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Hlavní téma:

Nástropní malby
V budově staré radnice byl objeven malovaný strop



Vladimír Kořen  
starosta města 

Vážení sousedé,
do sněmovních voleb zbývají poslední týdny. Každé volby jsou důležité a volit má smysl. Sám stále vá-
hám. Koho vybrat? Komu dát hlas? Vím, že přemýšlíte také. Nebudu jakkoli ovlivňovat vaše rozhodo-
vání. Prostě zvolte, koho chcete. 
Jako veřejně známá osobnost dostávám před volbami z různých stran otázku navíc. Budete za nás kan-
didovat? Odpovídám: „Dal jsem slovo České televizi a kromě voleb do říčanského zastupitelstva ni-
kam kandidovat nehodlám.“ Profesionální lovec politických funkcí? Ne, ne… A navíc jsem získal jasné 
poznání. Chcete-li dělat práci starosty opravdu odpovědně, nemůžete spolu s tím odpovědně pracovat 
jako krajský zastupitel, poslanec, senátor, evropský poslanec… Ono stačí i těch několik dní volnějšího 
režimu za kvartál pro Zázraky přírody. Co to je, pracovat odpovědně?
Jako starosta odpovídáte za kroky tohoto města vším, celou svou osobou, časem, vším svým majet-
kem… Každá smlouva nese váš podpis. Do každého kroku dáváte svůj um, vůli vyjednávat, snažíte se 
docílit kompromisu znesvářených skupin a pak veřejně obhajujete místo na průsečíku. Jenom snílci či 
lháři jdou do politiky se sdělením, že neudělají kompromis. Nesete odpovědnost i za věci, které vlastně 
ani rozhodnout nemůžete.
Černokostelecká ulice není v majetku města Říčany, je státu. Říčanům patří chodníky, lampy, zastávky a zá-
hony. Černokostelecká ulice je místem, kde kamiony ničí povrch rychlostí jedna díra týdně. Je místem neu-
stálých dopravních problémů… Starosta je v mechanismu správy této ulice převodovým kolečkem, nikoli 
hlavním motorem. Této ulici chybí funkční odbočovací pruh ve směru do Pacova. Stovky řidičů si zkracují 
cestu mezi rodinnými domy, kde kličkují po uzoučké cestě. Roky si lidé stěžují. V té oblasti má město záměr 
postavit školku pro stovku dětí z celého města. Pro majitele sousedních nemovitostí to rozhodně není do-
pravně povzbudivá zpráva. A jednáte a jednáte…. Dohodnete se, že budete hledat a navrhnete nástroje pro 
omezení tranzitu mezi rodinnými domy. Sejdou se dopravní experti, policie, státní úředníci a shodnou se na 
uzavření této ulice. Jmenuje se Mozartova. A takové řešení je předloženo do veřejného řízení. Následně se 
k řešení vyjádří rada města, která většinou hlasů rozhodne o tom návrh upravit. Ne úplné uzavření, ale umís-
tění jednosměrky, která ale tranzit také omezí. Dobrý konec? Rozhodně ne, protože si tohle téma může za 
své vzít člověk, který neměl čas být u jediného jednání a hledá procesní chyby. Co je to, pracovat odpovědně?
Vážení sousedé, na jednání s  Ředitelstvím silnic a dálnic 21. září jsme dojednali, že odbočovací pruh 
u Pratolu bude mít do Vánoc projekt, během prvního čtvrtletí příštího roku získá povolení, během dru-
hého čtvrtletí se vybere firma a na podzim roku 2018 by měl stát.  V té době by se mohla stavět i školka, 
pokud tedy získáme dotaci. Pak můžeme instalovat značky. Doufám v kompromis pro všechny strany.     
Přesně za rok budete rozhodovat o novém zastupitelstvu města. Na ty aktivnější se ale obracím už teď 
s prosbou. Položte si otázku: Není čas kandidovat? Pomůžu městu? Nemůžu být lepším starostou? Je 
nejvyšší čas. I volby jsou práce, musíte najít témata, pravé lidi do party a přesvědčit ostatní, že na vedení 
města máte rozum, ctnosti a hlavně energii.
Hezký den a přeji nalezení správné odpovědi na otázky, které změní váš svět.

Slovo úvodem
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slavnostech se po 2 000 letech opět tavilo 
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Foto: Jakub Halaš

V Ě S T N Í K  M Ě S T A  A  M Ě S T S K É H O  Ú Ř A D U  Ř Í Č A N Y

Z KUrýrU Vybíráme...
Historické malby na Staré radnici
Rekonstrukci knihovny zdržel zajímavý nález  
v budově Staré radnice Strana 8

Vzpomínáme na Josefa brázdu
Koncert na poctu významného umělce  
a učitele říčanské ZUŠ se koná posledního října Strana 12

Kameny zmizelých
Připomínku obětí holocaustu v Říčanech, takzvané  
„Stolpersteiny“, naleznete na Masarykově náměstí Strana 22

Týden seniorů
První týden v říjnu mohou senioři navštívit  
zajímavé akce Strana 34

Pěšky na olympiádu do mexika
Účastnicí pěší výpravy na XIX. letní olympijské hry v Mexiku  
byla před 50 lety i Zdena Opatrná z Říčan Strana 58

Atletický desetiboj na Sokoláku
Nově zrekonstruovaný stadion sokolů přivítal  
20. ročník Říčanského atletického desetiboje Strana 75

Jak semena putují
Zajímavá přírodovědná výstava v Muzeu Říčany  
začíná již v pátek 13. října Strana 88

výstava v Muzeu Říčany

13. 9/26. 11. 2017

jak
 semena 

    put u íj

* detailní fotografie 
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

Plakát_Kurýr.indd   1 10.08.2017   13:23:29



Informace z radnice

Krátce ze Zastupitelstva města Říčany dne 13. 9. 2017
u  Zastupitelstvo souhlasilo s příspěvkem na uměleckou vý-
malbu podchodu nádraží ČD v Říčanech.
u  Zastupitelstvo schválilo účelové užití zaplacených pří-
spěvků dle „Zásad“ za období 2011-2016 do Fondu rozvoje 
města na konkrétní investiční akce.
u  Zastupitelstvo schválilo finanční prostředky na odbahně-
ní rybníka Srnčí ve výši 2 mil. Kč z rezervy FRM a závazek ve 
výši 3,808 mil. Kč pro rok 2018.
u  Zastupitelstvo souhlasilo s pokračováním stavebních pra-
cí při realizaci výstavní síně v podkroví objektu čp. 83 na Ma-
sarykově náměstí tak, aby byly zachovány dochované frag-
menty maleb a byly zpřístupněny veřejnosti prostřednictvím 
prosklené části podlahy v podkroví. Starosta však k tomuto 
tématu svolal další jednání zastupitelstva v mimořádném 
termínu. 

u  Zastupitelstvo vydalo opatření obecné povahy, kterým se 
vydává regulační plán Stará náves.
u  Zastupitelé souhlasili s podáním žádosti o dotaci na pro-
jekt Instalace FVE na budovu střechy MěÚ na Komenského 
nám. v rámci 70. výzvy OPŽP, zpracovatelem Anolypex plus, 
s. r. o. - AG Grant.cz.
u  Rozdělení finančních prostředků na žádosti podané v pro-
gramu Reprezentace pro druhé pololetí 2017 v celkové výši 
196.000 Kč schválilo Zastupitelstvo.
u  Zastupitelstvo schválilo dotační programy REPREZEN-
TACE 2018 s alokaci 300.000 Kč, PROVOZ 2018 ve výši 
3.500.000 Kč a program AKCE 2018 s alokací 1.500.000 Kč.

Zastupitelé projednali celkem 22 bodů,  
kompletní zápis ze ZMŘ je k dispozici na www.ricany.cz       

Krátce z rady 17. 8. 2017
u Radní souhlasili s přijetím dotace ve výši 30.000 Kč 
z rozpočtu Středočeského kraje na akci „Zlatý oříšek Stře-
dočeského kraje 2017“. 
u Realizaci odbahnění Jurečku s vytvořením biotopů 
zhotoví společnost PAS Natura s.r.o. Rada souhlasila 
s uzavřením smlouvy za cenu 4.103.192 Kč vč. DPH.

Krátce z rady dne 24. 8. 2017
u „Chodníky Říčanská II. etapa“ bude projektovat spo-
lečnost BML spol. s. r. o. za cenu 260.150 Kč vč. DPH, 
schválili to radní.
u Rada schválila zhotovitele a sazby na pozáruční servis 
hasičských vozidel jednotky SDH Říčany II. Schválen byl 
i technický dozor investora 3L Studio s.r.o. na akci "Vý-
sadba izolační liniové zeleně v Říčanech" za cenu 90.750 
Kč vč. DPH. 
u Rada souhlasila s poskytnutou dotací 250.000 Kč na 
nákup vozidel s alternativním pohonem ze Státního fon-
du životního prostředí ČR. Schválila též plán odpadového 
hospodářství města Říčany na roky 2017-2026 zpracova-
ný firmou ISES s.r.o.
u Rada souhlasila s opravou oplocení hřiště Strašín za 
částku 120.265 Kč vč. DPH firmou A-Z PLOTOVÉ CEN-
TRUM, s.r.o.
u Rada schválila 100.000 Kč na vybavení IT technikou 
pro zrychlení odbavení na přepážkách evidence vozidel. 
u Rada souhlasila s navýšením rozpočtové položky 
o 47.000 Kč vč. DPH na akci „Pěší propojení Masarykova 
náměstí a Mlýnského rybníka II. - Říčany“ na zhotovení 
projektové dokumentace. Uvolnila také částku 30.250 Kč 
vč. DPH na projektovou dokumentaci zastřešení bezbari-
érového přístupu k podchodu pod železniční tratí Praha 
– Benešov. 
u Rada schválila přijetí finančního daru od Středočes-
kého kraje ve výši 60.000 Kč, která bude investována do 
úpravy stanovišť separovaného odpadu.
u Na základě výsledků veřejné zakázky „Obnova stoky B, 

Říčany“ vybrala rada dodavatele společnost 1.SčV, a.s. za 
cenu 7.338.730 Kč bez DPH.
u Realizaci „Patního drénu hráze Mlýnského rybníka 
v Říčanech“, za cenu 299.751 Kč vč. DPH provede společ-
nost MOZIS s.r.o., s uzavřením smlouvy souhlasila rada. 

Krátce z rady dne 31. 8. 2017
u Rada schválila smlouvu o zajištění vysokorychlostního 
kontrolního vážení a dodatek č. 1 k dohodě o spolupráci 
o prvcích aktivního monitoringu. Město převezme od 
kraje software výrobce GEMOS CZ, spol. s r.o. k zajištění 
agendy vážení vozidel a zajistí jeho implementaci a správu 
na své náklady. Na základě smlouvy bude město provádět 
za úplatu vážení na vysokorychlostních vahách na silnici 
č. 101 v Říčanech.
u Radní souhlasili s přijetím dotace z rozpočtu Středo-
českého kraje z Fondu kultury a obnovy památek na akci 
„Městské kulturní slavnosti 2017“ ve výši 100.000 Kč. 
Krátce z rady dne 7. 9. 2017
u Rada schválila studii dopravy v klidu vypracovanou 
spol. City Parking Group, s.r.o. – Konečný projekt do-

Pozvánka 
pro říčanskou veřejnost na

 řádné zasedání
Zastupitelstva města Říčany

středa 11. 10. 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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dokumentace stropních a nástěnných maleb pro potřeby 
muzea Říčany.
u Realizace „rekonstrukce hráze, objektů a odbahně-
ní rybníka Srnčí - Říčany“, za cenu 5.687.000 Kč včetně 
DPH provede AQUASYS spol. s r.o. za podmínky schvá-
lení financování zastupitelstvem města Říčany.

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

pravního značení v centrální oblasti Říčan. Dále schválila 
návrh dopravního opatření na ulici 17. listopadu, který 
spočívá v umístění dopravního značení zákaz zastave-
ní, s výjimkou pro zásobování na max. dobu 10 minut. 
Schválila i návrh dopravního opatření v ulici Mozartova, 
který spočívá ve zjednosměrnění předmětné ulice od ulice 
Blatouchová směrem k ulici Bílá. 
u Rada schválila autorský dozor na akci "Výsadba izolač-
ní liniové zeleně v Říčanech" autorky Pavlíny Čepkové ze 
ZO ČSOP Vlašim se stanovenou odměnou 75.000 Kč.
u Rada města Říčany doporučila Zastupitelstvu vydat re-
gulační plán Stará náves.
u Rada souhlasila se zahájením zadávacího řízení na 
podlimitní veřejnou zakázku „Rekonstrukce komuni-
kace Politických vězňů, Říčany“ a jmenovala hodnotící 
komisi.
u Rada doporučila zastupitelstvu schválit pokračování 
stavebních prací při realizaci výstavní síně v podkro-
ví objektu čp. 83 na Masarykově náměstí tak, aby byly 
zachovány dochované fragmenty maleb a byly zpřístup-
něny veřejnosti prostřednictvím prosklené části podlahy 
v podkroví s tím, že před zakrytím bude pořízena foto-

Od 4. 10. bude svozovým dnem pro celé 
město středa
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

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 18. 10.

u  s místostarostkou Hanou Špačkovou 

Tento měsíc bude 25. 10.

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 
na veřejné projednání stavby vodovodních a rozvodných řadů 

Strašín, Pacov, radošovice
měKS Labuť, 3. října 2017 od 17:00, Říčany, ulice 17. listopadu

Platí pro vlastníky nemovitostí v ulicích (v těch částech, kde vodovod není):  
Nad Bahnivkou, Nad Potokem, Na Ladech, Výhledová, Maková, Na Mýtince, Letní, domácí, Horní,  

Osadní, V Kapradí, Mechová, Pokračovací, Na Okraji. 

Jednání povede starosta města Říčan Vladimír Kořen, na programu bude opětovné představení projektu, 
informace o pokroku a informace o splnění podmínek pro proplacení dotace, která byla městu v srpnu letošního 

roku přiznána z Operačního programu životní prostředí na projekt č. Cz.05.1.30/0.0/0.0/16_043/0004742.

 Prosíme o co největší účast. V případě kontaktů volejte: 
 Petr Frank, 605 373 685 a  Ing. Monika Burešová, 607 082 355. 

Děkujeme Město Říčany
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Informace z radnice

borken, nové partnerské  
město Říčan v Německu 
Říčany mají svá partnerská města v Anglii (Whitsta-
ble), v Dánsku (Albertslund), ve Švédsku (Mölndal), 
v Polsku (Opatówek). S městy Grabow (SRN), Dainville 
(Francie) jsme sdruženi přes ostatní partnerská města. 
Stejně tak tomu bylo i s městem Borken (SRN). Borken 
ale potřeboval oficiální stvrzení partnerství s Říčany. Na 
posledním jednání partnerských měst v Říčanech 2016 
obě města zdůraznila potřebu společné dohody pro 
zkvalitnění a především zoficializování spolupráce. Od 
listopadu 2016 probíhala intenzivní jednání nad textem 
dohody. Obě města dohodu schválila na svých zastu-
pitelstvech.  Říčany byly pozvány na podpis dohody do 
Borkenu, a to u příležitosti 30 let výročí partnerství s je-

jich partnerskými městy dne 8. září 2017. Na oslavy na-
vazovaly tradiční městské slavnosti. Součástí delegace 
vedené starostou Vladimírem Kořenem byli hudebníci 
Samba Bandu ze Základní umělecké školy Říčany.
Hned po příjezdu delegace ve složení Vladimír Kořen, 
Vladimír Polánský, Jana Vavřinová, Iveta Sinkulová, Ra-
dek Břicháč, Milan Filípek, Bedřiška Holoubková, Karel 
Stierwarld, Matěj Rychta, Matouš Dědek nás uvítala na 
radnici paní starostka Borkenu paní Mechtild Schulze 
Hessing.
Druhý den se obloha zatáhla. To nás však neodradilo 
od návštěvy jedné z největších textilních firem. Společ-
nost Wuüfing, DE zabírá 60 % německého trhu s ložním 
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Informace z radnice

borken má 40 000 obyvatel, leží asi hodinu cesty od Düsseldorfu, jen několik kilometrů od hranic s Holandskem. Město bylo 
založeno před více než 800 lety, je známo pro své slavné věže, které se datují do 14. století a byly součástí středověkého 
opevnění. Jedna z pěti věží je nyní sídlem matriky, bývala věží, kde se odsuzovali zloději. Většina města ale byla za druhé 
světové války zničena a město bylo vlastně celé vystavěno až po roce 1696.

Borken je protkán sítí kanálů 
řeky s unikátním jménem: 
aa. Na jejím toku stály mlýny, 
koželužny a textilky. Borkenská 
aa ovlivňovala město po staletí 
a ovlivňuje jej dodnes. Nedáv-
no čelili obyvatelé Borkenu 
povodni, kdy se řeka rozlila 
do obydlených částí města. 
Na druhou stranu řeka dává 
městu zajímavost a turistickou 
atraktivitu.

Vodní hrad v Borkenu trochu připomíná český Švihov nebo 
Červenou Lhotu. Ve středověku byla ochrana vodními příkopy 
či řekou velmi 
účinná. V 21. 
století už 
podobný pohled 
odzbrojuje pře-
devším duše ná-
vštěvníků. Voda 
ve městě vytváří 
atmosféru a do-
káže zpříjemnit 
horká léta.  

Borkenské věže jsou výraznou 
dominantou města. Pět věží, 
které tvořily základní ochranu, 
se dostalo i do jeho městského 
loga. Ve středověku Borken 
získal pověst velmi bezpečného 
města. Byl obehnán cihlovou 
zdí a zajišťoval obchodníkům 
solidní ochranu majetku. Věže 
byly strategickým místem. za 
druhé světové války se však 
město stalo cílem několika spo-
jeneckých náletů a bylo totálně 
zdecimováno.  Bombardování 

poslalo k zemi takřka všechny budovy, včetně historických. 
Celé město bylo obnoveno z trosek 
v padesátých a šedesátých letech. 

Bombardování neunikla ani nejvý-
raznější stavba Borkenu - kostel 
svatého remigia. Kostel v místě 
stál už v roce 1160 a v době baroka 
byl upraven. Kostel sestávající ze tří 
lodí se honosí velmi vysokou věží, 
která je v německých rovinách vidět 
z velké dálky.

prádlem. Pobočku má i v českých Detřichovicích. Navští-
vili jsme i přesunutý plně funkční mlýn - vítězný projekt 
v rámci borkenského „pébéčka“. 
Borken slavil 30 let společného přátelství s městy Whit-
stable (UK) a Albertslund (DK), 20 let s Grabow (SRN) 
a Bolków (PL). Při této příležitosti došlo k podpisu part-
nerské dohody s městem Říčany. Oslavám přihlíželo na 
300 hostů. Proslovy zástupců měst byly doplněny kultur-
ním programem. Sál rozproudilo vystoupení říčanského 
Samba Bandu. 

Součástí městských slavností bylo opět vystoupení všech 
hudebních skupin a sborů, které reprezentovaly jednotli-
vá města. Na náměstí byl také info stánek o partnerských 
městech. 

Závěrečná fotografie říčanské delegace s kolegy s partner-
ských měst. Více o partnerských městech na https://www.
facebook.com/twinning.ricany/ nebo http://twinning.ri-
cany.cz/partnerstvi/partnerska-mesta

Podpis dohody s Borkenem považujeme za úspěšné zavr-
šení našeho dlouholetého snažení a začátek nové spolu-
práce. Jana Vavřinová
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Knihovna v září neotevřela.  
Stavbu zdržel nález historických maleb
Rekonstrukce havarijního stavu střechy Staré radnice 
byla zastavena po nálezu historických maleb nezná-
mého původu. Návrat Městské knihovny do původních 
prostor se tak zkomplikoval a knihovna zůstala v září 
zavřená. Zastupitelé rozhodli o úpravě projektu a za-
chování dochovaných fragmentů. Knihovna se navrátí 
do původních prostor, i když se zpožděním. Nicméně 
starosta V. Kořen svolal mimořádně ještě další jednání 
zastupitelstva, protože se objevily nové možnosti řešení.
Nástropní malbu naivního charakteru z druhé poloviny 19. 
století a secesní pás šablonového dekoru na nosných stěnách 
budovy odhalily stavební práce. K nálezu došlo po odstraně-
ní sníženého stropu, krátce po zahájení prací v prostorách 
knihovny. Již vizuální prohlídka potvrdila špatný stav původ-
ního stropu. Místy došlo k odloučení štukové vrstvy od ráko-
su a strop vykazuje zřetelné poškození a trhliny.
Stavební práce odstartovaly začátkem července a pláno-
vány byly do konce října. Po nálezu však byla stavba za-
stavena a čekalo se na rozhodnutí. To nebylo jednoduché, 
jelikož do hry vstupovalo mnoho aspektů. Pro odpovědné 
rozhodnutí bylo vyžádáno mnoho odborných posudků. 
K malbám se vyjádřil Odbor památkové péče Odboru 
územního plánování, Národní památkový ústav, restau-
rátorka akademická malířka Hana Slavíková, historik 
a malíř doktor Radan Wagner. O historické podklady bylo 
požádáno i Městské muzeum Říčany.
Dle odborníků je technický stav díla neutěšený a vyžadoval 
by značnou práci a investice. Odborné posudky nejsou zce-

la jednoznačné. Jde podle nich o dílo pozoruhodné, nicmé-
ně místního významu nepodléhající památkové ochraně. 
Starosta po jednání zastupitelstva ještě oslovil prof. Jana 
Royta, historika umění a prorektora Univerzity Karlovy, 
který na základě fotografií napsal: „Nástěnná malba je za-
jímavá z hlediska kulturně historického a má neoklasicistní 
charakter a doporučoval bych ji zachovat!“ 
V Říčanech se jedná o jev celkem ojedinělý, dokumentu-
jící svou dobu a snahu o reprezentaci. Na místní význam 
upozornil odbor památkové péče i místostarostka Hana 
Špačková. Ta je zastánkyní restaurování maleb a zachování 
prostoru jako reprezentačního sálu. „Záchrana maleb má 
podle mého názoru cenu pouze při zachování výšky stropu. 
Samozřejmě by bylo třeba prostor obnovit v celém rozsahu, 
tedy vybourat vestavěné příčky ze začátku 20. století. I když 
jsem si vědoma argumentů, že malby údajně nemají valnou 
historickou hodnotu (o tom lze vést polemiku), jsem přesvěd-
čena o velkém významu pro Říčany. Žádnou podobnou repre-
zentační místnost v Říčanech nemáme a pochybuji, že by se 
ve městě ještě dal podobný prostor najít. Chybí nám důstoj-
ný reprezentační sál pro spoustu společenských příležitostí, 
jsme velké město a prostory by byly hojně využívány. Jsem pře-
svědčena, že bychom měli malby a celý původní sál v plné výši 
zachovat pro další generace,“ hájí svůj postoj Hana Špačko-
vá (Klidné město).
Varianta přeprojektování na reprezentační sál se zachová-
ním maleb by odhadem předpokládala investici přesahu-
jící v celkovém nákladu i s již zmíněnou rekonstrukcí celé 
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střechy, krovu a půdní vestavby 18 milionů korun. Nesla 
by s sebou nejen značné prodloužení stavby zhruba o je-
den až dva roky, ale hlavně vymístění knihovny z původ-
ních prostor do náhradních.
Naopak názor co nejdříve zprovoznit knihovnu a držet 
se původního plánu zastává zastupitelka za ODS. Karla 
Egidová na zastupitelstvu sdělila:  „Na misku vah si musí 
každý z nás dát záchranu maleb a na druhou záchranu 
knihovny,“ a doplňuje: „I když ctím názor druhé strany, 
nedovedu si představit, že patnáctitisícové město by mělo 
být delší dobu bez knihovny. Město nemá žádný náhrad-
ní prostor pro umístění knihovny. Další argument, který 
podepřel moje stanovisko, je to, že střecha je v havarijním 
stavu, do budovy teče. Je hotová projektová dokumentace, 
podle které již práce začaly. Pokud bychom zvolili záchra-
nu maleb, musela by se se vší pravděpodobností vypracovat 
nová projektová dokumentace, kde by padla nástavba nad 
knihovnou a vše by se časově posunulo.“
Knihovna, která trpěla špatným stavem střechy a častým 
zatékáním, záměr rekonstrukce přivítala. Připravila se 
na zhruba dvouměsíční přestávku nezbytnou po dobu re-
konstrukce. To obnášelo odstěhování 50 tisíc knih, které 
jsou nyní provizorně uloženy. Velké množství knih půjčila 
svým klientům a prodloužila výpůjční dobu na dobu re-
konstrukce. Prodlužování současného stavu ohrožuje ná-
vratnost knih i kontinuitu ve výpůjčkách. Navíc pro provi-
zorně uskladněné knihy není delší setrvání v náhradních 
prostorách žádoucí. Záměrem původního projektu, který 
měl rozpočet 8.186.755 Kč, bylo kromě úprav prostorů 
knihovny i zpřístupnění podkroví pro výstavní účely.
Odbor správy majetku vypracoval čtyři varianty možného 
řešení, které měli zastupitelé k dispozici. Po emotivních 
diskuzích byla odhlasována varianta zachování frag-
mentů historické malby a dodržení již vyprojektované 
dokumentace, tak jak doporučil Odbor správy majetku. 
Náklady se navýší pravděpodobně o 300 tisíc Kč. Část se-
cesní bordury bude možné zhlédnout v původním prove-
dení skrz skleněnou podlahu. Fragment nástropní malby 
bude snesen a zachován. Vystaven pak bude pro veřejnost. 
Snahou bude prostor knihovny co nejdříve zpřístupnit. To 
bude možné hned po konstrukčním dořešení povrchů. 
Není nutné čekat na dokončení podkrovních prostor.
Budova Staré radnice není kulturní památkou, je však sou-
částí seznamu památkově hodnotných staveb platného 
územního plánu z roku 2014. Vznik budovy se datuje kolem 

roku 1565. Každé století s sebou neslo stavební úpravy. 
O vzniku maleb samotných dosud nebyla nalezena žádná 
přímá zmínka. Dle dochovaných záznamů, poskytnutých 
říčanským muzeem, se v 60. letech 19. st. v daném prostoru 
zřejmě nacházel taneční sál hostince. K rozčlenění prosto-
ru příčkami došlo v roce 1933. Hostinec a taneční sál byl 
tehdy přestaven na kanceláře, hasičskou místnost, učebnu 
a archiv. Pravděpodobně při této přestavbě došlo ke snížení 
stropu a zakrytí maleb. Nalezené malby budou v každém 
případě podrobně zdokumentovány. 

Kateřina Lauerová, tisková zpráva města Říčany 
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V prvním patře Staré radnice došlo 
před nedávnem po odstranění pod-
hledu k objevu nástropních maleb. 
Tyto malby zaujímají rozsáhlou 
plochu celého původního stropu 
velkého sálu, který byl později příč-
kami rozdělen na několik místností 
sloužících především jako kancelá-
ře a v poslední době jako místnosti 
knihovny.
Při bádání po původu nástropních 
maleb byly využity kromě našich 
archivních zdrojů z Muzea Říčany 
také archiválie Státního okresního 
archivu Praha-východ a Stavebního 
úřadu Říčany. Obě posledně jmeno-
vané instituce nám vyšly při bádání 
ochotně vstříc, a tak můžeme učinit 
předběžný soud o účelu maleb i prav-
děpodobné době jejich vzniku.
V dokumentech (rozpočty, účty, pro-
tokoly ze stavebních kontrol apod.) 
z doby stavby stávající budovy sta-
ré radnice (1864-1865) se zmínka 
o nástropních malbách nečiní žádná. 

Zmínka o malbách se nečiní ani v do-
kumentech z doby prvních větších 
oprav roku 1878. Podařilo se však 
dotčený prostor ztotožnit s „taneč-
ním sálem“, který je v prvním patře 
od samého počátku opakovaně uvá-
děn. Taneční sál sloužil potřebám 
hostince, který se v radnici nalézal. 
Písemné údaje potvrzuje i plán z roku 
1908 (zhotoven v souvislosti roz-
šiřování radnice). Jiné plány, které 
máme k dispozici, byly vypracovány 
roku 1933 kvůli dalším stavebním 
úpravám radnice, jež zasáhly mimo 
jiné i hostinské místnosti a taneční 
sál. Ten byl zcela zrušen. Na plánech 
je vyznačeno jeho chystané rozčle-
nění příčkami (v totožné pozici jako 
dnes). Lze předpokládat, že tehdy byl 
i snížen strop, a původní malby tím 
pádem zakryty.
Jelikož dosud nebyla objevena žád-
ná přímá zmínka, která by se vázala 
ke vzniku nástropních maleb v „ta-
nečním sále“, zkusíme se podívat na 

malby samotné, které snad mohou 
odpovědět na otázku o době vzniku. 
Malby jsou členěny do tří ploch – na 
stropě, na fabionu a v pásu pod strop-
ní římsou. Malby jsou pravděpodob-
ně dílem jednoho autora (především 
fabion a prostor pod římsou je zcela 
jednotný). Malby na fabionu a pod 
stropní římsou současně ukazují na 
secesní charakter. 
Na nástropních malbách převládají 
andělíčci v kontextu hudebních a ta-
nečních motivů. Andělíčci se dále na-
cházejí v situacích při hodování, pití, 
také vidíme květiny, hroznové víno, 
různé ptáky v letu. Na fabionu jsou 
vyobrazeni hošíci s ovocem (hrušky, 
jablka) vzájemně propojení stylizo-
vanou girlandou. Pod římsou se pak 
v pásu za sebou opakovaně střídá 
medailonek s hlavou černovlasé ženy 
- múzy držící lyru a medailonek s hla-
vou hnědovlasé ženy – múzy držící 
u úst dechový nástroj (opět tedy hu-
dební motiv).
Tematika maleb tedy plně odpovídá 
využívání prostoru jakožto taneční-
ho sálu. Secesní prvky pak nazna-
čují pravděpodobnou dobu vzniku, 
který by bylo možno klást k počátku 
20. století. Nabízí se přístavba rad-
nice roku 1908. Nelze však vyloučit 
i o něco starší původ.

Martin Hůrka,  
historik Muzea Říčany

bývalý strop objeveného tanečního sálu  
na Staré radnici
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Říčany se rozloučily s létem tradičním jazzovým festiva-
lem Pohoda džez. Opět jsme se setkali v příjemných re-
stauracích a letos nově i v cukrárně. Počasí nám ukázalo, 
kdo je tady pánem a tak jsme si na Jurečku užili i déšť. 
Jazzmani zahráli v Hospůdce Na Marvánku, Na Rychtě, 
Na Fialce, U Labutě, U Anežky, v Pavilonu, v parku Oli-
vovny, v Cukrářství U Štěpánka, a na Jurečku. Představili 
se domácí kapely SAX&RHYTHM, Jazzmazec, Jazz M., 
Sambaband, SAX&RHYTHM JUNIOR, Taneční orches-
tr ZUŠ Říčany a hosté Metropolitan Jazz Band, Elena So-
nenshine Trio, Jana Koubková Quartet, Old Fashion Trio 
a  návštěva z německého Borkenu, skupina Rock Band 
„PUNCH ´N´ JUDY“. jb

Konec srpna patřil jazzu

 za doprovodu dešťových kapek se na Jurečku představili 
hosté z partnerského města Borken -  rock Band „PUNCH ´N´ 
JUdY“

 Na Marvánku ro rozbalil Jazzmazec

 festival vyvrcholil v sobotu na Jurečku vynikajícím výkonem 
Swing Sudia Karlovy Vary 

u Terasu fialky ovládl Metropolitan Jazz Band

 Koktejl výborné muziky namíchaly v parku Olivovny kapely 
Sambaband, SaX&rHYTHM JUNIOr, a Taneční orchestr zUŠ
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Odešel vzácný člověk  
a umělec Josef brázda

Po krátké těžké nemoci v sobotu dne 9. září 2017 ze-
mřel ve věku 78 let pan Josef Brázda. Říčany přišly 
o významnou osobnost uměleckého a společenského 
života.

„Pan Josef Brázda daleko přesáhl hranice města. Jeho tóny 
i tahy štětcem měly spoustu obdivovatelů, zároveň měl vy-
tříbený cit pro lidství,“ říká starosta města Vladimír Kořen 
a dodává: „Osobně cítím hluboký nesplacený dluh v mno-
ha rovinách. Pan Brázda se nedávno podílel na říčanských 
známkách, vedl hudební soubor, ale hlavně s citem a moud-
rostí dodával úsměv a energii svému okolí, dokázal nená-
padně rozeznít celé město.“
Josef Brázda (*1939) byl vynikajícím profesionálním hor-
nistou. Dlouhá léta působil na Základní umělecké škole 
v Říčanech, kde s úspěchem vychovával mladou gene-
raci hudebníků. Loni s Komorním orchestrem Základní 
umělecké Školy v Říčanech nahrál CD „Raná díla géniů 
klasické hudby“. Pro záznam díla byl díky skvělé akusti-
ce vybrán kostel sv. Petra a Pavla na náměstí. V Říčanech 
též vedl soubor Collegium pro starou hudbu sedmnáctého 
a osmnáctého století.
Stejně jako hudbu miloval i malování. V jednom z rozho-
vorů uvedl: „Muzika, kreslení a malování bylo pro mne už 
od dětství spojení naprosto samozřejmé, přirozené.“ Byl 
jedním z členů Společnosti výtvarníků od Anežky. Jeho 

dílo Předjaří se stalo jedním z osmi motivů na známkách, 
které vydalo město Říčany v loňském roce. Motiv obrazu 
Zátiší s houslemi z roku 1983 věnoval městu pro PF do 
roku 2017 a byl publikován v Říčanském kurýru. Jeho vý-
tvarné dílo korespondující s hudební tvorbou bylo vysta-
vováno po celé České republice i v Rakousku.
„Říčany přišly o osobnost – hudebníka, malíře a dobrého 
člověka, který teď bude Říčanům nesmírně chybět,“ dodává 
se zármutkem starosta V. Kořen. Poslední rozloučení s Jo-
sefem Brázdou se bude konat v kruhu rodinném.
Josef Brázda byl také členem Státní filharmonie Brno, or-
chestru Národního divadla v Praze, orchestru Královské 
opery v Kodani a členem Pražského komorního orchestru 
bez dirigenta. V posledních dvaceti letech byl členem řady 
prestižních evropských barokních souborů. Hru na lesní 
roh vystudoval na Státní konzervatoři a JAMU v Brně. Vý-
tvarné vzdělání získal u prof. Josefa Nováka v Brně a ná-
vštěvami ateliérů B. Dvorského a J. Baucha.

Kateřina Lauerová
tisková zpráva města Říčany 

Přijměte prosím pozvání na 
vzpomínkový koncert, 

který ZUŠ Říčany pořádá  
k uctění památky 

Josefa brázdy. 
Koncert se uskuteční 31. října 2017  

od 18.00 hodin v kostele  
sv. Petra a Pavla v Říčanech.

Milý Josefe,
pro naši uměleckou školu i pro celý náš kolektiv je velmi 
těžké smířit se se skutečností, že jsi odešel navždy.  Měli 
jsme ještě mnoho plánů do budoucna, které bohužel již 
společně neuskutečníme.
Bude velmi těžké tě nahradit, protože tvoje láska 
k hudbě a k umění vůbec, tvůj přístup k výuce a hlavně 
tvůj lidský a osobní potenciál neznal hranic, ani času. 
Ke všemu jsi přistupoval velmi zodpovědně, o všem jsi 
přemýšlel, nikdy ses neptal na to, kolik to bude stát času 
nebo co z toho budeš mít. Šlo ti vždy jen o věc samotnou, 
o děti, o školu, o kolegy.
Byl jsi perfekcionista. Někdy bylo těžké najít s tebou 
společnou řeč, ale vždy jsme všichni cítili, že to, co 
děláš, děláš s velkou láskou a obětavostí. Chtěl jsi, aby 
všechno bylo perfektní, a my jsme tě respektovali. Nikdy 
si nemyslel na sebe, ale na dobré jméno naší školy. A já 
vím, že jsi na naší škole učil rád. 
Josefe, přejeme ti, aby tě Mozartova hudba, kterou jsi 
tolik miloval, nadále doprovázela na tvé další cestě.

P. S. Pepi, budeš nám chybět…

Iveta Sinkulová a kolektiv zaměstnanců ZUŠ Říčany
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Vznikají nová sportoviště a hřiště

 LaNOVÝ ParK již dělá radost dětem. Vyzkoušet si ho můžete 
v lese nad Jurečkem (proti tenisovým kurtům). O jeho realizaci 
rozhodlo před rokem hlasování „Řídím Říčany“. Hřiště se stalo 
vítězem v kategorii dospělých i dětí.

 V pondělí 11. 9. proběhla veřejná prezentace projektu „Více-
účelové sportoviště u Říčanského lesa“. Jednání se zúčastnilo 
okolo 20 občanů zejména z přilehlého sídliště. Vedení radnice 
odpovídalo na dotazy ohledně fungování sportoviště, parkování 
a k průběhu stavby samotné.

 Nafukovací hala v Pacově již stojí. V průběhu září probíhala ko-
laudace, veřejnost tak zatím halu nemohla plnohodnotně využívat. 
V říjnu by už měl pomalu nabíhat standardní provoz. Od listopadu ji 
budou využívat smluvně zajištěné sportovní celky. V případě zájmu 
kontaktujte správce areálu: p. Černý mobil: 727 916 445.

 Nově dokončené dětské hřiště v ulici 
Čapkova. Nahradilo staré hrací prvky,  
viz foto nahoře. Poděkování patří České  
spořitelně, a. s. za štědrý dar 100.000 Kč.

 Majitelé sousedních nemovitostí upozorňovali na nárůst 
dopravy a zejména na současné ranní dopravní špičky. Tímto by-
chom chtěli apelovat na řidiče, kteří často porušují „jednosměr-
ku“ v ulici Školní před 3. zŠ, aby dodržovali dopravní značení. 
Prosíme řidiče, aby se chovali ohleduplně.

 V úvodu prezentace vystoupil ředitel Muzea Říčany Jakub 
Halaš s připravovaným projektem Botanického centra u 3. zŠ 
u Říčanského lesa. Seznámil příchozí s vizí, jak by mělo centrum 
fungovat a co by mělo nabízet. Projekt je v počátcích a každý 
podnět je vítán.
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městské slavnosti

zahájení proběhlo formou pravěké módní přehlídky. Vpravo kráčí Keltka s dítětem v zavinovačce.

 Kelti 
a Germáni 
pospolu na 
podiu.

 děti si mohly 
vyzkoušet praxi 
archeologa.

V Říčanech se po 2 000 let opět tavilo železo. Použité dřevěné 
uhlí získalo Muzeum Říčany pálením milíře na Říčanské hájovně.
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 Program 
probíhal  
i v Japonské 
zahradě.

u Na slavnostech 
koncertoval  
Ivo Jahelka.

 dobové 
aktivity v hradní 
zahradě ocenili 
návštěvníci všech 
věkových kategorií.

 Představení 
pro děti i dospělé 
zajistilo divadélko 
Kůzle.

u Součástí 
městských 
slavností je Veletrh 
volného času 
a sportu.

Pracovníky Muzea Říčany doplnil oddíl experimentální archeolo-
gie Mamuti.

Pazourky měly v době kamenné široké využití. zde řežeme 
a čistíme kůže.
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Dotační programy města Říčany na rok 2018
Zastupitelstvo města Říčany schválilo na svém zasedá-
ní 13. 9. 2017 programy pro poskytování dotací na rok 
2018 AKCE, PROVOZ a REPREZENTACE.
Stručný přehled oprávněných žadatelů, účel podpory 
a max. výše dotace je v tabulce. Nově se žádosti podávají 
prostřednictvím on-line databázového systému GRAN-
TYS, který je určen pro správu grantových žádostí a pod-

pořených projektů. Podrobnější informace o schválených 
programech, manuál k systému Grantys včetně webového 
rozhraní, jsou na webu města  www.ricany.cz v sekci Město 
a samospráva → Dotace města (dříve granty). Dotazy a kon-
zultace ke zpracování žádostí vyřizuje Ing. Lenka Urbano-
vá, tel. 323 618 172, e-mail: lenka.urbanova@ricany.cz.

Lenka Urbanová,  odbor Kancelář starosty

Program na rok 
2018

Oprávněný žadatel Účel podpory Max. výše dotace Lhůta pro podání 
žádosti

AKCE Fyzická osoba starší 18 let, 
provozující veřejně prospěšnou 
činnost s trvalým pobytem 
v Říčanech
Právnická osoba (nezisk.
organizace: spolek, obecně 
prospěšná společnost, ústav, 
církev, náboženská společnost)

Jednorázové akce 
nekomerčního a obecně 
prospěšného charakteru 
v oblasti sportu, kultury, 
volného času dětí, mládeže 
a seniorů, sociální, životního 
prostředí, pořádané v roce 2018 
v Říčanech

Podává se max. 
5 žádostí na 
kalendářní rok.
Max. 50 000,- 
Kč na akci 
a zároveň max. 
115 000,- Kč na 
organizaci a rok

1. 11. 2017 
– 31. 12. 2017

PROVOZ Právnická osoba (nezisk.
organizace: spolek, obecně 
prospěšná společnost, ústav, 
církev, náboženská společnost) 
s členskou základnou a celoroční 
činností (min. 9 měsíců)

dotace na provoz neziskových 
organizací v roce 2018 
v oblasti sportu, kultury 
volného času dětí, mládeže 
a seniorů, životního prostředí 
a sociální oblasti

Max. 1 žádost 
na kalendářní 
rok.
Max. 400 000,- 
Kč na subjekt 
a rok

1.11.2017-
31.12.2017

REPREZENTACE Fyzická osoba s trvalým bydlištěm 
na území Říčan
Právnická osoba (nezisk.
organizace: spolek, obecně 
prospěšná společnost, ústav, 
církev, náboženská společnost)

Podpora účasti jednotlivců 
a neziskových organizací 
se sídlem v Říčanech na 
zahraničních mezinárodních 
akcích neziskového charakteru.
Žádat lze pouze na úhradu 
nákladů na dopravu.

Individuální 
reprezentace 
(jednotlivec)  
max. 10 000 Kč
Skupinová 
reprezentace  
(pro 2 a více osob) 
max. 30 000 Kč

1. kolo
1.11.2017-
31.12.2017
2. kolo
1.1.2018-
30.6.2018

Pořadí Organizace Název projektu Schválená částka 
dotace v Kč

1. Julie Pásková reprezentace na mezinárodních jezdeckých závodech a ME 30000

2. TŠ TWIST Říčany,z.s. reprezentace dívčích formací do 15 let na MS v akrobatickém 
rokenrolu 2017

30000

3. rugby Club Říčany,z.s. Turnaj v Itálii Citta di Castello 30000

4. Karolína Bedrníková reprezentace na závodech Cross country a ČP v Triatlonu 30000

5. MraVENIŠTĚ, centrum 
volného času, z.s.

Světové hry mládeže Viborg-dánsko – podpora Elišky Hříbkové 10000

6. Matěj Bedrník reprezentace na závodech Cross country 30000

7. Klub šachistů Říčany 1925 ME v šachu 8500

8. alžběta Košťálová Mediterranean Comen Cup 2017 13000

9. Nela rácová Mistrovství Evropy-Junior Touch Championships 4500

10. Vojtěch Burian reprezentace na Tennis Europe Mallorka U14 10000

Zastupitelstvo města Říčany schválilo dne 13. 9. 2017 
rozdělení finančních prostředků na 2. pololetí 2017 
v rámci vyhlášeného Programu Reprezentace 2017. Mezi 

jednotlivé žadatele, kteří reprezentují město Říčany na za-
hraničních mezinárodních akcích, bylo celkem rozděleno 
196 000,- Kč.  
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Město Říčany již po třetí věnovalo dárek všem svým ško-
lákům a studentům, aby jim zpříjemnilo start do nového 
školního roku. Po úspěšných koncertech skupiny Slza 
a Lake Malawi sál KC Labuť ve středu 6. září ovládla show 

Fanoušci bena Cristovao  
naplnili sál KC Labuť k prasknutí

Populární Ben tančil, zpíval  
a komunikoval

Starosta Vladimír Kořen...
Návštěvníci se dočkali autogramiády i společného focení 
s hvězdou

Show měla vysokou úroveň

Sál KC Labuť se brzy zaplnil nadšenými fanoušky

Bena Cristovao. Víc než 600 školáků si naplno užilo odpo-
ledne nabité hudbou a tancem. Atmosféru přiblíží násle-
dující fotografie. 

jb
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budoucí podobu nové školy hodnotí  
špičky z oboru architektury
V návaznosti na schválený investiční záměr na výstav-
bu základní školy na Komenského náměstí v Říčanech 
se město rozhodlo vypsat další anonymní architekto-
nickou soutěž, a to na veřejnou stavbu základní školy. 
Cílem města Říčany je vybudovat osmnáctitřídní zá-
kladní školu – veřejnou stavbu – hodnotnou z hledis-
ka architektonického i urbanistického, školu funkční, 
příjemnou pro děti, učitele i rodiče, školu, která bude 
podporovat estetické cítění dětí a rozvíjet jejich rozma-
nité vlohy. Školu, kam děti i učitelé chodí rádi a cítí se 
tam bezpečně. 
Jedním z klíčových aspektů řešení je urbanistický kontext 
a to především ve vztahu k obtížně definovatelnému pro-
storu Komenského náměstí, druhého největšího náměstí 
v Říčanech, které má celoměstský význam, ale jeho sou-
časná podoba mu zatím neodpovídá. Úlohou budoucího 
objektu základní školy je podpořit urbanistický charakter 
náměstí stejně, jako jej podporuje vítězný návrh komunit-
ního centra. Areál nové školy bude, v souladu s územním 
plánem, tvořit jižní stranu Komenského náměstí. Na se-
verní straně bude umístěn park.
V soutěžních podmínkách architektonické soutěže město 
Říčany jako zadavatel jasně stanovilo, že v návrhu poža-
duje řešit celkovou urbanistickou koncepci lokality včetně 
dopravní obslužnosti ZŠ a dopravního řešení celé lokality, 
návaznost na budoucí park a prostupnost nového areálu 
ZŠ, hmotové, dispoziční a konstrukční řešení základní 
školy. Požadavkům odpovídají i hodnotící kritéria soutě-
že, kterými jsou: kvalita celkového řešení umístění stavby 
v území, komplexní architektonická kvalita návrhu a hos-
podárnost a ekonomická přiměřenost zvoleného řešení. 
Vzhledem k tomu, že se jedná o veřejnou stavbu zásadního 

významu, zadavatel, město Říčany, zodpovědně vybíral 
složení poroty arch. soutěže i její odborné poradce. Porota 
je pětičlenná, nadpoloviční většinu zaujímají porotci ne-
závislí a odborníci v daném oboru. V souladu se soutěž-
ním řádem byli vybráni i náhradníci poroty, kteří se mo-
hou účastnit hodnocení, ale v případě přítomnosti všech 
řádných členů poroty mají pouze hlas poradní.
Závislými řádnými členy poroty byli jmenováni Vladimír 
Kořen, starosta města, Alice Štěpánková, autorizovaný 
architekt, architektka města Říčany a vedoucí oddělení 
investic, náhradníkem byl jmenován Zdeněk Hraba, mís-
tostarosta a radní města Říčany.
Nezávislými členy poroty byli po pečlivém výběru jmenováni 
autorizovaní architekti David Mareš, Tomáš Bezpalec, Jitka 
Hofmeisterová, a jejich náhradníky David Tichý a Lenka 
Dvořáková. K hodnocení byli přizváni odborníci Pavel Bed-
nář, ředitel 1. ZŠ v Říčanech, Michal Čejka pro posouzení 
energetické koncepce, Tomáš Suchomel, odborník na po-
souzení investičních nákladů. Porota může ještě v průběhu 
soutěže požádat zadavatele o přizvání dalších odborníků.
Členy poroty jsou zkušení, zodpovědní architekti a urba-
nisté.

David mareš
Vystudoval Fakultu architektury VUT Brno, 
absolvoval stáž na L´ecole d´architecture de 
La Villette v Paříži, je autorizovaným archi-
tektem, působil v architektonickém atelieru 
Lábus AA v Praze, v současné době vede spo-

lečně s M. Fišerem architektonický ateliér „třiarchitekti“. 
Mezi jeho významné projekty a realizace patří: analýza 
prostorové struktury města Olomouce, výškové zónování 

Informace z radnice
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města Olomouce, územní studie Olomouc Chválkovice – 
východ, územní studie veřejných prostranství v MPR Olo-
mouc, rekonstrukce Archívu Pražského hradu, dům pro 
seniory RoSa, Praha, stavební úpravy sálu Geofyzikálního 
ústavu, Praha Spořilov.
Společně s dalšími architekty se účastnil například archi-
tektonických a urbanistických soutěží o návrh na Mendlo-
vo náměstí v Brně (3. zvýšená cena), urbanistické soutěže 
Žlutý kopec v Brně (3. cena), okresní archiv v Olomouci 
(3. cena), Technické muzeum v Brně (1. cena), Kobližná 
ulice v Brně (1. cena), Akademické náměstí Brno - kom-
plex fakult VUT Brno, nová škola Chýně nebo přístavba 
školy ve Starém Plzenci.

Tomáš bezpalec
Vystudoval ČVUT v Praze, fakulta stavební, 
obor architektura, je autorizovaným archi-
tektem ČKA a autorizovaným inspektorem. 
Byl zaměstnán jako samostatný projektant 
v SÚRPMO Praha v atelieru architekta 

Kupky, vedoucím projektantem ve Stavoprojektu Liberec 
v atelieru architekta Hubáčka, podílel se na projekčních 
pracích dostavby okolí Národního divadla v Praze, Galerie 
moderního umění Národní galerie v bývalém Veletržním 
paláci v Praze Holešovicích. Nyní je mj. členem dozorčí 
rady Nadace české architektury, v odborné skupině ČKA 
a ČKAIT pro Ministerstvo pro místní rozvoj práce na no-
velizaci Vyhlášek č. 499 a č. 503 ke stavebnímu zákonu.
Mezi jeho významné projekty a realizace, na nichž se 
podílel společně s dalšími kolegy, patří: Městská síň 
v Krupce-Bohosudově, rekonstrukce části Provozní 
budovy Sportovního centra v Hostivaři Univerzity Kar-
lovy v Praze a přestavba na kanceláře, rekonstrukce Pa-
tejdlovy boudy a dostavba areálu výcvikového střediska 
Univerzity Karlovy hospodářskou budovou a vyhlídko-
vou terasou, rekonstrukce obchodního domu a kavárny 
Vřídlo v Teplicích, rekonstrukce Galerie Benedikta Rejta 
v Lounech, spolupráce na studii a projektu pro provede-
ní stavby.
Společně s dalšími architekty se účastnil například archi-
tektonických soutěží o návrh na Městské centrum Abu 
Dhabi, Hlavní nádraží v Bratislavě (3. cena), Průmyslový 
pavilon pro Všeobecnou výstavu (3. cena), Universitní 
knihovnu v Brně (7. místo).

Jitka Hofmeisterová
Vystudovala Fakultu Architektury ČVUT 
Praha, absolvovala stáž na L’ecole 
d’architecture, Nantes, Francie, je škole-
ným porotcem pro architektonické (urba-
nistické) soutěže ČKA. V letech 1994-95 

se věnovala výstavní činnosti. Byla členkou správní rady 
Nadace české architektury, od roku 2010 spolupracovala 
s architektem Ladislavem Lábusem.
Mezi její významné projekty, které byly realizovány s ji-
nými architektonickými ateliéry, patří: interiér jazykové 
školy „Caledonian School“, Praha 5, rekonstrukce hor-
ské chaty Tesla – Dolní Mísečky, rekonstrukce a interiér 

restaurace Partyzán – Vrchlabí, revitalizace Sokolského 
parku - Jilemnice.
Společně s dalšími architekty  se účastnila například ar-
chitektonických soutěží o návrh na propojení ulic Tomko-
vy a Smetanovy - Tábor (2. místo), SOS Dětská  vesnička 
- Brno Medlánky (2. místo), novostavba administrativní 
budovy lesní správy KRNAP - Vrchlabí a Horní Maršov 
(1. místo), přístavba školy a dostavba sportovní haly - 
Starý Plzenec, rekonstrukce přednáškového sálu GFÚ 
AVČR.

Lenka Dvořáková
Vystudovala FA ČVUT, filmovou a televizní 
scénografii na DAMU a FAMU, absolvova-
la praxi v atelieru architekta Lábuse, atelie-
ru X  a atelieru A.LT architekti.
Mezi její významné projekty a realizace, 

které byly realizovány s jinými architektonickými atelié-
ry, patří: Dům s pečovatelskou službou Vyšehrad - Čes-
ký Krumlov, Palác Langhans - Praha, rekonstrukce AC 
Ovocný trh, rekonstrukce administrativní budovy v Revo-
luční ulici - Praha.
Společně s dalšími architekty se účastnila se např. arch. 
soutěží o návrh na: Dům s pečovatelskou službou Český 
Krumlov (1. cena, atelier Lábus, 1994), propojení ulic 
Tomkovy a Smetanovy v Táboře (2. cena, s J. Říhovou, 
1996), Krajské kulturní a vzdělávací centrum ve Zlíně 
(3. cena, A.LT architekti, 2009), Sluneční město Praha 
- Zbraslav (3. cena, A.LT architekti, 2009), Obecní dům 
a radnice v Ďáblicích (1. cena, A.LT architekti, 2012), 
Knihovna a společenské centrum v Úvalech (1. cena, 
A.LT architekti, 2016).

David Tichý
Architekt, teoretik architektury a pedagog. 
Je partnerem v architektonické kancelá-
ři UNIT architekti, která se zaměřuje na 
komplexní řešení obytného prostředí měst 
a obcí, od územního plánování, přes územ-

ní studie až po návrh a realizace jednotlivých staveb. Mezi 
významné realizace kanceláře UNIT patří například obyt-
ný soubor Na Vackově, obytný soubor v Husinci, dostavba 
radnice v Českých Budějovicích, Střední umělecko-prů-
myslová škola sklářská v Železném Brodě nebo dostavba 
školy Sv. Augustina v Krči. Za své realizace projektů získal 
několik významných ocenění, mezi další patří i ocenění za 
vítězství v mezinárodních soutěžích, například na řešení 
Jižního centra v Brně nebo v soutěži o návrh vize rozvoje 
Mlýnského ostrova v Pardubicích.
David Tichý je pedagogem Fakulty architektury ČVUT, kde 
přednáší a zároveň s Michalem Kohoutem vede ateliér, kte-
rý dlouhodobě s městem Říčany spolupracuje. Je spoluau-
torem nové koncepce výuky typologie na Fakultě architek-
tury. Spolupracuje například s Národní sítí zdravých měst 
nebo se Sociologickým ústavem Akademie věd ČR, kde je 
spoluřešitelem granty podpořených výzkumných projektů.

Alice Štěpánková
vedoucí investic a hlavní architektka města
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V létě začala realizace projektu na zateplení a opravu 
střechy budovy MěÚ na Komenského náměstí, jehož 
rozpočet přesahuje 6 milionů korun. Technické pro-
blémy zapříčinily zdržení celého časového harmono-
gramu. Do budovy navíc při prudkých deštích zateklo, 
přičemž způsobené škody se předpokládají v řádu sta-
tisíců. Klientům a zaměstnancům úřadu, ale i obyvate-
lům okolních nemovitostí patří díky za trpělivost. 
V době prázdnin odstartovala dlouho plánovaná rekon-
strukce střechy budovy Městského úřadu na Komenského 
náměstí. Vyžádal si ji špatný stavebně technický stav, kdy 
do budovy dlouhodobě zatékalo. První investiční záměr 
vznikl již v roce 2011. Finanční prostředky v rozpočtu 
města se našly až v letošním roce. 
Cílem rekonstrukce je výměna střešních souvrství a zatep-
lení střechy budovy postavené v 70. letech. Zateplení bude 
provedeno v celé ploše obou střech, navíc na nižší části 
objektu dojde k výměně oken ve vyvýšené části střešní 
nástavby. Technické problémy, zjištěné po odkrytí střešní 
krytiny střechy, přinesly kromě měsíčního zdržení i více-
náklady kolem 600 tisíc korun. Investice tak z původních 
5,6 milionů přesáhla 6 mil. korun.
Omezující podmínkou pro stavbu byl požadavek zacho-
vání chodu úřadu. Komplikované přestěhování rozsáhlé 
administrativy by projekt oprav značně prodražilo. Navíc 
město nedisponuje tak velkými náhradními prostory.
V průběhu oprav došlo při prudkých deštích k havarijní si-
tuaci. Do budovy, která měla provizorní krytí právě odkryté 
střechy, výrazně zateklo. Několikrát musely být z bezpeč-
nostních důvodů omezeny úřední hodiny a některá praco-
viště byla krátkodobě zcela uzavřena. Při celém průběhu 
stavby byl zajištěn inspektor bezpečnosti práce i technický 

dozor investora. Komplikovaná situace si vyžádala nad-
standartní opatření. Byl vydán „Místní provozní bezpeč-
nostní předpis“ se souhrnem opatření v rámci prací na 
budově MěÚ. Za dočasné snížení pracovního i klientského 
komfortu se omlouváme a děkujeme za trpělivost.
Škody způsobené při deštích zatím nebyly vyčísleny. Se-
čteny budou až po dokončení střechy. Město bude koneč-
nou částku nárokovat u pojišťovny zhotovitele. Tím je spo-
lečnost Lerson s.r.o., která vzešla z veřejné zakázky.

Kateřina Lauerová
tisková zpráva města Říčany 

rekonstrukce střechy úřadu  
na Komenského náměstí se prodlouží
Stavební práce budou pokračovat i v říjnu

20 texty.kuryr@ricany.cz



Informace z radnice

Dokončení ulice Nerudova se komplikuje. 
Zhotovitel neplní smluvené termíny, ani úkoly
Ulice Nerudova stále není opravena, komplikuje to 
příjezd ke dvěma školám, na situaci si stěžují místní 
obyvatelé. Na staveništi nejsou dlouhé týdny vidět žád-
ní dělníci. Říčanský Kurýr proto položil několik otázek 
starostovi Vladimíru Kořenovi (Klidné město).

Pane starosto, ulice Nerudova není stále hotova. Proč?
Vidím dvě věci. Firmu, co pracuje jak za socialismu. Dru-
hou věcí je mělké uložení plynu, ale to je opravdu detail, 
který by na rychlost prací neměl mít zásadní vliv. 
Kdy měla být Nerudova hotova?  
Podle smlouvy byl termín dokončení 31. srpna 2017. Za 
každý den prodlení má vybraná firma penále v řádu desí-
tek tisíc korun.
O tom, že firma pracuje laxně, se ale přeci vědělo už 
v červnu. Proč jste na firmu netlačili, ať začne pracovat? 
Ale tlačili, máme technický dozor, investiční oddělení, na 
místě byli operativně i radní. Já tu situaci taky průběžně 
sleduji. Na chvíli se práce rozjedou a pak to usne. Je to 
jak s nespolehlivými řemeslníky. Sliby, chyby. Základ je 
v tom, že na začátku se čtyři, pět týdnů nepracovalo.
Ale obyvatele určitě zajímá, kdo je odpovědný za výběr 
takové společnosti? 
Jde o veřejné peníze, tak se musí postupovat podle zákona 
o veřejných zakázkách. Vyloučit firmu s nejnižší cenou, to 
si koledujete o zápas na Úřadu pro hospodářskou soutěž. 
Vyloučení nepřiměřené nabídkové ceny jsme zkusili u od-
bahnění Marvánku. Zakázku dostala až firma na třetím 
místě, jenže ta si najala jako subdodavatele levnější spo-
lečnost. No a ti dvakrát utopili bagr a ještě nám nechali 
skrytou díru v trubce.
Vraťme se k Nerudově ulici. Se společností přeci máte 
zkušenost. Stavěla pro kraj Rooseveltovu ulici a kvali-
ta? Kdo firmu vybral a kdo podepsal smlouvu?     

Zkuste někoho vyloučit z bitvy o veřejnou zakázku. Máme 
spoustu firem, které skončí na druhém, pátém, desátém 
místě a chtějí se odvolávat, soudit. Každá zajímavá zakázka 
přináší ostrý souboj o peníze. Smlouvu vybrala hodnotící 
komise, její výběr schválila rada a smlouvu jsem podepsal já.  
Obyvatelé chtějí slyšet, kdy bude důležitá ulice hotova. 
Čas od května do srpna by přeci měl stačit?
No určitě. Taky jsem viděl obrázky z Ruska, jak během 
snad dvou dní opravili hlavní moskevskou magistrálu. 
Nebo v Japonsku, když se propadla silnice, tak během vel-
mi krátké doby takřka v řádu hodin bylo hotovo. Žijeme 
v Česku. Doufám, že v průběhu října bude dokončeno. 
Nicméně musím věřit.
Proč smlouvu nevypovíte? Vždyť na to je důvod.
Nejenom důvod i chuť by byla. Ale musíte vidět dál. Kdo tu 
práci dodělá? Jaké dá záruky? Jak rychle vyberete nového 
dodavatele?  
Neříkejte, že není způsob, jak donutit stavební firmu 
pracovat?
Myslím, že ten pocit zná spousta lidí, kteří někdy stavěli. 
Čekáte na instalatéra a večer vám přijde sms s omluvou 
a nový termín příští týden. Ale jeden způsob vidím jako 
možný. Umístíme u stavby velkou ceduli, ať každý vidí, 
kdo Nerudovku staví. 
Lidé z Nerudovy ulice se už několik měsíců nemůžou 
autem dostat domů. Stojí jim stavby, dělníci překopli 
vedení telekomunikací, po nehodě s plynem musela být 
část ulice evakuována. Myslíte, že jim takovéto gesto 
postačí?
Snažím se jim to vysvětlovat. Setkávám se s nimi a oprav-
du hledám, jak pomoci. Přál jsem si, aby jim rekonstrukce 
ulice přinesla kvalitnější a hezčí prostředí. Teď jsme ve sta-
vu, kdy musíme společně dotlačit firmu k dokončení prací.  
 Kateřina Lauerová
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První kameny zmizelých 
v Říčanech

Dne 19. září 2017 bylo před dům 
číslo 7 na Masarykově náměstí v Ří-
čanech položeno prvních pět kostek 
s mosazným povrchem. Takzvané 
„kameny zmizelých“ připomínají 
tragické osudy jedné z mnoha židov-
ských rodin za druhé světové války. 
Kostky do chodníku položil sám au-
tor, německý umělec Gunter Dem-
nig. Říčany jsou jedním ze třinácti 

českých měst, které umělec navštíví 
během své cesty na Slovensko. Díky 
pomoci Federace židovských obcí 
a především Muzea Říčany se po-
dařilo identifikovat bydliště zhruba 
padesáti obětí holocaustu v Říča-
nech. Do budoucna město plánuje 
další instalace, tak jak to umožní 
umělcova kapacita.
Mosazný povrch kostky zasazené do 
chodníku nijak nevyčnívá, „zakopnutí 
o ni“ má pouze symbolický význam. 
Připomenout má tragické osudy obětí 
holocaustu za druhé světové války.  Na 
rozdíl od pouhého seznamu jmen se 
připomenutí zavražděných sousedů 
propojí s budovami, které byly sou-
částí jejich životů, přičemž některé oni 
či jejich předci postavili. Pět kostek 
s mosazným vrškem se jmény rodiny 
pana Fišera bylo vloženo před dům 
číslo 7 na Masarykově nám. V budově, 
kterou dnes známe jako papírnictví, 
žila pětičlenná rodina až do deportace. 
Text na každé kostce „zde žil“ kromě 
jména, příjmení, roku narození zmiňu-

je rok a místo deportace a místo a da-
tum úmrtí. Do chodníku je vložil sám 
autor myšlenky kamenů Gunter Dem-
nig. Kameny začal vyrábět a pokládat 
v roce 1992. Již více než 61 tisíc Stol-
persteinů, tj. doslova „kamenů, o které 
se zakopává“ leží ve 21 zemích světa. 
Říčany se položením připojily k dalším 
40 městům v ČR, která tímto uctila pa-
mátku židovských spoluobčanů.
Na Masarykově náměstí a v ul. Lázeň-
ská žilo před deportací 22 osob v devíti 
domech. Pouze tři z nich válku přežili. 
Pan Fišer provozoval na náměstí ob-
chod s textilem. V domě č. 7 žil s man-
želkou, dvěma syny a jejich babičkou 
až do transportu do Terezína. Rodina 
byla zavražděna roku 1943 v Osvěti-Umělec Gunter demnig při práci

ZDE ŽIL KAREL FIŠER  
Nar. 1895

dEPOrTOVáN 1943 dO TErEzÍNa
zaVraŽdĚN 6. 9. 1943 V OSVĚTIMI

ZDE ŽILA KAMILA FIŠEROVÁ  
Nar. 1904

dEPOrTOVáNa 1942 dO TErEzÍNa
zaVraŽdĚNa 6. 9. 1943 V OSVĚTIMI

ZDE ŽIL JINDŘICH FIŠER  
Nar. 1927

dEPOrTOVáN 1942 dO TErEzÍNa
zaVraŽdĚN 6. 9. 1943 V OSVĚTIMI

ZDE ŽIL PAVEL FIŠER  
Nar. 1932

dEPOrTOVáN 1942 dO TErEzÍNa
zaVraŽdĚN 6. 9. 1943 V OSVĚTIMI

ZDE ŽILA ANNA MAHLEROVÁ  
Nar. 1851

dEPOrTOVáNa 1942 dO TErEzÍNa
zaVraŽdĚNa 19. 10. 1942  

V TrEBLINCE
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 Schválený Upravený Skutečnost  % plnění
 rozpočet rozpočet k 31.8. 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)

234 913 490,00 245 818 640,30 178 944 807,99 72,80

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

75 505 452,00 81 372 636,30 55 317 338,63 67,98

Kapitálové příjmy (příjmy z prodeje majetku) 621 599,00 5 741 599,00 1 879 058,00 32,73

Přijaté dotace 53 518 947,00 77 671 117,40 46 268 363,60 59,57

Přijaté splátky půjček 85 200,00 85 200,00 99 300,00 116,55

rozpočtové příjmy běžného roku celkem 364 644 688,00 410 689 193,00 282 508 868,22 68,79

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 430 188 818,00 566 006 275,89 412 825 951,11 72,94

VýDAJe 

běžné (provozní) výdaje 278 545 270,00 314 098 524,16 188 502 231,98 60,01

rozpisové rezervy 3 750 000,00 1 747 977,18 0,00 0,00

běžné výdaje celkem 282 295 270,00 315 846 501,34 188 502 231,98 59,68

Kapitálové (investiční) výdaje 112 975 859,00 219 132 570,16 65 333 456,55 29,81

rezervy na investice 17 053 689,00 6 071 537,39 0,00 0,00

Investiční výdaje celkem 130 029 548,00 225 204 107,55 65 333 456,55 29,01

rozpočtové výdaje běžného roku celkem 412 324 818,00 541 050 608,89 253 835 688,53 46,92

Splátky úvěru 17 864 000,00 24 955 667,00 14 605 460,61 58,53

Výdaje vč. splátky půjčky 430 188 818,00 566 006 275,89 268 441 149,14 47,43

rozdíl příjmy - výdaje 0,00 0,00 144 384 801,97

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

mi. Babička obou chlapců Anna Ma-
hlerová byla ve svých 91 letech nacisty 
udušena plynem v Treblince. Synové 
Jindřich a Pavel navštěvovali nedale-
kou školu na náměstí. Vzpomínkové 
akce se zúčastnili i učitelé 1. základní 
školy. Zavzpomínat na rodinu přišlo 
několik pamětníků, mezi nimi vrstev-
níci a spolužáci chlapců Jan Petříček 
(89) a František Křížek (85) i jejich 
bratranec Oldřich Schreiber (85). 
Druhý bratranec Arnošt Schreiber žije 
v Praze a zdravotní stav mu neumož-
nil se akce zúčastnit. Neformálního 
vzpomínkového setkání byl přítomen 
starosta Vladimír Kořen a místosta-
rostka Hana Špačková. 

Projekt „kameny zmizelých“ říčan-
ské veřejnosti představil Ondřej Klí-
pa v rámci prvního říčanského pé-
béčka a navázal kontakt s umělcem. 
Inicioval též akci pro žáky 1. ZŠ na 
Masarykově náměstí, o které jsme 
psali v minulém vydání kurýru (str. 
46). Ve spolupráci s Federací židov-
ských obcí a především díky Muzeu 
Říčany se mu podařilo identifikovat 
bydliště zhruba 50 obětí holocaustu 
v Říčanech (včetně Radošovic a Stra-
šína). Město plánuje uctít památku 
i dalších židovských sousedů vlože-
ním kamenů. Městský úřad připravu-
je žádost o dotaci k Nadačnímu fondu 
obětem holocaustu z programu „Při-

pomínka“. Ten finančně podporuje 
akce vzdělávacího a připomínkového 
charakteru. Záměrem jsou i další do-
provodné akce ve spolupráci se zá-
kladními školami a Muzeem Říčany.
V neděli 10. září se v Husově modliteb-
ně na Husově náměstí v Praze-Uhří-
něvsi uskutečnil pietní akt k 75. výročí 
transportu Bg. Při něm bylo 12. září 
1942 deportováno z Prahy do Terezí-
na 1003 osob, z nichž pouhých 118 
přežilo válku. Ostatní zahynuli v kon-
centračních táborech. Při čtení jmen 
židovských občanů, kteří tehdy odjeli 
do terezínského ghetta, zazněla i jména 
obyvatel Říčan. Kateřina Lauerová

tisková zpráva města Říčany 
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Pracují v Říčanech pro nás
martin machaň, 
ředitel Komunitního centra
Komunitní centrum 
Říčany působí od 
roku 2006 jako po-
skytovatel sociálních 
služeb v říčanském 
regionu. Město Říča-
ny patří mezi zakla-
datele. Centrum se za-

měřuje na služby komunitní péče, která prostřednictvím 
systému terapie, pomoci a podpory umožňuje lidem s váž-
nějším onemocněním, se sníženou soběstačností nebo 
v přechodné krizové situaci žít v podmínkách co možná 
nejvíce podobných běžnému životu. Mezi poskytované 
služby patří osobní asistence, sanační program pro rodiny 
s dětmi a sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby 
se zdravotním postižením. Komunitní centrum Říčany je 
nestátní nezisková organizace, která každoročně usiluje 
o vícezdrojové financování svých aktivit. Mezi finanční 
zdroje nejčastěji patří státní dotace, granty samospráv-
ních územních celků, dotace z Evropských sociálních fon-
dů, ale také dary fyzických nebo právnických osob.
Martin Machaň se stal ředitelem Komunitního centra 
17. 7. 2017.

Na úvod prosím krátké představení vašeho profesního 
života.
V mém dosavadním životě se vystřídalo mnoho pracov-
ních zájmů a příležitostí. Zájem o práci v neziskové sfé-
ře jsem projevil již v mládí, kdy jsem pracoval na pozici 
vedoucího denního stacionáře nadace Naděje. Zde bylo 
naší starostí pečovat o lidi bez domova. Lidi, kteří pro-
cházeli těžkými životními zkouškami. V následujících 
letech jsem se věnoval dennímu studiu na Teologické 
fakultě Univerzity Karlovy. Po ukončení studií jsem pře-
devším z ekonomických důvodů začal podnikat v rekon-
strukci a provozování restauračních zařízení – kaváren, 
pizzerií a restaurací. Rovněž jsem v posledních letech 
organizoval a řídil rekonstrukci interiérů a budov. Tento 
rok jsem se po mnoha letech vrátil k práci v neziskové or-
ganizaci zaměřené na pomoc lidem v nouzi.

Přibližte více čtenářům činnost komunitního centra.
Nabízíme sociální služby ve třech oblastech, na které 
máme poskytnutou registraci od Krajského úřadu Stře-
dočeského kraje. Služba Osobní asistence je terénní 
služba poskytovaná seniorům a lidem se zdravotním po-
stižením. Tvoří jeden z hlavních pilířů naší společnosti. 
V rámci této služby se naši proškolení pracovníci starají 
o klienty v jejich domácím prostředí. Pomáhají ve všech 

oblastech, kde kvůli omezení věkem, nebo ze zdravotních 
příčin již nejsou naši klienti schopni zvládnout základ-
ní lidské potřeby. Jedná se především o stravu, hygienu, 
nezbytné návštěvy lékaře, pomoc v domácnosti, pomoc 
v jednání s úřady v řešení finanční otázky a mnoho dalších 
konkrétních činností, které se odvíjí od daných potřeb 
a situace jednotlivých klientů. Klademe důraz na respekt 
k lidské identitě a zachování důstojnosti. Především pro-
to se soustředíme na pomoc v domácím prostředí, které 
našim klientům usnadňuje lépe snášet starosti spojené 
s pokročilým věkem a zdravotními problémy. Věříme, že 
podobnou pomoc může jednou potřebovat každý z nás 
a domov a naši blízcí jsou nezbytnou podmínkou k zacho-
vání kvality lidské existence i na sklonku života. Protože 
starost o naše blízké vyžaduje velké množství času a sil, 
snažíme se poskytnout pomoc tak, aby bylo možné se vy-
hnout umístění rodinných příslušníků do cizího anonym-
ního prostředí.
Rovněž, v rámci jedné z našich služeb, poskytujeme po-
moc a poradenství rodinám s dětmi. Jedná se o rodiny, 
které se z různých důvodů ocitly v situaci, kdy domácí pro-
středí či partnerské vztahy ohrožují vývoj dětí a v krajním 
případě hrozí jejich odebrání a přemístění do příslušných 
ústavů náhradní péče. Protože považujeme toto řešení za 
problematické, snažíme se o včasnou sanaci konkrétních 
problémů, tak aby se předešlo zásahu státních orgánů. 
Naše pomoc se týká především poradenství v konkrétním 
daném případě a motivací vedoucí k posílení rodičovské 
odpovědnosti a vzájemného soužití. Snažíme se o zacho-

Kontakty a důležité informace:
MARtIN MACHAň
Ředitel společnosti Komunitní centrum Říčany o.p.s.
Tel.: 739 587 130 email: martin.machan@kcricany.cz

KAMILA ŠOuRKOVÁ 
Vedoucí služby pro seniory a osoby se zdravotním 
postižením
tel: 604 522 625, email: kamila.sourkova@kcricany.cz

IVA SEMíKOVÁ 
Vedoucí služby pro rodiny s dětmi: 
tel. 777 312 500, email: iva.semikova@kcricany.cz

INtERNEtOVé StRÁNKy: www.kcricany.cz

BANKOVNí SPOJENí: 210091764/0300
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vání vzájemného respektu v rodinách a odstranění problé-
mů, které ohrožují zdravý vývoj dítěte. 

Přijal jste pozici ředitele Komunitního centra Říčany. 
Jaké jsou vaše plány v této nové funkci?
Mé bezprostřední plány v nové funkci ředitele Komunit-
ního centra Říčany se týkají především stabilizace eko-
nomické stránky společnosti. Nezbytný dostatek finanč-
ních prostředků je problematickou otázkou společnosti, 
která velkou většinou svého rozpočtu závisí na darech 
a dotacích. V současné době řešíme problém financová-
ní do konce tohoto roku a věříme, že vše dobře dopadne 
i díky pomoci města Říčan, kde má trvalý pobyt většina 
našich klientů.

Jaké jsou vaše dlouhodobé vize fungování centra?
V delším časovém horizontu je, kromě ekonomické ob-
lasti, mým záměrem další rozvoj a zkvalitňování služeb, 
které naše společnost poskytuje.

Jak by se do vašich aktivit mohla zapojit říčanská ve-
řejnost?
Vzhledem k tomu, že naše služby nabízíme především 
v Říčanech a bezprostředním okolí, budeme rádi, když 
říčanská veřejnost využije možností, které naše společ-
nost nabízí, a s dotazy, či konkrétními problémy se na nás 
obrátí. Rovněž jsme zavázáni za jakékoli dary, které nám 
umožní zaručit další funkčnost poskytovaných služeb 
a stabilizaci finanční stránky společnosti.

miroslav Vacek
ředitel Olivovy dětské léčebny
Olivova dětská léčebna 
byla založena před 120 
lety s cílem poskytovat 
dětem zdravotní a so-
ciální služby. V součas-
né době se Olivovna 
specializuje na léčbu 
onemocnění respirač-
ního a pohybového 

ústrojí, nadváhy a obezity. O rozhovor byl požádán součas-
ný ředitel léčebny Miroslav Vacek.

Na úvod prosím o krátké představení vašeho profesní-
ho života. 
Původní profesí jsem elektroinženýr a pracoval jsem 
v odvětví energetiky v Praze. Potom jsme kvůli špatné-
mu zdravotnímu stavu našeho mladšího syna, který trpěl 
opakovanými záněty plic a průdušek, bydleli celá rodina 
nějakou dobu na chatě v Lužických horách. Tam jsem pár 
let pracoval v textilním průmyslu. Po návratu do Prahy 
jsem v roce 1987 začal pracovat ve zdravotnictví, kde jsem 
s malými přestávkami dodnes. Za nejvýznamnější počiny 
své pracovní kariéry považuji zprovoznění modré budovy 
pro dospělé ve Fakultní nemocnici v Motole a celkovou 
stabilizaci této velké nemocnice (1996-2000). A dále pak 
revitalizaci Nemocnice s poliklinikou v České Lípě (2004-
2008). Pracoval jsem též jako provozní vedoucí virologic-
ké laboratoře.

Připomeňme, že jste pozici ředitele Olivovny přijal 
v poměrně složité situaci finanční i personální. Nyní 
máte za sebou zhruba půlroční působení ve vedení. Jak 
toto období hodnotíte? 
Od nástupu do funkce v březnu tohoto roku jsem se jed-
nak seznamoval se způsobem následné péče v léčebně, 
která je poněkud odlišná od akutní medicíny v nemocni-
cích. A jednak jsme se relativně rychle společně soustředili 
na hlavní současné úkoly v ústavu, kterými jsou ekono-

mická i personální stabilizace a vybudování přátelského, 
kooperujícího a angažovaného týmu všech pracovníků. 
Na hodnocení je asi ještě příliš brzy, ale změny probíhají 
takovou rychlostí, která je pro nové i stávající zaměstnan-
ce přijatelná.

Jaké úkoly jste si stanovil do nejbližších měsíců? Jaké 
jsou vaše dlouhodobé vize?
Úkoly nejbližších měsíců jsou dále doplňovat stavy pra-
covníků, zejména profesionálů ve svém oboru, a učinit 
tak léčebnu více atraktivní pro děti a jejich rodiče. Ambi-
ciózní dlouhodobou vizi stanovila již před mým nástupem 
Správní rada léčebny a já se budu snažit ji zcela naplnit. 
Hlavními hodnotami v této vizi jsou moderní zdravotní 
služby, špičkový poskytovatel léčebně rehabilitační péče 
a nositel moderních metod a vysoké kvality poskytova-
ných služeb.

Jak se vám v Říčanech líbí a vnímáte nějak dlouhou his-
torii léčebny?
Říčany i okolí jsou pro mne příjemným překvapením 
a rád jsem se sem přestěhoval, i když jsou tu, podobně 
jako v Praze, problémy se zvládnutím intenzivní dopravy 
a související infrastruktury. Odkaz manželů Olivových 
vnímám jako krásný příklad nesobeckého morálního jed-
nání i jako závazek pro mne a všechny spolupracovníky 
k pokračování a rozvíjení ústavu.

Je něco, co byste chtěl ve vztahu Olivovna versus obyva-
telé Říčan změnit?
Moc bych si přál, aby naše léčebna měla v Říčanech i oko-
lí co nejlepší pověst a aby ji obyvatelé Říčan vždy vnímali 
jako přátelskou instituci, jejíž dveře jsou pro ně vždy ote-
vřené a na níž mohou být opravdu pyšní.

Věnujete se aktivně nějakému sportu?
Dlouhodobě pěstuji víkendovou i vysokohorskou turisti-
ku o dovolených, při které se věnuji fotografování. 
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Městská policie Říčany
Komenského nám. 1619/3, 251 01 Říčany 

e-mail: mestska.policie@ricany.cz

tel. 323 618 150  
Mob. 725 022 765

Kontakt: Václav Řezáč
vaclav.rezac@ricany.cz
323618258

BUĎ JEDNÍM Z NÁS!
MĚSTSKÁ POLICIE ŘÍČANY HLEDÁ NOVÉ STRÁŽNÍKY

NABÍZÍME:
   práci, která 

má smysl
   podíl 

na rozvoji 
města

   zajímavé 
finanční 
ohodnocení

   zvýšení 
kvalifikace 
a odbornosti

městská policie radí a informuje
Z knihy událostí
25. srpna, 16.55
Policie ČR žádá o součinnost při prověření oznámení ve 
věci napadení ženy mužem v ulici Cesta Svobody. V místě 
události strážníci zjišťují, že osoby se přemístily k výcho-
du z nádražního rondelu do ulice Ruská. Zde se verbálně 
napadají dva muži a nedaleko od nich se nachází žena., 
která byla napadena. Na místo přijíždí i hlídka Policie ČR. 
Šetřením je zjištěn muž, který byl agresorem. Tento muž je 
vyzván k prokázání totožnosti, což odmítá a své agresivní 
chování směřuje k přítomným policistům a strážníkům. Na 
veškeré výzvy policistů i strážníků k uklidnění nereaguje 
a následně se snaží místo opustit. Při tomto máchá rukama 
směrem k policistům a zkracuje bezpečnou vzdálenost. Za-
sahující policisté jsou nuceni použít společně se strážníky 
donucovací prostředky a agresivnímu muži nasadit pouta. 
Provedenou orientační dechovou zkouškou je zjištěna pří-
tomnost alkoholu u muže, a to ve výši 2,07 promile. Celou 
událost si na místě převzala k dořešení Policie ČR.
24. srpna, 19.40
Na základě telefonického oznámení prověřují strážníci v ulici 
Černokostelecká dva muže, kteří se nacházejí v autobusové 
lince číslo 381. Muži jsou pod vlivem alkoholu, chovají se 
hrubě vůči ostatním cestujícím a zejména řidiči. Na výzvu 
k prokázání totožnosti reaguje pouze jeden z mužů a druhý se 
dožaduje vysvětlení celé situace. Strážníci muži sdělují a po-
učují jej, proč jsou na místě, k jakému protiprávnímu jednání 
z jeho strany dochází a jaké bude řešení ze strany strážníků. 
Důkladné poučení ze strany strážníků nestačí a muž proká-
zat svou totožnost nechce. Na místo se dostavuje i hlídka Po-
licie ČR, které až po čtvrté zákonné výzvě a výstrahou před-
vedení na Policii ČR muž nakonec svou totožnost prokazuje. 
Strážníci tak dořešují přestupky, kterých se muž dopustil, 
a celou událost následně oznamují příslušnému správnímu 
orgánu obce, do jehož působnosti projednání patří.  
30. srpna, 11.42
Pálení odpadu na zahradě jednoho z domů v ulici Sedláč-
kova mělo nečekané rozuzlení. Zápach a dým obtěžuje spo-
luobčany, kteří toto jednání oznamují strážníkům. Hlídka 
městské policie v místě události zjišťuje, že se zde nachází 
několik osob. Strážníci v místě kontaktují majitelku nemo-
vitosti, která strážníky pouští na pozemek, kde je zjištěn již 
uhašený spálený papírový odpad a nacházejí se zde tři muži 
ukrajinské národnosti. Dalším šetřením a na základě před-
ložených dokladů, které muži ke kontrole strážníkům před-
ložili, je zjištěno, že nezákonně vykonávají pracovní činnost 
na území České republiky. Toto podezření bylo strážníky 

předáno Policii ČR odboru služby cizinecké policie, která se 
na místo události dostavila a celou událost si převzala k pro-
vedení dalších opatření. 
1. září, 22.38
Městská policie přijímá oznámení o řidiči BMW, který jede 
ulicí Černokostelecká pod vlivem alkoholu nebo jiné návyko-
vé látky. Dle oznamovatele tento řidič svým vozidlem a svou 
jízdou poškodil majetek třetí osoby. Na místo jsou vyslány 
hlídky strážníků, kdy oznamovatel se strážníky spolupracuje 
a telefonické oznámení a následný telefonický hovor nepře-
rušuje a udává svou polohu. Vozidlo je sledováno i pomocí 
dostupných kamerových bodů umístěných ve městě. Řidič 
vozidla BMW nakonec porušuje zákaz vjezdu v ulici Rie-
grova a parkuje v jednosměrné ulici své vozidlo v protismě-
ru. Ulice je oznamovatelem a jeho vozidlem zablokována 
a po směru jízdy jednosměrné ulice přijíždějí k řidič vozidla 
BMW hlídky městské policie. Ve vozidle BMW jsou zjištěny 
tři osoby, z nichž jedna je mladistvá a navíc pod vlivem alko-
holu. Řidič je vyzván k orientační dechové zkoušce, která je 
s pozitivním výsledkem a hodnotou 2,07 promile. Řidič je na 
místě předán přivolané hlídce Policie ČR, jelikož je důvodně 
podezřelý ze spáchání trestného činu. Mladistvá osoba pod 
vlivem alkoholu je předána svým zákonným zástupcům na 
služebně městské policie. Šetřením se strážníkům daří zjistit, 
kdo podal mladistvé osobě alkoholický nápoj, a to výše zmí-
něný řidič vozidla BMW. Řidičovo přestupkové jednání bylo 
strážníky oznámeno k dořešení příslušnému správnímu or-
gánu obce, do jehož působnosti projednání patří.  
6. září, 15.56
Strážníkům městské policie je oznámen psychicky naru-
šený muž, který opakovaně vchází do budovy Základní 
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Zdravím všechny příznivce dobrovolných hasičů. Naši 
nejmladší a nejmenší hasiči dostali unikátní nápad – za-
ložit mimo jejich kategorii (mladší, starší žáci) minipří-
pravku! Jelikož ovšem nemáme dostatek vedoucích, kteří 
by mini hasičátka vedli, tak pár našich nejvyspělejších 
starších žáků dostane možnost zkusit někoho vést – něco 
naučit. A kdo by to měl být jiný, než jejich mladší souro-
zenci. Jen pro představu, do kategorie mladší žáci spadají 
děti ve věku od 4 let do 9 let, což znamená, že přípravka je 
od 4 let méně. Nejedná se tedy o tréninky fyzicky nároč-
né, ani nutně učenlivé. Spíš půjde o to, aby si děti zvykaly 
pomáhat jeden druhému, hrát si, trochu jim přiblížit hasi-
činu a nechat osahat nějaké ty hasičské předměty. Proza-
tím se děti budou scházet na jednu hodinu týdně a počet 
dětí je limitován a již plně obsazen. A jak si vedou zde výše 
zmiňovaní mladší a starší žáci na poli soutěžním? V mě-
síci září se zúčastnili hned dvou soutěží. První se konala 
2. 9. v Modleticích, kde bohužel spousta dětí onemocněla 
a soutěže se tak účastnilo jen jedno družstvo mladších. 
Přes velkou snahu, ale ještě větší marodku družstvo ne-
stačilo na konkurenci a obsadilo 6., čili poslední místo. 
Nevadí, o týden později bylo poslední kolo DHL (dětské 
hasičské ligy) konané v Radějovicích, zde se našim dětem 
dařilo víc. V říjnu čeká naše prťata ZPV (závod požární 
všestrannosti), kde jednotlivé hlídky po pěti dětech běhají 
cca 2,5km po lese a plní různé disciplíny, například šplh 
po laně, střelbu ze vzduchovky, znalost topografických 
značek, zdravovědu, hasičské znalosti o hasicích přístro-
jích a jejich použití atd. To je první kolo a druhé bývá vždy 
na jaře, kde děti sportují na stadionu, běhají štafety, dělají 
požární útok apod. Máme štěstí, že máme dětí tolik, proto 
máme už i dvě kategorie a začínáme výše jmenovanou tře-
tí. Letošní zimu budeme po roční pauze opět používat tě-
locvičnu ve škole v Nerudově ulici a vnitřní prostory hasi-
čárny. Nejen děti, ale i dospěláci si zkusili, jaké to je po létě 
rozhýbat svá těla, a to 2. 9. na tradiční soutěži v blízkém 
Tehovci, kde se trať dělí na dvě části. Ta první je požární 
útok na návsi, čerpá se z rybníku a potom se hadice balí na 
čas, ta druhá je trochu náročnější – ve dvou skupinkách 
se jede na raftech proti sobě a opět na čas. Naše smíšené 
družstvo se letos hodně snažilo a jen o kousek mu unikla 

medaile! Svým výkonem si vysoutěžilo 4. místo a za to mu 
patří velký dík a obdiv. Snad se nám příští rok bude dařit 
více a třeba si dovezeme nějaký ten cenný kov. Ostatní čle-
nové sboru se pomalu připravují na naši valnou hromadu, 
kde se zhodnotí uplynulý rok. 
Nyní mi dovolte vás seznámit s činností výjezdové jednotky. 
Naše jednotka byla povolána dne 27. 8. na požár lesa cca 5 x 
5 metrů v Říčanech-Strašíně. Po příjezdu na místo bylo zjiš-
těno, že jedná o pálení klestí na okraji lesa. Další výjezd byl 
30. 8., kdy se krátce po půl dvanácté rozezněla siréna a nás 
povolalo operační středisko na původně požár lesa mezi 
Světicemi a Tehovem. Cestou k zásahu už bylo jasné, že po-
žár je jinde, než je nahlášeno, a že se nejedná o les, ale o stoh 
- hnojník. Na úrovni všestarského hřbitova hořel hnojník 
a požár to nebyl malý. Z důvodu nedostatku cisteren na 
místě zásahu byla povolána i naše druhá cisterna. Bohužel 
při požárech stohů, balíků slámy a hnojníků není jiná mož-
nost, než postupně vše vyvozit pryč a zaorat do pole. Vždy 
se to neobejde bez poměrně silného kouře, který je kolikrát 
cítit i několik kilometrů daleko. Naše obě cisterny na místě 
setrvaly až do 18 hodin večer a zde zůstala jen místní jednot-
ka na dohlídku, jak bývá zvykem. Oba automobily bylo nut-
né po příjezdu zpět umýt a dozbrojit. Druhý den jsme opět 
jeli znovu, krajské operační středisko nás zvedlo na stejnou 
událost z důvodu rozebírání a zaorávání. I tentokrát jsme 
zde byli do večerních hodin a pomáhali jsme vše prolévat 
vodou a asistovat. Dne 12. 9. se nám opět dostalo možnosti 
největší, a to zálohovat na HZS středočeského kraje na sta-
nici u nás v Říčanech! Profesionální velkokapacitní cisterna 
byla uvolněna na ukázku do pražských Holešovic a my jsme 
s naší Tatrou 815 pomáhali zálohovat 12 hodin útvar. Sice 
jsme ten den nezaznamenali žádný výjezd, ale pro nás je to 
vždy svátost, když můžeme vypomoci našim profesionál-
ním kolegům a navíc se vždy něco nového přiučíme. Tento-
krát jsme byli detailně seznámeni s novým dekontaminač-
ním kontejnerem. Dále jsme pomáhali při údržbě techniky 
a přípravě oběda.
Závěr dnešního článku, nemůže patřit nikomu jinému 
než naší zářijové oslavenkyni! Dne 17. 9. oslavila své ži-
votní jubileum naše dlouholetá a stále činná členka Libuše 
Steibauerová! Za celý výbor SDH přejeme Libušce pevné 
zdraví, stále neutuchající chuť nám pomáhat, mnoho dal-
ších let spokojeného života a stále spoustu štěstí!
Přes sychravé počasí přeje slunce v duši 

Dominik Pokorný
jednatel SDH Říčany

Co nového u hasičů
www.sdhricany.cz

umělecké školy na Masarykově náměstí. Muž je verbálně 
agresivní a pobíhá po chodbách školy. Budovu školy na-
konec pod nátlakem ředitelky opouští. Strážníci celou udá-
lost řeší, jelikož muž se následně do budovy dostavil ještě 
jednou, ale díky časové prodlevě strážníky nebyl zastižen. 
Před budovou školy a okolí jsou zřízena hlídková stanoviště 
strážníků a o celé události je informována Policie ČR. Toto 
se vyplácí, jelikož muž se do budovy školy opětovně vrací, 
a to přímo do kanceláře ředitelky, která pomocí mobilního 
telefonu volá strážníkům a nechává probíhající hovor za-

pnutý. Je tak možné celý rozhovor s mužem monitorovat. 
Strážníci ve vhodnou chvíli vstupují do kanceláře ředitelky 
a vyzývají muže k prokázání totožnosti. Muž výzvě stráž-
níků vyhovuje. Dle totožnosti muže bylo zjištěno, že se již 
v minulosti léčil ve specializovaném zařízení pro psychicky 
nemocné. Na místo je přivolána Policie ČR, která si muže 
převzala k provedení dalších opatření, kdy následně bylo 
rozhodnuto o převozu muže do specializovaného zdravot-
nického zařízení v Praze Bohnicích.
Jindřich Joch, zástupce vedoucího Městské policie Říčany  
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Psychiatrická ambulance nově v Říčanech
Zbrusu novou psychiatrickou ambulanci otevřela 
v říjnu letošního roku Nemocnice Říčany. Oddělení je 
určené pacientům, které trápí nejrůznější psychické 
problémy, dlouhodobý stres nebo si prošli hospitalizací 
na psychiatrii a potřebují následnou ambulantní péči.  
Nemocnice Říčany opět rozšiřuje spektrum poskytovaných 
služeb a v říjnu letošního roku otevřela v hlavní budově ne-
mocnice novou psychiatrickou ambulanci. „Nejčastěji se na 
nás obracejí dospělí pacienti s širokým spektrem duševních 
poruch, jako jsou úzkostné stavy, poruchy spánku, nálady, 
deprese, mánie, onemocnění psychózou, poruchy paměti 
nebo například s problémy se závislostí,“ uvedl psychiatr 
a vedoucí lékař ambulance MUDr. Petr Eremiáš. Ambulan-
ci mohou navštívit ale všichni, které trápí i jiné psychické, 
tělesné nebo rodinné problémy, procházejí dlouhodobým 
stresem či trápením, což se negativně odráží na jejich běž-
ném životě. Hlavním nástrojem psychiatrického vyšetření 
je důvěrný rozhovor s lékařem, mapující problémy dotyčné-
ho pacienta. Rozhovor je cílený na anamnézu, historii pro-
blému, jeho kořeny, vliv na současné fungování a hledání 
řešení. Lékař následně navrhne další kroky léčby, zváží na-
sazení léků nebo vyhledá vhodné psychoterapie. „U každé-
ho pacienta se vždy snažíme o individuální přístup, nalezení 
vhodné cesty, kompromisu i zlepšení kvality života s duševní 
nemocí,“ dodal MUDr. Petr Eremiáš.

ORDiNAČNí hODiNy: 
Pondělí, čtvrtek, pátek: 
8.00 - 12.00, 13.00 - 15.30 hod.
Telefon: 323 627 511

Do ambulance je nutné se vždy předem objednat!

přijme:
  fyzioterapeut
  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

28 texty.kuryr@ricany.cz



Životní prostředí a zdravíŽivotní prostředí a zdraví

mUDr. Petr eremiáš – psychiatr a vedoucí 
lékař nové Psychiatrické ambulance
Tým lékařů říčanské nemocnice doplnil MUdr. Petr Ere-
miáš, který působí jako lékař s funkční specializací vše-
obecné psychiatrie. Kromě zdejší nemocnice pracuje 
v součanosti také v ambulanci v Praze 4. Předtím půso-
bil v Psychiatrické nemocnici Bohnice, kam nastoupil po 
ukončení studia medicíny na 1. lékařské fakultě Univer-
zity Karlovy. Mimo psychiatrii se zajímá i o obor psycho-
terapie, ve kterém absolvoval pětiletý sebezkušenostní 
a sebepoznávací výcvik. a ve studiu pokračuje i nadále. 
Ve svém volném čase se věnuje především své rodině 
a koníčkům, jako je například turistika, cestování, jogging 
nebo četba.

„Vyhledat psychiatrickou pomoc již není 
v dnešní době žádná ostuda,“ říká psychiatr 
mUDr. Petr eremiáš
Jak se vy sám jako psychiatr udržujete v psychické po-
hodě?
Přiznám se, že v poslední době mám tolik práce, že nestí-
hám. Jedu takzvaně nadoraz. Na odpočinek je méně času. 
Snažím se ale najít během dne alespoň chvilku pro sebe, 
kdy mohu vypnout, relaxovat při oblíbené hudbě, dobré 
knize nebo načerpat energii útěkem do přírody. 

Existuje obecný lék či doporučení, jak se udržet v psy-
chické pohodě?
Hodně záleží na každém z nás, na naší povaze, životním 
názoru a zázemí. Doba, ve které žijeme, nám často staví 
do cesty nejrůznější překážky a mnohdy nám může pomo-
ci naše osobní nastavení, optimismus, naděje a víra, že vše 
špatné, je k něčemu dobré a hlavně, že to netrvá věčně.

S jakými problémy se na vás nejčastěji lidé obracejí?
Je to hodně individuální. Často je za tím nějaká zásadní 
životní změna, jako ztráta partnera nebo zaměstnání, 
úbytek fyzických a duševních sil nebo naopak nenaplně-
né životní cíle a ideály, případně blahobyt. Jedná se také 
o pomalé a plíživé propuknutí duševní nemoci, utrpení, 
beznaděj, ztráta identity a nenalezení smyslu života.

Navštěvují vás spíše ženy nebo muži?
V dnešní době se postupně obraz psychiatrie v očích ve-
řejnosti mění. Už to není zahaleno rouškou tajemství jako 
dříve. Vyhledat odbornou pomoc a brát léky na psychiku 
už není žádná ostuda. Přesto se však mnozí stydíme. Ženy 
jsou v tomto ohledu odvážnější a spíše si přiznají, že potře-
bují odbornou pomoc. Muži si tyto věci moc nepřipouští 
a snaží se je řešit po svém. Není to však pravidlem. 

Roste počet dětí, kteří potřebují psychiatrickou po-
moc?
Přiznám se, že tato otázka je spíše pro kolegy, dětské 
psychiatry. Já se zaměřuji na dospělé pacienty. Myslím si 
však, že spousta problémů u dětí vychází z nefunkčnosti 
rodin, zaneprázdněností rodičů a nedostatečné komuni-
kace s dětmi, trávení času na PC a sociálních sítí. Často 
se zodpovědnost rodiče deleguje na dětského psychiatra. 
Dítě zlobí, podle rodiče nejspíš trpí nějakou psychiatric-
kou nemocí a lékař ji má najít a vyřešit. Tím ale samozřej-
mě nechci říci, že nemoci jako ADHD, autismus a jiné 
dětské diagnózy neexistují.   

Stále častěji se objevují u lidí deprese, kdy poznáme, že 
je čas vyhledat pomoc?
Zpravidla tehdy, kdy se cítíme delší dobu unavení, nic nás 
netěší, ztratíme zájem o okolí, nemáme chuť něco dělat. 
Chybí nám energie, nadšení do jakékoliv aktivity. Často 

se uzavíráme do sebe, nechceme chodit do společnosti, 
nemáme kvalitní spánek, chuť k jídlu. Většinou si dáváme 
všechno za vinu, jsme ti špatní, nic dobrého nás už stejně 
nepotká, bylo by lepší, kdybychom nebyli. 

Přibývá lidí trpících depresí nebo se jen zlehčuje tento 
pojem? 
Ano i ne. Současná hektická doba s tlakem na výkon, plná 
nejistoty, společenských změn, krizemi v rodině, negativ-
ními událostmi v médiích, migrací, změnami v klimatu se 
podepisuje na duševním zdraví každého z nás. Více pro-
padáme strachům, nejistotě, depresi. Lidé jsou ochotni 
více vyhledat odbornou pomoc a řešit své zdraví. Je fakt, 
že zájem o péči psychiatra za poslední léta prudce vzrostl.
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Hrušeň obecná     
Pyrus communis

Stojí hruška v širém poli, vršek se jí 
zelená. Pod ní se pase kůň vraný, pase 

ho má milá... Takové bukolické výjevy 
už česká krajina nenabízí. Hrušeň je 
však stále oblíbený strom, dnes hlav-
ně v zahradách.
Několik desítek druhů hrušní ros-
te zejména v mírném pásu Evropy 
a Asie. U nás je původní hrušeň pol-
nička (Pyrus pyraster). Vzhledem 
k tomu že hrušně provází lidstvo od 
nepaměti, některé druhy jsou velmi 
staří kříženci.
Příkladem je hrušeň obecná. V ro-
dokmenu najdeme čtyři pravděpo-
dobné předky, kteří se již ve starověku 
podíleli na jejím vzniku. Ke zkřížení 
došlo zřejmě v oblasti jihozápadní 

Asie. Odtud se dostala do starého 
Řecka, poté k Římanům a nakonec 
i do střední Evropy.
Strom dosahuje výšky až 15 m a do-
žívá se stáří do 150 let. Kmen kryje 
zprvu hladká, později destičkovitě 
rozpukaná kůra. Listy mohou být 
celokrajné nebo jemně zubaté. Bílé 
květy vykvétají v době rašení listů. 
Hruškovité až kulovité malvice obsa-
hují tmavá zašpičatělá semena. Pro-
dávané stromky jsou často roubované 
na podnože z kdouloně.
Hrušně trpí řadou chorob. Často se 
vyskytuje rez hrušňová (Gymnospo-
rangium sabinae), která je vázána na 
výskyt jalovců ve vzdálenosti do 200 
m. Jalovec je hlavní hostitel rzi – na 
větvích tvoří rosolovité oranžové vý-
růstky. Hrušeň je mezihostitel – na 
listech tvoří oranžové skvrny s vý-
růstky vespod. Hrušeň lze proti rzi 
chemicky ošetřit. Nepříjemná je bak-
teriální spála, která končí úhynem 
rostliny.
Hrušeň obecná byla vyšlechtěna 
v bezpočtu odrůd. Už Plinius star-
ší jich uvádí 35. Dnes je známo asi 
5 000 odrůd. Během historie se růz-
ně objevovaly a mizely, dnes má tržní 
význam několik desítek moderních 
kultivarů. Obrázek stromu je z hřiště 
u radošovické sokolovny.
Hrušky nacházejí bohaté využití v ku-
chyni. Tvrdé dřevo vyhledávají truh-
láři a používá se i k výrobě hudebních 
nástrojů.

 Jakub Halaš
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Slepičí hejno na Dvorku se 
rozrostlo o nová kuřátka
Na konci srpna jsme se dočkali velké 
radosti – u kvočny, které jsme podstr-
čili oplozená vejce, protože mnoho 
dní odmítala opustit kurník a seděla 
na těch našich, neoplozených, jsme 
objevili dvě čerstvě vylíhlá kuřátka. 
Ačkoliv jsou „adoptivní“, protože na 
Dvorku nemáme kohouta a oploze-
ná vejce jsme si sehnali jinde, jsou to 
naše první kuřata vylíhlá pod kvoč-
nou (loňská kuřata Piškot a Plivník 
se vylíhla v umělé líhni).
Nejprve jsme jim dopřáli několika-
denní pobyt v muzeu pod rozsvíce-
nou lampičkou, aby jim bylo teplo, 
poté jsme je spolu s kvočnou vypus-
tili do speciálního výběhu, který bylo 
třeba důkladně zabezpečit před ne-
zvanými návštěvníky (např. místní 
kočkou). Jejich adoptivní matka se 
jich hned zodpovědně ujala a kuřátka 
se mají čile k světu.
Chcete si kuřátka prohlédnout a něco 
se o nich dozvědět? Přijďte s dětmi 
některou středu v 16 hodin na Dvorek 
na pravidelné Setkávání u zvířátek – 
slepic a králíků z našeho komunitního 
chovu. Letos se budou tato setkání ko-
nat až do 25. října. Poté se potkáme až 
v dubnu, v přívětivějším počasí.
Více informací najdete na webu 
Ekocentra Říčany  
(www.ekoricany.org) a Muzea 
Říčany (www.ricany.cz/muzeum).

Jak založit květnatou louku 
v zahradě
Líbí se vám představa rozkvetlé lou-
ky? I na malé zahradě můžete vytvořit 
pruh s lučními rostlinami, který bude 
oázou pro kobylky, motýly a včely 
a kde si budete moci natrhat kytici 
lučních květů do vázy.
Jak začít? Pozemek můžete zcela zrýt 
a zbavit kořenů a oddenků, nebo drny 
jen otočit a převrstvit zeminou. Použijte 
ornici spíš s menším podílem humusu. 

Luční druhy nepotřebují velkou zásobu 
živin, naopak by Vám na přehnojené 
půdě mohly vyrůst ve velkém kopřivy. 
Druhá možnost je vytvořit v trávníku 
oka, do kterých přesadíte předpěsto-
vané sazenice lučních druhů, nebo 
tam nasejete semínka. Směs semen 
můžete zasít i do trávníku, který in-
tenzivně projedete vertikutátorem. 
Spolehlivého výsledku dosáhnete 
spíš osetím volné plochy. 
Kdy začít? Vhodná doba přichází už 
od konce srpna, kdy můžete získat 
čerstvou zásobu lučních semen. Lze 
využít i „výdrolky“ ze sušeného sena 
z druhově bohatých luk. Část druhů 
totiž velmi dobře klíčí už na podzim, 
jen některé vyžadují přemrznutí. Další 
termín je pak duben-květen, některé 
druhy se pak objeví až v další sezóně. 
Použití sena je výhodné také v tom, že 
si zasejete opravdu luční druhy trav, 
tedy ne jílek vytrvalý používaný do in-
tenzivně sekaných trávníků.
Kde semena získat a které druhy vy-
brat? Na trhu jsou dostupné různé 
směsi, vhodné do vlhka, do stínu apod. 
Pokud chcete založením louky pod-
pořit naše domácí opylovače a motýly, 
je důležité dbát na to, aby směs obsa-
hovala naše domácí druhy. Pokud se 
rozhodnete směs vyset na větší plochu 
nebo do volné krajiny – do alejí či sadů, 
je vhodné použít semena rostlin přímo 
z Vašeho okolí. Prodávané směsi se-
men pochází často ze zcela jiného re-
gionu, kde je odlišné klima, půda apod.  
Pokud je vysejeme u nás, pravděpodob-
ně se zkříží s jinými rostlinami ve volné 
přírodě, a jejich potomstvo pak bude 
špatně přizpůsobené místním podmín-
kám.   Například v Německu je dnes 
možné vysévat do krajiny pouze místně 
příslušné regionální směsi, u nás tako-
vé směsi připravuje několik organizací 
např. ZO ČSOP v Bílých Karpatech 
a ve Vlašimi.
V ZO ČSOP Ekocentru Říčany se sna-
žíme pěstovat matečné porosty pro 
produkci semen ovsíkových mezofil-

ních luk. Po předchozí dohodě lze pro 
potřeby zakládání lučních porostů zís-
kat směs 15 druhů. Do směsi jsou za-
řazeny druhy poskytující nektar hmy-
zu, i druhy sloužící jako živné rostliny 
pro housenky motýlů. V budoucnu 
bychom rádi podpořili zakládání luk 
a porostů pro další produkci semen 
ve školních  zahradách, aby se o rost-
linách mohly naživo učit děti. 
Jak postupovat při setí? Pokud máte 
již připravenou plochu, vězte, že do-
poručená hustota výsevu je asi 2 g na 
metr čtvereční. Pro rovnoměrný výsev 
doporučujeme semena smíchat s pís-
kem nebo pilinami. V prvním roce 
můžete očekávat porost, v kterém vy-

kvetou kopretiny, jetel, šťovík, jitrocel 
kopinatý, pampeliška srstnatá a chrpa 
luční. Teprve v druhém roce se připojí 
další druhy: chrastavec, zvonek roz-
kladitý, pryskyřník prudký.
Pro doplnění trav využijte některých 
tradičních kultivarů kostřavy červené 
a obecné, lipnice luční, trojštětu nebo 
ovsíku. Vyhněte se křížencům nebo 
kultivarům šlechtěným pro vysokou 
produkci (kostřava rákosovitá), ty by 
kvetoucí druhy zcela potlačily.
Porost je třeba udržovat dvojí sečí, 
při které můžete použít kosu nebo se-
kačku – jarní sena na přelomu května 
a června a otavy na konci srpna. Pose-
čenou vegetaci nechte usušit na mís-
tě, aby se rostliny opět vysemenily.
Přejeme vám i všem říčanským motý-
lům, včelám a čmelákům rozkvetlé 
zahrady a rozzářené oči malých i vel-
kých pozorovatelů!

Kateřina Čiháková
katerina.cihakova@muzeum.ricany.cz

Motýl chrastavec
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rok 2017 v Okrašlovacím spolku v Říčanech
Rok 2017 je desátým rokem, kdy se Okrašlovací spolek za-
bývá likvidací křídlatky v Říčanech. Letos probíhá likvidace 
na posledních třech větších lokalitách: Roklanská, Pacov a  
Rozpakov. Tím bude v Říčanech maximálně potlačen vý-
skyt této nepříjemné invazivní rostliny. V dalších třech až 

pěti letech bude probíhat monitorování vyčištěných ploch 
a prováděny detailní zásahy na jednotlivých rostlinách. 
Na Srnčím paloučku se díky úzké spolupráci se správcem 
veřejné zeleně, Městem Říčany podařilo spojit plánovanou 
třetí a čtvrtou etapu úprav. Tím bude obnovena původní 
lužní květnatá louka v celém dřívějším rozsahu. Vzhledem 
k tomu, že kvetoucí rostliny mají pomalejší růst, projeví se 
výsledek obnovy plně až v roce 2019. 
Dále probíhá údržba zeleně, opravy laviček, v třešňové 
aleji v Pacově budou vysazeny další stromky.
Spolkem plánovaná úprava vodní nádrže za Olivovnou 
byla odvolaná, protože Magistrát Hlavního města Prahy 
jako vlastník nádrže plánuje opravu letos na podzim.
Na podporu činnosti OSŘ poskytlo Město Říčany dotaci 
na péči o veřejnou zeleň 41.000 Kč, na likvidaci náleto-
vých rostlin 14.700 Kč, na provoz 8.560 Kč. Dotace od 
Města Říčany jsou pro Okrašlovací spolek zásadní, bez 
této podpory by spolek nebyl schopný zajistit svou činnost 
a pokračovat v započatých dlouhodobých akcích. 

Jiří Pánek, Okrašlovací spolek v Říčanech,z.s.

Podpořeno  
Nadací ČeZ
Ke zkvalitnění pobytu dětí a jejich léčby v Olivově dětské 
léčebně významně vypomohl finanční příspěvek ve výši 
458.116 Kč, který byl naší léčebně přidělen v minulém 
roce Nadací ČEZ.
Využití příspěvku bylo zaměřeno zčásti na pořízení pomů-
cek, které zdravotní personál použije při léčebných proce-
durách. Na rehabilitace dětí jsme pořídili cvičební pomůc-
ky a nový koberec, pro léčbu respiračních onemocnění 
byly zakoupeny solné ventilátory a dva nové inhalátory.
K většímu pohodlí dětí v průběhu pobytu napomůžou nově 
pořízené matrace, židle, noční stolky, ložní prádlo a nová 
prostěradla, ale též například zakoupené germicidní lampy, 
které vyzařují ultrafialové záření a to vytváří potřebné sterilní 
prostředí na pokojích. Velkou pomocí pro léčbu dětí v Olivo-
vě dětské léčebně je nyní doplnění lékařské techniky přístro-
jem CRP, které lékařům pomůže při rychlé diagnostice krve. 
V neposlední řadě jsme grant využili na školení našich zdra-
votníků a též školení klíčového personálu v oblasti firemní 
komunikace a zlepšení firemní kultury, která je podstatnou 
součástí profesionálního poskytování péče o děti.  
Jako poděkování Nadaci se děti rozhodly vyrobit nástěn-
ku s obrázky a vzkazy, která je nyní umístěna v hlavní části 
budovy léčebny. 

Děkujeme Nadaci ČEZ za tento významný dar, který vel-
mi jistě přispěje ke zvýšení pohodlí dětí na pobytu v naší 
Olivově dětské léčebně.

Miroslav Vacek 
ředitel Olivovy dětské léčebny, o.p.s.

Srnčí palouček 3. a 4. etapa   
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Životní prostředí a zdraví Pro seniory

Novinky ze stacionáře 
Olga v Říčanech
Ráda bych informovala čtenáře Kurýru o dění a dalších 
aktivitách zařízení sociálních služeb, říčanského staci-
onáře Olga.
Jen připomenu, že poskytujeme kromě ambulantní služ-
by v denním stacionáři, určeném jen na denní pobyty ve 
všedních dnech, také ubytovací službu odlehčovací. Ta 
může být čerpána bez přerušení v délce až jednoho mě-
síce a maximálně dva měsíce v jednom roce s možným 
prodloužením na měsíce tři, ale to jen v případě volné 
kapacity stacionáře. Pobyty slouží především pro seniory, 
ale také pro mladší věkovou kategorii se sníženou mírou 
soběstačnosti, zdravotním postižením a chronickým one-
mocněním. Kromě Říčan a 52 přilehlých obcí nabízíme 
ubytování i ostatním zájemcům např. z Prahy.
Letní měsíce jako obvykle rychle uplynuly a my můžeme 
již pomalu rekapitulovat, jak byly úspěšné z hlediska ob-
sazenosti a samozřejmě též spokojenosti našich obyvatel, 
jejich rodin a dalších blízkých osob. 
Ne vše se úplně vydařilo, máme ještě rezervy, kterých jsme si 
vědomi a pokusíme se pro další období v rámci našich mož-
ností zapracovat na zlepšení a nabídnout ještě vyšší kvalitu, 
tak abychom uspokojili co nejširší spektrum veřejnosti.
Chci poděkovat všem lidičkám, kteří se na péči o naše oby-
vatele podílejí, ať už jsou to pečovatelky, lektorky - Míla 
Ryvolová a Eva Kubínová, firma Scolarest s panem Hla-
dílkem a paní Ilčíkovou, kteří nás stravují, i další příznivci 
našich služeb, ti kteří nás dobrým slovem ubezpečují, že 
naše služby jsou potřebné a pomoc žádaná.
Zveme vás na podzimní akce konané v našich prostorách, 
první z nich je 6. října - setkání k Mezinárodnímu dni se-
niorů, další se uskuteční v listopadu, v rámci doby předad-
ventní (termín bude ještě upřesněn), a jako třetí chystáme 
překvapení, které osloví i jiné kategorie než jen tu senior-
skou. Bližší informace najdete na webových stránkách.
Přeji všem krásný podzim a těším se na setkání ve stacio-
náři se všemi, kteří našich služeb využijí, anebo se jen tak 
přijdou podívat, všichni jste srdečně vítáni.

Pavla Romanová

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

Pravidelné akce:
Cvičení na židlích – každé úterý v DPS Senior od 15:30 
do 16.30 hodin.
Zdravotní jógová cvičení – v DPS Senior každé úterý 
a čtvrtek 18:00 – 20:00 hodin.
Měření hladiny cukru a tuku v krvi –  každý třetí čtvrtek 
v měsíci 8:30 – 9:30 hodin (nutno přijít na lačno).
Kavárnička – každý třetí čtvrtek v měsíci od 15:00 hodin.

Akce:
n 2. října, pondělí – Setkání s hudbou 
Místo: Kulturní centrum Labuť Říčany. Začátek: 14:00h. Akce 
se koná u příležitosti oslav Mezinárodního dne seniorů Tento-
krát se můžete těšit na Magdu a Honzu. Na programu bude 
také „Překvapení pod plachetkou“ – tombola. Vstup zdarma, 
přijďte se pobavit a strávit příjemné odpoledne plné hudby.
4. – 6. října – Rekondiční pobyt – Olomoucko
Třídenní autobusový zájezd na Olomoucko spojený také 
s prohlídkou výstavy Flóra Olomouc. Nástupní místa: 
8:00h aut. zastávka K Žel. stanici, 8:05h aut. zastávka 
Rychta, 8:10h aut. zastávka Sukova, 8:15h aut. zastávka 
Masarykovo náměstí. Příspěvek účastníků: 1.400,- Kč (za-
hrnuje dopravu, ubytování se snídaní, vstupné – s výjimkou 
výstavy Flóra Olomouc, pojištění, tištěný materiál).
19. října, čtvrtek – Kavárnička
Místo: DPS Senior – jídelna. Začátek: 15:00h. Příjemné pose-
zení a popovídání při kávě nebo čaji. Vstup zdarma.
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. 

Podzimní dny začaly sychravě a nevlídně . 
Ale ani to nás neodradilo od mnoha akti-
vit, včetně prohlídky míst spojených s his-
torií naší země (Kozí hrádek, Choustník, 
Litoměřice, Znojmo), nebo zajímavostí 

(velbloudí farma v Chýnově). Akce, které byly přes léto 
pozastaveny, se pomalu rozbíhají a ani říjen nebude chud-
ší o další poznávání naší vlasti anebo vzdělávání (kurz na 
chytré telefony). Čeká nás také setkání s živou hudbou 
k Mezinárodnímu dni seniorů. Přejeme vám příjemné 
pestré podzimní dny a těšíme se na vás.

Irena Moudrá, předsedkyně správní rady

SENIORCENtRuM ŘíČANy
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Pro seniory

Týden seniorů
Na den 1. 10. 2017 připadá Mezinárodní den seniorů.
Celý týden od neděle 1. 10. 2017 až do neděle 8. 10. 2017 
vás seniory jménem města a hlavně jménem organizátorů 
zveme na: 
  Dny otevřených dveří v DPS Senior a stacionáři 

Olga Říčany  - přijďte si prohlédnout prostory DPS 
Senior a Pečovatelské služby, seznámit se s podmín-
kami ubytování a rozsahem služeb Pečovatelské 
služby a dále si i projít prostory stacionáře Olga, 
popovídat s personálem a zjistit, jak je zde zajištěna 
ambulantní péči seniorům a osobám se sníženou so-
běstačností nebo zdravotním postižením či potřebou 
celodenní péče.

  Den otevřených dveří Domova Pod Kavčí Skálou 
Říčany – 4. 10. 2017 v době od 9:00 do 15:00 - přijďte 
si prohlédnout zařízení sociálních služeb s celoroč-

ním pobytem primárně zaměřené na seniory nad 63 
let, kteří mají z důvodu věku sníženou soběstačnost 
a tíživou sociální situaci.

  Výstavu Muzea Říčany Jak semena putují; na vý-
stavě se můžete pustit do pokusů s vodou a větrem, 
objevovat krásu semen během mikroskopování nebo 
prozkoumat možnosti šíření semen pomocí zvířat. 
Vstup pro seniory (i s vnoučaty) zdarma.

  Den otevřených dveří pro seniory Na Fialce dne 4. 
10. 2017 na návštěvu první přednášky v rámci cyklu 
celoživotního vzdělávání 9:00-11:00 Dobrodružství 
historie, přednášející PhDr. Sommer (během zimní-
ho semestru nabízíme také obor výtvarného umění 
anebo cestování), dále můžete nahlédnout do zdra-
votního cvičení SM Zdravá záda (16:30-17:30). V na-
bídce jsou během roku také jazykové kurzy, výuka 
moderních technologií anebo plavání.

Zdeněk Hraba
místostarosta (STAN/Klidné město)

TýDeN SeNIOrů  
2. – 8. 10. 2017
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Pro děti a rodiče

Loučení s létem na Strašíně
V sobotu 9. září ožilo hřiště na Strašíně zástupy dětí a je-
jich rodičů. Nedá se nic dělat, čas léta se chýlí ke konci, 
tak jsme se s ním vesele rozloučili. Na sportovních sta-
novištích děti vesměs podaly skvělé výkony. Mohly se 
naučit i nové dovednosti při výuce šermu a žonglování. 
Lukostřelba, bowling, hod míčkem a chůze po slack-line 
patří k tradičním kategoriím a k tomu přibylo vyfuková-
ní obřích bublin a velkolepé bludiště sestavené z krabic. 
V něm  se báječně pobavily nejen děti, ale i mnoho sta-
tečných rodičů. Trpělivost dětí byla vyzkoušená při lovení 
rybiček v bazénu. Příjemné odpoledne pokračovalo kon-
certem hardrockové kapely Derelict a zábava se protáhla 
až dlouho do noci. Nejen děti, ale i organizátoři se těší na 
další ročník. Velké díky těm, co se podíleli na přípravách 
her, i dalším milým spolupracovníkům, kteří se každoroč-

ně starají o občerstvení. A velké uznání všech patří oběta-
vému staviteli našeho mega bludiště.

Helena Lacinová

Celostátní kolo Svojsíkova závodu  
15. - 17. 9. 2017
V pátek se většina naší družinky, skautek Dream Team, 
vzbudila okolo 6. hodiny ráno. Místo normálního dne ve 
škole nás čekala cesta na celostátní kolo Svojsíkova závo-
du. Celý závod měl téma Hra o trůny. Naše družinka zastu-
povala rod Lannisterů. A již předem jsme si musely vyrobit 
prapor a vymyslet divadlo a snídani pro krále spolu s další 
družinkou, co postoupila ze Středočeského kraje.
Celý závod začal v Humpolci, kde jsme se zaregistrovaly 
a potom bylo slavnostní zahájení, kde byly představeny 
všechny družinky a rody, které zastupovaly. Jako první nás 
čekal modul závod. To znamenalo, že jsme šly z Humpolce 
do Lipnice nad Sázavou a po cestě plnily na stanovištích 
nejrůznější úkoly. Například zdravověda, příroda, zruč-
nost, ekologie, práce se slovníkem a GPS, výroba plakátů 
a plavba na pramici. Během cesty jsme se ve vyznačeném 
území musely utábořit, uvařit si z přidělených surovin jíd-
lo a postavit si stany. Modul závod skončil v sobotu odpo-
ledne. A potom, co jsme došly do cíle, jsme dostaly oběd 
a čekala nás další část závodu: modul brány. To bylo 16 
stanovišť rozmístěných na hradě v Lipnici a v jeho okolí. 
Na každé z těchto stanovišť šel vždy jeden člen družinky 
a plnil připravený úkol. Například logika, šifry, počítače, 
fyzická zdatnost, elektromotor, doprava, odhad, oheň, 
historie atd. Také byl čas na předvedení našeho divadla. 
Když oboje skončilo, po večeři jsme si přenesly věci do 
hradu, kde jsme přespávaly. V neděli ráno jsme vstaly už 
v 6 ráno, abychom stihly připravit na snídani jídlo, které 
reprezentuje náš kraj. Každý dostal 3 žetony, za které jsme 
mohly nakupovat jídlo od ostatních. Mezitím nás obchá-
zela porota, od které jsme mohly dostat body v podobě 
zlaťáků. Nyní byl čas na hru - obrana hradu před bílými 

chodci. Když hra skončila, body už byly spočítané a začalo 
se vyhlašovat. My jsme skončily na šestém místě. 
Po společné fotce už byl čas k odchodu a my byly dovezeny 
na nádraží. Nastoupily jsme do vlaku a rozjeli se domů. 

Barbora Hálová 
2. oddíl skautek Říčany

Cyklotrophy 2017 – dobrodružství na kole
17. 9. 2017 se konal druhý ročník dobrodružného, zábav-
ného a hlavně rodinného cyklistického závodu Cyklot-
rophy. Dvou až čtyřčlenné týmy měly za úkol během 2,5 
hodiny zdolat cca 10 km dlouhou trasu v terénu a plnit 
různé úkoly od kvízů až po technické práce. Úkoly byly 
různě náročné a různě obodované: výměnu kola u auta 
a nýtování řetězu si zkusila napoprvé nejedna maminka, 
opičí ráfková dráha či jízda na nepojízdném kole vyzkou-
šela rodinnou spolupráci. Mezi další stanoviště patřila ro-
mantická plavba ve veslici na Mlýnském rybníku, stavba 
Da Vinciho mostku, slalom na kole s kelímkem vody, sklá-
dačka v japonské zahradě, dalekohled. Program nabitý. 
I přes očekávanou nepřízeň počasí vše vyšlo skvěle. Místy 
vykouklo i sluníčko a ti stateční, co dorazili, si vše pat-
řičně užili. Atmosféru zpříjemňovalo skvělé občerstvení 
v podání Jardy Rajtory. Díky sponzorským darům od OZ 
Brázda, s. r. o. si vyčerpaní závodníci doplnili vitamíny 
ovocným barem, maso Gaube darovalo klobásky nejenom 
na gril, ale i do gulášové polévky a koření Kotány dochuti-
lo dipy nejrůznějších omáček ke špízům a pečeným bram-
borám. Reflexní prvky pro všechny soutěžící dodal BESIP. 
Akce se konala za finanční podpory města Říčany. Velmi 
děkujeme všem sponzorům a donátorům! Příští rok opět 
u skautské klubovny a 3. ročník!

za organizátory akce Markéta Hubínková
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Pro děti a rodiče

Občanská poradna řeší 
i sousedské vztahy
Sousedy si nevybíráme. Jak tedy vyjít s těmi, se kterými 
jsme si nepadli do oka? 
Základní zásadou, které by se měl každý z nás držet nejen 
v rámci sousedských vztahů, je že „svoboda jednoho končí 
tam, kde začíná svoboda druhého“.
Pokud není možné se se sousedem o čemkoliv dohodnout, 
což je vždy nejlepší řešení, stanovuje alespoň základní pra-
vidla sousedských práv a povinností zákon č.89/2012Sb., 
občanský zákoník, a to v ustanovení § 1011 a násl.
Začněme ale spíše u sebe. Jsme my dobrými sousedy? 
Nemá náš soused právo být na nás naštvaný a chtít po nás 
určité věci, na které my nechceme přistoupit? 

Pokud tedy nevíte, jak se jako dobrý soused chovat, pak 
zde je krátký návod:
1) Nesmíte souseda obtěžovat imisemi. Musíte se zdržet 
všeho, co působí, že odpad, voda, kouř, prach, plyn, pach, 
světlo, stín, hluk, otřesy a jiné podobné účinky (imise) 
vnikají na pozemek jiného vlastníka (souseda) v míře ne-
přiměřené místním poměrům a podstatně omezují obvyk-
lé užívání pozemku; to platí i o vnikání zvířat.  Zakazuje 

se přímo přivádět imise na pozemek jiného vlastníka bez 
ohledu na míru takových vlivů a na stupeň obtěžování 
souseda, ledaže se to opírá o zvláštní právní důvod.
2) Bez zbytečného odkladu musíte vydat sousedovi jeho 
věc, pokud se ocitla na vašem pozemku. V případě, že 
sousedovi spadne na vaši zahradu třeba míč, musíte mu 
jej vrátit nebo mu umožnit přístup na svůj pozemek. Totéž 
platí i pro případ, když mu k vám uteče zvíře.
3) Plody spadlé na váš pozemek ze stromů a keřů souse-
da, jsou vaše a nemusíte mu je vracet. Pokud větve nebo 
kořeny stromů souseda přesahují až k vám, můžete je 
v přiměřené době poté, co jste ho o to požádal, šetrným 
způsobem a ve vhodné roční době odstranit, působí-li 
vám to škodu nebo jiné obtíže převyšující zájem na nedo-
tčeném zachování stromu. To, co získáte z odstraněných 
kořenů a větví, je také vaše.
4) Musíte se zdržet sázení stromů v těsné blízkosti spo-
lečné hranice pozemků, nebo je odstranit, pokud to po 
vás soused požaduje a má-li pro to rozumný důvod. Ne-
stanoví-li jiný právní předpis nebo neplyne-li z místních 
zvyklostí něco jiného, platí pro stromy dorůstající obvykle 
výšky přesahující 3 m jako přípustná vzdálenost od spo-
lečné hranice pozemků 3 m a pro ostatní stromy 1,5 m.
5) Musíte upravit svou stavbu tak, aby ze stavby nestéka-
la voda nebo nepadal sníh nebo led, pokud to po vás sou-
sed požaduje. 
6) Musíte se zdržet zřizování stavby v těsné blízkosti spo-
lečné hranice pozemků, pokud to po vás soused požaduje 
a má-li pro to rozumný důvod.
7) Musíte umožnit sousedovi vstup na svůj pozemek 
v době, rozsahu a způsobem, které jsou nezbytné k údržbě 
sousedního pozemku nebo k hospodaření na něm, nelze-li 
tohoto účelu dosáhnout jinak; soused vám však nahradí 
škodu tím způsobenou.
Pokud vám ani tyto základní zásady sousedského práva 
nepomohou a nemůžete se se sousedem dohodnout, ne-
máte bohužel moc možností, jak situaci řešit. Jedině soud 
totiž může vám nebo sousedovi přikázat, že se má něja-
kého jednání zdržet. Nechcete-li se soudit, zkuste obecní 
úřad, zda by vám v řešení situace nepomohl, nebo zkuste 
využít tzv. mediace. Mediace je mimosoudní řešení sporů, 
při kterém vám nezávislá osoba/mediátor má pomoci uza-
vřít dohodu. 

Poradci Občanské poradny

PrOVOZNí DObA ObČANSKé POrADNy
bezplatné sociálně právní poradenství
Masarykovo nám. 6/17, Říčany, tel.: 312 315 284
email: poradnaricany@cestaintegrace.cz
pondělí, středa 9:00 – 12:00, 13:00- 17:00
doporučujeme předchozí objednání. 
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Pro děti a rodiče

Podzim v mraveništi

Nový školní rok jsme již úspěšně za-
hájili a kroužky běží v plném rozsahu 
- hudebka, výtvarka, keramika, cviče-
ní pro rodiče s dětmi i programování 
a Roboti. I cyklotrialisté poctivě a pra-
videlně trénují, jako jediní se scházeli 
i přes celé prázdniny. Jejich činnost 
vyvrcholila o víkendu 16. - 17. 9. na 
Mistrovství ČR (pod názvem Říčan-
ské šlapačky), které se odehrálo v Ří-
čanech u rybníka Marvánek. 
Pokud jste se ještě nestihli do krouž-
ků zaregistrovat a přihlásit, nic se 

neděje, do kurzů se můžete přidat 
i během pololetí. 
Mraveniště letos zahájilo spoluprá-
ci s Centrem nadání, o.p.s.. První 
společnou akcí je víkendový kemp 
pro nadané děti 14. - 15. října 2017. 
V sobotu i v neděli bude pro děti 
připraven bohatý program plný lo-
gických her a soutěží na téma „Hle-
dání ztraceného pokladu na pirátské 
lodi“. Akce je vhodná pro děti od 6 
do 14 let. Na zimní neděle pro děti 
společně připravujeme odpoledne 
deskových her, kde si mohou vy-
zkoušet logické, vzdělávací i zábav-
né hry.

Jako každý rok nás i letos čekají jed-
norázové tvořivé večerní i sobotní 
akce nejen pro dospělé. 

Více informací na www.mravenis-
te.info. Na kroužky i jednorázové je 
potřeba se hlásit přes rezervační sys-
tém Mraveniště: www.mraveniste.
webooker.eu 

Ivana Dudová, koordinátorka MC

Podzim v Mraveništi 
Nový školní rok jsme již úspěšně zahájili a kroužky běží v plném rozsahu - hudebka, výtvarka, keramika, 
cvičení pro rodiče s dětmi i programování a Roboti. I cyklotrialisté poctivě a pravidelně trénují, jako 
jediní se scházeli i přes celé prázdniny. Jejich činnost vyvrcholila o víkendu 16. - 17. 9. na Mistrovství ČR 
(pod názvem Říčanské šlapačky), které se odehrálo v Říčanech u rybníka Marvánek.  

Pokud jste se ještě nestihli do kroužků zaregistrovat a přihlásit, nic se neděje, do kurzů se můžete přidat i 
během pololetí.  

Mraveniště letos zahájilo spolupráci s Centrem nadání, o.p.s.. První společnou akcí je víkendový kemp 
pro nadané děti 14. - 15. října 2017. V sobotu i v neděli bude pro děti 
připraven bohatý program plný logických her a soutěží na téma 
„Hledání ztraceného pokladu na pirátské lodi“. Akce je vhodná pro 
děti od 6 do 14 let. Na zimní neděle pro děti společně připravujeme 
odpoledne deskových her, kde si mohou vyzkoušet logické, 
vzdělávací i zábavné hry. 

Jako každý rok nás i letos čekají jednorázové tvořivé večerní i 
sobotní akce nejen pro dospělé.  

Víkendovka pro nadané děti (6-14let) 14.- 15. 10.  vždy 8:30-17:00h 

Večerní keramika                
čtvrtek 18:30 až 21:00h       
(tvořit můžete i dle vlastní fantazie) 

5.10. Romantická keramika - RŮŽE 

19. 10. Reliéfy, obrázky 

Sobotní keramika 9:00-11:30, keramická 
dílna, Bezručova 441/23,Říčany 

200 Kč/osobu a každou lekci 

7. 10. s Katkou Schnablovou 

21. 10. se Štěpánkou Fialovou 

Deskové Hry v Mraveništi (listopad-březen) Vybraná nedělní odpoledne 

Více informací na www.mraveniste.info 

Na kroužky i jednorázové je potřeba se hlásit přes rezervační systém Mraveniště: 
www.mraveniste.webooker.eu  

Ivana Dudová, koordinátorka MC 

 

 

 

 

 

 

 

ŘíČANSKé ŠLAPAČKy 2017 
Koupaliště Marvánek hostilo nultý 
ročník Říčanských Šlapaček. Název 
napovídá, že se jedná o skoro již za-
pomenutou legendární akci regionu 
i České republiky, kterou oživil klub 
MTB & TRIAL MRAVENIŠTĚ ŘÍČA-
NY. Deštivá sobota byla opravdu jen 
pro ty odvážné, ale neděle vyšla krásně 
a přilákala zájemce o cyklistický sport 
a další sportovní aktivity. Radost nám 
udělali především Vlastislav Kabeláč 
Čiháček, který získal v sobotu elitní 
trialový titul na horském kole a další 
dva přidal ve skocích na horském kole 
i překvapivě na dvacetipalcovém spe-

ciálu. Celkem tedy dosáhl na svůj již 9. 
titul mistra ČR. Dále pak Lukáš Valný 
(1. EXPERT), Eliška Hříbková (3. 
WOMEN), Josef Neuman (2x 1. BE-
GINNER), Dan Marks (1. HOBBY), 
Martin Vavřinec (2. BEGGINER). 
Místnímu klubu se dařilo i na XC zá-
vodech dospělých a dětí, kde jsme 
brali řadu medailí. Vypíchnuli bychom 
především Matěje Bedrníka, který do 
závodu nastupoval jako aktuální mistr 
České republiky v XC Sprintu.
Během obou dnů se představilo cel-
kem 106 závodníků včetně zahranič-
ních jezdců jako Hannes Hermann 
(6x mistr Německa a vicemistr Ev-

ropy UCI), nebo Vladyslav Krat (3x 
mistr Ukrajiny).
 
Děkujeme všem klubovým i neklu-
bovým pomocníkům, partnerům 
akce, městu Říčany a návštěvníkům 
i závodníkům. Záznam z akce bude 
prezentován na Facebooku, TV Očko 
– pořad DRIVE, České Televizi – po-
řad Lvíčata a dalších médiích.
Akci podpořilo Město Říčany a další 
partneři.

Víkendovka pro nadané děti (6-14let) 14.- 15. 10.  vždy 8:30-17:00h

Večerní keramika čtvrtek 18:30 až 21:00h        
(tvořit můžete i dle vlastní fantazie)

5.10. Romantická keramika - RŮŽE

19. 10. Reliéfy, obrázky

Sobotní keramika 9:00-11:30, 
keramická dílna, Bezručova 441/23,Říčany
200 Kč/osobu a každou lekci

7. 10. s Katkou Schnablovou

21. 10. se Štěpánkou Fialovou

Deskové Hry v Mraveništi (listopad-březen) Vybraná nedělní odpoledne
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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!



Lesní dopoledne pro ženy 
s malými dětmi na podzim
Lesní dopoledne nabízí příjemný 
prostor ženám s malými dětmi pro 
sdílení, tvoření a relaxaci a koná se 
pravidelně každý čtvrtek od 10 do 
12 hodin v komunitním domě (Lesní 
ul. 47, Světice) anebo v Pramínku, na 
louce u ohně. 

PROGRAM ŘíJEN:
5. října – Oslava sv. Václava – výroba 
mečíků, opékání jablíček
12. října – Pečení kváskového 
chleba
19. října – Průsvity s podzimními 
motivy
26. října – Výroba létajících draků
2. listopadu – Výroba svíček, pohád-
ka o světle

Přednáška martiny 
Špinkové O konečnosti 
a dobrém konci života 
Srdečně vás zveme na přednášku 
Martiny Špinkové O konečnosti 
a dobrém konci života ve středu 
1. listopadu od 18 do 20 hodin v ko-
munitním domě ve Světicích. 
Hledání otázek a odpovědí kolem 
konce života, o kterém moc nechce-
me mluvit ani přemýšlet. Ale konec 
života do života patří, patří nám, jed-
nou přijde a ovlivňuje i to, jak dobře 
se nám žije. Martina Špinková, za-
kladatelka domácího hospice Cesta 
domů, se bude snažit spolu s vámi 
hledat cesty k tomu, abychom se 
nebáli zbytečně, uměli své blízké na 
konci doprovázet a nechat se také 
jimi doprovázet.

Vstupné je 50 Kč. Prosíme o včasné 
přihlášení na e-mailu: olga.jarkov-
ska@lesniklubpraminek.cz. 

Kurz Plstěné boty 
Nabízíme pár posledních míst na 
kurz Plstěné boty s Janou Šilarovou, 
který se bude konat v sobotu 28. říj-
na od 10 do 16 hodin. 
Máte-li o kurz zájem, napište nám na  
e-mail olga.jarkovska@lesniklubpra-
minek.cz. 

mŠ Kolovrátek
Začal nový 
školní rok. Pro 

některé děti to byla premiéra, pro ně-
které rituál. V naší školce přijímáme 
i děti mladší dvou let, a to po celý rok.
Práce s takto malými dětmi vždy stála, 
stojí a bude stát na lidech. Vždy záleží 
na tom, jak dokážeme s konkrétním 
dítětem pracovat. Některé dítě potře-
buje spíše pomazlení, uchlácholení, 
jiné potřebuje spíše prostor na to, aby 
si samo situaci „okoukalo“, pozorova-
lo dění kolem sebe a tak postupně při-
vykalo novému prostředí, aby pomalu 
nacházelo cestu k některé dospělé 
osobě a až pak k vrstevníkům. Musí-
me dbát na individuální rozdíly mezi 

dětmi, které se od sebe liší úrovní své-
ho vývoje, proto musíme daleko čas-
těji reagovat na momentálně vzniklé 
situace.
Záleží nám na tom, aby dětem u nás 
bylo dobře a aby naše práce s nimi byla 
dobrým doplněním rodinné péče.
Spokojené dítě rovná se spokojený 

rodič. A spokojený rodič a spokojené 
dítě rovná se spokojená učitelka.

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)

ze života škol(ek)

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!
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ze života škol(ek)

Práce v ulici Labská je stále pod dohledem
Prázdniny skončily a také třídy naší školy se 
opět naplnily dětmi a jejich šveholením. Na 
místech po dětech, které nyní usedly do lavic 
základních škol, jsme přivítali nové tváře. Po 
krátkém stýskání a občas nějaké slzičce si děti 

pomalu začínají zvykat a zapojovat se do všech činností, které 
jsou jim nabízeny. V měsíci září jsme začali s kurzem plavání, 
o nějž byl z řad dětí velký zájem. Rovněž jsme se zúčastnili 
akce pro základní a mateřské školy na náměstí v Říčanech 
Malování na rynku. Zde se děti snažily nakreslit co nejhezčí 
obrázek na téma Bubáci a hastrmani. Za svou snahu bylo 
každé dítě odměněno sladkým pamlskem.

Kromě několika malých změn čekalo na děti i překvapení 
v podobě rozkopané ulice. Dětem dělá práce na ulici Lab-
ská radost, neboť s potěšením sledují různé mechanizační 
stroje, s nimiž dělníci pracují. A tak každodenní pobyt na 
zahradě často končí u plotu. Tam sledují například pana 
bagristu, který jim ochotně zatroubí, zamává a ukáže, co 
dovede, takže další práce na ulici děti jen vítají. 

Chtěli bychom popřát všem velkým i malým školákům 
a jejich učitelům co nejlepší start do nového školního 
roku.

Kolektiv MŠ Zahrádka

Novinky z Dráčku
Máme za sebou krásné léto plné 
sluníčka a úsměvů. Užili jsme 

si krásné dny plné zábavy. Chodili jsme na procházky do 
lesa, na hřiště, vytvářeli jsme krásná díla a naučili se nové 
básničky a písničky.
Ovšem všechno hezké jednou končí a v srpnu nás opusti-
li již velcí kamarádi, kteří odešli do státních školek sbírat 
další zážitky a zkušenosti. Ale zase něco končí, aby něco 
nového mohlo začít. Náš kolektiv se tak od září „omladil“ 
a my přivítali nové děti. 
Na podzim máme v plánu několik akcí jako dopravní 
den, halloweenské dopoledne s buřty, výlet do Žirafy 

do Průhonic, samozřejmostí již je návštěva divadýlka, 
pravidelně každý měsíc. Také děti začínají trénovat vy-
stoupení na mikulášskou besídku. Zkrátka se máme na 
co těšit.

Pro nové zájemce máme ještě volná místa. O děti se stará 
zkušený kvalifikovaný personál a čeká je bohatý program. 
Nově pro děti od 15 měsíců. 
Těšíme se na vás ve školce, kdykoliv po domluvě na 
tel. 777 191 010 
www.facebook.com/skolickadracek

Petra Hůlová

mateřská škola U Slunečních hodin, Štefánikova 1616, Říčany hledá 
pomocnou kuchařku do školní jídelny. 

Jedná se o zástup za pracovní neschopnost. Veškeré informace osobně u vedoucí  
školní jídelny paní Hlouškové, nebo na  telefonu  323604373 – linka 8.

 

 

AKTUÁLNĚ Z DRÁČKU

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

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

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

Zápis dětí na nový školní rok je již zahájen. Neváhejte nás kontaktovat na tel. 
777191010 nebo 777111606. 
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ze života škol(ek)

Září 2017 v Sofii

Školní rok začal pro Sofii slavnostně, protože vstupujeme 
do 10. roku fungování. Mateřská a základní škola začala, 
ještě jako Centrum Sofie, pečovat o děti od 3 do 6 let v led-
nu 2008. 
Jako každý rok, po adaptačním pobytu školáků a adaptaci 
nových dětí v mateřské škole se věnujeme říčanskému Po-
svícení. V posvícenském týdnu jsme „bílili chalupu“, pekli 
koláče – zváče a ve čtvrtek před samotným posvícením 
(které tento rok připadlo na neděli 17. 9.) zvali sousedy 
z okolních ulic i zástupce říčanské radnice, fary, policie, 
muzea, knihovny a hasičů na nedělní posvícení. V pátek 
jsme tradičně vyzdobili říčanský kostel a po zdobení tam 
zůstali na zkoušku koncertu. 
Tento rok se nám totiž, v rámci oslav 10. roku fungování 
naší školy, podařilo pozvat soubor Třeboňských pištců na 
koncert do Říčan. A protože ve škole zpíváme a hrajeme 
na nástroje, nazkoušeli jsme se žáky ze školy Truvérskou 
mši od Petra Ebena, kterou žáci zpívali jako předskokani 
koncertu Třeboňských pištců. Sbor doprovázelo na flétny 
kvintento složené z učitelek a maminek. Třeboňští pištci 
hrají na všechny druhy zobcových fléten, v sobotu z jejich 
repertoáru zazněly písně Adama Michny, irské a keltské 
písně, ale také aranžmá z Disneyho filmu Sněhurka či 
swingové melodie 60. let. Celý koncert v sobotu zakončila 
písnička Okolo Třeboně, kterou hrály děti z kroužků flétny 
paní učitelky Lenky Sedlákové, dlouholeté členky Třeboň-
ských pištců, za doprovodu celého souboru.
Posvícení samotné se jednoduše vydařilo. Podpořilo 
nás počasí, které na rozdíl od sobotního koncertu uká-
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ze života škol(ek)

PrACOVNy PrO rODIČe S DĚTmI 
Víme, že současní rodiče věnují péči o děti velkou pozor-
nost, a proto se snažíme nabídnout jim možnost, jak vyu-
žít připravené prostředí pro takto malé děti, které se v něm 
cítí naprosto přirozeně. Rodičům chceme nabídnout in-
spiraci, jak lze s malými i většími dětmi pracovat a jaké 
aktivity a jakým způsobem jim nabízet. Věříme však, že 
děti do 18 měsíců patří k mamince, a proto se programu 
pro ně nevěnujeme.
Pro tento školní rok připravujeme dva programy pro ro-
diče s dětmi:
•	 	Pracovny	pro	děti	od	18	do	30	měsíců	a	jejich	rodiče,	ve	

čtvrtek dopoledne 
•	 	Pracovny	pro	děti	 od	2,5	do	3,5	 roku	a	 jejich	 rodiče,	

v pátek dopoledne
Program pro děti od 18 měsíců do 30 měsíců připra-
vujeme od října 2017 v čtvrtečním termínu od 9.00 do 
12.00 hodin. V prostředí, ve kterém se děti cítí přirozeně 

a bezpečně, je pro ně připravena nabídka aktivit odpoví-
dajících jejich věku. Všechny pomůcky a materiály jsou 
na policích, do kterých děti vidí a jsou schopné si samy 
vybrat a zpátky uložit vybranou aktivitu. Jádro nabídky 
tvoří praktický život, aktivity koordinace oko-ruka a péče 
o sebe sama.
Pracovny mají kapacitu maximálně 5 dětí s maminkou 
či tatínkem. Vzhledem k prostorovým omezením je nutné 
registrovat jako účastníka i mladšího sourozence. V rám-
ci pracovny děti budou mít možnost připravit si svačinu 
z naší nabídky a také od 11.30 si nabídnout polévku a ve 
společnosti ostatních dětí poobědvat.
Pracovny pro děti od 2,5 do 3,5 roku a jejich rodiče na-
vazují na předchozí ročníky našich pátečních pracoven, 
které si našly již stabilní okruh maminek, které na hernu 
dochází již s druhým dítětem. Přijďte se zastavit, pohrát 
si a užít čas společně se svým dítětem. Za pomoci pro-
středí plného podnětných aktivit, didaktických pomůcek 
a lektorů strávíte inspirativní dopoledne a dozvíte se třeba 
i něco nového o svých dětech.
Na oba programy pracoven se lze přihlásit v rezervačním 
systému Reservio na adrese https://ms-zs-sofie.reservio.
com. Uvidíme se většinu čtvrtků a pátků od října do pro-
since 2017.

Za MŠ a ZŠ Sofie 
Patrik Matlák, ředitel

zalo svou vlídnou tvář. Po minulém tropickém ročníku 
bylo příjemné počasí, ve kterém pečená husa chutnala 
báječně. 
Ve druhé polovině září se chystáme na divadlo o svatém 
Václavovi, které přijede na naši školní zahradu, a také  
do Divadla Minor. Ve škole se po slavnostech soustře-
díme na práci ve třídách a integraci našich amerických 
učitelů do výuky. Jak se nám bude dařit, se dozvíte 
v příštím vydání Říčanského kurýru nebo na našich 
stránkách. Kdybyste se chtěli přijít podívat, jak to u nás 
vypadá, ozvěte se.
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Koncem srpna jsme na naší škole přivítali Bethany 
Polovitz, paní učitelku z Minnesoty. Společně s učiteli 
anglického jazyka se podílí na výuce angličtiny ve všech 
pátých až devátých třídách. V patnácti různých třídách 
tak vyučuje angličtinu jednu hodinu týdně rodilý mluv-
čí dohromady s českým učitelem. První reakce žáků 
jsou velice rozdílné. Někde převažuje ostych a obavy 
z naší nedokonalé angličtiny, jinde pak nadšení a radost 
z porozumění a schopnosti se domluvit. Naší nadějí 
a cílem tedy je, aby během školního roku strach a pocity 
nejistoty vymizely a převážila radost ze schopnosti se 
v angličtině dorozumět. Těšíme se, že si s Bethany zdo-
konalíme nejen naši angličtinu, ale dozvíme se zároveň 
mnohé zajímavosti a zvyklosti z její rodné země. 

Vzdělávání učitelů cizích jazyků 
v rámci programu ERaSMuS+

O letních prázdninách 
naši učitelé nejen odpo-

čívali a nabírali energii na nový školní rok, ale někteří 
z nich se věnovali studiu a získávání nových znalostí ve 
svých předmětech. Dvě vyučující angličtiny z prvního 
stupně a dvě vyučující němčiny z druhého stupně se 
zúčastnily metodických a jazykových kurzů ve Velké 
Británii, Německu a Rakousku, a to díky projektu Ces-
ty k efektivnější výuce jazyků II financovaného z pro-
gramu Erasmus+.  V tomto a příštím čísle Kurýru vám 
zprostředkujeme jejich zkušenosti. V případě zájmu ze 
strany ostatních říčanských (i mimoříčanských) učitelů 
o další informace o kurzech či o získaných didaktických 
zkušenostech neváhejte naše učitele kontaktovat.
JAZyKOVý KURZ PRO UČiTELE NěMČiNy 
VE VíDNi
Hned po skončení školního roku mě čekala dvoutý-
denní studijní stáž ve Vídni. Ve velmi přátelském a zá-
roveň vysoce profesionálním prostředí jazykového 

institutu Actilingua Academy Wien jsem absolvovala 
čtyřicetihodinový kurz určený pro učitele německého 
jazyka.  Jeho předností bylo, že se soustředil na výu-
ku žáků jazykové úrovně A1 – A2, nezatěžoval teorií 
a soustředil se opravdu na praxi. V rámci kurzu jsem 
se seznámila s metodami a postupy, které pomáhají 
žákům aktivně užívat jazyk v hodinách NJ a které činí 
výuku NJ atraktivnější. Tyto metody a postupy jsem si 
mohla vyzkoušet přímo z pozice žáka a zároveň o nich 
diskutovat s ostatními kolegy – učiteli NJ z jiných ev-
ropských zemí.  Díky kurzu jsem si také rozšířila pře-
hled o tom, jakým způsobem a s pomocí jakých zdrojů 
lze zprostředkovat žákům reálie Rakouska. Kurz mě 
vybavil nejen cennými znalostmi, ale i spoustou di-
daktického materiálu, které už od prvních týdnů no-
vého školního roku využívám ve výuce němčiny.
Kromě nových vědomostí mi přinesl kurz i nová přá-
telství a nové kontakty s kolegy, učiteli NJ. Výsledkem 
studijního pobytu ve Vídni je tak i navázání spoluprá-
ce s kolegyní, která vyučuje němčinu na základní škole 
v polském Štětíně. V současné době začínáme realizo-
vat celoroční eTwinningový projekt. Díky němu bu-
dou žáci z 8. ročníku naší školy mít možnost aktivně 
používat němčinu při komunikaci se stejně starými 
polskými žáky a zároveň se tak dozvědět více o životě 
vrstevníků u našeho severního souseda.
Delší pobyt v hlavním městě Rakouska jsem ocenila 
nejen jako němčinářka, ale také jako vyučující dějepi-
su. Díky bohatému doprovodnému programu jazyko-
vého institutu stejně jako díky odpoledním toulkám 
po památkách, galeriích, muzeích či vídeňských ka-
várnách s ostatními kolegy z kurzu jsem měla mož-
nost blíže poznat jak historickou, tak kulturní i gastro-
nomickou tvář tohoto nádherného města. Při tomto 
objevování jsem získala také spoustu autentických 
materiálů nejen pro výuku němčiny, ale i dějepisu. 

Zuzana Havlíková
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Malování na rynku
Dne 13. září 2017 jsme se jako nejstarší zástupci prv-
ního stupně zúčastnili "Malování na rynku". Akci na-
vštěvujeme každoročně. Pokaždé malujeme na nějaké 
téma. Letos bylo téma "Hastrmani a bubáci" jako po-
cta Josefu Ladovi. Josef Lada je velmi významná osob-
nost našeho kraje. Až bude hezky, půjdeme se projít po 
jeho stezce, která vede z Říčan až do jeho rodné vesni-
ce, do Hrusic. 
Malování nás moc bavilo, kreslili jsme bubáky a hastr-
many. Každý z nás měl bubáka podle svých představ. 
Někteří byli strašidelní, jiní spíše komičtí. Pro knihov-
nu jsme nakreslili i hastrmany a hastrmanky. Myslíme 
si, že se nám obrázky moc povedly. Jen počasí nám 

moc nepřálo. To nás ale neodradí a rádi se zúčastníme 
dalších podobných akcí. 

DOMINO ŘíčaNy O. S. 
PRacujE PŘI NaŠí ŠKOlE  
jIŽ DEVátýM ROKEM.
Nabízíme dětem volnočasové aktivity. Zájmové krouž-
ky vedou většinou paní učitelky z naší ZŠ. Nabízíme 
florbal, volejbal, pohybové hry. Modelářství, výtvarné 
kroužky, mažoretky, kurzy němčiny pro začátečníky 
a německý klub pro mírně pokročilé. Přípravné kurzy 
k přijímacím zkouškám na osmiletá a čtyřletá gymná-
zia a střední školy. 

Školní rok 2017-2018 v Nerudovce
Co nás čeká a nemine?
Tak jako každoročně jsme zahájili školní rok „Malová-
ním na rynku“, které pořádala Husova knihovna v Říča-
nech 13. září. Téma se všem dětem líbilo a jak se povedly 
jejich obrázky, se můžete podívat sami.

V době vydání tohoto čísla už bude jasné, jak dopadli 
naši žáci na dalším ročníku Ekokostelády- soutěži v ob-
lasti environmentální výchovy.
Konec září budeme měřit své síly v atletice v 1. ročníku 
meziškolní soutěže v atletice „O pohár 4. ZŠ Nerudova“. 
Účast přislíbily další dvě školy - Benešov a Kostelec nad 
Černými lesy.
Naše škola se zapojila do historicky prvního ročníku 
celostátního happeningu pro děti s názvem „Jsem laska-
vec“, který se koná 13. listopadu 2017 v rámci Světového 
dne laskavosti.
V rámci adventního času se chystá na 30. listopad „Advent-
ní prodejní výstavka“ prací žáků školy. Tato akce bude spo-
jena s „Dnem otevřených dveří“, o kterém budeme říčan-
skou veřejnost ještě informovat. Jitka Macháčková

Základní škola Světice  
se již pátým rokem rozrůstá
Základní škola Světice zahájila 5. rok své existence 
a stále se těší velkému zájmu dětí a rodičů. Letos se naše 
řady rozrostly o 40 prvňáčků a 40 šesťáků, školní rok 
na fotbalovém hřišti tedy přivítalo na 200 žáků ze Svě-
tic, Tehova, Klokočné a okolí. Díky obrovskému úsilí 

obce i vedení školy, 
a za přispění rodičů, 
se podařilo otevřít 
budovu druhého stupně na návsi. Ale tím rozvoj školy 
nekončí. Chystá se výstavba nové jídelny, rekonstrukce 
hřiště a buduje se školní zahrada. Velice si ceníme vzá-
jemné spolupráce se zástupci obce i rodiči našich žáků. 
Pedagogický sbor již čítá 28 zaměstnanců. Máme radost, 
že se mnohé děti těší po prázdninách do školy. Velmi ob-
líbená je školní družina, kde děti tráví mnoho času venku 
a v tělocvičně, tvoří, kreslí a hrají deskové hry. Pro vel-
ký zájem o družinu hledáme do našeho přátelského 
kolektivu vychovatelku školní družiny na 2-3 hodiny 
denně. Více na www.skolasvetice.cz.

Diana Kopejtková

44



ZáKLADNí ŠKOLA u ŘíČANSKéHO LeSA

Adaptační dny šesťáků
Adaptační kurz poskytuje jedinečnou možnost hlouběji se 
poznat a stmelit v rámci třídy. Procesy vzájemného sbližo-
vání a poznávání, které ve škole trvají většinou měsíce, je 
zde možné nastartovat a významně urychlit během něko-
lika dní. 
Stejně jako vloni i letos upevňovali šesťáci společně v ne-
formálním prostředí svůj kolektiv. Tentokrát třídy zůstaly 
v Říčanech, ale zažily společně tři dny zaplněné aktivi-
tami. Kurz měl své cíle. Žáci a třídní učitelé se navzájem 
seznámili, poznali, společně pracovali a komunikovali. 
Především pomocí her rozvíjeli sociální vztahy v třídním 
kolektivu, zvyšovali sebedůvěru a sebehodnocení jednot-
livce ve skupině. Budovali důvěru k ostatním. Učili se 
ohleduplnosti a odpovědnosti, podporovali komunikaci 
a spolupráci. Částečně rozvíjeli psychomotoriku a zvyšo-

vali tělesnou kondici. Šestkám i jejich třídním přejeme, 
aby vytvořili bezva kolektiv, který spolu bude rád trávit 
školní čas a bude na dobu strávenou na druhém stupni 
základky vzpomínat jen v dobrém.

Paní učitelka Alison eversman 
Tento a příští rok jsme díky projektu získali do výuky ro-
dilého mluvčího z USA. Tento rok naše škola přivítala 
mladou dámu ze státu Ohio Alison Eversman. Alison na 
univerzitě vystudovala obor sociální práce a svůj život 
zasvětila práci s dětmi a mladistvými. Jedna z činností, 

kterým se Alison především věnuje, je práce s dětmi ohro-
ženými školním neúspěchem. Připravuje pro ně studijní 
plány, pomáhá jim s jejich naplňováním, učí je, jak efek-
tivně studovat a jak se ke studiu motivovat. Na své vysoko-
školské stáži v Toledu ve Španělsku vyučovala angličtinu. 
Má tedy výborné předpoklady pro práci s našimi žáky.
Jak probíhá výuka s rodilou mluvčí? Alison pracuje pře-
devším v jazykových třídách v hodinách konverzace. Její 
mentorkou a průvodcem je paní učitelka Jana Uríková. 
Obě vyučující si spolu dělají plán práce na týden, proto-
že se v jazykových skupinách jedné třídy střídají. Každou 
hodinu je s Alison ještě další vyučující cizího jazyka, který 
má úlohu pomáhat žákům, pokud Alison nerozumí, a po-
máhat Alison s koordinací práce se skupinou. Hlavním 
vyučujícím je zahraniční lektorka, druhý učitel je jejím 
asistentem. Jsme také rádi, že se nám podařilo najít pro 
žáky nejazykových tříd vyšších ročníků jednu hodinu, kte-
rou povede naše zahraniční lektorka. 
Přejeme žákům, aby pro ně byl tento rok obohacující v ja-
zykové i kulturní rovině a přejeme Alison, aby se na naší 
škole cítila dobře.

Zuzana Pokorná

english Club
Jako každý rok i letos budou ve škole otevřeny kurzy anglic-
kého jazyka zaměřené na cílenou přípravu na složení Cam-
bridge zkoušek. Kurzy jsou určeny pro žáky od 3. – 9. roč-
níků v několika úrovních. Zájemci nejen z 3. ZŠ se mohou 
hlásit na: jana.urikova@zs.ricany.cz nebo zuzana.pokor-
na@zs.ricany.cz. Zašleme vám přihlášku a další informace.

Šachový kroužek
Od čtvrtka 21. září nabízíme všem dětem možnost cho-
dit do šachového kroužku.
Čtvrtek: I. skupina 14.00 - 14.55 hodin, II. skupina 15.05-
16.00. Na kroužek se lze přihlásit prostřednictvím e-mai-
lu: sachy@zs.ricany.cz. Do emailu uveďte: celé jméno 
žáka, třídu, případně zájem o vyzvednutí a návrat do dru-
žiny. Na každý kroužek se může přihlásit max. 24 žáků, 
přihlášeni budou ti, kdo se dříve zapíší.
Kroužek vede mezinárodní mistryně. Cena kroužku na 
celý školní rok: 500 Kč.

ze života škol(ek)
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Pojem participativní rozpočtování se díky pozornosti sdě-
lovacích prostředků stává stále známější. Zapojit občany 
se snaží jak velké městské části Prahy, Ostravy tak i men-
ší obce jako Chýně či sousední Mnichovice. Na velikosti 
v tomto případě nezáleží. Záleží na chuti vedení úřadu 
ptát se občanů, na odvaze předat kus své odpovědnosti 
za rozhodování o veřejných prostředcích. Je to o vůli vyjít 
vstříc a zapojit aktivní část veřejnosti do celého procesu: 
nápad – diskuze s lidmi – příprava projektu - kontrola rea-
lizovatelnosti – získání široké podpory. V případě vítězství 
pak samotná realizace a odpovědnost za to, že i výsledek 
uspokojí širokou veřejnost. Nic nejde samo a celý proces 
trvá minimálně rok. V případě úspěchu je však výsledek 
něco trvalého, co si lidé sami zvolili a co ocení.
Zhruba na třicet českých měst již „pébečko“ vyzkoušelo. 
Místní dostali šanci něco sami změnit v místě, kde žijí. 
Vždyť kdo lépe zná potřeby obyvatel než oni sami. Kon-
struktivní setkávání obyvatel a zástupců radnice nad ná-
pady vždy přináší vzájemná obohacení. Lidé mají mož-
nost nahlédnout do fungování úřadu. Naopak úřad začne 
vnímat potřeby lidí v jiném kontextu. O každém námětu je 
však třeba diskutovat. Čím více lidí přijde diskutovat, tím 
lépe se mohou návrhy přizpůsobit požadavkům lidí a oslo-
vit tak větší skupinu. V tomto ročníku jsme povolili až tři 
náměty od jednoho navrhovatele. Nechceme omezovat 
kreativitu navrhovatelů pouze na jeden návrh. O smyslu-
plnosti svého námětu musí každý navrhovatel přesvědčit 

poměrně široký okruh lidí. Pak už je na hlasujících, jaký 
projekt podpoří. Finanční prostředky získává projekt, ne 
navrhovatel. Jak jsme se přesvědčili v prvním ročníku, vy-
hrát můžou i náměty, které za sebou nemají širokou člen-
skou základnu a důležitý je veřejný prospěch.
Pébéčko také někdy působí jako „urychlovač“. Některé 
projekty už má město vytipované, ale nevnímá je tak dů-
ležitě jako třeba občané. Ti můžou podporou vyjádřenou 
hlasováním posunout projekt blíže k realizaci.
Na druhý ročník pébéčka byla opět schválena celková 
částka pět milionů korun. Jeden milion na malé projekty 
do 500 tisíc a čtyři miliony na projekty do dvou milionů.  
O tom, co bude z těchto veřejných prostředků hrazeno, 
rozhodnou občané města. Ti budou v květnu 2018 hla-
sovat opět elektronicky přes aplikaci Řídím Říčany, nebo 
papírově jako v prvním ročníku. Návrhy z loňska, které 
neobsadily přední příčky, se opět mohou zapojit i letos. 
Navrhovatel může být fyzická osoba starší 15 let s trvalým 
pobytem v Říčanech, stejně tak i hlasující. Letáček na dal-
ší stránce stačí vyplnit a poslat mailem na adresu ridim@
ricany.cz či přinést do infocentra na Masarykově náměs-
tí. Elektronický formulář bude k dispozici od 15. 10. na 
webu www.prekvaptericany.cz v novém designu.
Nenechte si své nápady pro sebe! Překvapte nás i letos. 
Těšíme se na nové nápady a na vaši účast na veřejných 
setkáních.

Kateřina Lauerová, Koordinátorka pébéčka

Informace z radnice

Druhý ročník  
Překvapte Říčany startuje
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Informace z radnice

Podávání návrhů (říjen - listopad  2017) 
Každý navrhovatel může podat maximálně tři návrhy. 
Forma podání: online (vyplnit online formulář na www.prekvaptericany.cz, mailem na ridim@
ricany.cz), nebo osobně na infocentru (Masarykovo náměstí) případně přímo během jednoho z ve-
řejných setkání . 
Povinnost prezentovat návrh na jednom z veřejných setkání se vztahuje i na „online navrhova-
tele“. Po představení návrhů přítomní budou diskutovat, v případě podobnosti projektů (řešících 
stejnou lokalitu) bude možné spojit je v jeden. Není možné podat dvě varianty stejného projektu 
(„mini a maxi“), byť od dvou různých navrhovatelů. 
Čtyři veřejná setkání se uskuteční vždy od 18.30 hod.

 6. 11. 13. 11. 15. 11. 27. 11. 
 Kc labuť restaurace Oliva restaurace Marvánek restaurace jureček

Přítomna bude koordinátorka pébéčka  a pracovníci radnice. Kromě diskuse o návrzích účastníky 
čeká také malé občerstvení.

evaluace návrhů (prosinec - březen 2018) 
Návrhy projektů vzešlé z veřejných setkáních budou předány k technické analýze příslušným od-
borům radnice. Ty zhodnotí jejich realizovatelnost, majetkoprávní vztahy a očekávané náklady. 
Autoři projektů, které nepostoupí do samotného hlasování, budou informováni o důvodech tohoto 
rozhodnutí. Autory projektů, jejichž realizovatelnosti budou bránit pouhé detaily, budou kontak-
tovat pracovníci radnice či koordinátorka pébéčka a poradí, jak návrhy upravit, aby o nich mohla 
veřejnost hlasovat.

Hlasování (květen 2018)
O návrzích, které prošly evaluací v rámci radnice, budou občané registrovaní v Řídím Říčany moci 
hlasovat v první polovině května přes aplikaci D21. Hlasování bude umožněno i papírově (místa 
budou upřesněna). Použít bude možné kladné i záporné hlasy. Výsledky hlasování budou zveřej-
něny na webu města po sečtení hlasů. Následně proběhne slavnostní vyhlášení vítězných projektů, 
jehož datum bude upřesněno v průběhu projektu.

realizace návrhů (červen 2018) 
Občané budou průběžně informováni o stavu realizace všech vítězných projektů. Hlasující budou 
informováni cíleně pomocí e-mailů, pokud o to na konci hlasování požádají. Ostatní občané infor-
mace najdou na webu a Facebooku města a v Říčanském kurýru.

Pravidla: Říčanské pébéčko  
2. ročník participativního rozpočtování

Máte nápad, jak zkrášlit vaše okolí? Chybí vám něco v Říčanech nebo přímo ve vaší ulici? Chtěli byste nové dětské 
hřiště, zasadit zeleň, opravit chodník nebo nové osvětlení? Nenechávejte si to pro sebe! Zapojte se do druhého roční-
ku participativního rozpočtování v Říčanech a získejte pro vaše nápady příznivce mezi spoluobčany. Vytvořte vlastní 
komunitu, diskutujte, ptejte se, vylepšujte své návrhy a vymýšlejte pro ně podpůrné kampaně. 

Celkový rozpočet pro pébéčko 5 milionů korun
velké investiční projekty (4 miliony): cena jednoho projektu mezi 500 tisíc - 2 miliony
malé investiční projekty (1 milion): cena jednoho projektu mezi 0 - 500 tisíc
Prostředky budou využity na projekty navržené z řad veřejnosti na majetku města. 
Navrhovatelem může být fyzická osoba starší 15 let s trvalým pobytem v Říčanech. Do rozpočtu projektu musí být 
vedle realizace zahrnuty také všechny související náklady, například za zpracování projektové dokumentace či násled-
nou údržbu (po dobu pěti let). Každý návrh musí obsahovat název s uvedením lokality zamýšlené realizace (adresa/
GPS souřadnice), odůvodnění návrhu (jaký bude přínos pro město, kolika občanů se bude týkat) a detailní popis se 
všemi podklady pro technickou analýzu (fotodokumentace stávajícího stavu, vizualizace, typy navrhovaných prvků aj.).

Informační kampaň (září - říjen 2017)
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Získejte pro svůj projekt potřebnou podporu na
veřejném setkání a přesvědčte ostatní o jeho smyslu! 
6., 13., 15. a 27. listopadu 2017, vždy od 18.30 hod.

( 6/11 KC LABUŤ  |  13/11 REST. OLIVA  |  15/11 MARVÁNEK  |  27/11 JUREČEK )

O nejlepších projektech hlasujte v květnu 2018
na www.ridimricany.cz i papírově. Ty s nejvyšším 
počtem hlasů budeme v Říčanech realizovat. 
Tak pojďme na to!
( PŘESNÉ TECHNICKÉ PARAMETRY PROJEKTŮ NA WWW.PREKVAPTERICANY.CZ )

PŘEKVAPTE ŘÍČANY
2. ROČNÍK PARTICIPATIVNÍHO ROZPOČTOVÁNÍ

Máte skvělý nápad, jak něco zlepšit v našem městě? 
Nenechte si ho pro sebe! Můžete podat až tři náměty. 
Máme připraveno 5 milionů Kč pro vaše nápady, které 
budou sloužit nám všem!

( VYPLŇTE FORMULÁŘ ON-LINE, POŠLETE MAILEM NEBO PŘINESTE DO INFOCENTRA )
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NÁZEV PROJEKTU (maximálně 12 slov)

NAVRHOVATEL (jméno, příjmení)

E-MAIL      TELEFON

POPIS PROJEKTU (co, kde, proč, pro koho…)

ZÚČASTNÍM SE VEŘEJNÉHO SETKÁNÍ

PŘEDPOKLÁDANÁ CENA PROJEKTU (zahrňte i provozní náklady za 5 let)

Detailnější podklady pro ověření proveditelnosti a ceny připojte, případně si je od vás vyžádáme.

POPIŠTE SVŮJ PROJEKT

•  Podpora občanů – váš projekt představíte na jednom 

z veřejných setkání a pak projde hlasováním veřejnosti.

•  Finance – na realizaci projektů je vyčleněno celkem

5 mil. Kč, z toho 4 mil. Kč na projekty v ceně v rozmezí

0,5–2 mil. Kč, 1 mil. Kč na projekty v ceně do 0,5 mil. Kč.

•  Náklady – náklady vašeho záměru nesmí přesáhnout

2 mil. Kč (včetně projektování).

•  Veřejný prostor – váš záměr by měl být navržen na

pozemcích města a veřejných prostranstvích.

•  Pro lidi – výsledné dílo musí sloužit veřejnosti.

CO MÁM UDĚLAT S PRÁVĚ VYPLNĚNÝM FORMULÁŘEM?

→ Formulář můžete ofotit a elektronickou kopii poslat e-mailem na: ridim@ricany.cz | → Formulář můžete odnést a předat 
v Infocentru na Masarykově náměstí. | → Formulář můžete také vyplnit on-line na adrese: www.prekvaptericany.cz

06/11 13/11 15/11 27/11

PRAVIDLA 2. PARTICIPATIVNÍHO ROZPOČTOVÁNÍ V ŘÍČANECH (ZAHÁJENÍ PODZIM 2017)
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ZŠ bezručovka
Na startu nového školního roku
Dne 4. září se po dvou měsících opět otevřely 
dveře školy. 

Začal školní rok 2017 – 2018 a já si dovolím uvést první 
statistiku:
Školní rok zahájilo na Bezručovce 762 žáků ve 33 kmeno-
vých třídách. Křivka nárůstu počtu žáků se nyní ustálila. 
92 prvňáčků poprvé zasedlo do školních lavic.

Škola má dvě pracoviště – v Bezručově a v Sokolské ulici.
Nadále jsme škola s dlouholetou profilací na rozvoj hu-
debnosti dětí a podporu jazykového vzdělávání.
O děti se stará 52 učitelů, 9 vychovatelek školní družiny 
a 18 správních zaměstnanců. 
Škola zaměstnává dva učitele z Velké Británie a rodilého 
mluvčího z USA.
Na škole nově pracuje školní speciální pedagog a dva škol-
ní asistenti, kteří se budou starat o žáky se specifickými 
poruchami učení a žáky dlouhodobě školně neúspěšné. 
Cílem tohoto nově vzniklého týmu je pomoci dětem s pl-
něním školních povinností a redukce jejich hendikepu. 
Škola vstupuje na dva roky do projektu „Podpora škol 
v rámci operačního programu výzkum, vývoj, vzdělá-
vání – „Šablony“
•	 Realizace	31.	8.	2017	–	31.	8.	2019
•	 Cílová	částka:	1.835.748	Kč
•	 Obsah:		vzdělávání	pedagogů 

vzdělávání rodičů 
zájmové kluby 
 práce školního speciálního pedagoga 
práce dvou školních asistentů

Cílem je podpora celoživotního vzdělávání učitelů, pod-
pora vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení, 
rozšíření nabídky zájmového vzdělávání a rozšíření spo-
lupráce s rodiči formou nabídky vzdělávacích akcí.
Věříme, že při bilanci po dvou letech bude možné konsta-
tovat splnění našich očekávání.
Vzhledem k tomu, že jsme škola se značným počtem žáků, 
je třeba se věnovat také podpoře zdravého školního klima-
tu. V tomto by nám letos mohl pomoci i ucelený preven-
tivní program pro žáky druhého stupně Komplexní pro-
gram prevence pro žáky staršího školního věku
•	 	Vyhlašovatel:	KÚ	Středočeského	kraje
•	 Cílová	dotace:	33.000	Kč
•	 Realizátor:	Cesta	integrace

Cílem projektu je podpora preventivní péče se zvláštním 
zaměřením na šikanu, kyberšikany.
Škola v září ukončila zdárně projekt ERASMUS + 
•	 	Název	projektu:	CLIL	nová	inspirace	a	cesta	ke	kvalitě	
•	 	Zaměření	projektu:	KA	1	-	vzdělávací	mobilita	jednot-

livců - mezinárodní spolupráce, mezinárodní vztahy, 
rozvojová spolupráce, výuka a studium cizích jazyků 

•	 Vyhlašovatel	projektu:	NAEP,	DZS	
•	 	Výše	přidělené	dotace:	14.561	EUR
Za realizaci tohoto projektu škola získala ocenění PEČEŤ 
KVALiTy 2017 V PROGRAMU ERASMUS+ ŠKOLNí 
VZDěLÁVÁNí. 
Práce učitelů a vedení školy však nezačala až s nástupem 
nového školního roku. Již na konci minulého, při bilanco-
vání, jsme začali s přípravou plánu akcí, které svým obsa-
hem podpoří vzdělávání žáků a profilaci školy.
V průběhu léta se tak rodil kalendář, který vypovídá o škole 
mnohé – např. jak jsou učitelé aktivní, co můžeme a chceme 
dětem nabídnout, jak se budeme prezentovat na veřejnosti.
Dovolím si vám dát maličkou ochutnávku toho, co nás 
čeká (kromě řady dalších aktivit).

Přeji všem žákům školy a jejich rodičům pohodový 
a plodný školní rok 2017 – 2018.

Marie Lejčková – ředitelka školy

Říjen Coca-cola cup – školní kolo
Listopad Coca-cola cup – obvodní kolo
Prosinec  adventní prozpěvování – hudební třídy školy

Vánoční koncert Junior Strs Bandu a hudební třídy 5. E 
– zámek v Kostelci nad Černými lesy 10. 12. 2017
Vánoční koncert Bezručovky – KC Labuť Říčany 22. 
12. 2017 
Mc donaldś cup – školní kolo

březen  Ples Bezručovky  - Junior Stars Band, mažoretky 
Berušky z Bezručky -  KC Labuť Říčany 9. 3. 2018
Talentové zkoušky do hudební třídy  
– 1. ročník – 7. 3. 2018
Patriot – přehazovaná, kopaná
Lyžařský výcvik – 7. ročník
Plavecký maraton Open Gate

Duben Jarní koncert
závěrečný koncert hudební třídy 5. E 
atletický kemp Nymburk
OVOV okresní kolo
Štafetový pohár

Květen Víkendové soustředění Junior Stars Bandu – Janské 
Lázně
Keramické trhy Kostelec nad Černými lesy – 
mažoretky Berušky z Bezručky a Junior Stars Band
závěrečný koncert hudební třídy 9. a
Talentové zkoušky do hudební třídy – 6. ročník  
– 16. 5. 2018
Pohár rozhlasu

Červen zahradní slavnost Bezručovky
festival školních kapel - Troufalost

Srpen Letní hudební tábor Bezručovky

ze života škol(ek)
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Ohlédnutí za 110 lety školy
V uplynulém školním roce škola oslavila 110 let od svého 
založení. Z malé jednotřídní školy v prvním patře zájezd-
ního hostince v Radošovicích se dnes stala jedna z největ-
ších škol na okrese Praha - východ.
Bylo tedy na nás, současnících, abychom důstojně oslavili 
toto významné výročí.
Dnes, při ohlédnutí, můžeme říci, že jsme si oslavy pěkně uži-
li. Jednotlivé akce se prolínaly celým školním rokem. 
První velkou a stěžejní akcí byl benefiční koncert pro 
Adélku. Na koncertu vystoupila naše bývalá žákyně Aneta 
Langerová. Koncert měl dva úkoly – podpořit hendike-
povanou Adélku a oslavit 110 let od založení školy. Toto 
spojení považuji šťastné. Děti nejen vzděláváme, ale také 
se podílíme na výchově. Umět pomoci je pro život zásad-
ní dovednost, uvědomit si sounáležitost se svou školou je 
podporou patriotismu. Koncert byl galapřehlídkou do-
vedností našich dětí a jejich učitelů. Za to jim patří velké 
díky. Na konto Adélky tak škola přispěla více jak 55.000 
Kč.
Druhou akcí byl projektový týden žáků 1. stupně. Děti se 
nejen seznámily s historií školy, ale různými aktivitami 
si vyzkoušely, jak to v minulosti ve škole chodilo. Vznikly 
tak cenné výstupy v mnoha kreativních podobách, a to 
včetně zakopání poselství dalším generacím na zahradě 
školy.
Třetí akcí bylo vyhlášení výtvarné soutěže pro žáky dru-
hého stupně na téma 110 let naší školy v obraze. Učitelé 
nejprve v hodinách dějepisu s dětmi hovořili o historii naší 
školy v souvislostech s dějinnými událostmi.
Pak přišla tvůrčí práce. Výsledkem byla výstava, která před-
vedla opět v praxi šikovnost a kreativitu našich dětí. Byly 
uděleny ceny, a to včetně cen ředitele školy a učitelů výtvarné 
výchovy.
Dnes jsou výtvarné práce součástí výzdoby školy a každý, 
kdo k nám přijde, se může potěšit spolu s námi.
Děkuji všem učitelům za jejich výbornou práci při realiza-
ci celých oslav.

Marie Lejčková – ředitelka školy

expedice Lovrana 2017

Již deset let o prázdninách parta nadšenců z Bezručky 
pořádá pro děti letní dětský tábor. V letošním roce po je-
denácté. 
V srpnu jsme zavítali do Janských Lázní, kde nás přivítala 
svou pohostinností Chata Lovrana a vždy dobře naladěný 
pan vedoucí David Lorenc. Během týdne se kromě pilné-
ho nacvičování muzikálu děti i bavily. 
Navštívili jsme Farmapark Muchomůrka, z nedaleké vý-
tvarné dílny Bosorka nás navštívily dvě výtvarnice, s kte-
rými si děti mohly vyrobit hrneček, lapač snů, případně 
blok. Podle ohlasů rodičů se dětem tábor líbil a již se těší 
na příští rok. 
Celých osm dní se nejvíce točilo kolem muzikálu, jelikož 
děti čekalo veřejné vystou-
pení na kolonádě v Jan-
ských Lázních poslední 
den pobytu. Jednalo se 
o muzikál „Ať žijí ducho-
vé“. Zájem o představení 
byl neobvykle velký a do-
konce někteří rodiče nás 
přijeli podpořit. Táborníci 
se svých rolí zhostili na vý-
bornou a představení mělo 
obrovský úspěch. 
Vyvrcholení potom přišlo 
ve středu 20. 9. 2017 v KC 
Labuť, kde děti svoje na-
studování muzikálu před-
vedly svým kamarádům. 

Jan Šindelář  
– vedoucí tábora
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Zahájení nového školního roku 
Dne 4. září 2017 jsme zahájili nový školní rok. Mám ra-
dost, že dvě třetiny prostor budovy jsou v novém kabátě. 
Rekonstrukce tříd, kabinetů a v neposlední řadě i auly 
bude dokončena v příštím roce. Věřím, že zkušenosti, kte-
ré jsme letos načerpali, nám práci i organizaci renovace 
vnitřku budovy značně ulehčí. Čeká nás další odstraňo-
vání starých obkladů stěn a nefunkčních větracích šachet, 
stejně jako zvýšení stupínků kateder. Žluto-bíle vyma-
lované třídy působí čistě a optimisticky. Podařilo se nám 
obnovit stoly pro laboratorní pokusy v učebnách chemie 
a fyziky. 
Z původních, nově restaurovaných kusů nábytku, kterými 
je zařízena knihovna, naopak příjemně dýchne historie. 
Ve všech nově opravených třídách jsme zabudovali vesta-
věné skříňky s audiovizuálními panely. Snažíme se držet 
krok s moderními trendy vzdělávání např. E-learning, 
cloudové služby ve vzdělávání, sdílené prezentace žáků 
a učitelů atp.
Čeká nás velký úkol, který je nyní v etapě projektového 
zpracování, totiž vybudování nové sportovní haly na ná-
dvoří školy. Do té doby chceme mít hotovou novou che-
mickou a biologickou laboratoř a upravenou jazykovou 
učebnu s interaktivní tabulí.

30. ledna 2018 si můžete budovu školy prohlédnout na 
dni otevřených dveří. A protože je do té doby ještě dale-
ko, lze v případě zájmu sledovat webové stránky gyri.cz, 
na kterých pravidelně informujeme o aktuálním dění na 
naší škole.

Anna Martinková, ředitelka školy 

„Šaty dělaj nejen člověka“
Myslím, že téměř všichni známe písničku v podání ne-
zapomenutelného Jana Wericha. Vedení gymnázia se 
inspirovalo jeho myšlenkou a během prázdnin nechalo 
přízemní učebny spolu s učebnami a kabinety v prvním 
mezipatře a v 1. patře „odít do nového kabátu“. A tak mo-
hou žáci v novém roce usedat do rekonstruovaných tříd. 
Věříme, že se k novému vybavení nebudou chovat maceš-
sky. dř

Krása rostlin aneb návštěva botanické 
zahrady Na Slupi
V pátek 8. září se třída 2. A vydala na exkurzi do Botanické 
zahrady Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Pra-
ze Na Slupi. Studenti se dozvěděli něco o historii botanic-
ké zahrady, která byla v roce 1775 postavena na druhém 
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břehu řeky Vltavy, a to na Smíchově.  Po povodni roku 
1980 byla univerzitní botanická zahrada přemístěna na 
Nové Město. Postupně zde bylo vybudováno arboretum, 
skleníky, jezírka a velké alpinum. Dnes spolu s ostatními 
venkovními expozicemi, z nichž k nejpozoruhodnějším 
patří expozice azalek a rododendronů, vytváří v centru 
Prahy odpočinkový kout pro návštěvníky.
Ve skleníku nás průvodkyně zkoušela, zda poznáme ně-
které plodiny čichem či chutí. Mnohé z nás upoutaly cyk-
asy, kávovníky, banánovníky, lekníny, masožravky i bam-
busy. Prohlídku doprovázely skřeky papoušků, kteří byli 
k vidění v první části skleníku. Tam jsme také obdivovali 
akvária plná různých druhů ryb. Prohlídka končila v areá-
lu kaktusů. Celá exkurze byla zakončena venku v zahradě, 
kde si každý mohl vybrat svoji vyvolenou venkovní expozi-
ci a projít si ji individuálně.
Díky exkurzi jsme si mohli prověřit a doplnit informace 
o rostlinách a dověděli jsme se mnoho zajímavostí jak 
o krytosemenných, tak i o některých nahosemenných 
rostlinách. Děkujeme! Adéla Rejmanová, C2

exkurze do páté nejlepší zoo na světě
V roce 2017 největší cestovatelský server TripAdvisor zve-
řejnil žebříček nejoblíbenějších zoologických zahrad svě-
ta, který vznikl na základě hodnocení miliónů uživatelů. 
Pražská zoo se v něm umístila na 5. místě, což potvrdilo 
její celosvětovou popularitu. 
Zoo Praha se rozkládá na 60 hektarech, z nichž 50 ha tvo-
ří expozice zvířat. Poprvé byla otevřena v roce 1931 s 200 
zvířaty. V současné době se může pochlubit 670 druhy 
a téměř 5 tisíci jedinci.
V roce 2008 Zoo Praha dovezla gaviály indické, jedna 
z nejvzácnějších zvířat planety, a tak se stala jedinou ev-
ropskou zoo, která je chová.  
A jak vypadala naše exkurze? 13. září ráno jsme v 7:45 vy-
jeli z Říčan a po 9. hodině už jsme se pohybovali areálem 
zoologické zahrady v Tróji v doprovodu milé průvodkyně. 
Prohlídka na téma “savci” začala u výběhu pand červených, 
zbytek prohlídky pokračoval v horní části zoo návštěvou pa-
vilónu indické džungle, kde jsme vyslechli mnoho zajíma-
vostí o varanech komodských, orangutanech, vydrách i lez-
cích a pokračovali jsme k ledním medvědům. Zaujal nás 
i výběh hrochů, kde jsme se seznámili se Slávkem, Maruš-
kou a jejich synkem Fandou. Dále jsme se zastavili u slonů, 
o kterých jsme se dozvěděli snad nejvíce informací, a velmi 
se nám líbily i dva nové přírůstky. Následovala návštěva sa-
fari - tam jsme potkali žirafy, pštrosy, zebry a hrabáče kap-
ské. V další části prohlídky nás zaujala například antilopa 
bongo a také nosálové a hyeny. Komentovaná prohlídka 
byla ukončena u výběhu vlků. Výklad byl velmi poutavý. 
Dověděli jsme se množství zajímavostí o savcích, a tak nám 
ani nepřišlo, že jsme s průvodkyní strávili přes dvě hodiny. 
Pravdou je, že u vlků, kde byla prohlídka ukončena, jsme 
již byli unaveni, a tak jsme uvítali následující hodinový roz-
chod. Tento čas využíval každý po svém, například doplně-
ním energie nebo návštěvou oblíbených obyvatel zoo.
Myslím, že exkurze splnila naše očekávání a všem se líbila. 
A tak se budeme těšit na další!  Agnes Lochmanová, kvarta
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Zcela netradiční 
zahájení školního 
roku v ZUŠ Říčany
ZUŠ Říčany zahájila školní rok zcela netradičně a ne-
formálně. 30. 8. 2017 proběhl v Olivovně velký OPEN 
AiR JAZZ JAM KONCERT.
Možná se někteří z posluchačů těšili na soubory a kapely 
z německého Borkenu, které jsme inzerovali na plaká-
tech. Bohužel z organizačních a časových důvodů sou-
bory nedorazily v daném termínu. Ale i přesto se večer 
vydařil.
O příjemné chvíle se na pódiu postaraly říčanské sou-
bory SAMBABAND pod vedením Radka Břicháče, 
SAX&RHYTHM junior a  SAX&RHYTHM pod vedením 
Tomáše Remka, TANEČNÍ ORCHESTR ZUŠ pod tak-
tovkou Jiřího Odcházela  a JAZZMAZEC Luboše Malého.
Poslechli jsme si hodně dobré muziky, popovídali si s přá-
teli a užili jsme si krásné odpoledne a večer.
Děkujeme Olivově dětské léčebně, zvláště panu ředite-
li Miroslavu Vackovi za možnost vystoupit v krásném 
prostředí Olivovny  a panu Josefu Boubínovi za pomoc 
s přípravou celé akce. Městu Říčany děkujeme za pomoc 
finanční i  organizační. Další poděkování patří Martinu 
Skrčenému a jeho týmu z restaurace U Labutě za pomoc 
s občerstvením. Děkujeme.
Jsme rádi, že jste přijali naše pozvání a že se na JAZZ 
JAMu sešlo opravdu velké publikum! Takže v srpnu 2018 
zase v Olivovně.

rock band ,,Punch`n`Judy z borkenu 
vystoupil na Jurečku
Soubory a kapely z německého Borkenu sice nevystou-
pily ve středu v Olivovně, ale přesto jeden soubor z Bor-
kenu přijel a představil se v rámci festivalu POHODA 
DŽEZ v pátek 1. 9. 2017 na Jurečku. Ačkoli jsme se celý 
den potýkali s dešťovými kapkami, a večer obzvláště, 
přesto se vystoupení rock bandu ,,Punch`n`Judy z Bor-
kenu  pod vedením Olivera Jüngta uskutečnilo. Poslu-
chači zde přítomní byli sice v malém množství, ale o to 
byli zanícenější. Kapela sklidila velký potlesk a s panem 
ředitelem Ulfem Hoppenau z borkenské hudební ško-
ly jsme se domluvili na dalším koncertě v příštím roce 
a snad za lepšího počasí.
Hosté z Borkenu navštívili Prahu, zámek Konopiště, pi-
vovar ve Velkých Popovicích a nechyběla ani přátelská 
setkání v rodinách.
Poděkování patří rodině Slámových a Končických za uby-
tování našich hostů, všem kolegům, kteří se na organizaci 
tohoto projektu podíleli a městu Říčany za finanční pod-
poru.

Iveta Sinkulová
ředitelka ZUŠ Říčany
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Oblíbená místa za humny
Máte rádi procház-
ky, toulky kraji-
nou? Běháte rádi? 

Svištíte na kole, koloběžce? Jezdíte 
v zimě na běžkách? Máte svá oblíbená 
místa, kam se vracíte načerpat ener-
gii. Určitě dobře znáte Říčany a nej-
bližší okolí. Víte, kde jsou Lambujce, 
Jidáška, Kuklík? Tři neobvyklé názvy 
míst, která ale leží už pár kilometrů 
od Říčan - avšak stále ještě v Ladově 
kraji. Říčany jsou jednou z dvaadva-
ceti členských obcí Ladova kraje, resp. 
dobrovolného svazku obcí Ladův kraj. 
K prioritě svazku patří budování a ob-
nova místních, naučných a cyklistic-
kých stezek. Stezky a trasy propojují 
obce navzájem, ale i se zajímavými 
přírodními, kulturními pamětihod-
nostmi. Spolu s Klubem českých turis-
tů se Ladův kraj stará i o značení tras. 
Ať už jste vášnivými turisty, zdatnými 
cyklisty nebo jen jdete na krátkou pro-
cházku, můžete na www.laduv-kraj.cz 
nalézt informace o stezkách, trasách, 
zajímavých místech - památkách, 
rozhledech, přírodních zajímavostech 
v okolí Říčan a i v okolí dalších obcí 
Ladova kraje. V říčanském Informač-
ním centru na Masarykově náměstí, 
nebo za rohem - Na Růžku v Centru 
společných služeb Ladova kraje v Oli-
vově ulici jsou zdarma k dispozici 
mapky tras. Zaměstnanci vám ochot-
ně poradí. Svazek obcí v současnosti 

pracuje na úpravách stezek 
Mikešova cesta a Krajem Jo-
sefa Lady. Buďte u toho! Po-
mozte nám! Sdělte nám, kte-
ré úseky jsou nedostatečně 
nebo nepřehledně značené. 
Doporučte úseky vhodné pro 
děti, seniory, výkonné spor-
tovce. Napište nám do Cen-
tra společných služeb: css.
laduv.kraj@seznam.cz, jaké 
vybavení (lavičky, altány, 
stojany na kola apod.) a kde 
byste při svých cestách uvítali. Kro-
mě zmiňované Cesty kocoura Mikeše 
a stezky Krajem Josefa Lady můžete 
zažít nádheru krajiny a poučit se na 
stezkách Krajinou barona Ringhoffe-
ra, Krásných vyhlídkách, Vodnických 
vycházkách, Voděradských bučinách, 
stezce Po stopách kameníků, stezce 
Pohádkové Hrusice, stezce Říčansko. 
V zimě můžete na běžkách porovnat 
krajinu s vánočními ilustracemi Jose-
fa Lady. Porovnat můžete i své běžec-
ké výkony s ostatními na některém ze 
závodů Poháru Ladova kraje, pořáda-
nými běžeckými oddíly nebo běžecký-
mi nadšenci. Soutěžit můžete i sami se 
sebou. Ujedete, uběhnete náš 75 km 
okruh Krajem Josefa Lady (značený 
červeným květem) za jeden den? Ko-
lik nádherných zastávkových míst na 
něm najdete letos a kolik příští rok? 
Soutěžit mohou i děti. A abychom se 

netočili jen kolem sportu – Ladův kraj 
vyhlásil pro děti výtvarnou soutěž ke 
130. výročí narození Josefa Lady na 
motivy jeho literární tvorby pro děti. 
Informace naleznete na: www.laduv-
-kraj.cz nebo v Informačních centrech 
v Hrusicích, Mnichovicích, Říčanech. 
Napište si o podmínky soutěže, rádi 
vám je zašleme: css.laduv.kraj@se-
znam.cz. O kulturních akcích v Lado-
vě kraji si budete moci přečíst v dalším 
čísle Kurýru. 

Jana Kolorosová, tajemnice svazku 
obcí Ladův kraj, manažerka Centra 

společných služeb

Slavnostní bohoslužba  
k 500. výročí reformace
Německý kazatel a rodák z Eislebe-
nu Martin Luther vyvěsil 31. října 
1517 na dveře zámeckého kostela ve 

Wittenbergu svých 95 tezí, které kri-
tizovaly tehdejší poměry v katolické 
církvi. Nevědomky navázal na Jana 
Husa a dal podnět ke vzniku světové 
reformace.

Zveme vás na setkání, kde si chceme 
připomenout význam reformace pro 
naši společnost.
Setkání proběhne v neděli 29. října 
2017 v sále klubu U Boudů v Kolo-
vratech (Mírová 21/66) od 9:30.
více informací na 
www.cb.cz/ricany

Turnaje v kuličkách
zveme vás na turnaje v kulič-
kách, které se uskuteční v neděli 
8. a 22. 10. 2017 od 14.00 v parku  
Por. Koreše v Olivově ulici v Říčanech. 
Hrajeme podle oficiálních pravidel 
Českého kuličkového svazu. Přijďte 
oprášit dovednost z mládí nebo si po-
prvé vyzkoušet tradiční českou hru. 
Pro tři nejúspěšnější jsou připraveny 
drobné ceny. Turnaje jsou otevřeny 
všem zájemcům bez ohledu na věk 
nebo zkušenosti. Kuličky je možné si 
na místě půjčit.
více informací na www.kulicky.com
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Aquapalace Praha  
v říjnu

Podzim zaklepal na dveře, ráno začínají první mrazíky, 
počasí je sychravé a nevlídné, večer se začíná dříve stmívat. 
Jak utéct podzimním chmurám? Je to jednoduché – vydejte 
se zpátky za létem do Aquapalace Praha. Teplo a světlo 
tady najdete po celý den a koupáním ve vlnách či vodních 
proudech si připomenete báječnou letní dovolenou, která už 
nebude připadat tak vzdálená. A děti mají opět prázdniny, 
tak proč je nestrávit právě zde, soutěžením a dováděním. 
Dobijte se energií a dobrou náladou v Aquapalace Praha.

Saunový svět
Každý den vás v saunách čekají tři ceremoniály v sauno-
vém světě ve znamení vybraných vůní. Kromě nich může-
te navštívit na začátku října další premiéru saunového 
ceremoniálu:
DALŠí PREMiéRA SAUNOVéhO CEREMONiÁLU 
"iTALSKý KUChAŘ V AqUAPALACE" 
Přijďte okusit kulinářský zážitek v italském stylu: s tří-
chodovým menu, čerstvými bylinkami a dobrou nála-
dou. V podání mistra saun Jakuba (Malý Kuba). V ne-
děli 1. října od 20 hodin.
A do 15. října si můžete na pokladnách Aquapalace 
Praha zakoupit novou permanentku pro 12 vstupů do 
Saunového světa, kde si můžete neomezeně užívat pří-
jemného, luxusního i netradičního saunování za výhod-
nou cenu 4.699 Kč.

Vodní svět
30. 9. – 1. 10. Víkend s Piráty z Karibiku 
Proplout do říjnového měsíce na jedné lodi s Piráty z Karibi-
ku! Hned při příchodu na Tebe čeká Kapitán Jack Sparrow.

7. 10. – 8. 10. Víkend iZS
Přijď si vyzkoušet technické prostředky a techniky využí-
vané integrovaným záchranným systémem 
21. 10. – 22. 10. Víkendový cirkus
Klauni, tanečníci a závody v zorbingových koulích o hod-
notné ceny. 
26. 10. – 29.10. Podzimní prázdniny s Thorem
Pomůžete Thorovi zastavit Ragnarok? Musí se stihnout 
vrátit do Asgardu dříve, než nastane zkáza jeho domova 
a konec asgardské civilizace.
31. 10.  halloween 
Strašidelné dovádění v Aquapalace Praha. 

SPA&WELLNESS
PRiVÁTNí SPA S KUSMi TEA
Hledáte originální místo pro nezapomenutelné okamžiky 
relaxace s rodinou, partnerem, přáteli nebo neotřelý tip na 
dárek? Dopřejte si luxusní privátní relaxaci v naprostém 
soukromí s vířivkou, finskou saunou a vyhřívaným mra-
morovým stolem včetně mísy čerstvého ovoce a lahve sektu 
za akční cenu. V měsíci říjnu navíc Váš zážitek obohatíme 
o šálek značkového čaje Kusmi Tea, který od nás obdržíte 
zdarma. Rezervujte si svůj termín na tel.: 739 341 082.

Fitness
ViP ČLENSTVí
Pořiďte si roční VIP členství do fitness a čerpejte z mno-
ha výhod. Ještě v měsíci říjnu je možné k zakoupenému 
členství dostat další měsíční permanentku navíc. Více 
informací na www.fitnessaquapalace.cz.  
SEMiNÁŘ S FyZiOTERAPEUTEM A OSOBNíM 
TRENéREM
Ukázka základních silových cviků – dřep, mrtvý tah, ben-
ch, shyb apod. Každý cvik rozebere z pohledu silového 
kondiční trenér, z pohledu zdravotního fyzioterapeuta.

  Více na www.aquapalace.cz 
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Pěšky na olympiádu  
do mexika
Psal se podzim 1967. Vrcholila 
doba, kterou mnozí známe jen 
z doslechu jako „zlatá šedesátá“, 
doba politického a společenského 
uvolnění, velkých snů a plánů. Do 
politicky třaskavého jara 1968 bylo 
daleko a do okupace naší země 
v srpnu téhož roku ještě dál. V říjnu 
před padesáti lety se vydala čtveřice 
mladých žen s batohy na zádech na 
velkou cestu s ohromujícím cílem – 
pěšky až do Mexika.
Latinskoamerická země se totiž 
měla stát v říjnu 1968 dějištěm XIX. 
letních olympijských her. Čtyři čes-
koslovenské horolezkyně s touhou 
podívat se do světa a podat neobvyklý 
sportovní výkon se rozhodly do roka 
dorazit do Mexico City. Říkaly si Šlá-
poty.

Kdo jsou ty ženy
U samého zrodu nápadu v říjnu 1966 
byly jen dvě z nich: Věra Komárková 
a Jarmila Očásková. Hledaly další 
dvojici, aby vytvořily čtyřčlennou 
výpravu – a tento počet se z mnoha 
důvodů osvědčil. Přidaly se Květa 
Tarantová a Zdena Opatrná. Členky 
pražských horolezeckých klubů byly 
svobodné a bezdětné, vedoucí výpra-
vy Jarmile bylo šestatřicet, ostatním 

něco málo přes dvacet. Nejmladší ze 
Šlápot, tehdy jednadvacetiletá Zde-
na, pracovala jako soustružnice. Vý-
chova ve skautské rodině ji přivedla 
k horám, obdivovala motorky, výbor-
ně hrála na kytaru, aktivně i závodně 
sportovala, kreslila a zajímala se o vý-
tvarné umění. Někteří z vás ji mohli 
potkávat po Říčanech, byla odtud. 
Všechny Šlápoty se pak objevily na 
besedě, která se konala v aule říčan-
ského gymnázia zjara 1969.

Cesta
Dnes už se Zdeny, Jarmily ani Věry 
na cestování nezeptáme, zemřely 
krátce po sobě v letech 2004–2005. 
Zdeniny vzpomínky ovšem může 
připomenout její dcera Marie Pro-
cházková: „Maminka nejvíc vzpomí-
nala na úžasné lidi, které potkaly. Na 
to, jak je nechávali přespat ve stodole 
nebo ve stanu na pozemku a ráno jim 
přinesli čerstvé mléko. Jak jim zasta-
vovali neznámí lidé a chtěli je svézt, 
a když nechtěly, tak jim odvezli bato-
hy na určené místo (nejčastěji poštu). 
Jak se k nim (zejména v Mexiku) při-
dávali a šli s nimi dál, až jich občas 
bylo až moc.“ Květa, která v době vý-
pravy slavila třiadvacáté narozeniny, 
se v e-mailové korespondenci z toho-

to léta svěřila: „Putování bylo dlouhé, 
a jak jsem se přesvědčila (dokud ještě 
žily moje souputnice), každá jsme si 
pamatovala něco jiného, někdy i stej-
ný okamžik každá jinak. Byl to úžas-
ný zážitek a jsem moc ráda, že jsme 
tuto akci zrealizovaly. I když jsem si 
byla velice brzo vědoma, že s většími 
životními zkušenostmi bych si to uži-
la mnohem víc. Vzpomínám na celou 
cestu velice ráda. Na setkání s různý-
mi lidmi, na pěkná místa i na těžké 
okamžiky, kdy nám nepřálo počasí, 
nebo jsme měly pocit, že batohy jsou 
k neunesení.“ Trasa vedla z Prahy do 
Vídně a dále přes Linec, Mnichov, 
Kostnici, Ženevu, Grenoble, Lyon 
a Paříž do Calais. Po přeplavení ka-
nálu La Manche pokračovaly z Do-
veru do Londýna, Oxfordu a Liver-
poolu. Tam nastoupily na dánskou 
polární nákladní loď a přes oceán se 
vydaly do Montrealu. Odtud znovu 
po souši do New Yorku, Washing-
tonu, Charlestonu, Louisville, St. 
Louis, Jefferson City. Pak Wichita, 
San Antonio a Laredo na hranicích 
USA s Mexikem. Monterrey, San 
Luis Potosí a konečně Mexixo City. 
Po silničkách i dálnicích ušly celkem 
7 775 kilometrů.

Pravidla
I když jim mnohde nabízeli svezení, 
i když se mnozí divili, proč nevyuži-
jí autostop, šlapaly samy. Pravidla, 
která si předem stanovily, umož-
ňovala, aby jim vstřícní motoristé 
vzali do auta batohy a nechali jim je 
v místech, kam chtěly ten den do-
putovat. Když se stalo, že některá 
z děvčat onemocněla, rozdělily se do 
dvojic. Nemocná zůstala s ošetřova-
telkou v klidu a naplánovanou trasu 
jely stopnutým autem, druhé dvě 
šly pěšky. Domluvily si po cestě sraz 
a samozřejmě na sebe někdy musely 
čekat nebo se hledaly. Vždycky se na-
šly a pokračovaly dál. V dnešní době, 
kdy můžeme kdykoli sáhnout po mo-

Čtveřice žen vyrazila na cestu 
z pražského Staroměstského náměstí  
13. října 1967. zde na snímku  
z 30. dubna 1968, v Louisville 
v americkém státě Kentucky. Vedle 
amerického příznivce Howarda 
Hardawaye zleva: Květa, Jarmila, Věra, 
zdena
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bilním telefonu, je taková nejistota 
skoro nepředstavitelná.

Třicet kilo na zádech
Když Květa Tarantová vypočítává, co 
jí dalo roční putování se Šlápotami, 
zmiňuje kamarádku pro další život: 
„Z Jarmily a mne se staly nejlepší pří-
telkyně a stýkaly jsme se velice často 
až do její smrti. Bydlely jsme nedaleko 
od sebe.“ Mluví o radosti z cestování 
(„Většinu cesty jsme byly nadšené z té 
možnosti jít světem.“) a o samostat-
nosti, kterou v takové míře dřív ne-
zažila. Dospěla k poznání, že doma 
se jí líbí nejvíc a že si dokáže vystačit 
s málem. Když je to potřeba, umí im-
provizovat. „Hlavně jsem dokázala 
rychle a úsporně balit batoh, což je 
dovednost, kterou jsem časem ztrati-
la. Do auta totiž nemusíte balit a víc 
toho uveze, i zbytečnosti…“ vysvět-
luje paní Tarantová. Ruksaky mívaly 
i třicet kilogramů. Sportovkyně nesly 
věci denní potřeby, oblečení do tepla 
i mrazu, potraviny, vařič, stan, foto-
aparáty, tranzistorové rádio, slovní-
ky…

Popularita
V Evropě se Šlápoty domluvily němec-
ky a trochu francouzsky. Věra (která 
se v závěru výpravy v Mexiku vdala 
a později žila v Americe a ve Švýcar-
sku) uměla velmi dobře anglicky, což 
se hodilo po převážnou část cesty. Jar-
mila uplatnila v Mexiku španělštinu. 
Jazyky potřebovaly nejen pro dorozu-
mění s lidmi, které potkávaly, ale i kvů-
li novinářům. Jejich počin měl velkou 
publicitu – setkávaly se se zástupci 
národních olympijských výborů, spor-

tovních organizací, představiteli měst 
i států. Poskytovaly interwiev pro no-
viny, vystupovaly v rozhlase a televizi. 
Někdy je novináři našli ve chvíli, kdy 
už neměly myšlenky na nic jiného než 
na odpočinek. Popularita jim ale po-
máhala. Lidé je poznávali a nabízeli 
pomoc. Někdy už dokonce čekali, až 
půjdou kolem. Šlápoty přespávaly 
hlavně venku, ale neodmítaly nocleh 
pod střechou. Potřebovaly doplňovat 
zásoby pitné vody, oceňovaly možnost 
umýt se v teplé vodě a vyprat si oble-
čení.

Dopisovatelky
O tom, co zažívaly, dávaly vědět do 
redakce Československého spor-
tu. Tyto články byly základem pro 
knížku Šlápoty do Mexika, která 
vyšla v roce 1971, bohužel už s cen-
zorskými zásahy. Přesto v ní zůstaly 
stopy po údivu, který zažívaly za že-
leznou oponou (např. při návštěvě 
supermarketu). Zaznamenaly, jak 
se potkávaly s krajany, kteří přesíd-
lili za oceán, i setkání s americkým 
vojákem, který se na jaře 1945 ocitl 
v Československu. A jak se Šlápoty 
stravovaly? Většinou si samy vařily, 
a to vydatnou snídani a večeři. Po 
Evropě si nechávaly posílat zásilky 
s potravinami, ve Spojených státech 
si jídlo kupovaly, v Mexiku se o ně 
staral doprovodný tým včetně vaře-
ní. Příprava jídla nemohla být složi-
tá, a tak se opakovaly pořád stejné 
trvanlivé suroviny. Nedivme se tedy 
Zdeně Opatrné, jejíž pocity tlumo-
čí dcera Marie: „Odvrácenou tváří 
dobrodružného putování byly bolavé 
nohy a puchýře a ještě nenáviděná 

ovesná kaše, kterou od té doby až do 
smrti nejedla.“

Svobodné duše
Do cíle dorazily s předstihem 29. září 
1968, olympiáda začínala 12. října. 
Naši sportovci tenkrát získali tři-
náct medailí, z toho šest gymnastka 
Věra Čáslavská. Ta zde měla svatbu 
a také veřejně vyjádřila nesouhlas 
se srpnovou okupací Českosloven-
ska. Šlápotám se stala podivná věc. 
Olympijské hry nakonec viděly jen 
v televizi. Co se přihodilo, vysvětluje 
Květa Tarantová: „Když jsme dora-
zily do města, odvezla nás mexická 
turisticko-horolezecká federace do 
olympijského mládežnického tábora 
a předpokládala, že tam zůstaneme. 
Tak bychom samozřejmě olympijská 
klání mohly vidět. Asi tři dny jsme 
tam zůstaly, ale organizované veselí, 
průvody apod. nás nijak nelákaly.“ 
Skupinka horolezců, která Šlápoty 
provázela na posledních etapách, 
měla ve městě klubovnu, děvčatům 
ji nabídli k dispozici. Poděkovaly tedy 
za pohostinství tábora a odjely do 
klubovny. „Byly jsme moc zvyklé na 
svobodu. Ani jsme jim neměly za zlé, 
že s námi nechtěli nic mít. Problém 
byl jen v tom, že jsme popudily nového 
pracovníka vyslanectví, který po srpnu 
přijel ‚udělat pořádek‘. Takže od nás 
dali všichni ruce pryč. Ale my jsme si 
to užily i tak. Otec jednoho z chlapců 
nám zajistil malé nákladní auto s řidi-
čem, které nás odvezlo za památkami 
na poloostrově Yukatán, k Mexickému 
zálivu i k Tichému oceánu, a tak jsme 
toho z Mexika viděly nejspíš víc, než 
celý mládežnický tábor.“ Líčí Květa 
Tarantová. O pětadvacet let později 
se Zdena Opatrná s Jarmilou Očás-
kovou a dalšími dvěma cestovatel-
kami vydaly pěšky na olympiádu do 
Barcelony. To už ale byla jiná doba, 
mohlo se svobodně cestovat a čtyři 
putující ženy zdaleka nebudily tako-
vou pozornost jako kdysi.

Renata Skalošová  
s přispěním Hany Ťukalové

Pro článek jsme využili knihu cesto-
vatelek Šlápoty do Mexika (Praha 
1971) a Zapomenuté výpravy autorů 
M. Švihálka, M. Kačora a M. Hýži 
(Brno 2016).
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RADIUS Øíèany s.r.o.

danì, finance
ekonomické poradenství

zpracování úèetnictví

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

Promlčení pohledávky  
a uznání dluhu
Jedním z problémů, který podnikatelé 
často řeší, jsou neuhrazené pohledávky. 
U neuhrazených pohledávek je důležitá 
tzv. promlčecí lhůta. Obecně platí, že 
pokud nebude pohledávka v promlčecí 
lhůtě uhrazena, dojde k tzv. promlče-
ní a dlužník tedy už není povinen svůj 
dluh uhradit.  U pohledávek vzniklých 
do 31. 12. 2013 platí promlčecí lhůta 
4 roky, u pohledávek vzniklých od 1. 1. 
2014 platí promlčecí lhůta 3 roky. Pro-
mlčení začíná běžet dnem, kdy nastala 
splatnost. Abyste se jako věřitel vyhnuli 
promlčení svých pohledávek, je zapo-
třebí problém v předstihu řešit. Jednou 
z možností je písemné uznání dluhu 
dlužníkem, další možností je pohle-
dávku (respektive její zaplacení) ještě 
před uplynutím promlčecí lhůty přímo 
zažalovat u příslušného soudu. Písem-
né uznání dluhu dlužníkem je řešeno 
v § 2053 a nasl. Občanského zákoníku. 
Zákon stanoví, že pokud je dluh uznán, 
prodlužuje se obecná promlčecí lhůta 
o deset let ode dne, kdy k uznání dluhu 
došlo. Podpis dlužníka na uznání dluhu 
nemusí být úředně ověřen, lze ovšem 
jen doporučit, aby tak bylo učiněno, 
neboť tak lze jednoduše předejít pří-
padným dalším sporům v budoucnu. 
Velmi zajímavé je i to, že právní účinky 
uznání dluhu nastávají i v případě, kdy 
je pohledávka v době uznání již proml-
čena. V praxi to znamená, že pokud se 
s Vaším dlužníkem domluvíte a on Vám 
uznání dluhu podepíše v době, kdy je 
Vaše pohledávka již promlčena, pak se 

vše z pohledu běhu času a lhůt vrací tzv. 
„na začátek“, tedy začíná platit usta-
novení § 2053 Občanského zákoníku 
a obecná promlčecí lhůta se také stano-
vuje na deset let ode dne, kdy k uznání 
dluhu došlo. Při korekci promlčení 
lhůty můžete jít ale ještě dál. Smluvní 
strany si totiž mohou spolu s uznáním 
dluhu sjednat i další podmínky, a to 
především ujednání o úhradě dluhu.  
Mohou například stanovit novou dobu 
splatnosti nebo splátkový kalendář. Zá-
kon stanoví, že určí-li dlužník v uznání 
dluhu i dobu, do které svůj závazek 
splní, promlčí se právo za deset let od 
posledního dne určené doby. Na první 
pohled by se mnohým čtenářům moh-
lo zdát, že toto téma je spíše právního 
charakteru, že s účetnictvím a daněmi 
nemá mnoho společného. Ale opak je 
pravdou. Pohledávky jsou zachyceny 
v účetnictví nejen ve své nominální 
výši, ale jsou evidovány i podle doby své 
splatnosti. A pokud pohledávky řešeny 
nejsou, nastupuje v účetnictví další in-
stitut, a to je účetní a daňový odpis ne-

dobytné pohledávky. Ale to už je téma, 
o kterém si něco více povíme příště.
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. 
ZONKy 
Půjčky fungují tím způsobem, že 
na jedné straně stojí investor a na 
druhé straně klient, který si půjčuje. 
Tyto dva subjekty mají smlouvu 
se zONKY, oba platí zONKY 
poplatky. Investor tedy neposkytuje 
půjčku klientovi, ale investor 
investuje u společnosti zONKY pro 
konkrétního klienta. Pokud klient 
řádně splatí svůj závazek, dosahuje 
investor zisk; pokud klient řádně 
své závazky nesplatí, dojde na 
straně investora ke vzniku ztráty 
z jeho investice.Na straně investora 
jsou dosažené příjmy příjmem 
podle § 10, vůči kterým lze jako 
daňový výdaj uplatnit v souladu se 
zákonem o dani z příjmu příslušné 
výdaje (tedy nejen samotnou 
investovanou částku, ale i poplatky 
zaplacené do zONKY).

Vybrané aktuální pojmy 
stručně z pohledu daňového 
poradce Ing. Jeriové

Barákova 237, 251 01 Říčany  www.radiusricany.cz
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Vzpomínka
Dne 16. 10. 2017 uplyne již 10 let,  
kdy nás navždy opustil 
pan Jan Wustinger. 

Vzpomeňte s námi na 
starostlivého tátu, milujícího 
manžela a usměvavého dědečka.  
Všem nám moc chybí.
Slávka, Jana a richard s rodinami

Sokolské seniorky s láskou vzpomínají  
na svou dlouholetou cvičitelku 
Slávku Malákovou, 
která by se 26. září 2017 dožila 90 let.
za všechny sestry J. Tůmová

Poděkování
Chtěl bych poděkovat firmě, která prováděla 
rekonstrukci chodníku v Havlíčkově ulici, za vstřícné 
řešení problémů s tím spojených a kvalitně odvedenou 
práci. zároveň chci poděkovat vedení města. Po tomto 
chodníku se konečně dá chodit.

Jaroslav Taubner

Staré radošovice
Milí sousedé, obyvatelé města Říčan, 
symbolem města Říčany je slogan „Řekni Říčany“, ale 
víte, že Říčany se skládají z různých katastrů a mezi nimi 
pomalu zaniká oblast „ladovských Starých Radošovic“? 
Víte odkud kam až sahají Staré Radošovice? Víte, že Sta-
rá náves s kapličkou (dnešní ulice U památné lípy) je pů-
vodní střed Starých Radošovic? Víte, že Staré Radošovice 
a Jureček byly dříve letoviskem obyvatelů z Prahy? Víte, že 
dříve se Radošovice jmenovaly Radešovice? 
V roce 2016 vzniklo Občanské sdružení Staré Radošovice, 
z.s. s cílem uchovávat a chránit staré hodnoty a obrázek 
Starých Radošovic, které byly kdysi nenápadnou vískou 
stranou od obchodní stezky z Prahy do Kouřimi. Chaloup-
ky stavěné do kruhu se středovou návsí s kapličkou a ryb-
níčkem, obklopené políčky a lesy. Při stezce stála pouze 
krčma, později zájezdní hostinec, stojící dodnes (čp. 1).
Snahou našeho sdružení je zvýšit zájem občanů zde ži-
jících, odtud pocházejících i milovníků historie o tuto 
lokalitu. Výhledově plánujeme naše Staré Radošovice 
zkrášlovat, dávat městu podněty na správu a údržbu nej-
zachovalejších částí, pořádat například výstavy a spo-
lupracovat s místním muzeem, a pokud bude zájem 
místních, pořádat i jarmarky, sousedská setkávání a jiné 
aktivity zaměřené na danou lokalitu a její kolorit.
Velmi budeme rádi za váš názor, zda vítáte takovou akti-
vitu, zda máte chuť poskytnout našemu spolku jakoukoliv 
dokumentaci Starých Radošovic (fotografie, informace, 
zapůjčení jiných památek). Preferujeme zasílat materiály 
v elektronické podobě na email: Stare.Radosovice@se-
znam.cz. Nebo k vám můžeme přijít a předměty a objekty 
si sami vyfotografovat, podebatovat s vámi, zaznamenat 
si vzpomínky pamětníků. Pokud máte zájem o další akti-
vity, neváhejte se s námi spojit a domluvit si schůzku. Tě-
šíme se na vaše nápady, podněty, zaslané materiály a ještě 
více se těšíme na akce, které spolu podnikneme.

Za spolek Staré Radošovice  
Hana Bušková, Jana Mostecká, Hana Špačková in
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Podzimní humanitární 
sbírka se nekoná  
Vážení příznivci Farní 

charity Říčany a našich humanitár-
ních sbírek, velmi se omlouváme, 
ale bohužel pravidelná říjnová sbírka 
se nekoná – nemáme kam darované 

věci odvézt. Diakonie Broumov, do 
níž vybrané věci dosud směřovaly, má 
finanční problémy kvůli silnější koru-
ně a vyšší minimální mzdě. Musela 
propustit víc než třetinu zaměstnan-

ců a v současné době nestačí odvážet 
a třídit darované věci ze sbírek. Sna-
žili jsme se najít nějakou jinou orga-
nizaci, která by si sbírku odvezla, ale 
bohužel dostupné organizace v Praze 
oblečení ani další předměty nepřijí-
mají. Předpokládáme, že na jaře se 
sbírka pro Diakonii opět uskuteční. 
Děkujeme za pochopení.
Marie Junková, Farní charita Říčany   

Mezi námi

Řídící učitel, spisovatel a vlastenec  
Václav budínský
Dne 25. září uplynulo už osmdesát 
let od úmrtí Václava Budínského, 
řídícího učitele radošovické školy 
(dnes 2. základní škola Bezručova 
Říčany). Tato osobnost významně 
obohatila říčanskou, vlastně rado-
šovickou, společnost. Radošovice 
byly totiž až do roku 1953 samo-
statnou obcí. Narodil se v roce 1875 
v Klášteře u Vilímova. Místem jeho 
posledního odpočinku je kremato-
rium Strašnice, kde mu jeho žáci 
opravili neudržovaný a rozpadající 
se hrob a vysázeli květiny.
Studoval v Německém Brodě a Kut-
né Hoře, závěrečnou zkoušku složil 
v roce 1897. Než nastoupil 1. března 
1907 jako definitivní řídící učitel v Ra-
došovicích, působil v Černém Kostelci, 
Mukařově, Čestlicích a Hrdlořezích. 
Podle svých bývalých žáků byl přísný, 
náročný, ale na druhé straně otcovský. 
Vedl je k úctě a lásce k rodičům, domo-
vu, rodnému kraji, české zemi, zkrátka 
k vlastenectví. Dokázal velice poutavě 
vyprávět o historii. V letech 1908 až 
1909 také zastával funkci předsedy 
Učitelské jednoty Budeč v Říčanech. 
Učitelské povolání vykonával až do 
roku 1935, kdy odešel do výslužby.
Svůj čas věnoval také psaní (nejen 
školní a obecní kroniky) a politice na 
komunální úrovni. Jako člen Česko-
slovenské strany sociálně demokra-
tické byl zvolen dokonce do obecního 
zastupitelstva a od roku 1928 vyko-
nával funkci obecního kronikáře. 
Jeho stranickým kolegou byl Karel 
Rybka, za jehož starostování došlo 
k realizaci projektu komplexu vod-
ní nádrže a restaurace, dnes dobře 

známého jako Jureček. Právě zde 
bylo, u příležitosti oficiálního otevře-
ní,  v červnu 1929 předvedeno jedno 
z jeho děl „Na přestavlckém mlýně.“
Pro spisovatelské aktivity používal 
pseudonym Xaver Dub. Příspěvky 
zasílal do Národní politiky (do její 
Nedělní zábavné a poučné přílohy), 
do zábavné přílohy Práva lidu nebo do 
politického deníku Čas, kam přispíval 
mezi roky 1896 a 1904. Věnoval se 
národnímu školství, kultuře, ale také 
drobné beletrii. Jeho články nezůstá-
valy bez odezvy. Spisovatel a novinář 
Jan Herben, vydavatel Času, Václa-
vu Budínskému napsal: „…Váš člá-
nek Dejte nám knihy pohnul jednoho 
z mých odběratelů, že chce zakoupit 
kočující knihovnu vesnickou…“
Kromě již zmíněného kusu napsal 
např. divadelní hry „Za štěstím“, 
„Miliony Damiána Damiánka,“ „Vo-
nešův dědeček“, „Petrovští na Vojko-
vě“ nebo „Na Mikuláše“.
V roce jeho smrti se o jeho zájmy, ja-
kožto autora divadelních her, staralo 
Divadelní a literární zastupitelství 
Spolku českých spisovatelů Máj. Jed-
nalo se o autora, jehož tvorba byla 
vydávána v nákladu 2 500 nebo 1 500 
výtisků a víme, že zdarma jich dostal 
dvacet, někdy i dvacet pět kusů. Co se 
týkalo jeho výdělku, tak tisíc vydání 
titulu „Chodská besídka“ mu vyděla-
lo 250 korun. Šlo o částku, za kterou 
bylo možné si v roce 1936 koupit např. 
necelých 22 až 25 kg vepřového masa 
nebo 3,5 až 7 kg brambor. Pro diva-
delní svět přispěl nejen psaním, ale 
také od školního roku 1925/1926 vedl 
odbočku Československého červe-

ného kříže, která skrze výtěžky svých 
představení přispívala (jak se dočteme 
v kronice radošovické školy) na koupi 
školní lékárničky, elektrického vysa-
vače či úpravu hřiště u staré školy.
K desátému výročí úmrtí, které mu ve 
věku 63 let přivodila nervová choroba, 
se rozhodli jeho bývalí žáci oživit insce-
naci „Na přestavlckém mlýně“ a vzdát 
tak hold člověku, jehož přínos byl neo-
byčejný. V dopise Místní osvětové radě 
píše roku 1947 radošovická Dramati-
ka, že „byl vlastně první, kdo v naší obci 
s ochotnickým divadlem začal.“
Ochotnické divadlo má v Říčanech 
dlouhou tradici, na kterou navazu-
jí a stále v ní pokračují spolky jako 
například DS Tyl Říčany, který kaž-
doročně, letos už po jednadvacáté, 
pořádá přehlídku Divadelní podzim 
Jiřího Šatopleta. Šárka Vydrařová
(autorka diplomové práce Divadlo na 

Říčansku v letech 1918–1948)

Václav Budínský (1875–1937)
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Vladimír Čech: Ozvěny starých časů
Klukovské kousky

Jako kluci jsme se bavili různými kousky. Často to byly 
i pěkné lumpárny. Nikomu jsme ale nechtěli ublížit, to 
spíš sebe i jiné pobavit. Ale uznávám, někdy jsme šli přes 
čáru.
Ještě jsem ani nehodil do školy, když k nám ze sousedství 
docházeli kluci Čermákovi. Měli jsme tenkrát asi deset 
prasat, u nich byla naskládaná sláma. Jednou v zimě o rok 
starší Jarda vymyslel: „Přines sirky, ať se ohřejeme, tady 
tyhle votýpky podpálíme a ohřejem se.“A stalo se, škrt-
li jsme sirkou, sláma chytila, byl z toho oheň jako hrom. 
Naštěstí u chléva stál suchý záchod, v poledne tam přes 
dvůr zamířil nejstarší bratr a uviděl kouř. Všichni, kdo 
byli nablízku, hasili: naši, chasa, sousedé… Dům zůstal 
netknutý, ale odneslo to jedno nebo dvě prasata. Chtěli 
jsme utéct do Kolovrat, ale paní Čermáková nás chytla, 
přivedla a dostali jsme velký výprask.
Po válce jsem chodil s vrstevníky do Sokola. V tělocvičně 
školy u kostela jsme cvičili na rozmanitém nářadí. S roz-
během deseti metrů jsme se přes stůl odrazili na pérovém 
můstku, se záchranou cvičitele jsme udělali salto, dopadli 
na žíněnku a pokračovali v dalších sestavách. Našimi cvi-
čiteli byli pánové Svoboda, Havelka a Zajíc. Sokol jsme 
měli večer a byl asi pozdní podzim nebo zima, venku už se 
setmělo. Vraceli jsme se s kamarádem Rudolfem Freiwilli-

gem a mne napadlo: zahrajeme si na oběšení. Před naším 
domem stával ořech. Na sobě jsem měl tatínkův kožich 
přepásaný opaskem a ten jsem sundal. Rudolf se mě ptal: 
„Jak to chceš udělat? Jak si tě všimnou?“ Já na to:  „Neboj 
se, jdi a schovej se.“ Vylezl jsem na strom, přimkl jsem se 
ke kmeni, na jedné noze jsem stál na větvi a tou druhou 
jsem hýbal, vypadalo to strašidelně. A aby si mě někdo 
všiml, začal jsem chrčet. Dlouho nikdo nešel a kamarád 
už se obával, že nastydnu, chtěl zajít do domku naproti, 
aby se něco dělo. Zastavil jsem ho:„Za panem Svorníkem 
nechoď, je mu osmdesát let, ranila by ho mrtvice, tam 
nesmíš…“ A už šla paní Kalašová, která nám chodila vy-
pomáhat na pole a dobře znala rodiče. Vyděšeně vykřikla: 
„Ježišmarjá, támhle je oběšenej… to je u starýho Čecha, 
já tam letím!“ Ale jak řekla „U Čecha“, tak jsem rozvá-
zal řemen, z jedné větve jsem skočil na druhou, na zděný 
sloupek od plotu a dopadl jsem vedle jejího manžela, pana 
Kalaše. On se tak lekl, až se posadil. Paní Kalašová běžela 
k nám domů. Všichni už odešli spát, jen otec si v kuchyni 
četl. Když slyšel, co se děje, popadl řeznický nůž a menší 
žebřík, aby toho nešťastníka mohl odříznout ze stromu, 
a bosý běžel ven. To už jsem byl dávno pryč. Až po letech 
jsem přiznal mamince, co jsem tenkrát provedl. Otci jsem 
to neřekl nikdy.
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fotografie pořízená ke konci čtyřicátých let při příležitosti svatby jednoho z členů říčanského Studentského sportovního klubu, SSC. 
Vystoupili na ní také chlapci s trubkami, které vedl dirigent Josef rezek. Na snímku shora zleva: J. Kůča, Studnička, J. Kormout,  
V. zeman, M. franěk,?, J. Šašek, Vl. Šimek. Uprostřed zleva: fr. Churáček, Barták (syn truhláře), J. Havelka, J. Šatoplet, J. Churáček, 
K. Vosátka, L. Hofta. dole zleva: J. Beránek, T. Hofta, M. Musil,?, Vl. Čech, J. Vojtěch
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ereALITNí POrADNA

Ing. Jana 
Karlachová
certifikovaná  
realitní makléřka
RE/MAX VIP 
v Říčanech

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

OtáZKA: Dobrý den, chtěli bychom koupit pozemek přes 
RK. Zaplatili jsme rezervační zálohu. Při sestavování kup-
ní smlouvy nastal problém.  Prodávající nesouhlasí s tím, 
že chceme, aby dostal peníze až v době, kdy dojde k zápisu 
na katastru a budeme výluční vlastníci na listu vlastnictví. 
Jak postupovat dále? Kdybychom chtěli odstoupit od kou-
pě, která strana nese zodpovědnost za zmaření prodeje? 
Máme nárok na vrácení rezervační zálohy? Moc děkuji za 
odpověď. Marie P.
ODPOVĚĎ: Dobrý den, nevím, zda byl postup výplaty na 
účet prodávajícího vyjasněn předem při podpisu rezervace. 
V každém případě by měla být RK schopna obhájit před 
prodávajícím Vámi navržený postup, který je jediný správný 
a bezpečný, tj. od podpisu kupní smlouvy až do provedení 
vkladu leží peníze v úschově, po provedení vkladu proběhne 
výplata prodávajícímu a poté předání nemovitosti. Nikdo 
Vás nemůže nutit přistupovat na podmínku, kdy prodáva-

jící obdrží kupní cenu v době, kdy je stále zapsán jako jediný 
vlastník. To nepovažuji za zmaření prodeje z Vaší strany, ale 
za obvyklý postup.
Otázka: Dobrý den, v jakých případech může pronajímatel 
vypovědět smlouvu na dobu určitou s tříměsíční výpovědní 
lhůtou před skončením nájemní doby? Máme smlouvu na 
rok, ale po pěti měsících jsme byli kontaktováni, že majitel 
chce byt prodat. Zároveň mne zajímá, zda jsme povinni 
umožnit RK focení bytu, třebaže si nepřejeme, aby bylo 
foceno naše vybavení a osobní majetek. Máme právo trvat 
na naší přítomnosti během prohlídek bytu nebo jsme po-
vinni zpřístupnit být i během naší nepřítomnosti? Předem 
děkuji za odpověď. Helena K.
Odpověď: Dobrý den, prodej pronajaté nemovitosti jistě 
není důvod k jednostranné výpovědi. Tyto důvody upravuje 
občanský zákoník. Co se týká umožnění pořízení fotogra-
fií či prohlídky bytu: focení vašich osobních věcí a zařízení 
nikomu umožnit nemusíte. Prohlídky pak upravuje § 2233 
obč. zák. takto: „V době tří měsíců před skončením nájmu, 
je-li stranám den skončení nájmu znám, umožní nájemce 
věci, která má být znovu pronajata, zájemci o nájem přístup 
k věci v nezbytném rozsahu za účelem prohlídky v přítom-
nosti nájemce a pronajímatele; pronajímatel oznámí ná-
jemci návštěvu v přiměřené době předem.“ 

Vaše dotazy k realitní problematice můžete posílat  
na e-mail: jana.karlachova@re-max.cz nebo přes 
webový formulář zde:
www.janakarlachova.cz/realitni-poradna

Přeji krásný podzim! 
Jana Karlachová

REMAX ViP, Cesta Svobody 259/18, 
Říčany

Když nám bylo třináct až patnáct let, do naší party patřil kro-
mě jiných i Pepča Beránků. Bydlel v Kamlerce, později vystu-
doval vysokou školu a stihl ho tragický osud. Jel do Prahy na 
motorce a ve Strašnicích ho srazil náklaďák, kterému selhaly 
brzdy. Na místě zemřel. Jako kluk k nám chodíval, protože 
měl rád zvířata a byl i u této zábavy: Šli jsme do prvního patra 
našeho nového domu čp. 674 (vedle mýta, dnes penzionu) 
na dnešní ulici 17. listopadu a otevřeli jsme si okno. U vstup-
ních dveří je výstupek a svodná roura pro dešťovou vodu. 
Podél ní jsme vedli režnou černou nit, na které byla uvázaná 
peněženka. Čouhala z ní (tehdy papírová) pětikoruna nebo 
desetikoruna. Dolní část nitě jsme posypali prachem, za dru-
hý konec jsme ji drželi v okně a čekali jsme, kdo půjde a nechá 
se nachytat. (Nit byla u rohu domu zatížena kamínkem, aby 
kolemjdoucí náš záměr hned neprokoukli.)
Ulice se krátce po druhé světové válce ještě jmenovala 
Husova, naproti bydlel truhlář Karel Barták, vedle (smě-
rem k nádraží) provozoval v novém domě holičství Václav 
Vonka, ve stejném domě prodával náhradní díly na kola 
pan Sedláček. Ve vedlejším krámku měl galanterii pan 

Josef Reček. O dům dál (tam, kde je dnes pekařství) man-
dlovaly prádlo sestry Anička a Tonička Šubrtovy. Všichni 
tito lidé a ještě další z okolí přestali pracovat a výlohami 
krámků se dívali, jak se každý druhý, když viděl peněžen-
ku, nejprve rozhlédl a už ji sbíral… Ale když tam dal ruku, 
my jsme nit vytáhli a kamínek ho přes ruku klepnul. Hned 
se podíval nahoru: „Vy kluci, pacholci!“
Pokračování příště.  

Redakční spolupráce: Renata Skalošová

Mezi námi

Výzva pro čtenáře-pamětníky
Poznáte ještě další tváře na fotografii ze svatby člena 
SSC? dejte nám prosím vědět.
Hledáme také informace o židovské rodině Přibylově, 
která žila ve čtvrti zvané Jeruzalém na konci Říčan 
směrem Kutná Hora. Ví někdo o osudu této rodiny?
Vaše postřehy uvítáme na e-mailové adrese texty.
kuryr@ricany.cz  nebo v Infocentru na říčanském 
náměstí (telefon 323 618 169).
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Střípky z mých vzpomínek  
na říčanskou jedenáctiletku (2. část)
Během jedenáctiletky nás vychovávala celá řada učite-
lů. O některých jsem se zmínil již v zářijovém Kurýru. 
Nemohu zde jmenovat všechny, ale i mnozí další na-
vždy uvázli v mé, již stařecké, paměti.
Zajímavou a zvláštní postavou byl pro nás vyučující mate-
matiky, pan profesor Julius Procházka. V mládí se oženil, 
ale po tragickém skonu manželky žil nadále sám v Pyše-
lích, odkud denně dojížděl vlakem. Co se týče jeho oble-
čení, předstupoval před nás jako bohém, kterému vůbec 
nezáleželo na současných zvyklostech, natož na módě. 
I když bylo ve škole nařízeno přezouvání, často přichá-
zel do třídy v pečlivě nablýskaných pracovních botách se 
šněrováním, v bílém plášti s nedostatečně dlouhými ru-
kávy a ne vždy řádně oholen. Při nespokojenosti nešetřil 
drsnými výrazy. Při zkoušení i testech býval velmi přísný, 
v hodnocení znalostí ale vždycky naprosto spravedlivý. 
Matematickou látku dovedl velmi dobře vyložit.
Co zejména vyžadoval, byla přesnost vyjadřování. Bylo pro 
něj typické, že jsme byli nuceni všechny matematické vzoreč-
ky při zkoušení zásadně reprodukovat nikoli tak, jak je běžné, 
jako seskupení písmen, ale výhradně celoslovně pomocí ma-
tematických termínů a výrazů, pro což byl každý povinen za-
ložit si speciální matematický „slovníček“. Tak např. známý 
vzorec pro řešení kvadratické rovnice musel znát každý tak-
to: „Rovnice kvadratická neryze s koeficientem členu lineár-
ního se řeší takto: Minus koeficient členu lineárního (b) plus-
-minus odmocnina z dvojmoci toho, co bylo před odmocnítkem 
(b2), minus čtyřnásobný součin krajních konstant (4ac) 
děleno dvojnásobkem členu kvadratického (2a)“. Tehdy jsme 
to považovali za velkou „buzeraci“, ale i když jsem zmíněný 

„slovníček“, bohužel, dávno ztratil, ukazuje se, že nám to 
v paměti zůstalo až do této doby, kdy to můžeme probírat už 
jen s vnoučaty. Vzpomínám si též na metodiku jeho krátkých 
prověřovacích písemných testů, které byly přísně limitovány 
dobou na jejich napsání (nejčastěji 10 minut). Samozřejmě 
jsme byli v lavicích rozděleni na skupinu A a B, otázky pak 
napsal zásadně na zadní stranu listové tabule, kterou teprve 
po hlášce „začátek testu“ otočil a zároveň spustil stopky. 
Konec testu vyhlašoval zpětným odpočítáváním a povelem 
„Konec – ruce vzhůru!“ a obouručním osobním vybíráním 
testů od celé třídy během 30 vteřin. Kdo papír s testem ne-
držel v tu chvíli ve zdvižené ruce, dostal automaticky pětku. 
Kromě matematiky vyučoval RNDr. Procházka i fyziku 
a také nepovinný předmět astronomie, na který jsem se při-
hlásil i já. To se mi ale vymstilo při maturitní zkoušce z mate-
matiky, kde jsem od něj dostal příklad, jehož základem byla 
znalost polohy slunce na obratnících v pravé poledne v den 
rovnodennosti. A protože jsem to bezpečně neznal, tak mi při 
řešení tohoto příkladu musel pan profesor významně pomo-
ci. Profesor Procházka se vůbec nezajímal o politiku, ale pan 
ředitel Klenka ho v tomto směru toleroval, protože se pře-
svědčil o jeho odborných i pedagogických kvalitách. Také se 
zajímal o hudbu, sám dobře ovládal hru na klavír a ve volných 
chvílích na něj v aule školy hrával. Protože byl věřící, musel 
později z náboženských důvodů z jedenáctiletky odejít.
Z dalších učitelů vzpomínám na zástupce ředitele a vel-
mi dobrého učitele nepovinného předmětu deskriptiva – 
pana Jaroslava Koreše. Později se stal ředitelem jednoho 
velkého pražského gymnázia. Absolvování tohoto před-
mětu mi velmi pomohlo při zvládání vysokoškolského 
předmětu deskriptivní geometrie.
Někteří žáci se do školní budovy na Komenského náměstí 
později vrátili jako učitelé. Tak např. moje manželka Eva 
tady začínala coby učitelka na základní devítileté škole, 
stala se kolegyní některých svých bývalých učitelů a také 
třídní učitelkou žáků, kteří byli jen o sedm let mladší než 
ona. Alexej Denisenko, který chodil do jedenáctiletky 
o třídu výš než já, se stal později velmi dobrým učitelem fy-
ziky na gymnáziu – i když se změněným příjmením Alexej 
Bezděk. Určitý čas zde též vyučovala jazyk anglický další 
absolventka školy, Miroslava Berkovská, dcera známého 
říčanského lékaře. Z literatury o říčanském gymnáziu lze 
dokonce vyčíst, že ve školním roce 1993/94 zde studova-
lo celkem 420 studentů a vyučovalo 36 profesorů, z nichž 
jednu třetinu tvořili bývalí absolventi této školy.
Maturitní zkoušku naše třída absolvovala v květnu 1956. 
Povinnými předměty byly jazyk český, jazyk ruský a mate-
matika. K tomu si každý mohl zvolit jeden další předmět 
(chemie, fyzika, biologie, dějepis, zeměpis). Maturita 
probíhala v kreslírně a maturitní oslavný večírek začal 
v 18 hodin na koupališti Jureček a skončil v nočních hodi-
nách na koupališti Marvánek. Nikdo však neutrpěl žádná 
zranění, ani nebyl převezen na protialkoholní záchytku – Profesor matematiky a fyziky Julius Procházka
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snad také proto, že ta v té době u nás ještě běžně nefun-
govala.
Mnoho spolužáků pak pokračovalo ve studiu na vysokých 
školách a doplňkových specializačních nástavbách. V sou-
hrnu lze říci, že naše třída „dala světu“ tři lékaře, dva elek-
trotechnické inženýry, jednoho strojního inženýra, jednoho 
dopravního inženýra, jednoho zemědělského inženýra, 
jednu chemickou inženýrku, jednoho ekonomického inže-
nýra, jednoho lesního inženýra a následně i dva kandidáty 
věd (CSc.) a jednoho doktora věd (DrSc.). Tři z naší třídy 

také pracovali jako vysokoškolští učitelé, jeden jako učitel na 
elektrotechnické průmyslovce. Po doplňkových nástavbách 
pak tři spolužačky působily jako učitelky na základní škole, 
dvě jako specializované geodetky a kartografky a jedna jako 
zdravotní specialistka. Ale i všichni ostatní se bez potíží za-
pojili do různých zaměstnání vyžadujících maturitu. Je tedy 
možno říci, že nás říčanská jedenáctiletka, i když byla v té 
době jednou z nejmladších středních škol u nás, velmi dobře 
připravila pro další život. A i když od naší maturity letos uply-
nulo již 61 let, nepřestali jsme se každoročně scházet a na tato 
setkání se vždy upřímně těšíme. Jaroslav Svoboda

fotografie ze srazu naší třídy v květnu  2017 v restauraci 
„U anežky“. zleva sedící: V. Trousil, M. Bartáková, B. Stejskalová, 
V. Kulvejt; první řada: Milada Šimonová, E. Hekšová, a. Horníko-
vá, M. Voráčová, B. Kepková, z. Uhlířová, J. Urban, J. Svoboda; 
druhá řada: J. Horová, J. Kalibová, a. Toman, d. Hromadová, J. 
Černý; třetí řada: J. Trojánek, O. doležal, J. Maťátko (spolužačky 
jsou uvedeny pod původním dívčím příjmením)

Profesor deskriptivy Jaroslav Koreš

Výzvy mAS 
Dne 14. 9. proběhlo hodnocení prvních 
přijatých projektů do výzev MAS. Vý-
běrová komise neměla lehkou práci při 
posuzování projektů z OP Zaměstna-

nost, kterých se sešlo celkem šest a dvěma projekty přijatý-
mi do Programu rozvoje venkova. Nad jejich hodnocením 
a výběrem se sešel 19. 9. rozhodovací orgán MAS, kterým je 
Programový výbor a provedl finální doporučení k podpoře. 
Seznam podpořených projektů, včetně výše dotace nalez-
nete na http://ricansko.eu/.
Příjem projektů do opatření IROP bude zahájen od 16. 10. 
do 30. 11. 2017. Školy, školky a jejich zřizovatelé mohou 
získat dotaci na odborné učebny základních škol, odpoví-
dající stavební úpravy a nákup vybavení, dále lze vybudovat 
nové školky, případně rozšíření stávajících.  Zájemci z ob-
lasti sociálních služeb mohou podávat projekty zaměřené 
nejen na modernizaci a nové vybavení svých prostor, sta-
vební úpravy apod., ale také na pořízení automobilu pro te-
rénní služby. Pro zřizovatele Jednotek sborů dobrovolných 
hasičů II. a III.kat. je připravena výzva na technické vybave-

ní a na vybudování nebo opravy stanic IZS.  Minimální výše 
způsobilých výdajů je 400 tis. a max. 5 mil. Kč. Podrobnosti 
k výzvám, včetně preferenčních kritérií a termínů seminářů 
naleznete na stránkách MAS http://ricansko.eu/.

Střípky z mASky
•	 V	polovině	září	proběhlo	setkání	zastupitelů	obcí	úze-
mí MAS. Jde o pravidelné setkání s pracovním názvem 
„Snídaně starostů“. MAS zde prezentovala podrobnosti 
k výzvám, seznámila přítomné s projektem Komunitního 
plánu sociálních služeb, který bude realizován od ledna 
příštího roku a také prostřednictvím externího poradce 
informovala o podmínkách a legislativě GDPR, střetu zá-
jmů a ochrany osobních údajů.
•	 Další	důležité	setkání	na	území	Říčanska	se	konalo	26.	
9. 2017, kdy se v kapli Olivovy dětské léčebny sešli zá-
stupci Místních akčních skupin Středočeského kraje. Tato 
pravidelná setkání se konají vždy u některé MASky a jsme 
rádi, že mohlo s podporou Olivovy dětské léčebny proběh-
nout i u nás. 
•	 Připravujeme	se	na	Festival	řemesel	a	jablečných	slavností	
ve Strančicích. Přijďte v sobotu 7. 10. 2017 do areálu mini-
golfu a užijte si den s námi a naším bohatým programem. 
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Novinky od oblíbených skate značek 
VANS, BURTON, qUiKSiLVER, 

ROXy a dalších. V nabídce více než 500 modelů batohů. Možnost 
objednání libovolného množství na prodejnu SKATE PRAHA z e-
-shopových stránek www.skate-praha.cz a poté výběr dle libosti. 
Mimo školní batohy můžete objednávat také oblíbené penály 
a vaky na přezůvky. Více informací na webu či na prodejně.
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Školička Říčánek má ještě pár volných 
míst pro rok 2017/2018.
Nabízíme individuální péči a příjemné 
rodinné prostředí.
Přijmeme děti  od jednoho roku. Škol-

kovné od 1800 Kč.
Vice informací na
 www.ricanek.com nebo 
na tel.čísle 722 966 460 
paní J. Bačovská.

Přijďte se podívat, těšíme 
se na Vás!

NEJNOVĚJŠÍ ŠPaNĚLSKá 
Móda V OC LIHOVar 

VĚRNOSTNÍ SYSTÉM, DENNĚ 9-19

KDyŽ NOVÝ ŠKOLNí ROK, tAK NOVÝ ŠKOLNí BAtOH!

K PRONÁJMU 
PROSTOR PRO KAVÁRNU
celková plocha 140 m2 
+ 80 m2 venkovní terasa ko
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Nově nabízíme legendární americkou 
outdoorovou značku The North Face. 
V nabídce máme oblečení, boty a městské 
batohy. Vše se slevou minimálně 40%.
Právě přišla zimní kolekce oblečení 
Icebreaker. Přijďte si vybrat z široké 
nabídky za skvělé ceny!

www.outdooroutlets.cz

Administrativní obchodní  
pracovník/ice, péče o klienty 

Jedná se o práci ve zprostředkování spotřebitelských úvěrů, 
která je obchodně-administrativního rázu: péče o naše 
stávající klienty a komunikace s klienty, kteří se nám sami 
ozvali a očekávají naši reakci · Komplexní adaptační pro-
gram pro nováčky, Zpracování žádostí · Zadávání údajů do 
systému · Řešení požadavků klientů · Péče o klientský kmen, 
řešení požadavků klienta. Spolupráci zahajujeme na ŽL. 
Minimální požadované vzdělání: Středoškolské – maturita. 
lucie.kasikova@email.cz, 608 836 945
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Burgery, sendviče, hranolky, lan-
goše, bramboráky, saláty, nachos, 
sushi, krevety, palačinky, dortíky, 
makronky, káva, pivo, víno, cider, 
koktejly, burčák, kapely, stand-up 
comedy, piano, laser show, ruční 
kolotoč, cyklojízda, fotbálek, pin-
čes, streetball, kliky, lampionky, 
křídy, ohně, fotokoutek, galerie. To 
vše pro vás v jeden den v Říčanech.

Žiju Říčany!

Děkujeme všem, kdo se na akci podíleli. 
Těšíme se zase za rok. Další fotky a video reportáž 
najdete na  streetfoodfestricany

 Na návěsu TONICar vám zahrálo 5 kapel.

 Kombinace burgeru s pivem nesmí na street food chybět.“

 díky zoeller, Contera a Lenner Motors jste si užili LaSEr 
SHOW u budovy Okresního chorobince.

 Letos jen po jed-
né straně, prostoru 
tak akorát. 

 Od náměstí až 
ke Švehlovi  
44 stánků pro vás. 

u Kromě burgerů, 
sendvičů či hranolek 
jste ochutnali celou 
řadu dezertů i dobré 
kávy.
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O handlech a kompromisech
Obyvatelé jedné ulice v jednom hypo-
tetickém městě se rozhodli, že rámusu 
z dopravního provozu v jejich ulici bylo 
už dost. Shodou okolností se ono hypo-
tetické město rozhodlo v téže ulici, na 
městském pozemku postavit jednu ve-

řejně nepochybně prospěšnou budovu. V řízení o povo-
lení stavby takové budovy tedy obyvatelé oné hypotetic-
ké ulice podají všemožné námitky proti stavbě a využijí 
veškeré možné právní prostředky, kterými by stavbu, 
když ne znemožnili, tak alespoň dramaticky odsunuli 
v čase.
Plánovaná budova jim vadí ale jen natolik, že své námitky, 
odvolání a jiné právní prostředky pro zkomplikování stav-
by jsou ochotni vzít zpět, ovšem něco za něco. My proti 
stavbě nebudeme, ale město nám zajistí, aby otravná do-
prava ostatních obyvatel města z naší ulice zmizela a my 
měli v našich domech klid a ticho.
A světe div se, najde se Někdo, kdo jim slíbí, že když 
vezmou zpět své námitky a odvolání proti stavbě, tak vy-
volá řízení o uzavření nebo výrazném omezení dopravy 

v takové ulici. A skutečně tak učiní. Co na tom, že podle 
zákona to může být učiněno jen z důvodu vyšší bezpečnos-
ti a plynulosti dopravy? Co na tom, že omezení dopravy 
v ulici lze učinit výhradně jen tehdy, jestliže je prokázán 
konkrétní veřejný zájem na omezení dopravy na konkrétní 
veřejné komunikaci, ale nikdy ne proto, že to někdo něko-
mu podáním ruky nebo jinak slíbil. To ale aktéry této své-
rázné „dohody“ nezajímá.
Mělo by to ale zajímat ty, kteří jednají v této věci za město, 
které na základě této nezákonné „dohody“ omezení do-
pravy v jedné konkrétní ulici navrhne a náhle s vehemencí 
prosazuje. Že tím vytvoří komplikované dopravní pře-
kážky a ztíží život výrazně většímu počtu obyvatel města 
než je několik obyvatel oné ulice? Ale to nic, to je přeci jen 
nezbytný politický „kompromis“. To ale není kompromis, 
je to jen nemravný a nezákonný handl. A to já v politice 
i jinde zásadně odmítám.
Na závěr bych jen doplnil, že případná podobnost s reali-
tou je čistě náhodná.    
 Zdeněk Hraba

místostarosta (STAN/Klidné město) 

Třídíte odpad?
Abych vyhověl zákonu o třídění odpadu, musím mít v do-
mácnosti 8 nádob na odpad: na plasty, na bioodpad, na 
papír, na sklo, na nápojové kartony, na kov (konzervy), na 
elektro (baterie, žárovky apod.), na chemické prostředky. 
Takto tříděný odpad musím odvážet v důchodcovské taš-
ce na různá místa, obcí k tomu určená. Jsem senior (je mi 
86 let) a vozit tříděný odpad na místa obcí k tomu určená 
není pro mne zrovna lehká záležitost a domnívám se, že 
ani pro ostatní seniory! Přitom platím nádobu na odvoz 
směsného odpadu, do které nemám co dávat! Odpad z do-
mácnosti patří ve své většině do tříditelného odpadu.
„Důvěřuj, ale prověřuj,“ říká známý slogan. Aby však 
mohli pracovníci svozové firmy činit závěry z obsahu 

popelnice, musily by popelnice mít zámky a pracovníci 
svozové firmy k nim klíče, aby nemohl někdo vhodit svůj 
odpad do jiné nádoby. 
Měl by se zavést takový způsob sběru odpadu, který by byl 
přijatelný pro občany a nedocházelo tak k divokým sklád-
kám a roztroušenému odpadu po lese a podél silnic. Aby 
se občané v třídění vyznali, měli by být plně informováni 
o nakládání s odpady prostřednictvím letáků, vydaných 
buď svozovou firmou, anebo městem. Svoz tříděného od-
padu by se mohl provádět jednou týdně, pokaždé pro jiný 
druh odpadu, od bydliště občanů.
 
Byl bych rád, kdyby k mému příspěvku zaujali stanovisko 
představitelé města a též občané. 

J. Lacina

Dobrý den, nejdříve se zaměříme na to, co vůbec je komu-
nální odpad. Zde tápe i legislativa, která ho specifikuje 
s největšími obtížemi. My se musíme spokojit s následu-
jící charakteristikou:  Jedná se o veškerý odpad vzniklý na 
území obce, který pochází z běžné činnosti obyvatelstva. 
Teď ovšem nastává otázka, co je to běžná činnost obyva-
telstva? To se můžeme jen domnívat. 
Dá se předpokládat, že při běžné činnosti obyvatelstva 
bude produkováno běžné množství odpadu. V praxi to 
znamená, že pokud v nádobě na komunální odpad najde 
pracovník svozové společnosti obal od salámu, staré no-
viny, nějakou tu lahev, slupku od banánu aj. samozřejmě 
ji vysype. Ovšem pokud vaše popelnice bude plná PET 
lahví, až po okraj budou staré noviny, nejspíš to nevysype. 
Nebudeme se bavit o nebezpečných odpadech, ředidlech, 

barvách atd., to skutečně do takovýchto nádob nepatří. 
Primárně se ovšem zaměřujeme na kontrolu bioodpadu 
v popelnicích. S tímto odpadem mají největší problém na 
skládkách, kde takovýto odpad hnije a dochází k propa-
dům celé skládky. Proto jsou skládky povinny komunální 
odpad s obsahem biologicky rozložitelného odpadu ne-
převzít.
Jak vy ve svém článku dále zmiňujete, nastává problém 
s tříděním odpadu tak, aby bylo uskutečnitelné pro všech-
ny občany. Na našem oddělení už na tomto problému 
pracujeme. Zatím se uvažuje o zkušebním provozu třídě-
ní v domácnostech. Představa je taková, že při zaplacení 
poplatku bude nabídnuta možnost umístění popelnice na 
plasty a papír ve vaší domácnosti.

Oddělení technické správy, odpadové hospodářství 

68



Názory

Dělají nám z toho našeho lesa pastoušku
Mluvím o části KM a bývalém radním Musilovi, kteří dali 
dohromady 11 hlasů. Je k nepochopení, že těmto lidem 
nedochází,  že tu přírodu čím dál tím více utiskujeme, ke 
škodě nás všech. Již slyším jejich oblíbený argument, vždyť 
ten Starák je jenom 2 dny. No ale on je to týden bordelu, 
ty dva dny je to cirkus. Již v úterý navážela nákladní auta 
vybavení na stavbu stanového města z hangárů a ještě po 
neděli se odváželo. A to je nějakého materiálu. To množ-
ství  aut, přijíždějících a odjíždějících, včetně nákladních,  
udělalo z lesní cesty ke koupadlu autostrádu. V pátek na-
večer byla postavena 2 podia, jedno vpředu, druhé vzadu. 
Obě hrála repro muziku, každé jinou. Lahůdka pro lesní 
prostředí. A v 19 hodin to začalo na plné koule. Řev přes 
reprobedny, nasměrované na Strašín a Nový Pacov, to aby 
mohli říkat, že Říčany to ani neslyšely.  Les je totiž vůbec 
nezajímá a občané Nového Pacova a Strašína také ne. Ne-
zajímá to ani těch  10 zastupitelů z KM a bývalého radního 
Musila, kteří odhlasují klidně takovou akci, ačkoliv byli 
informováni, že stanovisko nejvyššího správního orgánu 
v této problematice říká, že taková produkce  v této loka-
litě  znamená porušení zákona. A to už vůbec nemluvím 

o říčanské státní správě lesa a myslivosti včetně tajemníka 
Maříka,  která toto stanovisko ignoruje také. To není státní 
správa, to jsou poslušné loutky  této  zvůle, jinak to nelze 
nazvat. Ten náš les, to bohatství Říčan, si ale takový do-
slova cirkus, který zcela vymazává  nejzákladnější atributy 
lesa, nezaslouží.
Byl tam ale jeden až úsměvný moment. Nedaleko Sta-
ráku v lese si 2 kluci na ohni opékali buřty (byli velmi 
slušní). Na mou otázku, zda jim nevadí, že dělají oheň 
v lese odpověděli, že jim to ten pán (a ukázali ke Stará-
ku) dovolil. Na doplňující otázku, který pán, to upřesnili 
- ten ze Staráku. Tak jsme to tedy dopracovali, že někdo 
z organizátorů Staráku si osobuje právo povolovat ohně 
v městském lese. Ale proč ne, kontrola od města žádná 
nebyla. Zvůle měla jako obvykle volné pole. Nic to ale ne-
mění na tom, že odpovědnost za porušení zákona o mys-
livosti nesou pořadatelé toho cirkusu a za nečinnost ve 
věci  státní sprava v Říčanech, pod velením tajemníka 
Maříka, která chystanému porušení zákona nezabránila, 
ač byla informována.

Václav Macinauer

Vážený pane Trojánku,
pokrok asi nezastavíme. Problémy spoje-
né s intenzivní dopravou trápí velký počet 
měst nejen v ČR. Díky blízkosti metropo-
le nejsou Říčany výjimkou. Současné ve-
dení města Říčany se samozřejmě snaží 

omezit a zklidnit dopravu ve městě. Jasným důkazem je 
již schválené a připravované omezení tranzitu nákladních 
vozidel nad 12t na všech silnicích kromě Černokostelecké. 
Velmi též usilujeme o zahájení přípravy propojení II/101 
ve směru od Úval přímo na budoucí trasu Pražského 
okruhu, tedy mimo zástavbu města Říčany (dá se říct ta-
kový malý obchvat města). Zcela zásadní stavbou pro celý 
náš region je právě část 511 Pražského okruhu (SOKP) 
v úseku D1-Běchovice, která by se mohla v příštích letech 
konečně začít stavět. Ten by měl odvést většinu tranzitní 
dopravy u našeho města a výrazně tak zklidnit dnes pře-
tížené ulice. Aktuálně je hotové nové posouzení vlivu na 

životní prostředí (EIA) a v příštím roce se dá očekávat vy-
dání územního rozhodnutí na uvedený úsek okruhu. Ob-
chvat Černokostelecké, tedy silnice I. třídy, byl historicky 
plánován severně kolem Pacova a Strašína. V předchozích 
desetiletích byla ovšem velká část této rezervy zastavěna 
a obchvat dnes prakticky není možné nikudy smysluplně 
vést, aniž by se kácela velká část našich lesů. Severní ob-
chvat Černokostelecké tedy z plánů skutečně vypadl. Mo-
dely zpracované na objednávku kraje ukázaly, že výrazně 
vyšší přínos by pro Říčany a okolí měla propojka Všechro-
my - Vojkov, tedy spojnice D1 a I/2 Černokostelecká. 
Zkapacitnění této propojky by odvedlo část vozidel mimo 
Říčany, a proto i vedení města tuto alternativu doporučuje 
a bude prosazovat. Snažíme se ale o to, aby v budoucnu 
silnice sloužila pouze osobní dopravě a zásobování, tran-
zitní (pouze projíždějící) nákladní dopravu chceme z Ří-
čan vymístit.

David Michalička, radní

Kardinální problém
Za kardinální problém považuji řešení přetížené Černo-
kostelecké a jsem přesvědčen, že strana, která by navrhla 
a následně se zavázala k realizaci vhodného řešení, by vy-
hrála nadcházející volby.
Naši předchůdci tento problém dávno předpokládali a již 
po druhé světové válce představitelé minulého režimu 
navrhovali obchvat Říčan od Uhříněvsi kolem Nedvězí 
a Pacova směrem k Vojkovu a Mukařovu. Bohužel po de-
vadesátém roce začaly všude rozhodovat peníze a tehdejší 
představitelé se dali „přesvědčit“ a do těchto prostor pus-
tili bytovou výstavbu.

Z pohledu do minulosti se dá předpokládat další mo-
hutný rozmach automobilizmu. V době mého narození 
byli v Říčanech dva drožkáři, pan Krolop a pan Kudr-
na, kteří odváželi všechny budoucí maminky do Prahy 
k porodu. V době mé školní docházky bylo vidět ná-
kladní auta na dřevoplyn, po Černokostelecké projíždě-
ly kravské a koňské povozy. Jako kluci jsme jim sedali 
na konec vozu a vozka po nás švihal bičem. Dnes stojí 
pomalu před každým domem dvě tři auta a aut stále 
přibývá! 

Jak to tedy bude dál?
Josef trojánek
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Proč?
Nedávno jsem četla rozhovor se známou moderátorkou, 
která bydlí nedaleko Říčan. Mimo jiné si pochvalovala 
bydlení v přírodě, v sousedství lesa, stranou velkoměsta. 
Jedna z fotografií zachytila její něžnou tvář, pozadí kromě 
upravené zahrady tvořily i vršky borovic, smrků a jedlí.  
Nádhera.
„Jestlipak tyto sytě zelené větve ukrývají hromady pose-
kané trávy, větví, listí a jiného zahradního odpadu jako 
u nás?“ problesklo mi hlavou. 
Jak se vám líbí hromady listí a ostříhaných tújí na okrajích 
lesů a lesních cest? Poházené lahve, „petky“ a papíry? Kde 
se v nás bere ta drzost zavážet lesní cesty a strouhy odpa-
dem ze zahrad? Uklízíme vlastní pozemky, a co se nám 
nehodí, vše míří za plot, do cest či lesů. Proč? 
Je ostuda mít na vlastním pozemku kompost či kom-
postér? Budiž, máme sběrný dvůr a kontejnery na bio-

odpad. A přesto. Jdete na houby a sbíráte je mezi střepy, 
plechovkami a jinými „poklady“.
Lidé touží bydlet ve zdravém a krásném prostředí. Mnozí 
z nás si zde postavili dům, či se sem nastěhovali právě pro 
blízkost přírody a čisté prostředí. Kde se stane v člověku 
zlom a on to krásné, pro co sem přišel, začne svým koná-
ním devastovat? 
Pár dní zpátky se mě malá holčička zeptala, proč tu máme 
v lese takový nepořádek. Kdo sem vozí tu trávu? Proč je 
tady tolik skla a „petek“, když přece patří do popelnice? 
Následovalo několik dalších proč. Tak se i já ptám, proč?
Pečujme o své okolí a nezavírejme se za vraty našich za-
hrad. Převzali jsme od našich předků krásnou krajinu, 
máme právo ji užívat a povinnost zachovat dalším gene-
racím. Nebo snad chceme platit daň za úklid našeho ne-
pořádku? Chceme mít lesy oplocené a platit vstupné jako 
do nějaké rezervace?

Andrea Klapálková Okrašlovací spolek Říčany

Vážený pane Macinauere, 
normálně bych na Vaše články v Kurýru nereagoval, ale 
vzhledem k tomu, že opět přímo napadáte státní správu, 
rozhodl jsem se pár slov jako reakci přidat. Někdy se sice 
říká, že stokrát opakovaná lež se stává pravdou, ale to ve 
Vašem případě opravdu nehrozí. Čtenáři Kurýra Vás vět-
šinou znají a už dopředu počítají s tím, že Vaše články bý-

vají expresivně formulované a často mají k pravdě hodně 
daleko. Proto z pohledu státní správy musím opakovat, že 
Vámi zmíněné "stanovisko nejvyššího správního orgánu" 
a z toho vyvozované porušení zákona, je Vaše spekulace 
a názor, na který sice máte nárok, ale nevyplývá z něj jaká-
koliv povinnost pro výkon státní správy.

tomáš Mařík, tajemník
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O Sokole v Říčanech část 9.
V roce 2012 vydala Tělocvičná jednota 
Sokol Říčany a Radošovice ve spolupráci 

s Muzeem Říčany publikaci „Po stopách Sokola – Dlou-
há cesta se zastavením v Říčanech“. Publikaci, která 
byla vydána ke 150. výročí založení Sokola v naší vlasti, 
zpracovala paní Jaroslava Tůmová. V Kurýru jsou uve-
deny na sebe navazující části z této publikace týkající se 
Sokola v našem městě, které vybral Vladimír Valenta. 
V minulém čísle Kurýru 8/2017 bylo popsáno krátké na-
dechnutí a konec dobrých časů.

Do tohoto neradostného období začátku padesátých let 
zcela symbolicky spadá i požár kina Bio Sokol. Během 
stavební údržby jeho větší část shořela právě roku 1950, 
údajně od přetopených kamen v sále. Dnes v přestavěné 
budově sídlí kancelář Sokola. Na požárem uvolněné části 
sokolského pozemku noví vládci v roce 1964 postavili tzv. 
Společenský dům (nejprve restaurace, později školní dru-
žina a jídelna). Při výstavbě zasypali studnu a zničili vo-
dovod přivádějící vodu na sokolské tenisové kurty. Dnes 
je tato část pozemku směněna za městský pozemek, na 
němž stojí sokolovna Radošovice. V Radošovicích se do 
čela jednoty postavili místní fotbalisté a stali se nadlouho 
pány veškerého sokolského majetku. Sokolovna byla vrá-
cena v roce 1999 až po mnohaletém soudním sporu. 

Naděje v roce 1968
Tento rok byl rokem nadějí nejen pro Sokol. Sokolové 
doufali v obnovu Československé obce sokolské, v obnovu 
žup a jednot. V kronice Sokola Radošovice se dočteme, že 
se několik členů Sokola Říčany a Sokola Radošovice v čele 
s bratry Karafiátem st. a Krausem a sestrami Kafkovou 
a Karafiátovou sešlo s bývalým náčelníkem župy, aby pro-
hovořili postup obnovení činnosti obou jednot. Nepoda-
řilo se. Veškeré pokusy odhodlaných činovníků ČOS, žup 
i jednot v období Pražského jara udusila srpnová okupace 
Československa sovětskou armádou a následné období 
normalizace.

Znovuzrození Sokola v Říčanech
Po pádu komunismu roku 1989 začali někdejší sokolové 
usilovat počtvrté o obnovení své organizace. 7. ledna 1990 

se uskutečnil sjezd na Výstavišti v Praze. Z Říčan se ho zú-
častnili Miroslav Pangrác a Vladimír Černohorský. Citujme 
z kroniky: „1. února 1990 byla schůze zájemců o obnovení 
Sokola v Říčanech. Ustanovil se přípravný výbor v čele s Mi-
roslavem Pangrácem, Vladimírem Černohorským, Josefem 
Otradovcem, Karlem V. Burianem a Ludmilou Tréglovou pro 
jednání s ČOS... Ženy z Radošovic pod vedením sester Kafko-
vé, Brožové, Šturmové, Hřebejkové a Červené se rozhodly po-
sílit říčanskou jednotu a stát se jejím samostatným oddílem. 
Přípravný výbor nové jednoty byl rozšířen o Marii Kafkovou, 
Alenu Červenou a Petra Kubeše, který přijal funkci místosta-
rosty pověřeného vedením oddílu Radošovice.“ 
S krátkým časovým odstupem začal o obnově Sokola v Ří-
čanech, a to ze strany sokolského tenisového oddílu, ini-
ciativně jednat František Křížek. Po zpracování přihlášky, 
kterou si vyžádala ČOS, a pak při osobním jednání členů 
tenisového oddílu Františka Křížka a Jaroslavy Tůmové 
v Tyršově domě v Praze pražské ústředí Sokola doporu-
čilo, aby všechny o obnovu usilující subjekty v Říčanech 
k sobě našly cestu, aby se sokolská obec v Říčanech net-
říštila.
A tak se i stalo. 19. ledna 1991 se konala v aule gymnázia 
na Komenského náměstí ustavující schůze. Sešla se zde již 
nově registrovaná jednota Sokol Říčany reprezentovaná 
manželi Miroslavem a Miloslavou Pangrácovými, 37člen-
ný oddíl Radošovic reprezentovaný P. Kubešem a Marií 
Kafkovou a padesátičlenný oddíl tenisu LTC Říčany repre-
zentovaný předsedou Jiřím Librou a jednatelem F. Křížkem. 
Po emotivních vystoupeních některých účastníků byl pak 
v klidné atmosféře zvolen výbor jediné jednoty s názvem 
Tělocvičná jednota Sokol Říčany a Radošovice v tomto 
složení: Petr Kubeš, starosta; Lubor Hofta, místostarosta; 
František Křížek, jednatel; Ludmila Tréglová, hospodářka; 
Vladimír Černohorský, náčelník; Miloslava Pangrácová, 
náčelnice; Alena Červená, matrikářka; Miroslav Pangrác, 
vzdělavatel; členové výboru Marie Kafková, Josef Lacina 
a Jan Zima. Revizní komise: Otakar Karafiát, Václav Klim-
pera a Libor Marhoul. Vytyčeným cílem bylo zahájit cvičení 
odboru všestrannosti a převzít péči o sokolský majetek, což 
se podařilo splnit ještě téhož roku. Kromě sokolovny byl 
městem Říčany bez problémů navrácen majetek Sokola. 
Počet členů na konci roku: 142 žen, mužů a žactva.

Život jednoty v současnosti
Po roce 1991 se tělocvičná jednota rozrůstala hlavně v od-
boru všestrannosti, a to v kategorii žactva, dorostu a žen. 
Cvičitelský kurz absolvovaly sestry Miloslava Pangrácová, 
Alena Kubešová, Jana Scharffová, Emilie Valentová a Jar-
mila Voráčková, pomahatelský kurz Jan Kubeš. Půl roku 
dojížděla z Prahy pomáhat při zdravotním cvičení Lída 
Nechvátalová-Hustáková. Utvořil se menší společný od-
díl basketbalu dorostenců a mužů pod vedením Petra Ku-
beše. Nadšení bylo také pro pořádání šibřinek a akademií, 
které dlouhá léta moderovala zpěvačka Miluška Voborní-
ková. V. V.

Ženy s cvičitelkou Milenou Bartákovou (sedící první vlevo), 
Říčany 1960 

71 texty.kuryr@ricany.cz



Říčanský atletický 
desetiboj

V sobotu 9. září 2017 proběhl na 
nově zrekonstruovaném sokol-
ském hřišti jubilejní 20. ročník Ří-
čanského atletického desetiboje.
Nemálo odhodlaných sportovců si 
v sobotu přišlo vyzkoušet klasický at-
letický desetiboj sloučený do jednoho 
jediného dne. Letošní ročník vyhrál 
Michal Borek v rekordu závodu. Do-
sáhl celkového součtu 4860 bodů. 
Avšak ani ostatní neprohráli. Všichni 
závodníci podali obdivuhodné vý-
kony, mnohdy překonali sami sebe 
a vytvořili si osobní rekordy.  Atleti si 
vyzkoušeli nový 240 m tartanový ovál, 
profi startovací bloky či zbrusu nové 
doskočiště pro skok vysoký a skok 
o tyči. Ta byla tradičně jednou z di-

vácky nejzajímavějších disciplín. Celé 
klání probíhalo hladce pod taktovkou 
ředitele závodu na perfektně připrave-
ném stadiónu. Panovala úžasná atmo-
sféra, kdy si všichni závodníci v duchu 
fair play fandili navzájem, povzbuzo-
váni diváky. Báječný den pokračoval 
i po závodu, kdy si u dobrého jídla 
a pití mohli účastníci zhodnotit nejen 
právě skončený ročník, ale i ročníky 
minulé díky promítání videí a fotek.
Pokud se někomu zdá, že je zde použito 
až moc superlativů, neplete se. Tento 

závod je používá oprávněně a letošní 
jubilejní ročník na novém „sokoláku“ 
si je jednoznačně zaslouží. Doufáme, 
že i příští ročník bude minimálně stejně 
vydařený.  Tímto již nyní zveme všech-
ny sportovní nadšence a diváky vy-
zkoušet a prožít naprosto unikátní zá-
vod, který se bude příští rok konat 8. 9. 
2018. Sportu zdar a atletice zvlášť!

Veronika Sobotková

ze sportu

        
         T. J. Sokol Říčany a Radošovice 

                       Atletický oddíl  

   

                  pořádá v sobotu 7. října 2017 

    na sokolském oválu v Říčanech 
 

       S P R I N T E R S K Ý  T R O J B O J         
 
       

Srdečně zveme všechny zájemce ve věku od 6 do 15 let 

 

Věkové kategorie chlapců a dívek samostatně:   Disciplíny trojboje:  

Mini přípravka 2010 – 2011     běh na 50m 

Přípravka – elévové I 2008 – 2009     běh na 100m 

Přípravka – elévové II 2006 – 2007     běh na 150m 

Mladší žactvo 2004 – 2005      

Starší žactvo 2002 – 2003      

         

Upřednostňujeme elektronickou registraci do čtvrtka 5. 10. 2015 do 20:00 

na  www.atletika-ricany.cz, kde budou 2 týdny před závodem i pravidla a časový harmonogram 

Registrace v den závodu na místě je možná jen do 8:30 !!! 

Prezence přihlášených v den závodu: 8:15 – 9:00  

Zahájení závodů: 9:15    
 

Startovné: 50 Kč (při registraci v den závodu na místě 100 Kč)    

Atletické soustředění
Předposlední srpnový týden se na 
Sokoláku uskutečnilo pod vede-
ním Pavlíny Machovcové a Venduly 
Höfinghoff atletické soustředění for-
mou příměstského tábora. 26 dětí tré-
novalo tři dny ve čtyřech tréninkových 
blocích. Každý den si jeden z našich 
trenérů připravil speciální trénink – 
běhy Honza Havlíček, techniku sprin-
tů Mirek Lacko, hody Eržika Gärtne-
rová, skok vysoký Pravoš Brada. Ve 

středu jsme vyrazili na celodenní vý-
let k Sázavě a v pátek dopoledne děti 
soutěžily v netradičních disciplínách. 
Soustředění jsme zakončili koupáním 
v Jurečku a zmrzlinou. Soudě podle 
ohlasů dětí a rodičů se akce vydařila. 
Uvidíme, jak se náročný trénink pro-
jeví na výsledcích v podzimní atletické 
sezóně. 

Vendula Höfinghoff atletický oddíl  
T. J. Sokol Říčany a Radošovice
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TeAm GJ 
boduje!
Rád bych se s vámi čtenáři podělil 
o své zážitky s mojí taneční skupinou 
TEAM GJ. Naše taneční sezóna nám 
odstartovala začátkem března, kdy 
jsme představili naši novou choreo-
grafii ,,To Achieve a Dream‘‘ od na-
šich trenérů Elmera a Domči. Poctivé 
tréninky a také několik soustředění 
nás dovedly třemi kvalifikačními koly 
až na Mistrovství republiky - Beat 
Street Brno. Věrným souputníkem 
ve stejné extraligové kategorii nám 
byli i junioři z Popovic s choreografií 
,,To Fight‘‘. Stříbro pro nás a bronz 
pro popovické na Mistrovství repub-
liky nám zajistily účast na Mistrovství 
Evropy ve Walbrzychu v Polsku. Měli 
jsme fakt velkou radost!

Na Mistrovství Evropy jsme vyjížděli 
z Říčan 15. 6. večer a ubytovali jsme 
se kousek od polských hranic. Přije-
li jsme docela pozdě večer, ale i tak 
jsme po večeři kolem jedenácté ještě 
naposled tvrdě trénovali na osvět-
leném parkovišti. Druhý den jsme 
hned po snídani pokračovali do Wal-
brzychu, kde nás ohromila moderní 
sportovní hala, ve které se soutěž 
konala. Ukrajina, Itálie, Francie, Ně-
mecko, Slovensko, Slovinsko, Špa-
nělsko, Polsko, Nizozemí, Dánsko, 
Finsko, Norsko, Švédsko, UK, Irsko, 
Rumunsko, Turecko, Chorvatsko 
a Řecko - z těchto všech zemí byli naši 
soupeři. Super atmosféra, silná kon-
kurence a každý se mohl inspirovat. 
Těsně před tím, než jsem šel tancovat, 
jsem byl lehce nervózní, ale stálo za to. 
Dali jsme do toho srdce, sílu a odvahu. 
Nejvíce šťastný jsem byl z našich úspě-
chů. My i Junioři z Popovic jsme se 

umístili na společném devatenáctém 
místě. Byla to skvělá zkušenost.
Všichni jsme si loňskou sezónu užili 
a děkujeme našim trenérům za naše 
úspěchy, za trpělivost, a že nás do-
vedli až tam, kde jsme teď. V novém 
školním roce to zkusíme znovu do-
táhnout daleko.
A nezapomeňte se přijít podívat do 
našeho nového studia v OC Lihovar!

Jacob Mauersberger, 14 let

eUrO CUP 
HAmONT  2017

FK Říčany se v květnu 2017 zúčastnil 
mezinárodního fotbalového turnaje 
Euro Cup Hamont 2017, který se usku-
tečnil v okolí belgického města Hamont 
nedaleko hranic s Německem. Náš 
klub reprezentovali hráči mladšího do-
rostu a mladších žáků, zúčastnilo se 80 
mužstev z celé Evropy (Itálie, Holand-
sko, Belgie, Německo, Dánsko atd.). 
Ve středu ve večerních hodinách jsme 
odjeli od sportovní haly v Říčanech 
autobusem na dalekou cestu do Belgie 
a ve čtvrtečních dopoledních hodinách 
jsme dorazili do místa turnaje. V pátek 
se odehrávaly zápasy ve skupinách 
a v neděli se hrály rozhodující zápasy 
o umístění. Mladší žáci se umístili na 
pěkném šestém místě a mladší dorost 
skončil na pátém místě. Pro všechny 
hráče FK Říčany to byla obrovská zku-
šenost, kterou získali v zápasech s ev-
ropskými mužstvy.
Celkové náklady na účast v tomto 
turnaji byly 235 tis. Kč a byly hrazeny 
z grantu Města Říčany ve výši 30.000 
Kč, z vlastních zdrojů FK Říčany 
40.000 Kč a finančních příspěvků 
účastníků zájezdu ve výši 165.000 

Kč. Prezentace Středočeského kra-
je proběhla na webových stránkách 
www.fkricany.cz, v Říčanském kurý-
ru, časopisu Náš region.
Naši mladí fotbalisté se zúčastni-
li kvalitního turnaje, kde zápolili 
s mladými fotbalisty z Evropy a velmi 
dobře reprezentovali město Říčany 
v zahraničí.  Chtěli bychom poděko-
vat Městu Říčany za finanční podpo-
ru. Domníváme se, že naše účast na 
tomto turnaji byla velmi dobrou re-
prezentací města Říčany, Středočes-
kého kraje a České republiky v Belgii.

XIV. ročník – memoriálu 
miroslava Šafaříka
V sobotu 19. 8. 2017 se na stadionu 
FK Říčany uskutečnil již 14. roč-
ník Memoriálu Miroslava Šafaříka 
v kategorii starší přípravka (ročník 
2007). Turnaje se zúčastnilo 12 muž-
stev z celé republiky. Krásné sluneč-
né počasí a skvělá organizace turnaje 
přispěly opět k pohodovému průběhu 

celého turnaje. Po celý den bylo vidět 
mnoho pěkných zápasů, hodně vstře-
lených branek a radost i smutek na-
šich mladých fotbalistů. Pro všechny 
hráče to byla velká zkušenost zahrát 
si proti nejlepším mužstvům z celé re-
publiky. Velký dík Karlu Masopustovi 
a Honzovi Susovi, ale i všem dobro-
volníkům, kteří odvedli spoustu prá-
ce při přípravě turnaje. Tento turnaj 
pojmenovaný po „Honzovi“ Šafa-
říkovi si již vybudoval silnou pozici 
v republikovém kalendáři mládežnic-
ké kopané  a  „ŠÁFA“, který velkou 
část svého života věnoval výchově 
mladých fotbalistů,  by určitě měl 
z tohoto turnaje velkou radost. Podě-
kování také patří Městu Říčany, které 
finančně podpořilo pořádání tohoto 
celostátního mládežnického turnaje.
Pořadí turnaje:
1. FK Mladá Boleslav
2. AC Sparta Praha 
3. Dukla Praha
4. FC Slovácko
5. FK Říčany
6. Slovan Liberec
7. SK Kladno
8. SK Roudnice
9. Baník Sokolov
10.  Sokol Hrusice
11. Vitoria Žižkov
12.  FK Junior Teplice

Milan Čížek,  předseda  FK  Říčany

FK Říčany
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Nejmladší mezinárodní mistr  
ovládl Pohár města
Jakub Půlpán, mistr České republiky v mládežnických 
kategoriích ve svých 19 letech zvítězil v 15. ročníku Po-
háru města Říčany. Jakub reprezentující ŠK Polabiny 
Pardubice nyní čeká jen na přidělení titulu mezinárodní-
ho mistra a věřím, že jej čeká reprezentační kariéra. Na 
startu 15. ročníku Poháru města Říčan se sešlo celkem 
156 hráčů. Nepodařilo se zvítězit ani mezinárodnímu 
mistru Kulhánkovi (vítěz 8. + 12. ročníku), ani FIDE 
mistrovi Tomáši Vojtovi (vítěz 4. + 10. ročníku). Ani 
FIDE mistrovi Gregorovi. Druhý v pořadí skončil FIDE 
mistr Michal Novotný z téhož klubu jako vítěz a třetí již 
zmiňovaný Tomáš Vojta.
Celý týden 26. 8. - 2. 9. bojovaly o FIDE body všechny věkové 
kategorie bez rozdílu výkonnosti. Velké uznání je potřeba vy-
slovit nejstaršímu účastníkovi, Františku Křížkovi z Říčan. 
Ačkoliv se zdá být šachová hra nenáročná, osmidenní turnaj 
již dá pořádně zabrat. Kdo pana inženýra ovšem zná, tak ví, 
že je sportovcem tělem i duší. Do bojů zasáhlo celkem 39 

domácích hráčů, ale 
také hráči z Moravy 
a Slezska.  
Poprvé v historii 
bylo v B turnaji více 
hráčů. Důvodem je 
to, že na turnaj jezdí 
nejenom zkušení 
hráči, ale také mlá-
dež. Vítězem B tur-
naje se stal Jiří Tře-
bický (Jawa Brodce) 
před M. Döme (Joly 
Lysá nad labem) 
a L. Chmelíkem (ŠK 
Dobrovice).

Nejlepším hráčem Říčan v A turnaji byl celkově 12. To-
máš Skalický. V B turnaji celkově 4. Dušan Malý. Pohár 
města se hrál zároveň jako krajský přebor. V kategorii do 
18 let zvítězila domácí hana Bartošová.
Musím poděkovat organizačnímu výboru, který tento 
dlouhý turnaj zvládá. Jmenovitě se jedná o Marii Jirouško-
vou, Zdeňka Hegera, Františka Havlíka, Jana Kolašína.

Jaroslav Říha 

mistrovství Čr v rapid šachu
Nejlepší čeští hráči v mládežnických kategoriích se o ví-
kendu 9. 9. - 10. 9. sešli v Mostě, kde se uskutečnilo Mis-
trovství České republiky v rapid šachu. Do finále M ČR 
bylo nutné se probojovat z krajských kol, včetně děvčat, 
která mají často svá mistrovství OPEN. Pořadatel z Mostu 
připravil krásné prostředí v hotelu Cascade. 

Finalistů bylo 196 a Říčany měly velké zastoupení. V nej-
starší kategorii nás reprezentoval Martin Novotný, nová 
extraligová posila. Obsadil 11. místo. V této kategorii nás 
ještě reprezentoval Pavlík Kurek, který skončil na místě 
26.
V mladších kategoriích jsme měli mnohem větší zastou-
pení: Šimon Jiroušek, David Hampl, Terezka Pravdová, 
Petr Pravda, Veronika Myšková, Jáchym Šmolík, Alice 
Zelenková, Lucka Glasbergerová. Děti si jako nováčci na 
MČR nevedly špatně a věřím, že si tyto zkušenosti poda-
ří přetavit na dobré výsledky v sezoně. Nejlepší výsledek 
uhrál Jáchym Němec, který v kategorii do 10 let skončil 
na 7. místě. Mohla to být i medaile, ale první den to neby-
lo ono. Monika Strnadová v kategorii do 12 let měla na 
dosah stříbrnou medaili, ale ve velice napínavé poslední 
partii si bod nepřipsala a nakonec to bylo až 8. místo.
Během turnaje se hrál i turnaj open, kde nás reprezentoval 
Míša Strnad a nevedl si vůbec zle, konečné 6. místo je krásný 
začátek sezony.

Stanislav Stárek
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Koloběžková Grand Prix – 15. ročník
Jak už se stalo tradicí po skončení prázdnin, tak se opět dru-
hou sobotu v září, čili 9. 9. 2017 na Masarykově náměstí 
v Říčanech konala Koloběžková Grand Prix. Tentokrát s po-
řadovým číslem 15. Počasí lepší snad ani být nemohlo, a tak 
právě proto se asi sešlo celkem 196 startujících a velká spous-
ta přihlížejících, kteří si společně užívali slunečné odpoledne 
na  koloběžkách nebo odstrkovadlech (to ti nejmenší, kteří se 
potom vyřádili na nafukovacích hradech). Vše proběhlo bez 
větších zádrhelů a jistě doktora Broukala (který opět zajišťo-
val případnou první pomoc) nemrzelo, že až na několik men-
ších odřenin byl prakticky bez práce. Velký dík patří i Městské 
policii za dozor nad celým závodem a přes složitou dopravní 
situaci na Masarykově nám. vše proběhlo bez problémů prá-
vě i jejich zásluhou. Jako vždy se vybíralo dobrovolné startov-
né na Dětský domov ve Strančicích a letos se nám podařilo 
vybrat krásných 6.993 Kč! Protože se jednalo již o 15. ročník, 
říkal jsem si, že v nejlepším je třeba přestat a až do sobotního 

odpoledne jsem byl přesvědčen, že tato akce je v mém podání 
naposledy. Je to trošku tím, že příprava zabírá spoustu času, 
a na druhé straně hlavně tím, že podporovatelé této akce 
ubývají a noví nepřicházejí. Nicméně nadšení všech zúčast-
něných na této akci mě nakonec přesvědčilo, že bych se měl 
pokusit o hledání dalších možností spolupráce na této akci, 
a tak příští ročník snad bude opět ve stejném termínu. Takže 
nezbývá než ještě jednou poděkovat jednak  všem, kteří se 
zúčastnili a pomohli tím vytvořit báječnou atmosféru, a stej-
ně tak i těm, kteří s konáním těchto závodů tradičně již řadu 
let pomáhají a i díky jim se tato akce mohla uskutečnit, ať už 
pomáhají formou peněžní nebo naturální -  Elektrocentrum 
Kadlec, Pekařství Frydrych, Ráj Nemovitostí, Pánek Kámen, 
Alfa Classic, Atelier 13, Spandex, MV Print, Intrea, Yedoo,  
R. Flachs,  p. Malá a Město Říčany stejně jako mediální part-
neři  Říčanský kurýr a  Náš region. Výsledky na www.kolo-
brnda.unas.cz.  Ladislav Musil, hlavní pořadatel

Co nového 
v Pohodovém údolí

Během roku 2016 a 2017 do-
šlo k dohodě mezi Městem Ří-
čany, společností Byty Říčany 

a neziskovou organizací SK Slunéčko, která se týká realizace 
sportovního hřiště v prostoru Pohodového údolí. Veřejná 
sportovní plocha ve Wolkerově ulici by měla být dokončena 
v průběhu podzimu. Víceúčelové hřiště s umělým povrchem 
bude sloužit všem sportovcům, kteří rádi hrají basketbal, vo-
lejbal a další míčové hry. Jana Machová, SK Slunéčko

Prázdninová zdravotní  
jógová cvičení 2017
Stejně jako v minulých letech jsme i letos vedli s Jitkou
o prázdninách zdravotní jógová cvičení. Scházeli jsme se 
pravidelně každé úterý venku v přírodě na fotbalovém hřišti 
za halou a cvičili jsme od 18 do 20 hod. Měli jsme tentokrát 
štěstí na počasí. Kromě jednoho cvičení jsme byli venku. Je 
to příjemnější než v uzavřené prostoře. Někteří se přišli jen 
podívat a vyzkoušet své možnosti. Mnozí nevěřili, že vydrží 
cvičit plné 2 hodiny. Přesvědčili se však, že cvičení je poho-
dové, zvládají ho zcela bez problémů, cvičení jim vyhovuje 
a přicházeli pak až do konce prázdnin. Cvičila s námi i jedna 
budoucí maminka a ani jí to nedělalo problémy. Cvičení je 

nenáročné, každý cvičí jen tak, jak mu to jeho klouby a sva-
ly dovolí. Naučili se tak vstávat a že je dobré se hned ráno 
protáhnout jako každá kočička a pejsek, aby překotným vy-
skočením z postele neohrožovali své kyčle, kolena i kotníky 
a mohli pak celý den bez problémů fungovat. Pochvalovali 
si zejména systematický nácvik správného dýchání. Mno-
hým se zase líbila závěrečná relaxace, při které se dokonale 
uvolnili. Budeme následně pokračovat v DPS SENIOR na 
Komenského náměstí naproti prodejně KVĚT.
Všechny zdravím, cvičte pravidelně a u budete se cítit lépe. 

Pepek Josef trojánek
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A je po 
prázdninách

Začíná opět nový 
„kolotoč“, hlavně 
pro rodiče, kam a kdy 
dovézt a vyzvednout 
děti, někde někoho 

nezapomenout… Není to lehké, vrátit 
se z krásných, volných, letních dní do 
každodenních povinností. Náročné je 
to pro děti i pro rodiče, a proto jsme 
rády, že další rok zůstáváte s námi – 
děkujeme! Je to ocenění za naši práci 
s vašimi dětmi, která je někdy i pro 
nás trenéry náročná, ale máme ji moc 
rády. Jak jsme si navzájem chyběly, se 
ukázalo hned při prvních dnech sou-
středění, a i když to byla dřina a svaly, 
hlavně první dny, bolely nás všechny 
(holky ze cvičení a nás trenérky z do-
pomoci), moc jsme si to společně uži-
ly - ať už družstva Lemurek a Eagles 
v gymnastické hale v Dobřichovicích, 
tak i sportovní gymnastiky v gym-
nastickém centru v Liberci, kde jsme 
mimochodem navázaly i krásné vzta-
hy s gymnastickými nadějemi z Lon-
dýna, které se staly velkým vzorem 
a motivací – s trenérkou jsme mluvily 
o možnosti výměnných pobytů, a tak 
se můžeme v budoucnosti těšit, že se 
říčanské gymnastky podívají třeba 
i do Anglie.
Během července a srpna se také ne-
uvěřitelnou rychlostí plnila místa 
v našich gymnastických kurzech. 
V současné době jsou plně obsaze-
né a máme i pořadník náhradníků. 
Již si troufneme oponovat těm, kteří 
nám zkraje nevěřili, a často jsme slý-
chávaly, že není umění děti nabrat, 
ale děti si udržet. Naše základna již 
několik let nejen že zůstává, ale stále 
se rozrůstá. Ano, není to vždy lehké 
a je za vším spoustu úsilí, práce, času 
a financí, ale vše se nám daří plnit 
na jedničku. Každý rok v našich tě-
locvičnách přibývají nejen děti, ale 
i potřebné gymnastické vybavení. 
V našem oddíle si nedáváme malé 
cíle, a přesto jich zatím dosahujeme. 
Děkujeme všem, kteří náš oddíl pod-
porují, děkujeme za vaši důvěru!

Jitka Jechová a Barbora Bernardová 
- TJ Tourist, www.gymnastika-ricany.cz

                                                          

 

KČT Odbor Říčany-Radošovice 
ve spolupráci s Muzeem Říčany a podporou Města Říčany

pořádá 4. ročník turistického pochodu 

50. rovnoběžka NS Říčany 

Datum konání: sobota 21. října 2017 
 
Délka trasy:   asi 10 km, přes 50. rovnoběžku 
 
Většinou po naučné stezce Říčansko, lesem, okolo rybníků i volnou krajinou. Vhodné pro 
rodinnou turistiku a školní mládež, s poučením o místních zajímavostech.

    
Start:     Říčany nádraží ČD 8-10 hod.  
 
Startovné:        Dospělí 20 Kč, děti do 15 let 10 Kč  
 
Cíl: Muzeum Říčany 11-16hod. 
 

Účastníci pochodu mohou navštívit expozice muzea a
výstavu Jak semena putují za snížené vstupné 20 Kč. 

 
Muzeum je otevřeno do 18.00 hod.

 
Občerstvení z vlastních zdrojů nebo v restauracích na trase
 
Informace: www.kct-ricany.cz 

kct.ricany@seznam.cz
 

Na vaši účast se těší pořadatelé 
 
Pavel Charvát, Žižkova 1483/33, 251 01 Říčany
Telefon: 603 545 369, Email: charvatpav@email.cz
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Muzeum je otevřeno do 18.00 hod.

 
Občerstvení z vlastních zdrojů nebo v restauracích na trase
 
Informace: www.kct-ricany.cz 

kct.ricany@seznam.cz
 

Na vaši účast se těší pořadatelé 
 
Pavel Charvát, Žižkova 1483/33, 251 01 Říčany
Telefon: 603 545 369, Email: charvatpav@email.cz

                                                          

 

KČT Odbor Říčany-Radošovice 
ve spolupráci s Muzeem Říčany a podporou Města Říčany

pořádá 4. ročník turistického pochodu 

50. rovnoběžka NS Říčany 

Datum konání: sobota 21. října 2017 
 
Délka trasy:   asi 10 km, přes 50. rovnoběžku 
 
Většinou po naučné stezce Říčansko, lesem, okolo rybníků i volnou krajinou. Vhodné pro 
rodinnou turistiku a školní mládež, s poučením o místních zajímavostech.

    
Start:     Říčany nádraží ČD 8-10 hod.  
 
Startovné:        Dospělí 20 Kč, děti do 15 let 10 Kč  
 
Cíl: Muzeum Říčany 11-16hod. 
 

Účastníci pochodu mohou navštívit expozice muzea a
výstavu Jak semena putují za snížené vstupné 20 Kč. 

 
Muzeum je otevřeno do 18.00 hod.

 
Občerstvení z vlastních zdrojů nebo v restauracích na trase
 
Informace: www.kct-ricany.cz 

kct.ricany@seznam.cz
 

Na vaši účast se těší pořadatelé 
 
Pavel Charvát, Žižkova 1483/33, 251 01 Říčany
Telefon: 603 545 369, Email: charvatpav@email.cz
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ze sportu

S novou taneční se-
zonou jsme otevřeli 
také nové taneční 
kurzy dětmi a juni-

ory počínaje a mládeží a dospělými 
konče. V tuto chvíli jsou kurzy již 

v plném proudu a mají za sebou pár 
prvních lekcí. Nicméně pokud máte 
zájem, určitě se nebojte přijít a do 
kurzu se připojit v průběhu.
Většinu kurzů učí Honza nebo Pavla, 
naši hlavní trenéři a stále aktivní ta-

nečníci. Tento pár je 
aktuálním vicemis-
trem ČR v kategorii 
Senior I v latinskoa-
merických tancích. 
Zároveň jsou držiteli 
trenérské licence 
nejvyšší třídy (ČSTS) 
a profesionálními 
členy Svazu učitelů 
tance (SUT). Mi-
moto k nám jezdí 

i světoví trenéři. Mezi jinými můžeme 
jmenovat například Jana Klimenta, 
semifinalistu MS a finalistu ME profe-
sionálů v latinskoamerických tancích, 
a estonský pár Konstantina Gorodi-
lova s Dominikou Bergmannovou, 
kteří jsou vicemistry ME a druhými 
vicemistry MS v deseti tancích, což je 
v našem tancování nejtěžší disciplína.
Nejdůležitější akcí v říjnu bude již 
tradičně taneční soutěž pořádaná 
naším klubem – Fuego Cup. Soutěž 
proběhne v neděli 15. října a tančit 
se bude celý den. Všechny vás tímto 
srdečně zveme.
Postupové soutěže se rozjíždějí až ve 
druhé polovině září, tedy po uzavírce 
článků do Kurýra, a tak vám výsledky 
přineseme v dalším čísle. 

Vaše Fuego

Fuego na podzim

Nábor nováčků do  
TŠ TWIST ŘíČANy i říjnu!

Letos máme ote-
vřené možnosti 
pro nové jed-
notlivé zájemce 
i v měsíci říjnu! 

Ti nejmenší stále mají možnost za-
čít v přípravce pro nejmenší (od čtyř 
let). Koná se vždy v pondělí od 16.00 
hodin v tělocvičně ZŠ U Říčanského 
lesa. Lektorka Kristýna Kohoutová 
(za mlada trojnásobná mistryně svě-
ta) to s malými caparty umí a je oblí-
bená! Ti starší nechť dorazí v pondělí 
tamtéž, ale až od 18.00 hodin, či na-
píší na e-mail: ts.twist@post.cz .

reprezentujeme Čr 
i město na mistrovství světa 
a evropy!
TŠ Twist Říčany pokračujeme v repre-
zentaci města i země. V září (bohužel 
po uzávěrce tohoto vydání) jsme byli 
s formací Czech Ladies na evropském 
šampionátu dívčích formací od pat-
nácti let v maďarské Budapešti. Vý-
sledek uvedeme v následujícím čísle 
Kurýru. Nyní v říjnu nás čekají šam-
pionáty hned dva. Páry letí 7. 10. do 
francouzské Marseille na MS formací 
boogie-woogie, kde budou obhajovat 

loňské finále ze Švýcarska. Vloni byla 
skupina Dynamit Boogie na MS pátá. 
A dívčí formace juniorek do patnácti 
let mají 7. 10. zase evropský šampi-
onát v Praze. Tam máme ve tříčlenné 
nominaci za ČR dokonce dva týmy 
– formace Madonna a Queen. Vloni 
získaly naše formace druhé místo na 
MS, respektive třetí na ME).

Pohár starosty města Říčany
Na mistrovstvích světa a Evropy 
tančíme sice za ČR, ale název města 
máme v oficiálním jménu oddílu!  
Avšak pokřik "Říčany do toho" bude 
dozajista slyšet v říjnu i v domácí 
městské hale! Právě tam pořádáme 
21. 10.  - za grantové podpory měs-
ta  - už 17. ročník Poháru starosty 
města Říčany. Vladimír Kořen jako 
starosta města (a také člověk podpo-
rující sportovní aktivity obecně) pře-
dává na akci medaile a poháry. I letos 
máme předběžně přihlášené páry 
z mnoha zemí, opět uvidíme mistry 
světa, Evropy. Máte, vážení čtenáři, 
tedy možnost vidět nás znovu na do-
mácí půdě. Naši tanečníci se už těší 
na skvělou diváckou atmosféru, kte-
rou na rokenrolu vy, naši příznivci, 
umíte vytvořit! tŠ twist Říčany
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mUŽI
Američané v Říčanech, bronz 
v olympijských sedmičkách 
a úspěšný start sezóny 
Na konci července jsme přivítali na 
našem hřišti americký tým Kaliforn-
ské university Long Beach, který 
patří mezi nejlepší universitní týmy 
USA. Přivítali jsme také hosta z ame-
rické ambasády majora Whita. Říča-
ny hrály s velkou chutí, předváděly 
krásné akce a po vyrovnaném utkání 
zvítězily 13:5, což přítomní diváci 
ocenili velkými ovacemi. 
Tým mužů dokázal vybojovat bron-
zové medaile na Mistrovství republi-
ky v olympijském ragby na stadionu 
ČSRU v Praze 6 na Markétě. První 
místo získala Sparta Praha, která po-
razila ve finále Tatru Smíchov.
První soutěžní utkání nové sezóny 
mužů potom dopadlo na výbornou. 
Výhra 60:8 potěšila. V dalším kole 
jedou muži do Brna, kde je čeká 
Dragon. V Brně odehraje svoje prv-
ní utkání i tým do 23 let posílený 
o hráče z B týmu. První extraligové 
utkání odehráli Martin Cimprich, Jan 
Šmolcnop, Vojtěch Růžička a Albert 
Suchopár, kteří se za své výkony roz-
hodně nemuseli stydět. 

ŽeNy
Zasloužený bronz v Brně
Hned z prvního soutěžního turnaje 
nové sezóny s mezinárodní účastí 
v ragby 7s v Brně vybojoval ženský 
tým Mountfieldu třetí příčku, když 
v rozhodujícím utkání o umístění 
porazil RC Tatru Smíchov v poměru 
12:10. Turnaj vyhrály ženy RU Do-
nau Wien, které ve finále porazily RK 
Petrovice 17:12. 

CeNTrUm mLáDeŽe
Pravidelné tréninky centra 
Na začátku září opět začaly pravi-
delné tréninky říčanského centra 
mládeže, při kterých hráči intenzivně 
pracují na atletické přípravě - roz-
voj běžeckých schopností, rychlost 
a zrychlení, kompenzační cvičení - 
posilování oslabených a protahování 

zkrácených svalů, kontaktní situace 
- rozvíjení silových a zápasnické do-
vedností, ragbyové příprava - rozvoj 
techniky přihrávek, kopů a individu-
ální obrany. 
Další krok ve studiu a kariéře 
Mladí říčanští hráči a členové centra 
mládeže Jakub Homer, Kryštof Kohout 
(U18) a Jan Frinta (U16) odjeli sbírat 
zkušenosti do střední školy Mount St 
Mary´s v Anglii nedaleko Sheffieldu. 
Budou zde intenzívně trénovat a hrát 
středoškolskou ragbyovou soutěž. 
Studijní a ragbyový pobyt v Anglii je 
další stupeň v klubovém rozvojovém 
projektu mládeže, který navazuje na 
práci s talentovanými hráči v klubovém 
ragbyovém centru mládeže. 

mLáDeŽ 
Hráči a hráči RC Mountfield Říčany 
patřily k oporám reprezentací v olym-
pijském ragby 7s na turnaji Olympij-
ských nadějí v Polsku, který se ode-
hrál 26.8 v Krakově. Děvčata do 16 
let získala 1. místo, chlapci do 16 let 
2. místo a chlapci do 18 let 3. místo. 
Za klub se účastnili: Věrka Gartnero-
vá (U16 děvčata), Vojta Buček, Karel 
Král, Honza Frinta, Honza Haš, Ja-
kub Selix, Láďa Rada, Kryštof Ko-
hout (U16 chlapci), Tomáš Adámek, 
Honza Šmolcnop, Albert Suchopár, 
Kryštof Kobián (U18 chlapci). Tre-
néři: Jan Selix (U16), Tomáš Kohout 
a Antonín Brabec (U18). 
První zářijový víkend se naše tři mlá-
dežnické kategorie účastnily krátké-
ho soustředění ve Francii a odehrály 
utkání s RC Strasbourg, který hraje 
v třetiligovou profesionální soutěž. 
Starší žáci (U14) vyhráli 55:0. Kadeti 
(U16) vyhráli 56:10. Nekompletní 
tým juniorů (U18), který doplnili dva 
hráči RC Slavie Praha a tři hráči z la-
vičky RC Strasbourg, prohrál 0:38. 

DĚTI
Beach rugby na Slavii a domácí tur-
naj v Říčanech
Mladší kategorie U8-U10 začaly svo-
ji sezónu již tradičně turnajem v plá-
žovém ragby na Slavii Praha. I přes 

fakt, že Říčany vytvořily u obou kate-
gorií více vyrovnaných týmů, mladé 
naděje dokázaly přivézt stříbro (U8) 
a bronz (U10). 
Následující týden se potom konal již 
klasický turnaj v Říčanech. I přes vrt-
kavé počasí byl vidět velký hlad dětí 
po ragby a přesto, že je sezóna teprve 
na počátku, bylo vidět mnoho krás-
ných herních situací, kterým s chutí 
zatleskali jak trenéři, tak i rodiče 
a další diváci.   

UDáLOSTI
Sharks Academy v Říčanech
Do Říčan přijeli tři jihoafričtí trené-
ři vyhlášené Sharks Academy, která 
organizuje tréninkové kempy po celé 
Evropě. Největší hvězdou mezi nimi 
byl Thinus Delport, který v letech 
2000-03 odehrál osmnáct zápasů za 
reprezentační tým Jižní Afriky, po 
celém světě známý pod přezdívkou 
Springboks (Antilopy), poté hrál 
anglickou ligu za Gloucester a Wor-
cester, působil v Japonsku a v součas-
nosti působí jako expert pro sportov-
ní televizi Sky Sport.
Už nyní se můžete těšit na další ná-
vštěvy jihoafrických hvězd. Další 
kempy budou v zimě a v létě. 

POZVáNKA NA rAGby - 
STADION JOSeFA KOHOUTA
Sobota 7. 10.
10.30  RC Mountfield Říčany – RC 

Slavia Praha  (junioři U18)
14.00  RC Mountfield Říčany – RC 

Praga Praha  (muži A-tým)
16.00  RC Mountfield Říčany  – RC 

Praga Praha“B“ (muži U23)
Neděle 8. 10.
10.00  RC Mountfield Říčany „B“ – 

RC Tatra Smíchov „B“ (starší 
žáci U14)

13.00  RC Mountfield Říčany „A“ – 
RC Tatra Smíchov „A“ (starší 
žáci U14)

Sobota 14. 10.
11.30  Celostátní liga kadetů Skup. 

A – Skup. B (kadeti U16)
14.00  Utkání o postup do zápasů 

o umístění (muži A-tým)
16.00  RC Mountfield Říčany – RC 

Dragon Brno (junioři U18)
Mediální komise  

RC Mountfield Říčany

Říčanské ragby  
na začátku podzimu
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Počtvrté mistrem světa v běhu  
do vrchu veteránů
Na jaře tohoto roku jsem se rozhodl, že zúčastním letošního 
17. mistrovství světa veteránů v běhu do vrchu. Při rozho-
dování hrála důležitou úlohu skutečnost, že mistrovství se 
koná relativně nedaleko, na Slovensku v Bílých Karpatech. 
V minulosti jsem se již několikrát mistrovství zúčastnil 
a z těchto účastí jsem vytěžil 3 mistrovské tituly. Ale posled-
ní roky jsem byl vždy v době konání mistrovství zraněný. 
Běžeckou přípravu jsem k mistrovství směřoval již od jara. 
Sice jsem se zúčastňoval obvyklých běžeckých závodů, ale 
v přípravě jsem se více zaměřil na trénink kopců. Běhal jsem 
závody do vrchů v Praze a okolí, což jsou kratší kopce ale také 
některé závody seriálu Českého běžeckého poháru. Uspěl 
jsem na mistrovství České republiky, které se konalo v červnu 
na šumavském Zadově. V přípravě jsem si musel dávat po-
zor, abych neskončil jako minulé roky s nějakým zraněním.
Mistrovství světa se konalo Na Slovensku v městečku Prus-
ké a vybíhalo se na vrch Vršatec, ke zřícenině stejnojmenné-
ho hradu. Délka závodu byla 9,6 km, převýšení 600m.
Do místa konání jsem přijel už ve čtvrtek, abych se akli-
matizoval a zjistil všechny důležité informace jednak 
ohledně trati a také o vlastní organizaci. V pátek jsem se 
rozcvičoval před závodem a prohlédl si část trati. Z infor-
mací od organizátorů a vlastní prohlídky trati jsem zjistil, 
že trať není nijak extrémně náročná, nejsou na ní žádná 
dlouhá strmá stoupání, kromě posledního úseku 500 m 
před cílem, vedená je částečně po asfaltu, v lesních parti-
ích a po loukách. Tento profil mi vyhovoval. Ale celou noc 
před vlastním závodem pršelo, takže trať se stala mnohem 
náročnější, s měkkým a klouzavým povrchem. 
Veteránská mistrovství jsou rozdělena podle věku závod-
níků do kategorií po pěti letech. Já patřím už do kategorie 
60 - 64 let. Start naší kategorie byl společný s věkově nižší 
kategorií (55 - 59 let).
V sobotu 2. září v poledne nás startovní výstřel poslal do 
bojů o medaile. Držel jsem se v popředí závodu, abych měl 
přehled o případných soupeřích. Během prvních kilometrů 
jsme se čtyřčlenná skupinka vzdálila ostatním soupeřům. Ve 
skupince byli tři běžci kategorie V55 a já z té starší. V dalším 

průběhu, asi na čtvrtém kilometru, se skupinka rozdělila, 
první dva (Polák a Ital) mi odběhli a já běžel spolu s Angliča-
nem. Ve vedení jsme se střídali, tak jak komu vyhovoval profil 
tratě. Společně jsme doběhli až 500 m před cíl, kde začalo 
ostré asi 200 m stoupání šikmo strání. Kdo někdy běžel Vel-
kou Kunratickou, tak jsem toto stoupání přirovnal ke dvěma 
„Hrádkům“. Tam již jsem neměl tolik sil, abych se udržel 
spoluběžce, zde mi odběhl. Po výběhu, lépe řečeno výlezu na 
silnici následovalo již jen 300 m do cíle. To jsem již věděl, že 
přede mnou jsou jen běžci z nižší kategorie, a v klidu jsem do 
cíle doběhl a ve své věkové kategorii jsem zvítězil (čas 44:26) 
a stal se mistrem světa. Za mnou v kategorii doběhl závodník 
z Irska (45:40), třetí byl Němec (45:42).
Slavnostní vyhlašování výsledků probíhalo v městečku Prus-
ké v Pastoračním centru. Každému vítězi hrála státní hymna. 
Kromě individuálního titulu jsme ještě společně s kolegou 
Františkem Kolínkem obsadili druhé místo v soutěži týmů.
Závodu se zúčastnilo 22 zemí v jednotlivých kategoriích 
přes 600 závodníků. Mezi startujícími se v žádném přípa-
dě neztratili závodníci z České republiky a získali 3 zlaté 
medaile, 8 stříbrných a 7 bronzových. Individuální medai-
le byla ale pouze jedna. Česká republika měla též druhou 
nejvyšší účast. Spolu s Nory, Slováky, Italy a Němci získali 
nejvíce běžeckých úspěchů.
Opět jsem se přesvědčil, že na běhání je v okolí Říčan ide-
ální prostředí, lesy, mírně zvlněný terén. A je vidět, že i na 
závody do vrchu se dá v těchto podmínkách natrénovat.

Miloš Smrčka, člen Běžeckého klubu Říčany
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Kdy znovu otevřeme knihovnu  
na masarykově náměstí?
Před prázdninami jsme našim čtenářům sdělili, že knihov-
na (resp. oddělení pro dospělé) bude o prázdninách zavře-
ná a že znovu otevřeme v září. Důvodem jsou stavební prá-
ce na opravách střechy a budování výstavní síně. Po jejich 
ukončení (resp. poté, co už nebudou do knihovny zasaho-
vat) bude možné v knihovně znovu otevřít.
Tyto práce byly skutečně naplánovány na tuto dobu. Během 
nich se však na odkrytém stropu objevily staré historické 
malby. Bylo nutno rozhodnout, co s nimi. Stavební práce se 
tudíž zastavily a začala se hledat řešení za účasti představi-
telů města, zastupitelů, přizvaných odborníků, památkářů 
apod. Probíhala různá jednání na toto téma. Je pochopitel-
né, že se názory různily a hledání východiska nebylo snadné. 
Naše knihovna byla také účastníkem mnoha z těchto jednání 
a můžeme konstatovat, že se k tomuto problému přistupova-
lo velmi zodpovědně a s uvažováním všech aspektů.
Těsně před uzávěrkou tohoto čísla Kurýru bylo přijato řeše-
ní umožňující pokračování stavebních prací. Pokud by pro-
bíhaly původně plánovaným tempem, měly by být hotovy 
do dvou měsíců, poté by se knihovna znovu otevřela.

rozšíření otevírací doby v oddělení pro děti
Během uzavření oddělení pro dospělé jsme se rozhodli 
(jako částečnou kompenzaci) výrazně rozšířit otevírací 
dobu v oddělení pro děti na Komenského náměstí. Nyní je 
zde otevřeno takto:
Pondělí: 12-18
Úterý – Pátek: 8.30-18

Ohlédnutí za malováním na rynku
Akce pro děti, které naše knihovna pořádá, probíhají dále, 
i když máme v naší hlavní budově nyní zavřeno. V září se 

tradičně, už 21 let, koná Malování na rynku. Je to akce pro 
děti ze škol a školek, které se sejdou na Masarykově náměs-
tí, dostanou (spolu se sladkými odměnami) kreslící potřeby 
a zobrazují své představy o různých pojmech, objektech, 
jevech, o všem možném, podle tématu, které je zadáno kni-
hovnou. Letošním tématem byli „Hastrmani a bubáci“ na 
motivy z pohádek Josefa Lady. V letošním roce slavíme ju-
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trem odnášejícím vše lehké a neupevněné (zvláště papíry, 
na které se malovalo). Ale obavy se nepotvrdily, přišla opět 
spousta mladých malířů ze škol a školek z Říčan a okolí – 
napočítali jsme účast 610 dětí. 
Obloha splnila svou hrozbu v poledne, kdy dlouho očeká-
vaný déšť opravdu přišel. Naštěstí velká většina obrázků 
už byla namalována. Vzniklo mnoho výborných a zajíma-
vých prací, ty nejlepší budou vystaveny v dětském oddělení 
knihovny na Komenského náměstí a v přízemí staré radnice 
na Masarykově náměstí (od 29. 9. do 12. 10.).

Galerie Kotelna zve na komentovanou prohlídku výstavy 
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ZÁKULiSí VýSTAVy SENDEN. 
Osobní setkání s umělci, promítání jejich prací a dis-
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2017 v 18.30 h. 

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

Co se děje v kultuře

Dále pro vás na říjen připravujeme vernisáž výstavy Pav-
la Formana a Ivany Štenclové. Podrobnosti najdete na  
www.galeriekotelna.cz

80
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JEME

RobeRt Křesťan  
a DRuhá tRáva 
 Pá 27 / 10 / 2017 – 20.00
   KonceRt Přední česKé KaPely dRuhá tRáva,  
   KteRá se během let odchýlila  
   od Původního modeRního bluegRassu  
   K nadžánRovému výRazu..  

„hvězDy jaK je neznáte”
 st 01 / 11 / 2017 – 20.00
   Jakub kohák, MatěJ RuppeRt a VáclaV  
   D. kosík v zábavné talK show.   

dozvíme se, že „normální mužský chce, aby jeho žena stále stála za hřích”,  
a také to, že „politici žádné manželské štěstí nemají”, i že „schopná žena  
si nikdy nevezme muže méně schopného” a „dá−li Pánbůh zdraví − tak i hříchy 
budou”. takových a dalších, léty prověřených pravd z jeviště zazní desítky. 
vilemína gruntorádová si ví rady v každé situaci, až je někdy „na zabití”. Rázná 
žena vilemína gruntorádová je dáma s prořízlou pusou, která čmouhy na zrcadle  
i na duši  umývá slivovicí, koberce čistí hovězí žlučí a má alergii na uklízení. 
nastoupí do domácnosti marketingové ředitelky diany a bohéma kytaristy huga.  
s vražednou otevřeností a se slovy: „děti moje, řeknu to upřímně, ale s aktem: vaše 
praktikování v loži manželském nestojí za nic!“ začne vilemína řešit manželské soužití  
a to s bezednou zásobou léty prověřených rad, jak krize v kuchyni a loži překonávaly  
naše babičky. domácí štěstí vychází z témat oblíbeného televizního seriálu a knihy 
ivy hüttnerové „domácí štěstí“. Kdo a jak  nakonec potřebuje skutečně „vypomoci“  
je překvapením komedie. Pro ivu hüttnerovou je to nová zajímavá role, která v mnohém 
připomíná její současné televizní role.

VIRtuosI DI pRaGa 
– Zahajovací koncert nové sezóny kph
orchestr virtuosi di Praga, dirigent oldřich vlček

sólisté:  Michell katrak – soprán

  Jan Meisl – baján  (mistr světa ve hře na tento nástroj)

  Marcela Škabroudová – klavír

na programu: J. v. stamic, w. a. mozart, a. dvořák, w. goméz, v. Petrov, e. morricone, 
a. Piazzola.

 v minulém čísle Kurýra jsme vás seznámili s přehledem koncertů nové sezóny. nyní 
již můžeme návštěvníky přivítat na prvním z nich. vystoupí orchestr virtuosi di Praga.

byl založen v roce 1976 jeho uměleckým šéfem, 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, mezinárodní hudební festival Pontes apod. většinu všech svých 
vystoupení uskutečňuje orchestr na koncertních pódiích po celé evropě, mimoto 
podniká rozsáhlá turné do Jižní ameriky, usa, austrálie a Japonska. 

Repertoár orchestru je velmi široký a zahrnuje díla vejvanovského, mozarta, myslivečka, 
bacha, haydna, beethovena, mendelssohna-bartholdyho, Rossiniho, griega, elgara, 
Roussela, ale také hudbu 20. století a díla soudobých českých skladatelů. během  
své existence nahráli virtuosi di Praga přes 200 cd titulů. Jsou držiteli dvou platinových 
desek supraphonu za nejúspěšnější nahrávku klasické hudby a zlatých desek firem 
discover, supraphon a lupulus.

seznam sólistů,  kteří s orchestrem vystupují, zahrnuje zvučná jména jako např. Placido 
domingo, José cura, barbara hendricks, mstislav Rostropovič, igor oistrach, Pavel 
Kogan, claudi arimany, sergej Krylov či marina vyskvorkina.

 těšíme se na vaši návštěvu, věříme, že se setkáme opět v hojném počtu jako  
v minulých sezónách.

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 – 17. listopadu 214 +420 323 602 456

Domácí štěstí
 st 04 / 10 / 2017 – 19.30
   hRaJí: iva hüttneRová, michaela dolinová  
   a david suchaříPa. naPsal: Jiří Just,  
   Režie: ondřeJ KePKa.  

michal PavlíčeK  
a čombebanD
 st 11 / 10 / 2017 – 20.00
   KonceRt. maRtin ivan, michal PavlíčeK,  
   miloš meieR, michal neJteK.  

 spoleČNos t a ta Nec 

setkáNí seNIoRŮ  
– MeZINáRoDNí DeN seNIoRŮ
Po senior centrum říčany.

 spoleČNos t a ta Nec 

pRVNí ŘíČaNská VeŘeJNá taNČíRNa
Út

 Dě tI 

DoMácí Štěstí
st hrají: Iva hüttnerová, Michaela Dolinová a David suchařípa. napsal: Jiří 
Just, režie: ondřej kepka.

 Dě tI 

MIchaloVI MaZlíČcI  
– MIchal NesVaDba
so zábavné interaktivní představení pro děti.

 Dě tI 

Zlatý oŘíŠek
ne soutěž pro nadané děti.

 koNceRt Y 

MIchal paVlíČek a ČoMbebaND
st Koncert. Martin Ivan, Michal pavlíček, Miloš Meier, Michal Nejtek.

 spoleČNos t a ta Nec 

FueGo cup
ne 15. ročník taneční soutěže.

 Vá ŽN á huDba 

VIRtuosI DI pRaGa
st dirigent: oldřich Vlček. Koncert z cyklu „kruh přátel hudby”.

 spoleČNos t a ta Nec 

pRVNí ŘíČaNská VeŘeJNá taNČíRNa
čt

 koNceRt Y 

JaZZ bluFFeRs & DaRJa kuNcoVá
st Koncert v rámci pořadu „Jazzové večery v Říčanech”.

 koNceRt Y 

RobeRt kŘesťaN a DRuhá tRáVa
Pá Koncert přední české kapely Druhá tráva, která se během let odchýlila  
od původního moderního bluegrassu k nadžánrovému výrazu.

těšíme se na vaši návštěvu!

14.00
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19.30
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19.00

03

10.30

07

20.00

11

info@kclabut.cz

Nebuď labuť a  zaJdi na KultuRu!

09.00

15

eva uRbanová a  
moRavsKé KlavíRní tRio
 st 08 / 11 / 2017 – 19.30
   KonceRt z cyKlu „kRuh pŘátel huDbY”.  

aneta langeRová  
– na RaDosti 2017
 st 06 / 12 / 2017 – 20.00
   KonceRt za doPRovodu KaPely  
   a smyčcového tRia.  

10.00

08

DoMácí  Štěstí 
– komedie
 manželství diany a huga je v krizi. ona – marketingová ředitelka, on – umělec  
na volné noze. o veškerý chod domácnosti se stará on – ona vydělává. ale nefunguje 
to. do jejich domácnosti doslova vtrhne hospodyně vilemína gruntorádová z agentury 
domácí@štěstí.hned. Poradí, jak vyčistit skvrny od vína a rzi, jak vypnouti vrásky, jak 
zvětšit poprsí i zahnat bolesti hlavy. okamžitě vycítí, že v tomto manželství není něco  
v pořádku a rozhodne se − proti vůli obou manželů − udělat vítr i v jejich vztahu. 
zjistíme, jak řešily krize v kuchyni a loži naše babičky, jak dosáhnout slasti v oblasti lásky  
a jak tuto slast vyžadovat.

19.30

18

20.00

25
20.00

27

19.00

19
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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 
spojujeme s člověkem nebo s živo-
čichy. 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 Krkonošské-
ho muzea ve Vrchlabí.

Vstupné 40 Kč, děti 20 Kč, rodinné 
100 Kč

Co se děje v kultuře

Přírodovědná středa: 
Houby
středa 11. října od 16:00 do 18:00
sraz před budovou ZŠ u Říčanského 
lesa
Pojďte s námi na houby do Říčanské-
ho lesa, budeme sbírat a určovat hou-
by jedlé i nejedlé, zajímavé, barevné 
i průsvitné. Ukážeme si, jak vypadá 
rosolozub, krásnorůžek či lakovka 
ametystová. Dozvíte se, jak obrovské 
podhoubí mají václavky, které houby 
stromy vysávají a které s nimi naopak 
žijí v symbióze. Košíky s sebou!
Vycházku povede student Přírodově-
decké fakulty Petr Zehnálek.
V případě vytrvalého deště se akce 
ruší.

Vstupné 50 Kč

VýSTAVA HUb 
A myKOLOGICKá POrADNA
sobota 14. října od 10:00 do 13:00  
Říčanská hájovna
Vyrazte na houby a přijďte se poch-
lubit svými úlovky na Říčanskou há-

jovnu. Můžete se poučit, jak poznávat 
jedlé a nejedlé druhy a prohlédnout si 
odborně určené druhy rostoucí běžně 
v Říčanském lese.

DOPrOVODNý 
PrOGrAm K VýSTAVĚ – 
OrNITOLOGICKá VyCHáZKA
neděle 22. října od 14:00 do 17:00  
sraz u restaurace na Marvánku, 
Říčany

Přijďte s námi pozorovat ptáky 
v zemědělské krajině, kteří hleda-
jí potravu v keřích nebo v úhorech. 
Zjistíme, zda k nám již přilétli zimní 
hosté (např. kvíčaly) a zkusíme vypá-
trat stehlíky na bodlácích. Porozhléd-
neme se po různých druzích podzim-
ních plodů (brslen, hloh) a zjistíme, 
které jsou jedlé pro člověka a které 
pro ptáky. Budeme si povídat o šíře-
ní semen. Dozvíte se také, co sypat 
ptákům do krmítka během zimního 
období.

Součástí programu bude kroužková-
ní ptáků.
Vycházku povede Alena Klvaňová.
V případě deště se akce ruší.

Vstupné 50 Kč

Poradnu povede student Přírodově-
decké fakulty Petr Zehnálek.

Vstupné 50 Kč

83 texty.kuryr@ricany.cz



Z PŘírůSTKů mUZeA:  
HUTNICKá PeC
Na akci „Pravěké Říčany“, která 
se konala v rámci letošních Měst-
ských slavností v neděli 10. září, 
nejvíce pozornosti přilákalo po-
kusné hutnění železa. Hutnili jsme 
v kopii germánské hutnické pece 
zhotovené z jílu. Tyto pece přímo 
na katastru dnešních Říčan použí-
vali Germáni v prvním či druhém 
století našeho letopočtu. Archeo-
logický výzkum odkryl v roce 1986 
mezi silnicí na Kolovraty a Říčan-
ským potokem (prostor stavby 
věznice) přibližně třicet těchto pecí 
seskupených v deseti dílnách. Jed-
ná se o jeden z největších nálezů 
v rámci celých Čech. Otázkou je, 
kde místní Germáni brali pro hut-
nění surovinu. V případě Říčan se 
uvažuje o možnosti využití železi-
tých sraženin v okolí přilehlého po-
toka. Tento nezvyklý způsob však 
nebyl dosud uspokojivě prokázán.
Pokusné hutnění v rámci „Pra-
věkých Říčan“ zajišťovaných 
Muzeem Říčany provedl student 
archeologie, který se danou pro-
blematikou dlouhodobě zabývá. 
Nejprve si připravil železnou rudu, 
kterou vypražil v ohni a následně 
roztloukl palicí na prach. V peci 
topil od časného rána celkem deset 
hodin. Vypraženou a roztlučenou 
rudu do ní přisypával postupně. 

Pomocí stálého dmýchání dosá-
hl teplot kolem 1300 °C. Využil 
k tomu dřevěné uhlí, které Muze-
um Říčany získalo již v roce 2014 
tradičním postupem, totiž přibliž-
ně týdenním pálením v milíři při 
slavnostním otevírání venkovní 
expozice „Les jako zdroj tradice“ 
u Říčanské hájovny. 
Germánská hutnická pec bývala na 
jedno použití, neboť ji při vyjímá-
ní železa úmyslně rozbili. Tento-
krát však zůstala zachována, a tak 
putuje do muzejního depozitáře. 
Bude moci být znovu použita při 
jiné příležitosti nebo pro případné 
studium.

Martin Hůrka

Co se děje v kultuře
Didaktické centrum geologie:  
meteority a vltavíny
sobota 7. října od 14:00 do 17:00

Je tomu již 14,5 milionu let, kdy se 
nad územím dnešního Německa 
odehrálo dramatické divadlo.  Kilo-
metrové vesmírné těleso tehdy do-
padlo na zemský povrch za uvolnění 
energie odpovídající 1,8 milionům 
atomových bomb. Dopad po sobě 
zanechal hlavní kráter o průměru 
25 kilometrů a velké množství tek-
titů – světoznámých českých vlta-
vínů. Přijďte si tyto české poklady 
prohlédnout pořádně zblízka! Po-
dívat se budete moci také na pravé 
návštěvníky z vesmíru – meteority, 
dozvíte se o způsobech jejich vyhle-
dávání a také o tom, jak sami můžete 
v pátrání po nich pomáhat.
Vstupné 80 Kč, děti 40 Kč, rodinné 
200 Kč

Procházka městem s knihou 
Dalibora Hofty
Muzeum Říčany připravuje pu-
blikaci Neobyčejní občané aneb 
Postavy z říčanských ulic a domů – 
vzpomínky Dalibora Hofty (1924–
2016), které vycházely po dvanáct 
let v městském věstníku. Znalec 
Říčan, syn pokrokového starosty 
a vyhlášeného truhláře Jindřicha 
Hofty, vypráví se smyslem pro de-
tail a atmosféru chvíle především 
o Říčanech prvorepublikových. 
V příbězích místních obyvatel a sa-
mozřejmě i v příbězích vypravěče 
se odráží také doba druhé světové 

války a léta pozdější. Deset kapitol, 
ve kterých můžete s autorem projít 
městem a jeho dějinami, doplní his-
torické fotografie a další obrazový 
materiál (např. dobové reklamní 
prospekty). Kniha bude v prodeji 
od listopadu tohoto roku. 

Řemeslný kroužek – 
poslední volná místa!
Kdy: pondělí  15:30-17:00 
Pro koho: děti  7–14 let 
Lektorky: Petra Skřivánková, Klára 
Pilíková
Cena: 1 850 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. 
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výstava v Muzeu Říčany

13. 9/26. 11. 2017

jak
 semena 

    put u íj

* detailní fotografie 
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
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Co se děje v kultuře

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

do 12.10. Říčany SEN/DEN  – Výstava autorů Lindy Gurecké, Anny Plešmídové, Patrika Proška a Štěpána Baránka. Galerie Kotelna.

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

4.10. 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.

4.10. Říčany 19.30 Domácí štěstí – Michaela Dolinová, David Suchařípa a Iva Hüttnerová v situační komedii. Kulturní centrum Labuť.

7.10. Mnichovice 9.00 Krásné vyhlídky – Vycházka po turisticko naučné stezce. Sraz na nádraží Mnichovice, úvodní sladké pohoštění, 
prohlídka Zittova mlýna a další překvapení.

7.10. Říčany 10.30 Michalovi mazlíčci - Michal Nesvadba – To nejmilejší Michalovo představení se zvířátky. Jediné představení, kam se 
přijede podívat za dětmi i František. Kulturní centrum Labuť.

7.10. Štiřín
Den hanuše Ringhoffera – 11. ročník akce pro veřejnost. Parkem provází Václav Větvička, vystaven bude historický 
unikát z Národního technického muzea - vůz Tatra 80 prezidenta T.G.Masaryka z roku 1935. Prohlídka zámeckých 
interiérů aj.. Vstupné 100 Kč, děti do 15 let zdarma.

7.10. Strančice 11.00 - 17.00
Festival řemesel a jablečné slavnosti – 7. ročník festivalu. Celodenní řemeslný trh, dětské tvořivé dílny, ochutnávky 
jablečných odrůd místních sadařů, soutěž o nejlepší jablečný zákusek, dětská pěvecká a taneční vystoupení, divadélko 
aj. Areál minigolfu.

7.10.
Kostelec nad 
Černými lesy

12.00 1. ročník Černokostelecká FEFERONKA – Rodinný závod mezi místními podnikateli. Náměstí Smiřických, 
startovné 99 Kč

8.10. Říčany 10.00 Zlatý oříšek – 7. ročník soutěže pro šikovné a nadané děti. Kulturní centrum Labuť.

8.10. Říčany 14.00 Říčanská kuličková liga – Kuličkový turnaj pro každého bez ohledu na věk nebo zkušenosti. Hraje se podle 
oficiálních pravidel ČKS, kuličky je možné si půjčit. Kuličkové hřiště v parku Por. Koreše v Olivově ulici.

10.10. Kolovraty 19.00 Bílí lvi v JAR –  Cestopisné úterý v Klubu U Boudů.

11.10. 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.

11.10. Kolovraty 19.00 Kolovratské jazzování – Klub U Boudů.

11.10. Říčany 20.00 Michal Pavlíček a trio – Koncert Michala Pavlíčka s doprovodnou skupinou. Kulturní centrum Labuť.

14.10. Říčany 10.00
Pozvání do Afriky – MŠ a ZŠ Nemo zve všechny na prohlídku škol v duchu Afriky. Zábavný program, tancování, hra 
na nástroje, diskuse s učiteli, občerstvení. Tenisová hala.

14.10. Hrusice 10.00 - 14:00
Pohádkové hrusice – Pohádkový okruh pro děti se zábavným, trochu poznávacím a trochu turistickým program 
v Hrusicích. Vycházka po Hrusicích a okolí, při kterých poznáte místa známá z knížek a obrázků Josefa Lady. Tradiční 
Den otevřených dveří v Památníku Josefa Lady.

14.10. Velké Popovice 8.00 - 13.00
Farmářské trhy – Pivovar Velké Popovice. Výrobky místních farmářů, čerstvé ovoce, zelenina, med, koření, pečivo, 
mléčné a masné výrobky, květiny, bylinky, sirupy, marmelády a mnoho dalšího. Doprovodný program pro děti.

15.10. Říčany 7.26
Nedělní pochod s Líbou – Turistický pochod : Liteň – Tetín  – Beroun, 11 km, odjezd vlakem: Říčany 7.56 hod.
 Přihlášky na tel. 723 513 431, nebo email: libuse.rohoskova@centrum.cz. Další informace : www.kct-ricany.cz

18.10. 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.

18.10. Říčany 19.30
Virtuosi di Praga – Koncert známého orchestru založeného v roce 1976 dirigentem a houslovým virtuosem Oldřichem 
Vlčkem. Kulturní centrum Labuť.

19.10. Uhříněves 19.30
Tomáš Kočko & Orchestr – Koncert dvojnásobného držitele ceny Anděl za album roku. Vstupné 340 Kč, balkon 290 
Kč. Divadlo U22.

21.10. 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.

21.10. Kolovraty 18.00 Jazzijačka – Jazuzový večer se Steamboat Stompers. Klub U Boudů.

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

86



22.10. Říčany 14.00
Říčanská kuličková liga – Kuličkový turnaj pro každého bez ohledu na věk nebo zkušenosti. Hraje se podle oficiálních 
pravidel ČKS, kuličky je možné si půjčit. Kuličkové hřiště v parku Por. Koreše v Olivově ulici.

22.10. Štiřín 17.00 Sukův hudební Štiřín – Ivan Ženatý - housle, Stanislav Bogumia - klavír.

25.10. 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.

28.10. Kunice halloween – Zámek Berchtold

29.10. Říčany 10:30 Jak šel pejsek do školy – Divadélko Romaneto, kaple Olivovy dětské léčebny

31.10. Kolovraty 20.00 Záře cesty diamantového vozu ii – Přednáška Roberta Nevy v Klubu U Boudů.

Řádková inzerce
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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

Jedinečný snímek z doby před rokem 1911 ukazuje zástavbu při dnešní ulici Smiřických (zvané 
Štuksák). domy se tehdy rozprostíraly z velké části pouze na její východní straně. Přinejmenším 
vilka čp. 337 (vila Soňa) se dochovala v původní podobě. donedávna si původní vzhled držel 
i sousední domek čp. 227, který byl postaven roku 1897.


