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Hlavní téma:

Izolační zeleň
Zelená clona před hlukem  
z budoucího Pražského okruhu



Jana Kolorosová  
tajemnice svazku obcí Ladův kraj,  
manažerka Centra společných služeb 

Dětské: „Jak dlouho?“ (Než Ježíšek přinese vytoužené dárky.)  Dospělé: „Jak dlouho?“ (To potrvá, než 
ráno ve zpětném zrcátku místo tmy uvidíme zpívající tvář řidičky ve voze za námi.) Kamarádské: „Jak 
dlouho?“ (Jak dlouho že jsme se to neviděli?)

Několikrát se ještě převalí studené mlhy, párkrát pokloužeme po namrzlých silnicích lemovaných ne-
onovými vločkami a pak už prodlužující se dny s ranním světlem budou zpět. Listopadový chlad a šero 
nám krátí venkovní sportovní aktivity a práci na zahradě. Dává nám ale zase víc příležitosti odpovídat 
na všetečné a úsměvné otázky dětí, příležitost vidět se s kamarády. Při čekání na první vločky můžeme 
společně naporcovat svatomartinskou husu, upéct si vuřty na černém pivu z lokálních pivovarů, vyrobit 
krmítko pro ptáky, přebrousit zrezivělé hrany sáněk, s rodiči si nostalgicky prohlédnout stará alba. 

Letos první adventní neděle připadá sice až na 3. prosince. I tak budeme mít dostatek času na předvá-
noční úklid, nákup dárků, vytvoření dlouhého seznamu novoročních předsevzetí. Ano, dost času na tyto 
stresující aktivity, ale i dostatek času na ty adventně radostné či zklidňující. Mám v plánu v listopadu 
a prosinci navštívit muzeum v Říčanech, koncert v Kamenici, zaběžkovat si u Zvánovic - bude-li sníh, 
načerpat teplo v sauně v Čestlicích, projít novou stezku z Tehova do Světic, zjistit, kde přesně stál v Se-
nohrabech skokanský můstek, koupit si na stromeček perníčky v Mnichovicích, drobný charitativní 
dárek na tržíku v Kališti. Zabalit vnoučkovi pod stromeček ladovskou knížku z Památníku v Hrusicích, 
půjčit si knížku v louňovické knihovně, podívat se na hvězdy v Ondřejově, vyjet s mirošovickými na 
divadelní představení. 

Tipy, co vše lze zažít a navštívit v obcích Ladova kraje si můžete přečíst uvnitř tohoto čísla. Můžeme 
k tomu přibrat kamarády, nebo naopak se uvelebit sami doma v křesle třeba s Kurýrem a horkým šípko-
vým čajem z keřů na stezce mezi Klokočnou a Struhařovem.

Slovo úvodem
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Foto: rudolf Flachs
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Informace z radnice

Krátce ze Zastupitelstva města Říčany dne 11. 10. 2017
u Zastupitelstvo schválilo střednědobý výhled rozpočtu 
města Říčany do r. 2021.
u  Zastupitelstvo schválilo investiční záměr Umístění FVE 
na střechu budovy MěÚ Říčany na Komenského náměs-
tí a uvolnění finančních prostředků z rezervy FRM ve výši 
441 364 Kč na financování akce Rekonstrukce komunikace 
Verdunská I. etapa.
u  Zastupitelstvo souhlasilo s uzavřením Smlouvy o spo-
lečném postupu ve věci projektu Cyklostezka Do Prahy na 
kole – úsek Mnichovice – Kolovraty a o spolupráci veřejných 
zadavatelů. Také uložilo starostovi, že nesmí zahájit realizaci 
1. části cyklostezky (Říčany) dříve, než Městská část Praha 
– Kolovraty písemně vyrozumí město Říčany o zajištění fi-
nančních prostředků na realizaci úseku, který se nachází na 
území Hlavního města Prahy, Městské části Praha – Kolovra-
ty, ve svém rozpočtu.
u  Zastupitelstvo schválilo uvolnění částky 2 mil. Kč na posí-
lení HW a pořízení případného dalšího vybavení pro rozšíře-
ní úsekového měření.
u  Zastupitelstvo souhlasilo se spolufinancování projektu 
Pořízení velkokapacitního cisternového automobilu pro jed-
notku SDH města Říčany ve výši 3.207.000 Kč.
u  Zastupitelstvo schválilo uzavření veřejnoprávní smlou-
vy s Českou republikou – Hasičským záchranným sborem 
Středočeského kraje o poskytnutí individuální dotace ve výši 
500.000 Kč na technický kontejner pro záchranu osob ze za-
valených prostor.

u  Zastupitelstvo uložilo odboru správy majetku zajistit, aby 
u akce „Vodovod Říčany – přiváděcí a rozvodné řady Strašín, 
Pacov a Radošovice“ bylo postupováno striktně při stanove-
ní ceny za služebnost pro vodovodní přípojky dle ustanovení 
čl. II odst. 3 směrnice města Říčany č. 1/2014, kde se doslova 
uvádí: „V případě, že je realizována vodovodní přípojka spo-
lečně s kanalizační přípojkou, tj. v případě, že jsou horizon-
tálně od sebe max. 1 m, je úhrada za služebnosti stanovena 
v ceně za jednu služebnost, tj. nedochází k dvěma úhradám 
za služebnost.“ Dále uložilo odboru správy majetku zajistit, 
aby v zadávacím řízení na akci „Vodovod Říčany – přiváděcí 
a rozvodně řady Strašín, Pacov a Radošovice“ byly ceny za 
provedení veřejných částí přípojek nejvýše v úrovni hodnot 
stanovených v ceníku ÚRS. Zastupitelstvo souhlasilo, že 
o alikvotní část dotace, která bude přidělena městu na veřej-
né části přípojek, budou poníženy částky účtované městem 
partnerům za realizaci veřejných částí jejich přípojek.
u  Zastupitelstvo vzalo na vědomí Studii využití území are-
álu bývalé věznice v Říčanech a souhlasilo, aby byla jedním 
z podkladů pro změnu územního plánu v lokalitě i pro přípra-
vu následné revitalizace celého areálu.
u  Zastupitelstvo souhlasilo se stavebním záměrem „Itali-
nox II – skladová hala“ v k. ú. Jažlovice, za podmínky uzavře-
ní plánovací smlouvy s finančním příspěvkem ve výši 1,6 mil. 
Kč a pověřilo starostu podpisem plánovací smlouvy.  

Zastupitelé projednali celkem 21 bodů,  
kompletní zápis ze ZMŘ je k dispozici na www.ricany.cz       

Krátce z rady 12. 9. 2017
u Rada souhlasila s uzavřením smlouvy o provozování 
služby senior taxi s provozovatelem ROSI LOGISTIC, 
s.r.o., za cenu 22 Kč/km vč. DPH. Službu bude dotovat 
město. Senioři za jednu jízdu zaplatí pouze 15 Kč.
u Rada souhlasila s dodávkou a instalací svislého do-
pravního značení za cenu 161.147,80 Kč vč. DPH od GS 
PLUS, s.r.o.
u Rada souhlasila s výpovědí zemědělcům pronajatých 
pozemků pro projekty výsadby izolační zeleně.

Krátce z rady dne 21. 9. 2017
u Rada souhlasila se zahájením zadávacího řízení na ve-
řejné zakázky č. 8/2017 IT – Elektronická úřední deska 
(EÚD), zakázku č. 9/2017 IT – Grantový portál a investiční 
mapa města, zakázku č. 10/2017 IT – Osobní portál občana 
a zakázku č. 11/2017 IT – Systém pro správu smluv. Schvá-
lila zadávací dokumentace a jmenovala hodnotící komise.
u Rada souhlasila se zpracováním projektové dokumen-
tace na revitalizaci komunikace Bezručova, úsek Zborov-
ská – K Podjezdu za cenu 820.380 Kč vč. DPH. Zhotovite-
lem bude Ing. Jindřich Bašta – MJSTAV.
u Rada souhlasila s realizací výměny svítidel ve vybra-
ných lokalitách v Říčanech a doplnění veřejného osvětle-

Pozvánka 
pro říčanskou veřejnost na

 řádné zasedání
Zastupitelstva města Říčany

středa 8. 11. 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

ní o 2 nové světelné body zhotovitelem SUNNYMONT 
s.r.o., za cenu 2.702.026,90 Kč vč. DPH. Radní souhla-
sili s podmínkami čerpání investiční dotace v Programu 
EFEKT 2017 na tuto modernizaci.
u Rada souhlasila se zřízením funkce místního protidrogo-
vého koordinátora dle § 29 odst. 2, zákona č. 65/2017 Sb., 
o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek.
u Rada schválila Pravidla ke stanovení výše platu ředi-
telům příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je 
město Říčany. Souhlasila s navýšení počtu pracovníků 
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padného dalšího vybavení pro rozšíření úsekového mě-
ření. 
u Rada doporučila Zastupitelstvu města Říčany vzít 
na vědomí Studii využití území areálu bývalé věznice 
v Říčanech, revize č. 3, datum 06/2017, vypracoval Ing. 
arch, Ing. Michal Hynek, OÚPRR MěÚ Říčany a vyu-
žít ji jako jeden z podkladů pro změnu územního plánu 
v daném území i pro přípravu následné revitalizace ce-
lého areálu. 
u Rada doporučila Zastupitelstvu uzavření veřejnopráv-
ní smlouvy s Česká republika – Hasičský záchranný sbor 
Středočeského kraje, jejímž předmětem je poskytnutí in-
dividuální dotace ve výši 500.000 Kč na technický kontej-
ner pro záchranu osob ze zavalených prostor. 
u Rada stanovila zhotoviteli ROBSTAV stavby, k.s. ná-
hradní termín dokončení stavebních prací na díle „Re-
konstrukce komunikace Nerudova“ do 13. 10. 2017. Po-
kud zhotovitel tento termín dokončení stavebních prací 
a předání díla nedodrží, souhlasí Rada s odstoupením od 
smlouvy.

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

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 15. 11.

u  s místostarostkou Hanou Špačkovou 

Tento měsíc bude 22. 11.

na odbor územního plánování a reg. rozvoje v souvislosti 
s novelou Stavebního zákona.
u S roční výpovědní lhůtou budou vypovězeny nájemní 
smlouvy zemědělcům v lokalitě nad Marvánkem. Souhla-
sila s tím rada města.

Krátce z rady dne 27. 09. 2017
u Rada pověřila s účinností od 27. 9. 2017 vedoucího od-
boru správy majetku k udělování souhlasu k užívání kry-
tých sportovišť v majetku města za účelem krátkodobých 
pronájmů.
u Rada města schválila opravu povrchu místní komuni-
kace Riegrova v Říčanech z důvodu nevyhovujícího sta-
vebně-technického stavu.

Krátce z rady dne 5. 10. 2017
u Rada souhlasila s přijetím dotace z Integrovaného regi-
onálního operačního programu na projekty tří územních 
studií veřejného prostranství – lokalita Kozinova, Říčany, 
Klokočná, Tehov.
u Technický dozor investora na akci „Rekonstrukce hrá-
ze, objektů a odbahnění rybníka Srnčí“ za cenu 119.790 
vč. DPH bude provádět NDCon,  s.r.o. S uzavřením pří-
kazní smlouvy souhlasila rada města.
u Rada schválila výpůjčku dřevostavby v areálu Strašín-
ská pro Běžecký klub Říčany z.s.
u Rada doporučila Zastupitelstvu schválit Smlouvu 
o společném postupu ve věci projektu „Cyklostezka Do 
Prahy na kole – úsek Mnichovice – Kolovraty“ a o spolu-
práci veřejných zadavatelů.
u Rada doporučila Zastupitelstvu města Říčany souhla-
sit se stavebním záměrem „Italinox II – skladová hala“ 
v Jažlovicích. Předmětem plánovací smlouvy je finanční 
příspěvek na infrastrukturu 1,6 mil. Kč.
u Rada souhlasila s přijetím dotace na akci „Rozší-
ření chodníků 17. listopadu, Říčany“ v celkové výši 
1.798.000 Kč z rozpočtu Státního fondu dopravní infra-
struktury na rok 2017.
u Rada souhlasila s realizací veřejného osvětlení ulice 
Na Vysoké firmou ELTODO- CITELUM s.r.o., za cenu 
339.345 Kč vč. DPH.
u Rada vzala na vědomí přerušení provozu v MŠ Čtyř-
lístek, Srdíčko, Zahrádka, U Slunečních hodin od 27. 12. 
2017 do 2. 1. 2018 z důvodu nezájmu rodičů o docházku 
dětí v době vánočních prázdnin.
u Rada souhlasila s vysláním delegací na reprezentaci ČR 
ve složení P. Šmolíková a E. Straškrabová do partnerského 
města Dainville, ve dnech 29. 11. - 2. 12. 2017 a s přijetím 
daru ve výši 500 euro od města Dainville. Na výroční kon-
ferenci sítě partnerských měst - Albertslund 24.- 26. listo-
padu 2017 odcestuje P. Šmolíková (předsedkyně Komise 
pro partnerská města) a Jana Vavřinová. 
u Rada doporučila Zastupitelstvu města Říčany uvolnit 
z rezervy FRM částku 2 mil. Kč na rozšíření HW a pří-

Nabídka Turistického 
informačního  
centra na náměstí

do konce roku zbývají dva měsíce a naše infocentrum 
se připravuje na Vánoce a na příští rok. 
Nabízíme osm druhů stolních a nástěnných kalendářů 
na rok 2018 od Josefa Lady. Můžete koupit mnoho 
publikací s Ladovými obrázky, tou nejnovější, kterou 
jsme ještě neměli v nabídce, je knížka Jak se kocourek 
vydal do světa. Jistě také všechny potěší připravovaná 
publikace Neobyčejní občané aneb Postavy z říčanských 
ulic a domů od autora dalibora Hofty. Během listopadu 
bude i tato kniha u nás v prodeji. 
další novinkou jsou skleničky s logem Říčan. 
Nezapomeňte, že opět nabízíme mikulášské a vánoční 
tašky, jmenovky na dárky a balicí papír. a samozřejmě 
výbornou kávu z říčanského podhradí.
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Memorandum pro Pražský okruh  
do roku 2022 schválilo čtrnáct obcí

Starostové obcí a pražských městských částí podepsa-
li v Říčanech Memorandum za dostavbu Pražského 
okruhu.  Žádají o co nejrychlejší dostavbu jihovýchodní 
části okruhu mezi dálnicí D1 a Štěrboholskou spojkou 
a především pak ukončení další diskuze ke změnám 
trasy v této oblasti.  Starostové napříč politickým spek-
trem upozorňují na škody, které nedokončení výstavby 
přináší obyvatelům. 
Ve čtvrtek 5. 10. 2017 se do Říčan sjeli k podpisu memo-
randa zástupci měst, městských částí a obcí dotčených 
intenzivní dopravou, související s nedokončenou jihový-
chodní částí obchvatu metropole.
„Je to nekonečný příběh, kde se stále objevují nové a nové 
vlny sporů a překvapení,“ vysvětluje starosta Říčan Vladi-
mír Kořen (Klidné město) a dodává: „Jsou starostové, kte-
ří vnímají výstavbu okruhu jako ohrožení a hledají nové va-
rianty. Jsou ale také starostové, kteří nechtějí přihlížet, jak 
jsou obyvatelé jejich obcí obětí nekončících diskuzí. V Říča-
nech doprava kvůli neexistujícímu okruhu každý den kola-
buje, ohrožuje nás, škodí… Debaty musí jednou skončit.“ 
Zastupitelstva požadují, aby byl letos dokončen proces 
posouzení vlivu na životní prostředí a v průběhu příští-
ho roku bylo dopracováno a schváleno územní řízení. 
Starostové z různých politických uskupení se shodují, že 
nedokončením pražského okruhu vznikají obyvatelům 
i městům velmi výrazné škody. Každodenní tranzit desítek 
tisíců automobilů v ulicích měst přináší nejen dopravní 
komplikace, ale i výrazným způsobem snižuje bezpečnost. 
Starostové v memorandu opakovaně žádají stát a jím zří-
zené instituce, aby v co nejrychlejších termínech zajistil 
zpracování a schválení všech potřebných stanovisek a po-
volení tak, aby výstavba chybějící části Pražského okruhu 
mohla být zahájena nejpozději v roce 2020.
Vydání územního rozhodnutí do poloviny roku 2018 po-
važují zástupci samospráv za hraniční pro rozhodnutí 
o případných náhradách za škody, které souvisejí s ne-

dokončením části 511 SOKP. Ty doposud nebyly právně 
vymáhány v očekávání brzkého dořešení celé situace.  
Posudek vlivu stavby na životní prostředí EIA připomín-
kovalo i město Říčany. Starosta Vladimír Kořen (Klidné 
město) informoval zástupce samospráv o vznesených 
námitkách. Ty byly z drtivé většiny vypořádány kladně. 
Jednalo se například o přidání izolační zeleně a omeze-
ní osvětlení celé trasy. Vyhověno nebylo v požadavku na 
zvýšení protihlukových stěn, nicméně se bude tato otázka 
řešit v dalších stupních přípravy.
Ochránit obyvatele Říčan před důsledky intenzivní tran-
zitní dopravy chce město i dopravním opatřením zákaz 
tranzitu nad 12 tun. Po ukončení objízdné trasy stanovené 
v souvislosti s opravou komunikace Přátelství, se očeká-
vá snížení počtu kamionů, které si zatím díky nedokon-
čenému pražskému okruhu cestu přes Říčany zkracují. 
V provozu již je průjezdný vážní systém instalovaný ve 
spolupráci se Středočeským krajem na komunikaci 101/
II, který sedm dní v týdnu a 24 hodin denně monitoruje 
váhu projíždějících nákladních vozidel. Vysoké pokuty by 
měly omezit průjezd přetížených vozů, které mají devastu-
jící dopad na klíčové komunikace ve městě. 
„V řádu týdnů se už objeví značky omezující tranzit, čekáme 
na dokončení rekonstrukce ulice Přátelství,“ vysvětluje sta-
rosta Kořen a dodává: „Nicméně zákaz tranzitu kamionů, 
neodstraňuje příčinu. Jediným řešením je právě dokončení 
jihovýchodní části Pražského okruhu.“ 
Další opatření, které by mělo zvýšit dopravní bezpečnost 
především v okolních obcích, je instalace úsekového mě-
ření. Umístěno bude na  sedmnácti místech, kde řidiči 
často porušují maximální stanovenou rychlost a dochází 
tam k nebezpečným situacím. Po tomto opatření volaly 
místní samosprávy, které nemají zřízenou obecní policii. 
Tyto kamery budou sloužit zároveň k monitorování a vy-
hodnocování kamionové dopravy.

Kateřina Lauerová, tisková zpráva města Říčany
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Zelená clona před hlukem z budoucího 
Pražského okruhu

Výsadba pásů izolační zeleně byla slavnostně zaháje-
na. První dub z rozsáhlé výsadby stromů a keřů, které 
v budoucnu sníží negativní dopady Pražského okruhu, 
byl vysazen dne 16. října 2017. Ruku k dílu přiložil 
starosta města Říčany Vladimír Kořen a Jan Javůrek, 
jednatel společnosti Zoeller Systems s.r.o. Finančně na 
projekt přispěje Evropský fond pro regionální rozvoj. 
Čtyři pásy zeleně budou do poloviny prosince vysazeny 
na rozloze přibližně 7 hektarů v lokalitě mezi přivaděčem 
101/II, halami společnosti Zoeller a dále směrem k ulici 
Lipanská. Tyto výsadby budou mít charakter stromo-ke-
řového remízu a dotvářet je bude luční trávník. Celkem 
zde bude vysázeno na 610 stromů a 30 271 keříků a keřů, 
které budou chránit obydlené okrajové části Říčan od ne-
gativních dopadů budoucího Pražského okruhu. Kromě 
snížení hluku a prachu, bude nový krajinný prvek důležitý 
i v plnění funkce proti větrné a vodní erozi. 
„Říčany si myslím zaslouží velkou zelenou clonu, která město 
oddělí od dopravních tepen a vytvoří bariéru před prachem, 
škodlivými emisemi a hlukem především z dopravy,“ vysvět-
luje starosta Říčan Vladimír Kořen (Klidné město) a dodá-
vá: „Prvních sedm hektarů bude vysazeno do konce roku. Je 
symbolické, že jsme vysadili první dub nedaleko největší stro-
jírenské firmy v Říčanech firmy Zoeller Systems s.r.o., která 
letos oslavila 25 let v České republice. Firma patří k velkým 
tahounům z hlediska ochrany životního prostředí.“ 

Uvedená lokalita se nachází uprostřed lánu orné půdy, 
kde byla v minulosti po scelení pozemků a nástupu inten-
zivního zemědělství odstraněna veškerá stromová i ke-
řová zeleň včetně travního porostu. Tato činnost s sebou 
nesla všechny negativní jevy jako splavování orné půdy 
a její degradace, vzniky sněhových jazyků vlivem větru na 
nechráněné komunikaci, prašnost a hluk v důsledku chy-
bějícího přirozeného filtru. 
„Jsme rádi, že se v těsné blízkosti naší firmy realizuje tak 
významný projekt s pozitivním dopadem na životní prostře-
dí. Domnívám se, že tento záměr má předpoklady efektivně 
a v poměrně krátkém čase prospět této lokalitě jak z hledis-
ka hlukového zatížení, tak i vizuálně. Zkrátka se do tohoto 
místa vrací kousek přírody. To samozřejmě vítáme. Jsme ko-
neckonců firma, která se uplatňuje na trhu úzce souvisejícím 
s problematikou životního prostředí,“ uvedl Jan Javůrek 
jednatel společnosti Zoeller Systems s.r.o.
S návratem remízů se vrátí i pestrost živočichů a ptáků, 
kteří zde najdou opět úkryt i potravu a vzniknou nová lo-
kální biocentra. Díky obnově kořenového systému se bude 
voda lépe zadržovat v krajině a sníží se tím splavování 
půdy a znečišťování vodních toků. Vysazeny budou jilmy, 
duby letní a tři druhy javorů – klen, mléč a babyka. Z keřů 
bude zasazen brslen, trnka, kalina, hloh, růže, líska a ptačí 
zob od keříčků po velké keře.
Výsadbu a rozvojovou péči o vysazené dřeviny a násled-
nou péči o založené travní plochy realizuje společnost 
GREEN PROJECT, s.r.o. Město se úspěšně ucházelo 
o dotaci z výzvy 29 Operačního programu Životní prostře-

dí, která by měla uhradit 80 % nákla-
dů z celkové „vysoutěžené“ částky 
4 684 350 korun.
„Myslím, že podobná investice má 
z hlediska ochrany přírody, zdraví 
obyvatel i cenné půdy velký smysl. Dě-
kujeme Ministerstvu životního pro-
středí a jím zřízeným organizacím za 
podporu,“ dokončuje starosta Kořen. 
Projekt navazuje na již proběhlé vý-
sadby v okolí Říčan a další se plánují.

Kateřina Lauerová, 
tisková zpráva města Říčany
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Nástropní malby ve Staré radnici se 
nakonec zachrání!

Mimořádné zastupitelstvo konané ve středu 27. září 
2017 odhlasovalo záchranu maleb ve Staré radnici. Zá-
sadním podnětem pro přehodnocení dalšího postupu, 
bylo nalezení vhodného prostoru pro přemístění Měst-
ské knihovny. Přihlédnuto bylo i k dalšímu odborné-
mu názoru na význam maleb od profesora Jana Royta 
z Univerzity Karlovy.
Zastupitelstvo původně schválilo nejtěsnějším možným 
rozdílem pouze částečné zachování fragmentů maleb. 
Strop však měl být zcela odstraněn. Část zastupitelů i ve-
řejnosti ale hledala další možná řešení. Největším úskalím 
byla tíživá situace Městské knihovny, která v současnosti 
není v provozu. Právě nalezení nových prostor pro knihov-
nu otevřelo dveře novému jednání. 
„Během několika dní se objevily nové skutečnosti a svit-
la naděje na jiný způsob řešení velmi složitého problému. 
Dostali jsme tip na vhodný objekt pro knihovnu, který jsme 
okamžitě navštívili se správou majetku a ředitelem knihov-
ny,“ vysvětluje starosta Vladimír Kořen (Klidné město) 
a dodává: „Zároveň jsem ještě pro jistotu kontaktoval zná-
mého historika umění pana profesora Jana Royta.“  
Ten označil malby jako zajímavé z hlediska kulturně his-
torického a hodnotné. Zcela jednoznačně se vyslovil pro 
jejich zachování. Na základě těchto nových podnětů svolal 
starosta nejdříve operativní schůzku zastupitelů a vyhlásil 
zasedání zastupitelstva v mimořádném termínu.
Na jednání zastupitelstva byla přizvána i odbornice Lud-
mila Maděrová, vedoucí oddělení restaurování Národní-
ho památkového ústavu Středních Čech, která na místě 
o malbách pohovořila. Upozornila, že ve Středočeském 
kraji se jedná o pozoruhodnou malbu hlavně v rozsahu 

figurálních maleb, námětově pestrou. Zdůraznila i kvalitu 
řemeslného provedení. Uvedla, že jde o dílo, které by se 
mělo zachovat i pro budoucí generace. 
„Pod vlivem těchto nových okolností jsem já osobně i několik 
dalších zastupitelů přehodnotili své původní rozhodnutí. 
Prošla záchrana celé malby, přičemž to bylo na poslední 
chvíli. Firma už byla připravena strop jednou provždy od-
stranit,“ komentuje starosta Kořen.
Ve světle nových skutečností bylo zastupitelstvem revoko-
váno usnesení předešlého jednání a přijato usnesení o za-
chování a restaurování nalezené stropní malby v plném 
rozsahu. Restaurovaný prostor bude určen pro reprezen-
tační účely a jako koncertní sál.  Zrušeny budou příčky 
a sál bude obnoven v původní velikosti a výšce. V druhé 
části bývalé knihovny vznikne i výstavní prostor. Podkroví 
bude zčásti sloužit jako administrativní prostor pro po-
třeby úřadu. Následně začaly úpravy projektu a začala se 
příprava výběrového řízení na restaurátorské práce. Pro 
záchranu stropní výmalby bude nutné malby sejmout. 
Restaurovány budou i pruhy secesního dekóru. Městská 
knihovna bude do nových prostor přestěhována ihned po 
dokončení nezbytných formálních náležitostí. 
K nálezu maleb došlo po odstranění sníženého stropu, 
krátce po zahájení prací v prostorách knihovny. Práce byly 
prováděny v rámci rekonstrukce střechy Staré radnice. 
Jedná se o nástropní malbu naivního charakteru z druhé 
poloviny 19. století a secesní pás šablonového dekoru na 
nosných stěnách budovy. Po nálezu byla stavba zastavena 
a čekalo se na rozhodnutí. Informace přinesl říjnový Ku-
rýr.

Kateřina Lauerová, tisková zpráva města Říčany
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Nechají si obyvatelé Pacova protéci  
vodovod mezi prsty?

Stavba vodovodu závisí na tom, kolik lidí se zapojí do 
společného projektu
Pitná voda. Dostatek a kvalita vodních zdrojů je téma 
celosvětové. V našich zeměpisných šířkách máme po-
cit, že je to věc samozřejmá, o kterou se snad ani není 
třeba obávat. Přitom opak je pravdou. Skrytý „boj o 
vodu“ se vede i v Říčanech.
Se záměrem přivést veřejný vodovod do lokality nového 
Pacova a připojit dosud nenapojené nemovitosti a po-
zemky, seznámilo město majitele vloni na podzim. Hlavní 
investicí je nový přivaděč od vodojemu na Strašín, který 
by přinesl vylepšení tlakových poměrů v síti.  Některé ob-
lasti se v Říčanech potýkají s nízkým tlakem vody. Další 
částí projektu je výstavba vodovodních řadů a přípojek k 
jednotlivým nemovitostem. Tam zastupitelé rozhodli, že 
financování by mělo probíhat poměrem 50 % město, 50 % 
majitelé nemovitostí s tím, že velkou část nákladů vykryjí 
evropské dotace. 
Díky roční intenzivní práci mnoha oddělení napříč úřa-
dem se podařilo zajistit dotaci SFŽP, která by pokryla 
okolo 63 % způsobilých nákladů. K získání dotace výraz-
ně přispěla i skutečnost, že po provedených rozborech v 
soukromých studnách dané lokality byly zjištěny mno-
honásobně překročené bakteriologické limity používané 
„pitné" vody z těchto studní. Výjimkou nebyla nadlimitní 
přítomnost koliformních bakterií, Ecoli, zvýšený obsah 
železa, manganu, zhoršená barva, zákal či zápach.  
Vodovodní potrubí, které by mohlo přivést kvalitní pitnou 
vodu, se zde mohlo položit již kolem roku 2013 v době, 
kdy se budovala kanalizace. Tehdy se však většina obyva-
tel nechtěla na akci finančně spolupodílet. Přesto proběh-
ly rezervace odběru vody pro tyto vodovodní řady. Nyní už 
další napojení není možné z důvodu dosažení maximální-
ho stropu množství vody, které Říčany mohou smluvně 
odebírat z pražské sítě.
V současné chvíli podepsalo smlouvu přes 80 majitelů 
nemovitostí, přičemž cílem je dosáhnout 142 majitelů. V 
ulicích, kde by se měly stavět vodovodní řady, nyní probí-
há kontaktování všech majitelů nemovitostí. Rčení: „Teď 
nebo nikdy“ je zde zcela na místě, neboť rezervovaná ne-
využitá kapacita připadne jiným zájemcům. Není čas vá-
hat, do konce listopadu 2017 musí mít město jasno, kdo 
má o vodu zájem. Po dokončení projektování řadu a pří-
pojek už nebude žádná změna možná. Do konce roku by 
se měla vyhlásit veřejná zakázka na hlavního dodavatele 
stavby a je potřeba znát přesný rozsah stavby.  Výsledek 
soutěže upřesní nejen dopad do rozpočtu města, ale i výši 
spoluúčasti obyvatel. Maximální spoluúčast majitelů je 
garantována na 30 tisíc korun na 1 připojovaný objekt. 
Může být i nižší, pokud se podaří veřejnou zakázkou zís-
kat výhodnou cenu kompletního díla. K podílu na vodo-

vodním řadu si každý majitel musí přičíst částku za podíl 
na vybudování části veřejné přípojky k hranici pozemku, 
která mu bude naprojektována, zhotovena a vyúčtována 
též za vysoutěženou cenu. Částka se liší případ od pří-
padu, maximálně však dle certifikovaných sazeb ÚRS 
(odhadem se pohybuje mezi 2-3 tisíci Kč za metr přípoj-
ky). Přípojky od hranice pozemku k nemovitosti nemůže 
město financovat a budou v režii majitelů.  Celá přípojka 
však přejde po čase do vlastnictví majitelům nemovitostí a 
veřejný řad zůstane městu. Celkové investice na realizaci 
akce „Vodovod Říčany - přiváděcí a rozvodné řady Stra-
šín, Pacov a Radošovice“ činí odhadem 30 až 40 milionů 
korun. Z této celkové částky připadne zhruba 15 až 20 mi-
lionů korun na vybudování propojky z vodojemu Olivova 
na Strašín. Náklady na tuto část uhradí zhruba z poloviny 
město a z druhé poloviny dotace Státního fondu životního 
prostředí. Dalších 15 až 20 milionů budou stát vodovodní 
řady v ulicích Pacova, opět i zde zhruba polovinu uhradí 
dotace. A jak už bylo řečeno, zbývající část bude hradit 
město „napůl“ s obyvateli. Pokud se podaří naplnit dosta-
tečný počet smluvních zájemců.  

Kateřina Lauerová, tisková zpráva města Říčany

9



Informace z radnice

Pra-

Pracovní jednání benchmarkingové iniciativy pro-
běhlo na začátku října v Říčanech. Zástupci patnácti  
měst porovnávali výsledky činnosti úřadu za uplynulé 
období a diskutovali na aktuální téma. Po šesti hodi-
nách jednání pokračoval program u rybníka Marvánek 
praktickými ukázkami techniky a zásahů hasičského 
záchranného sboru (HZS) Středočeského kraje a dob-
rovolných hasičů z Říčan. 
Ve dnech 4. – 5. října 2017 přivítaly Říčany tajemnice a ta-
jemníky na jednání pracovní skupiny benchmarkingové 
iniciativy (PS BI 2005). Tato iniciativa vznikla zejména 
proto, aby zástupci státní správy měli možnost porovná-
vat výsledky práce úřadu, tj. výkonů v jednotlivých agen-
dách. Říčany jsou členy skupiny B, která sdružuje obce 
s rozšířenou působností (ORP) se správním obvodem od 
50 do 100 tisíc obyvatel. Kromě Říčan jsou tedy v pracovní 
skupině například taková města jako Tábor, Písek, Cheb, 
Jablonec nad Nisou, Trutnov, Kolín, Černošice, Chrudim, 
Hodonín, Kroměříž, Šumperk, Vsetín, Uherské Hradiště, 
Uherský Brod a Šlapanice u Brna. 
Jednání PS BI má danou strukturu a hostitelské město 
vždy zajišťuje doprovodný program a ukázky ze zajíma-
vé činnosti města a regionu. Po zahájení jednání vystoupil 
radní města Říčany David Michalička s prezentací, co za-
jímavého v posledních letech město připravuje a s jakými 
problémy se potýká. Pak jednání pozdravil starosta města 
Vladimír Kořen a následovala tzv. „dobrá praxe“ hostitel-
ského města. Tu v půlhodinovém bloku prezentoval Tomáš 
Rákos z D21 a byla zaměřena na participativní rozpočtová-
ní a projekt Řídím Říčany. Tento systém zapojení veřejnos-
ti do rozhodování vedení města byl přítomnými zástupci 

V Říčanech  
se setkali tajemníci

Hlavní jednání pracovní skupiny probíhalo v zasedací místnosti 
radnice na Masarykově náměstí.

o participativním rozpočtování (tzv. pébéčku) a projektu Řídím 
Říčany přednášel Tomáš rákos z d21.

Tajemnice a tajemníci porovnávají výsledky práce. 
Benchmarking znamená důsledné sledování výkonů 
a nastavování trendů dle výsledků z řady let. Koromě tajemníků 
se setkání většinou účastní i interní auditoři členských měst.
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ostatních měst velmi oceněn, protože opravdu účinný 
prostředek zatím ve skutečnosti neexistuje a je radnice-
mi obecně požadován. Poté lídr PS B Stanislav Kocourek 
prezentoval výsledky analýzy agendy č. 10 – dopravní pře-
stupky a celkovou analýzu úkonů ve státní správě. Vedení 
města Říčany může být s hodnocením spokojeno, protože 
ve valné většině sledovaných ukazatelů výkonnosti úřadu se 
Říčany umisťují nad průměrem skupiny PS B. V rámci vý-
měny aktuálních informací zástupci územních celků disku-
tovali o stavu připravenosti měst na zavedení Nařízení EU 
o ochraně osobních údajů (tzv. GDPR) a o zákonu o střetu 
zájmů (tzv. „lex Babiš“), který zavádí pro politiky a některé 
vedoucí úředníky nové povinnosti. 
Pozdě odpoledne autobus dopravil zástupce měst k rybníku 
Marvánek, kde na prostranství v okolí rybníka byly připrave-
ny ukázky z práce HZS Středočeského kraje a dobrovolných 
hasičů z Říčan. Kromě prohlídky kompletní zásahové vý-
stroje profesionálních hasičů měli účastníci setkání možnost 
projít zakouřeným stanem s infrakamerou nebo zkusit zkro-
tit proud vody z různých koncovek hasících hadic. Ještě i za 
tmy při osvětlení balónem a ledkovými zásahovými reflekto-
ry si měli možnost všichni prohlédnout nejmodernější zása-
hovou techniku HZS. Velitel HZS Roman Hejzlar odpovídal 
na dotazy zástupců jednotlivých měst a vyzdvihnul aktivní 
spolupráci vedení radnice v Říčanech s HZS Stč kraje. 

Následující dopoledne po vyčerpávajícím jednání bylo vě-
nováno kulturní osvětě. A protože téměř polovina členů PS 
B je z Moravy, zajistili jsme douhodinový program v národ-
ní kulturní památce (NKP) Vyšehrad. Drahomíra Kolma-
nová ze správy NKP účastníky provedla některými i méně 
známými památkami a jako ředitelka putovní výstavy „Má 
vlast cestami proměn“ pozvala zástupce měst na již 10. roč-
ník akce, který bude na Vyšehradě zahájen v květnu 2018. 
Aktuální část této putovní výstavy mají možnost občané 
Říčan zhlédnout každoročně na Masarykově náměstí vedle 
staré radnice.     Tomáš Mařík

Velitel HzS stanice v Říčanech roman Hejzlar vysvětloval princip 
pohybu v zakouřeném prostoru a proč je důležité při zásahu 
v takovém prostředí vybavení infrakamerami. 

dobrovolní hasiči z Říčan na Marvánku řídili ukázku, jak se změ-
nila zásahová technika a ovladatelnost koncovek hasících hadic.  

Správa NKP Vyšehrad ve spolupráci s Vyšehradskou kapitulou 
připravila pro zástupce měst mimo jiné varhanní koncert 
v bazilice sv. Petra a Pavla.  

Tzv. světelný balón HzS Stč kraje, stanice Říčany poskytoval 
dostatek světla pro ukázku zásahové techniky i dlouho po 
setmění.

Profesionální hasiči ze stanice v Říčanech také předvedli 
speciální vůz s technikou na vyprošťování, na který přispělo 
město Říčany. 
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Referent Odboru územního plánování a regionálního rozvoje
POŽADUJEME:   VŠ vzdělání uznané pro autorizaci v oboru územní plánování, nejméně 

18 měsíců praxe při výkonu územně plánovací činností ve veřejné správě 
výhodou nebo VŠ v příbuzném oboru, uznaného pro autorizaci v oboru územní 
plánování nebo se stavebním zaměřením a nejméně 3 roky odpovídající praxe 
výhodou

LHŮTA PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK: 10. 11. 2017 do 10.30 hod.
TERMÍN VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ: 13. 11. 2017 ve 14.00 hod. – účast na VŘ je závazná 
podáním přihlášky včetně všech náležitostí – účastníci nebou k účasti vyzýváni. 

Referent oddělení hospodářské správy na odboru správy majetku
POŽADUJEME:  Vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu  

- právní směr výhodou
LHŮTA PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK: 20. 11. 2017 do 17.30 hod.
TERMÍN VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ: 21. 11. 2017 v 9.00 hod. – účast na VŘ je závazná podáním 
přihlášky včetně všech náležitostí – účastníci nebou k účasti vyzýváni. 

Referent oddělení hospodářské správy  
– technik na odboru správy majetku
POŽADUJEME:  Střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo Vyšší odborné vzdělání 
LHŮTA PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK: 21. 11. 2017 do 14.30 hod.
TERMÍN VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ: 22. 11. 2017 v 15.00 hod. – účast na VŘ je závazná podáním 
přihlášky včetně všech náležitostí – účastníci nebou k účasti vyzýváni.

NABÍZÍME: 
  zaměstnání u stabilního 

zaměstnavatele se zaručeným 
termínem výplaty

  5 týdnů dovolené ze zákona + 3 dny 
volna navíc

  Úprava pracovní doby (na pracovištích, 
kde je to možné)

  Příspěvek na mateřskou školu
  Stravenky 100 Kč a příspěvek na 

penzijní připojištění
  Příspěvky při životních a pracovních 

výročích

  Školení a příspěvek na zvyšování 
kvalifikace až 30.000 Kč

  Příspěvek na volnočasové aktivity
  Příspěvek na dětskou rekreaci 

organizovanou městem
  Příspěvek na kulturní akce organizované 

městem
  Možnost půjčky na bytové účely
  Možnost sociální výpomoci a půjčky
  dotovaná výuka jazyků
  rekreace v městských rekreačních 

objektech v Kořenově (horská chalupa) 
a Lutové (jihočeský statek)

Bližší informace k jednotlivým výběrovým řízením včetně náležitostí přihlášky do výběrového 
řízení naleznete na www.ricany.cz/radnice/městský úřad/volná pracovní místa/Město Říčany

Město Říčany hledá 

schopné pracovníky do doBŘe zavedeného kolektivu  
na následující pracovní pozice:
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Svoz velkoobjemového odpadu  
v listopadu 2017
Město Říčany ve spolupráci se svozovou společností Ma-
rius Pedersen a. s. připravuje mobilní svoz velkoobjemo-
vého odpadu z domácností, a to v jarním, letním a pod-
zimním období. Přistavení kontejnerů bude probíhat za 
asistence Městské policie, která dohlédne na to, aby obča-
né odevzdávali přiměřené množství odpadů. Pro živnos-
tenský odpad podnikatelů a další druhy odpadů, pro něž 
není velkoobjemový kontejner určen, je otevřen sběrný 
dvůr Na Fabiáně (přístup z Říčanské ul.): 
Pondělí, středa pátek 13-18 hod.
Sobota 9-16 hod.
Neděle 14-18 hod.

Mezi velkoobjemový odpad nepatří zahradní odpad 
(větve, ořezané dřeviny, posekaná tráva apod.), staveb-
ní suť, nebezpečný odpad (oleje, plechovky s barvami) 
a spotřebiče, které je možno odevzdat bezplatně na 
místo zpětného odběru k dalšímu využití.
Prosíme všechny obyvatele, aby nezaplňovali kontejner 
uvedenými odpady a umožnili všem zájemcům odložit 
nadměrný odpad z domácností, zejména starším obča-
nům, kteří mají omezenou možnost navštívit sběrný dvůr. 
Připomínáme, že v podmínkách našeho sběrného dvora 
nelze provádět dotřídění. 

Předpokládaná doba setrvání velkoobjemových kon-
tejnerů na jednotlivých stanovištích je 2 hodiny. V pří-
padě, že k naplnění kontejneru dojde v kratším čase, 
bude odvezen dříve, než je uvedeno v rozpise.

Město Říčany, oddělení technické správy

Podzimní termíny přistavení VOK
4. listopadu

07:00-09:00 Podhrázská (u separ. sběru)

07:30-09:30 Na obci (x Voděradská)

08:00-10:00 olivova (u parkoviště)

08:30-10:30 u Kina (Komenského nám.)

09:00-11:00 u Hřiště (x V chobotě a Řípská)

09:30-11:30 Marvánek

10:00-12:00 otavská (x Labská)

10:30-12:30 Nám. ČSa

11. listopadu

07:00-09:00 Thomayerova (x K Říčanskému lesu)

07:30-09:30 Boubínská (x Na Kozákově)

08:00-10:00 roklanská (u trati)

08:30-10:30 Škroupova (u zimního stadionu)

09:00-11:00 Březinova (parkoviště)

09:30-11:30 Vrchlického (u separ. sběru)

10:00-12:00 Haškova

10:30-12:30 Kuříčko

18. listopadu

07:00-09:00 Táborská (x Smiřických)

07:30-09:30 Scheinerova (u separ. sběru)

08:00-10:00 5. května (kotelna)

08:30-10:30 Na Kavčí skále (u separ. sběru)

09:00-11:00 K Podjezdu (x Bezručova)

09:30-11:30 Sokolská (u hřiště)

10:00-12:00 zborovská (x Táborská)

25. listopadu

07:00-09:00 u olivovny (sídliště)

07:30-09:30 Verdunská (u rest. oliva)

08:00-10:00 domažlická (x chodská)

08:30-10:30 Bezručova (x dukelská)

09:00-11:00 Stará náves (u Památné lípy)

09:30-11:30 Jureček

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

10:30-12:30 Na Vysoké (u přejezdu)
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 Schválený Upravený Skutečnost  % plnění
 rozpočet rozpočet k 30.9. 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)

234 913 490,00 261 766 640,30 197 614 912,13 75,49

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

75 505 452,00 79 888 018,70 61 770 206,52 77,32

Kapitálové příjmy (příjmy z prodeje majetku) 621 599,00 5 790 609,00 2 031 327,00 35,08

Přijaté dotace 53 518 947,00 73 921 968,60 51 938 964,14 70,26

Přijaté splátky půjček 85 200,00 111 740,00 106 400,00 95,22

Rozpočtové příjmy běžného roku celkem 364 644 688,00 421 478 976,60 313 461 809,79 74,37
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 430 188 818,00 576 796 059,49 443 778 892,68 76,94
VÝDAJE 
Běžné (provozní) výdaje 278 545 270,00 317 373 084,61 208 456 528,97 65,68

Rozpisové rezervy 3 750 000,00 4 414 478,16 0,00 0,00

Běžné výdaje celkem 282 295 270,00 321 787 562,77 208 456 528,97 64,78
Kapitálové (investiční) výdaje 112 975 859,00 220 440 445,31 70 618 587,39 32,04

Rezervy na investice 17 053 689,00 9 612 384,41 0,00 0,00

Investiční výdaje celkem 130 029 548,00 230 052 829,72 70 618 587,39 30,70
Rozpočtové výdaje běžného roku celkem 412 324 818,00 551 840 392,49 279 075 116,36 50,57
Splátky úvěru 17 864 000,00 24 955 667,00 15 321 460,61 61,39

Výdaje vč. splátky půjčky 430 188 818,00 576 796 059,49 294 396 576,97 51,04
rozdíl příjmy - výdaje 0,00 0,00 149 382 315,71

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

Známe vítěze videosoutěže „Říčany 2050“!

Na přelomu srpna a září vyhodno-
tili zástupci Komise pro partnerská 
města videa říčanských žáků a dětí, 
která se sešla v rámci soutěže „Říča-
ny 2050“. Přihlášených děl nebylo 
tentokrát tolik, jako to bylo v případě 
minulých ročníků výtvarné soutěže 
a fotosoutěže, které Komise pořáda-
la. Velmi si proto ceníme času a krea-
tivní invence, které věnovali tvůrci 

všech čtyřech přihlášených videí do 
svých soutěžních děl.
Slavnostní vyhlášení výsledků soutě-
že proběhlo ve  středu 11. října 2017 
na počátku zasedání Zastupitelstva 
města Říčany, a to za početné účasti 
oceněných, jejich učitelů a rodinných 
příslušníků. Ceny (peněžní poukazy 
k nákupu zboží v Knihkupectví Neo-
luxor) a velké čokoládové medaile 
předala všem oceněným předsed-
kyně Komise pro partnerská města, 
paní Petra Šmolíková. Následně měli 
účastníci slavnostního vyhlášení mož-
nost zhlédnout všechna oceněná díla.  
Můžete si je prohlédnout i vy na webo-
vých stránkách Twinningu Říčany či 
na jeho facebookovém profilu.
Obdobně tématicky zaměřená soutěž 

„Mé město v roce 2050“ se uskuteč-
nila i v partnerských městech Říčan. 
Všechna vítězná videa, vč. těch od 
říčanských žáků a dětí, budou pre-
zentována na „Výroční konferenci 
partnerských měst“, která se bude 
konat od 24. - 26. listopadu 2017 
v dánském Albertslundu. 
Děkujeme všem za účast!
OcEnění: 
I. kategorie Školy  
1. místo  - třída  4.C,  2. ZŠ Bezručova 
Říčany;  2. místo -  třída 5.D,  2. ZŠ 
Bezručova Říčany
III. kategorie Skupiny (8 – 18 let)  
1. místo  -  Štěpán Kohout, Lucie 
Vlasáková (12 let);  2. místo  - David 
Khol a kolektiv (12 let)

Komise pro partnerská města
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MAP? To je projekt Místní akční plán 
rozvoje vzdělávání v ORP Říčany

Projekt realizují místní partneři, kteří působí v oblasti 
předškolního, základního a mimoškolního vzdělávání dětí 
do 15 let. Do zpracování MAP je zapojena široká odborná 
veřejnost, spolupracujeme se zřizovateli škol, zástupci ve-
dení škol, kvalitními a zkušenými pedagogy, zapojujeme 
rodiče, zástupce neformálního a zájmového vzdělávání 
a zástupce sociálních služeb. Celé partnerství staví na pro-
fesionalitě a zkušenostech zapojených členů. Partnerství 
je otevřeno novým partnerům, kteří projeví zájem o zapo-
jení. Soulad s MAP je důležitý pro čerpání dotací z IROP 
a OPVVV. Rádi navážeme další spolupráci. Kontakty jsou 
uvedené na webových stránkách www.map.ricany.cz 
nebo na Facebooku.

TEDxPrague KRÁSNÝ NOVÝ SVĚT
Rozhodli jsme se podpořit naše učitele, kteří se chtějí ak-
tivně vzdělávat, potkávat s lidmi z různých profesí a tím 
propojovat i jinak poměrně vzdálené světy. Díky projektu 
MAP jsme je mohli pozvat na listopadovou konferenci 
TEDxPrague 2017 Krásný nový svět, jejímž centrem je 
sdílení podnětných nápadů a příběhů. V rámci společných 
setkání budou informace z konference předány ostatním 
pedagogům a budou šířeny do celého regionu.   

BLESKOVÁ SOUTĚŽ PRO DĚTI
1. kolika obcím pomáhá projekt Místní akční plán 
v orp Říčany?
a) 33
b) 43
c) 53

2. Map je zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního 
vzdělávání dětí a žáků 
a) do 5 let
b) do 10 let
c) do 15 let

3. co je to memorandum
a) dohoda o partnerství
b) druh slovníku
c) petice

odpovědi na otázky zašlete na map@ricany.cz do 10. 11. 
2017. První tři soutěžící, kteří odpoví správně odměníme. 
Čím? To se dozvíte na Facebooku MaP v orP Říčany. 
Nevíte si rady se správnou odpovědí? Podívejte se na 
www.map.ricany.cz.

Aby škola bavila
Beseda MAP v Říčanech s Veronikou Vieweghovou a Ditou Urbánkovou
Je možné se s dětmi připravovat do školy s radostí, nad-
šením, bez denních hádek a přesvědčování? 
Být rodičem dětí školou povinných není vždy tak idylické. 
Realita je často po prvních týdnech opačná. Naše děti pře-
stávají mít o školu zájem, jejich nadšení a touha vymizela. 
Může být pro ně stále těžší vypracovávat úkoly, číst nebo se 
připravovat do školy. Budeme se snažit vám ukázat různé 
možnosti, jak se pomocí hraček, deskových her, kreativity, 
hravosti přiblížit dětskému světu a být průvodci v procesu 
učení dětí. Zaměříme se na čtenářskou gramotnost, hrát-
ky s češtinou, psaní, ale hlavně vše hravě a s lehkostí. 
cílová skupina: rodiče, prarodiče, pedagogové I. stupně, 
asistenti pedagogů, průvodci, vychovatelé v družině
Termín setkání: 8. 11. 2017 od 15:00 v Říčanech v kavár-
ně Steam Coffee, Černokostelecká 526.
Registrace nutná na e-mail: map@ricany.cz
VSTUP ZDARMA díky projektu Místní akční plány v ORP 
Říčany, reg. č. projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000
109 v rámci vzdělávací aktivity čtenářská gramotnost. 

Veronika Vieweghová, vystudova-
ná diplomovaná zdravotní sestra, 
absolvovala kurzy o vývoji a péči dětí, 
mnoho vzdělávacích a psychologic-
kých seminářů, jako například: Kri-
tické myšlení, Montessori peagogika, 
psychologie dětí podle MBTI, kurz 
Respektovat a být respektován, Krizová intervence, zákla-
dy Biosyntézy...), kurz laktační poradkyně a Duly. Založila 
a vedla Rodinné centrum Putti. Své dvě dcery šest let vzdě-
lávala doma. Nyní pokračuje v projektu Škola pro mě, který 
pomáhá rodičům, průvodcům a učitelům hledat přirozeněj-
ší způsoby vzdělávání, vytváří podpůrné skupiny pro rodiče 
a školní pedagogické sbory.
Veroniku doplní také Dita Urbánková. Dita vystudova-
la vyšší pedagogickou školu, vyučuje angličtinu a němčinu, 
absolvovala mnoho kurzů – např. kurz Typologie dětí podle 
MBTI, Kurz kritického myšlení. Své děti vzdělává 4 roky 
v rámci individuálního vzdělávání. 
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Přehlednější parkování v centru Říčan
Problematikou parkování se město dlouho-
době zabývá. I když za poslední rok vzniklo 

několik desítek nových parkovacích míst v centru napří-
klad v ulici Olivova nebo na Komenského náměstí, místa 
stále chybí. Koncepční řešení - zavedení zónové regulace 
parkování v centru města – byla veřejností odmítnuta. 
Kladný ohlas měla opatření, která legalizovala dosavad-
ní stání, zjednosměrnění ulic a střídavé stání. Tato opat-
ření byla detailně rozpracována společností City Parking 
Group, s.r.o. Výsledné návrhy prošly dalším veřejným 
projednáním. Konkrétní řešení schválila dopravní komise 
města i příslušné správní orgány (odbor dopravy i doprav-
ní inspektorát Policie ČR). V těchto dnech bylo přistoupe-
no k jejich realizaci. Plochy pro stání vozidel jsou řádně 
označené, aby ulice byly bezpečně a plynule průjezdné. 
Žádné rezidenční či placené zóny zaváděny nejsou. Ně-
která opatření řeší stížnosti dopravců ROPID (autobusy), 
záchranné služby, Městské i státní policie a občanů, kteří 
opakovaně hlásili kolize v některých lokalitách.
Níže najdete výčet některých opatření a míst, kterých se 
změny týkají, včetně vysvětlení. 
 LEgALIZAcE STáVAJícícH MíST K STání 

Zlegalizovali jsme maximum míst, kde dodnes parko-
vala auta často v rozporu s předpisy (nedostatečná šíř-
ka vozovky a podobně). Tato místa jsou nově vyznačena 
svislým i vodorovným značením pro vyšší přehlednost. 
Toto se týká například ulic Žižkova, Vrchlického, So-
kolská atp. Pokud to podmínky konkrétních ulic dovo-
lily, byla stání vyznačena „střídavě“ po obou stranách 
vozovky, což nutí řidiče snížit rychlost. Počet legálních 
míst k parkování uvedeným opatřením výrazně vzrostl.
 JEDnOSMěRKy 

V některých ulicích bylo třeba, pokud chceme ponechat 
možnost parkování, zřídit nově jednosměrný provoz. 
Týká se to např. ulic Jaselská, Alšova či většiny ulic na 
Komenského náměstí. 
 KRáTKODObé STání A K+R

V blízkosti zejména školských zařízení jsou nově zříze-
na místa pro krátkodobé zastavení („Kiss and Ride“), 
aby byla zajištěna obrátkovost a místa byla k dispozici 
rodičům.
 bEZPEčné cESTy nEJEn DO ŠKOL

Na základě mnoha žádosti bude nově zřízen pruh pro 
pěší v ulici Mánesova od centra Na Fialce k ulici 17. lis-
topadu podél zahradnictví. Chodník se zde plánuje, ale 
příprava a majetkové vypořádání zaberou delší časový 
horizont. Vznikne též jediná legální a bezpečná cesta 
pro cyklisty od Anežky na Masarykovo náměstí ve for-
mě cyklopruhu v jednosměrné ulici Olivova.
 ZIMní STADIOn

Před zimním stadionem, sportovní halou a fotbalovým 
hřištěm dochází pravidelně k živelnému parkování ná-
vštěvníků „kde to jde“, což způsobuje problém zejména 
rezidentům. Velké parkoviště za zimním stadionem je 
však často poloprázdné. Nové dopravní značení vyme-

zuje maximum legálních ploch na ulici tak, aby byla 
zachována plynulost a bezpečnost v oblasti. Případná 
další opatření v okolních ulicích jsou aktuálně diskuto-
vána. 
 ZáKAZ ZASTAVEní V nEbEZPEčnýcH UZ-

LEcH – POLIKLInIKA A DALŠí
Bohužel legalizace parkování s sebou nese i lokální 
omezení. Zejména se toto dotkne ulice Štefánikova 
u polikliniky před křížením s ulicí 17. listopadu, kde 
provoz za poslední roky výrazně vzrostl. Dodnes bylo 
stání tolerováno, přestože šířka komunikace to neu-
možňuje. Narůstající stížnosti dopravců a riziko, že 
autobusy by tuto cestu musely přestat využívat, v sou-
vislosti s množícími se stížnostmi řidičů na kolize, ura-
žená zrcátka atp. způsobily, že muselo město přistoupit 
k omezení parkování v tomto úseku. Pro návštěvníky 
polikliniky a pro invalidy budou ale zřízena vyhrazená 
místa přímo před budovou v ulici Sokolská, stání bude 
přes den omezeno na několik hodin.

Podobně se lokální omezení dotkne prostoru před gymná-
ziem, ulic Rýdlova, Scheinerova či K Nádraží. I zde jezdí 
autobus, případně vozidla záchranné služby a opakovaně 
docházelo k nebezpečným kolizím.
Následovat by mělo plánované dopravní značení v ulici 
Sukova. Zde dojde k legalizaci střídavého parkování se 
zachováním obousměrného provozu i autobusů. Doprav-
ní opatření ve vztahu k parkování a k cyklistům čeká, dou-
fejme, i ulici Bezručova před základní školou.
Ve střednědobém horizontu plánuje město úpravy parko-
vacích ploch v blízkosti nádraží, veřejné podzemní garáže 
jsou v projektu jak Komunitního centra, tak nové základní 
školy na Komenského náměstí. 
Nutno si však uvědomit, že každé nové parkoviště se vel-
mi rychle zaplní a dostatek volných ploch v centru nebu-
de nikdy. Prosíme tedy vlastníky nemovitostí, rezidenty 
i podnikatele, aby parkovali co nejvíce na svých pozem-
cích a podíleli se tak na vytváření bezpečnějšího a hezčího 
města pro lidi.    
Předem děkujeme za pochopení a věříme, že nově zavádě-
ná opatření budou dodržována a přinesou všem občanům 
vyšší standard dopravy a obecně života ve městě.

David Michalička, projektový manažer
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Informace z radnice

Strana Platné hlasy
číslo název celkem v %

1 občanská demokratická strana 1 393 17,57
2 Řád národa - Vlastenecká unie 16 0,20
3 cESTa odPoVĚdNÉ SPoLEČNoSTI 4 0,05
4 Česká strana sociálně demokratická 344 4,34
6 radostné Česko 3 0,03
7 STaroSToVÉ a NEzáVISLÍ 820 10,34
8 Komunistická strana Čech a Moravy 291 3,67
9 Strana zelených 149 1,87

10 rozuMNÍ-stop migraci, diktátu Eu 51 0,64
12 Strana svobodných občanů 127 1,60
13 Blok proti islamizaci - obrana domova 7 0,08
14 občanská demokratická aliance 15 0,18
15 Česká pirátská strana 1 332 16,80
17 unie H.a.V.E.L. 2 0,02
19 referendum o Evropské unii 5 0,06
20 ToP 09 875 11,03
21 aNo 2011 1 707 21,53
22 dobrá volba 2016 3 0,03
23 SPr – republikánská strana Čsl. M. Sládka 9 0,11
24 Křesťanská demokratická unie - Čsl. strana lidová 309 3,89
25 Česká strana národně sociální 2 0,02
26 rEaLISTÉ 46 0,58
27 SPorToVcI 3 0,03
28 dělnická strana sociální spravedlnosti 2 0,02
29 Svoboda a přímá demokracie - T. okamura (SPd) 400 5,04
30 Strana Práv občanů 11 0,13

Pro někoho zklamání, pro někoho 
úspěch a možná velké překvapení při-
nesly výsledky voleb do Parlamentu 
ČR. Účast na volbách v Říčanech byla 
velmi vysoká. Volit do 15 volebních 
místností dorazilo 7 967 obyvatel, což 
je přes 71 % voličů. Nejvíce hlasů i v Ří-
čanech, stejně jako v celé republice, 
získalo hnutí ANO 2011, celkem 1 707 
hlasů. Na druhém místě se pomyslně 
umístila s 1 393 hlasy ODS následova-
ná „Piráty“ s 1 332 hlasy. Velice dobře, 
oproti celorepublikovému výsledku, si 
v Říčanech vedla TOP 09 s 875 hlasy. 
O pouhých padesát pět hlasů méně měl 
pátý STAN, za který ve Středočeském 
kraji kandidoval místostarosta Zdeněk 
Hraba. Ten sice v Říčanech získal tře-
tí největší počet preferenčních hlasů 
(259), ale celkový výsledek strany mu 
poslanecký mandát nevynesl.

Kateřina Lauerová 
tisková zpráva města Říčany

Okrsky Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzdané
obálky

Platné
hlasy

% 
platných

hlasůcelkem zpr. v %

15 15 100 11 198 7 967 71,15 7 966 7 926 99,50

Jak se volilo do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu České republiky v Říčanech?
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Bezpečnost a infrastruktura

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

e-mail: mestska.policie@ricany.cz

tel. 323 618 150  
Mob. 725 022 765

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

PŘÍLEŽITOST,  
KTERÁ SE NEODMÍTÁ!

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
19. září, 08.50
Na základě oznámení strážníci prověřují muže na za-
stávce hromadné dopravy v ulici Černokostelecká. Muž 
svévolně vstupuje do vozovky před projíždějící vozidla 
a je viditelně pod vlivem alkoholu, nebo zdravotně in-
disponován. Na místo přijíždí autohlídka strážníků, kdy 
muž se při jejich příjezdu nachází již na lavičce zastávky. 
Je zjištěno, že je silně pod vlivem alkoholu, není schopen 
komunikovat a je apatický. Z důvodu ochrany veřejného 
pořádku strážníci odvádějí muže ze zastávky na neda-
leké parkoviště, kde provádějí jeho ztotožnění a orien-
tační dechovou zkoušku na přítomnost alkoholu, která 
je s pozitivním výsledkem a to v hodnotě 4.00 promile. 
Při prováděných úkonech si strážníci všímají na mužo-
vě předloktí stop po lékařském ošetření a dále se od něj 
dozvídají, že užívá léky na cukrovku, ředění krve a trpí 
epileptickými záchvaty. Z tohoto důvodu byla na místo 
přivolána zdravotnická záchranná služba. V průběhu 
čekání na příjezd záchranářů začal muž kolabovat a pro-

dělal záchvat. Strážníci poskytují první pomoc, ale využí-
vají i svého oprávnění k osobní a věcné pomoci a v místě 
události kontaktují v nedaleké ordinaci lékaře. Lékař po-
skytl muži neodkladnou kvalifikovanou a odbornou po-
moc a to až do příjezdu posádky zdravotnické záchranné 
služby, která si muže převzala do své péče a převezla jej 
na specializované neurologické pracoviště nemocnice 
v Praze na Vinohradech. 

26. září, 21.45
Přecházení vozovky mimo přechod pro chodce, který se 
nacházel v docházkové vzdálenosti, se nevyplatilo mladé-
mu muži v lokalitě Masarykova náměstí. Mladík nejenom 
že svým počínáním přímo ohrozil bezpečnost a plynulost 
silničního provozu - zejména řidiče projíždějících vozidel, 
ale zaujal i hlídku strážníků. Jeho přestupkového jedná-
ní strážníci řeší a vychází najevo, že mladík u sebe nemá 
žádný doklad totožnosti. Následnou provedenou lustrací 
je zjištěno, že se nachází v databázi hledaných osob Policií 
ČR. Strážníci tak předvádějí mladíka na služebnu Policie 
ČR, ale ani toto se neobejde bez komplikací. Mladík klade 
aktivní odpor a strážníci jsou nuceni proti němu použít 
donucovací prostředky a nasadit mu pouta. Až poté se 
mladík uklidnil, byl předveden a předán k dalším opatře-
ním Policii ČR.

2. října, 00.50
Při kontrolní činnosti na vlakové zastávce si strážníci vší-
mají muže, který po vystoupení z vlakové soupravy vrá-
voravou chůzí prochází kolem nich a zanedlouho nasedá 
do jednoho ze zaparkovaných vozidel jako řidič, násled-
ně vozidlo startuje a odjíždí. Strážníci nabývají dojmu, že 
řidič vozidla řídí pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové 
látky a vydávají se služebním vozidlem za ním. Řidič je 
zastaven v ulici Arbesova, vyzván k prokázání totožnos-
ti a předložení dokladů potřebných k řízení vozidla. Při 
komunikaci je z řidiče cítit alkohol, proto jej strážníci 
vyzvali k podrobení se orientační dechové zkoušce, která 
měla pozitivní výsledek, a to v nejvyšší naměřené hodno-
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Bezpečnost a infrastruktura

Vážení čtenáři našich příspěvků, dovolte mi vás seznámit 
s činností dobrovolných hasičů. Ani na podzim se u nás 
nikdo nenudí. Začátek dnešního článku bych si dovolil 
věnovat prevenci a jak už pohled z oken napovídá, zima se 
blíží, a proto je třeba se trochu postarat o to, čím si v zimě 
zatopíme! V této souvislosti je třeba připomenout majite-
lům, kteří používají lokální spotřebiče paliv, aby před za-
hájením topné sezóny nezapomněli na vyčištění spalino-
vých cest a následnou kontrolu odbornou firmou. Touto 
problematikou se podrobně zabývá NAŘÍZENÍ VLÁDY 
č.91/2000 Sb., ze dne 1. 3. 2010, o podmínkách požární 
bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů 
paliv. Jsou zde přesně stanoveny lhůty čištění a kontrol pro 
jednotlivé spotřebiče paliv. Z těch nejzákladnějších vybírá-
me. Spotřebiče paliv do 50 kW VčETně. Tuhá paliva: 
čištění spalinové cesty 3x ročně (sezónní provoz 2x roč-
ně), kontrola spalinové cesty 1x ročně. Kapalná paliva: 
čištění spalinové cesty 3x ročně, kontrola spalinové cesty 
1x ročně. Plynná paliva: čištění spalinové cesty 1x ročně, 
kontrola 1x ročně. Výběr pevných (tuhých) znečisťujících 
částí a kondenzátů u všech spotřebičů do 50 kW VČET-
NĚ 1x ročně. Spotřebiče paliv nad 50 kW. Tuhá paliva: 
kontrola a čištění spalinové cesty 2x ročně, výběr pevných 
(tuhých) znečisťujících částí a kondenzátů 2x ročně, čiš-
tění spotřebiče paliv 2x ročně. Kapalná a plynná paliva: 
kontrola a čištění spalinové cesty 1x ročně, výběr pevných 
(tuhých) znečisťujících částí a kondenzátů 1x ročně, čiště-
ní spotřebiče paliv minimálně dle pokynů výrobce. Hlavně 
pamatujme na to, že prevence je základ úspěchu. Řádným 
čištěním a včasnou kontrolou si můžeme ušetřit spoustu 
starostí. Dále bych navázal činností jednotky. Na přelomu 
září a října jsme připravili naši techniku na zimní pro-
voz, poklidili jsme v garážích a pokračovali v cyklickém 
školení, které probíhá celoročně. Dokonce jednou za rok 
je povinen velitel jednotky připravit prověřovací cvičení 
svým hasičům a i nám se to letos poštěstilo. Náš velitel, 
pan Zdeněk Kavka, pro nás připravil simulovaný zásah 
požáru domu s únikem plynu a zraněnou osobou. On si 

prověřil, zda máme znalosti a návyky, které jsou potřeba 
při každém zásahu, a my jsme si vyzkoušeli jaké to je řídit 
zásah od začátku do konce, od komunikace s operačním 
střediskem, přes příjezd na místo zásahu, podání první 
pomoci, reálný oheň, až po uklizení techniky a vypsání 
zprávy o zásahu. Nezbývá než poděkovat, že věnoval svůj 
volný čas, troufám si říct, této náročné akci! Mimo cviče-
ní byla povolána naše jednotka 16. 9. na požár odpadu 
v Říčanech u autobazaru, 18. 9. jsme pomáhali v odpo-
ledních hodinách při požáru domu, respektive ve sklepní 
části, opět u nás v Říčanech, 20. 9. zahořela trafostanice 
u areálu Tesca Říčany, 25. 9. jsme jeli pomáhat při hledání 
pohřešované osoby v Pacově, která měla údajně spolykat 
neurčené tabletky, než jsme se ovšem dostali do hasičár-
ny, byl tento výjezd stornován, paní se našla, 7. 10. kolem 
oběda byla svolána naše výjezdová jednotka na zálohu na 
vlastní stanici, z důvodu většího a hlavně špatně přístup-
ného požáru u Mnichovic, 8. 10. jsme vyjeli k požáru klestí 
– stromků na parkovišti u Jurečku.
Poslední soutěž tohoto roku absolvovali naši nejmenší, a to 
letos ve Vyšehořovicích. Závodu požárnické všestrannosti 
(ZPV) se za náš sbor účastnila 2 družstva mladších žáků, 2 
starších a jeden dorostenec. Další soutěže nás čekají opět až 
na jaře, do té doby nám nezbývá, než se věnovat tréninku. 
Mladší kategorie využije malou tělocvičnu ve škole v Neru-
dově ulici, starší budou trénovat v garáži. Obrovské podě-
kování patří jejich vedoucím Denise Korbelové a Markétě 
Veselé, které se o děti starají a učí je, ony nás pak můžou 
reprezentovat na všech soutěžích! Děkujeme!!!
Jako každoročně se poslední sobotu měsíce listopadu 
bude konat na valná hromada (schůze, kde se zhodnotí co 
se za rok povedlo, co ne a zda je vše jak má být), proto se 
teď hlavně výbor sboru připravuje a věnuje všem přípra-
vám. Je to vždy milé posezení, jelikož jsou zváni i kolegové 
z okolních sborů a můžeme si tak v klidu popovídat a zjis-
tit, jak se daří sborům v našem okolí. Na závěr bych ještě 
rád poděkoval třem našim členům, kteří náš sbor repre-
zentují na poli soutěžním, avšak ne jako závodníci, nýbrž 
jako rozhodčí. Jsou to zasloužilí hasiči - Vratislav Feldera, 
Jaroslav Svoboda a Miloš Hlína – i díky jim je v okolí vidět, 
jaké mají Říčany dobré hasiče!
Krásně zbarvený podzim a radost z maličkostí přeje

Dominik Pokorný, jednatel SDH Říčany

Co nového u hasičů
www.sdhricany.cz

tě 1.25 promile. Celá událost byla strážníky předána na 
místě k dořešení Policii ČR.

11. října, 14.37
Městská policie přijímá oznámení o dopravní nehodě 
vozidla BMW v ulici Domažlická. Řidič vozidla, který 
je pravděpodobně pod vlivem alkoholu, nebo jiné návy-
kové látky popřípadě u něj nastaly zdravotní komplika-
ce, stále sedí ve vozidle. Na místo je vyslána autohlídka 
strážníků a informace o dopravní nehodě je předána 
i Policii ČR. Strážníci po příjezdu na místo zjišťují, že 
řidič vozidla BMW naboural při své jízdě tři další osobní 
vozidla, která stála zaparkována v řadě. Strážníci zjišťují 

prvotní informace od svědků a přítomných osob a dále 
to, že řidič se ve vozidle již nenachází, jelikož z vozidla 
vystoupil a dal se na útěk ulicí Domažlickou. Hlídka 
strážníků se řidiče snaží nalézt. V tomto jsou nápomocni 
svědci nehody a směřují strážníky do nedaleké ulice, kde 
řidič vozidla BMW vešel do bytového domu. Na místo se 
dostavují hlídky Policie ČR k dořešení celé dopravní ne-
hody. Strážníci poskytují Policii ČR součinnost a zajiš-
ťují místo dopravní nehody a provádějí nezbytné úkony 
k objasnění celé události.

Jindřich Joch
zástupce vedoucího Městské policie Říčany  
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Životní prostředí a zdraví
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Tavola  
kalinolistá     
(Physocarpus opulifolius)

Tavola kalinolistá je rostlina výrazná 
v době květu, posléze sejde z očí díky 
zeleným plodům, ale připomene se 
na podzim, kdy se její listy zbarví do 
červena.
Tavoly rostou hlavně v Severní Ame-
rice. Jen jeden druh ze třinácti obývá 
východní Asii.
Původní areál výskytu tavoly kalino-
listé leží ve východní části Severní 
Ameriky od Georgie po Québec. Do 
Evropy se dostala roku 1687. U nás 
byla poprvé vysazena roku 1835 
v Královské oboře v Praze, dnešní 
Stromovce.
Keř dorůstá výšky kolem 3 metrů, 
rozložité větve bývají na koncích mír-
ně převislé. Střídavě postavené listy 
mají zubatý okraj. Připomínají listy 
rybízu nebo kaliny - po které se tato 
tavola jmenuje.

Bílé květy s načervenalými tyčinka-
mi tvoří husté květenství. Rozvíjejí 
se od června do července. V září pak 

dozrávají plody, které jsou formovány 
jako žlutozelené, čtyřdílné měchýř-
ky. Uvnitř je vždy několik asi 1 mm 
velkých, oválných, světle hnědých 
semen.
Tavolu kalinolistou je v našich pod-
mínkách možné vysadit téměř kam-
koli, všude se jí bude dařit. K vidění 
bývá v parcích a zahradách, nebo 
jako krycí dřevina. Obrázek pochází 
ze zahrady pod základní uměleckou 
školou na říčanském náměstí. Vy-
šlechtěna byla řada kultivarů s růz-
nou barvou listů, odlišným vzrůstem 
či růžovými květy.
Původní indiánské kmeny používaly 
tavolu kalinolistou pro medicínské 
účely, k magickým rituálům, do bar-
viv, k výrobě hraček atd.

 Jakub Halaš
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Semínkovna pro vás 
v Muzeu Říčany
Od října je pro vás k dispozici Semín-
kovna - krabice plná semínek zele-
niny a okrasných rostlin, která čeka-
jí na svůj nový život ve vaší zahradě. 
Semínkovna funguje jako výměnné 
místo pro lidi, kteří rádi zkouší nové 
věci, anebo se chtějí spolehnout na 
staré odrůdy zeleniny a nechtějí být 
závislí na semenářském průmyslu 
a jeho unifikovaných hybridních 
osivech. V Semínkovně budete moci 
v budoucnu získat osivo zajímavých 
odrůd, vyšlechtěných k vyšší odol-
nosti a přizpůsobených k místnímu 
prostředí. Nabídka Semínkovny ale 
závisí také na vaší aktivitě - právě teď 
na podzim je nejvyšší čas přemýšlet, 
co budeme dělat na zahradě na jaře. 
Máte poslední šanci dosbírat semena 
a správně je uskladnit na zimu. 
Na úvodním představení Semínkovny 
dostali účastníci rady ohledně správ-
ného výběru a skladování např. fa-
zolí. Sesbírané fazole je třeba nechat 
uschnout, na nejméně 48 hodin dát 
do mrazáku v uzavřeném sáčku a pak 
opět nechat dosušit, abychom předešli 
napadení zrnokazem fazolovým.
Pokud vás zajímá, jak pěstovat vlast-
ní osivo, pročtěte si tipy na https://

seminkovny.com. Pro dlouhé zimní 
večery doporučujeme podrobnější 
publikaci Dostálek a kol.: Pěstujeme 
si vlastní semínka (k zakoupení na 
www.gengel.cz)
Proč věnovat čas pěstování semen? 
Každý si může najít svůj důvod, ať už 
se jedná o udržování tradic, hledání 
nových receptů, zdrojů stopových 
prvků či vitamínů, nebo jednu z metod 
zahradní terapie, kdy s nadějí očeká-
váme novou úrodu. Vězte, že za po-
sledních 100 let jsme se ochudili o 75 
% odrůd zeleniny, např. z 544 odrůd 
zelí je dnes běžně pěstováno pouhých 
28. Pro zahradníky je hlavním důvo-
dem produkce osiva odpovídajícího 

vlastním kritériím (velikost plodů, 
chuť, ranost apod.). Vámi pěstované 
rostliny se mohou postupně adaptovat 
na podmínky vaší zahrady a tím být 
odolnější proti chorobám a škůdcům. 
Díky tomu je možné postupně zcela 
přestat používat ochranné postřiky či 
chemická hnojiva.
Semínkovna je pro vás otevřena 
v době otevírací doby muzea. Má 
jednoduchá pravidla, odnést si mů-
žete max. 3 sáčky a přijímáme do ní 
sáčky s označením názvem odrůdy, 
místem a rokem sklizně.
Těšíme se na vzájemné sdílení! 

Markéta Strouhalová  
a Kateřina Čiháková

Terapeutické centrum MODRÉ DVEŘE 
nově v Říčanech
Otevřeli jsme nové 
centrum psychote-
rapeutické a krizo-

vé pomoci v Říčanech. Modré dveře 
Říčany pomáhají lidem v krizi, lidem 
s psychickými obtížemi či duševním 
onemocněním. Nabízíme bezplatnou 
krizovou pomoc a sociální služby 
pro lidi s duševním onemocněním, 
případně individuální, párovou či 
rodinnou psychoterapii. Adresa cen-
tra je Tyrše a Fügnera 105/7, Říčany. 

Více informací o nás naleznete na 
www.modredvere.cz
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Likvidace křídlatky v Říčanech v r. 2017 
Tak jako každý rok informujeme o tom, jak pokročila likvi-
dace křídlatky. Do evidence ploch s křídlatkou přibylo v r. 
2017 jen 143 m2. Evidovaných ploch je celkem 7707 m2, již 
vyčištěných je 6515 m2.
I v roce 2017 pokračovala likvidace křídlatky Okrašlovacím 
spolkem v Říčanech, v součinnosti s Městem Říčany. Měs-
to Říčany poskytlo Okrašlovacímu spolku na tuto činnost 
dotaci ve výši 14.700 Kč. Spolek likvidoval křídlatku na 
čtyřech plochách, a to u dráhy, v Roklanské ulici, v Pacově 
a u rybníka Rozpakov. Všechny vyčištěné plochy spolek 
nadále monitoruje a likviduje zjištěné jednotlivé rostliny. 
V roce 2018 by měla být křídlatka v Říčanech v podstatě 
zlikvidována.  
Soukromým vlastníkům pozemků a zahrádek doporučuje-
me následující postup podle Dr. Větvičky: na jaře po vyra-
šení křídlatky pravidelně odstraňovat výhonky vykopáním 
s kořeny, posekáním nebo odkopnutím. A to opakovat až do 
června. Pak nechat křídlatku růst a koncem srpna, případ-
ně začátkem září, když doroste výšky cca 60 - 80 cm, postří-
kat Roundupem nebo Dominátorem. Okrašlovací spolek 
nabízí bezplatné provedení likvidace křídlatky kdekoliv ve 
městě Říčany. 

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

Domácí hospicová péče dostupná 
i v Říčanech
Z průzkumů veřejného mínění vyplývá, 
že si většina české populace přeje prožít 
své poslední dny doma, mezi blízkými. 

Toto přání pomáhají lidem na sklonku života a jejich rodi-
nám plnit domácí hospice. Patří k nim i Hospic knížete Vác-
lava, který vznikl před šesti lety v Kladně. Vznik inicioval sou-
časný ředitel této obecně prospěšné společnosti, Lubomír 
Kníže. O počátcích hospice dnes říká: „Již delší dobu jsem 
v hlavě nosil myšlenku, že by měl každý něco udělat pro druhé. 
O hospicové činnosti jsem neměl prakticky žádné povědomí. 
Ovšem na začátku roku 2011 mi jeden z mých známých pově-
děl o zkušenosti s lůžkovou formou hospicové péče. V jednom 
z těchto domů pobýval se svou manželkou. O době, kterou zde 
spolu strávili, byl to asi měsíc, mluvil dokonce jako o nejkrás-
nějším životním období.“ Po návštěvě několika hospiců se Lu-
bomír Kníže rozhodl podobné zařízení provozovat a prvotní 
myšlenky se začaly proměňovat v činy. V roce 2014 získala 
obecně prospěšná společnost darem prostory bývalého kláš-
tera ve Veltrusech na Mělnicku, ty se chystají na rekonstrukci 
pro účel vybudování lůžkového hospice. Domácí hospicovou 
péči organizace poskytovala doposud převážně v západní 
části Středočeského kraje, nyní rozšiřuje péči na část východ-
ně od Prahy, konkrétně i na Říčany a okolí.
Forma domácí péče je určena pro pacienty, u kterých je mož-
né, aby poslední etapu života prožívali v rodinném prostředí. 

Někdy zapomínáme, že i tato doba patří do našich životů 
a máme ostych o ní mluvit. Také Lubomír Kníže zmiňuje, 
že téma umírání je v dnešní době tabu: „Setkáváme se s tím 
i v rodinách, kde právě k úmrtí některého blízkého dochází.“ 
Za klienty domácího hospice dojíždějí lékař a zdravotní sest-
ry, rodina má možnost vypůjčit si některé potřebné pomůcky 
(např. polohovací postel) a v nelehkém období využít psy-
chologickou pomoc. Hospicová péče už nevede ke zlepšení 
zdravotního stavu pacienta, ale k jeho zklidnění a úlevě od 
bolestí. V posledních chvílích nezůstává sám, je obklopen 
péčí a pozorností. Blízcí lidé, kteří se o pacienta starají, mají 
možnost si odpočinout. Hospic knížete Václava poskytuje 
tzv. odlehčovací služby. O co se jedná, vysvětluje ředitel hos-
pice: „Termín ‘odlehčovací‘ v našem spektru poskytované péče 
spojujeme s odlehčením pečující osobě (osobám). Jedná se 
o pomoc ošetřovatelů s fyzickou stránkou, v převážné míře se 
jedná o hygienu pacienta, který bývá již buď trvale upoutaný 
na lůžko, nebo jeho přesun např. do koupelny vyžaduje pomoc 
další osoby.“ Dále jde o roli společníka v domácím prostře-
dí. Pacienta v terminálním stavu musí mít stále někdo pod 
dohledem. „Můžeme vystřídat pečující a oni si odpočinou, 
vyřídí si nezbytné záležitosti mimo domov a podobně,“ uvádí 
Lubomír Kníže. V současné době hospic hledá pracovníky na 
Říčansku. Více informací najdete na www.hospicknizetevac-
lava.cz a na Facebooku. Renata Skalošová
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Podzim v Komunitním centru 
Teplé dny jsou už za námi, paprsky slunce 
slábnou a ráno se v údolích válí chuchvalce 
mlhy. 

Léto ustoupilo rychle přicházejícímu podzimu. Dny se krátí. 
Ve vzduchu je cítit chladný dech přírody, která se chystá ubrat 
na své živočišné síle. Zanedlouho přijde období padajícího 
listí, deštivých, krátkých dní a nakonec se krajina kolem nás 
zahalí pláštěm zimního spánku.
Snad symbolicky se ten stálý koloběh podobá lidskému ži-
votu. Jeho etapy se taky odvíjí v cyklech. Od dětství plného 
energie a touhy po poznávání, přes mládí, které se tímto po-
znáním sytí, ke zralému životu, s jeho každodenními starost-
mi. Až nakonec ke chvíli, která tak jako v přírodě kolem nás, 
znamená podzim s pomalu ubývajícími sílami – stáří.
Ani nevíme, kdy přijde ten čas a najednou je nám zatěžko 
zvládnout to co bylo ještě nedávno samozřejmé. Chůze do 
schodů je stále náročnější, zdraví již není tak samozřejmé 
a vše co děláme trvá nějak déle.
Když se přidají bolesti a sil dále ubývá, je načase uvědomit si, 
že ne vše dokáže člověk zvládnout jako dřív a že ne vždy na 
to stačí sám. S pomocí přichází rodina a naši blízcí. Ne vždy 
je však čas, a protože lidské potřeby i ve starším věku vyža-
dují svá okamžitá naplnění, je mnohdy třeba hledat pomoc 
i jinde.
Komunitní centrum Říčany, právě v těchto případech, umož-
ňuje starším či zdravotně omezeným lidem zůstat v domá-
cím prostředí, a pokud je to možné, vyhnout se ústavní léčbě.
Každý z nás by bezesporu upřednostnil život v prostředí, kde 
je jeho domov, před anonymními prostory nemocnic a léče-
ben. Proto dbáme v péči o naše klienty na to, aby byla zacho-
vána kontinuita lidského života v důstojných podmínkách, 
navzdory omezením, které vyplývají ze stáří a nemoci. 
Naši pracovníci, denně od ranních do nočních hodin, na-
vštěvují klienty, kteří právě takovou péči potřebují. Pomá-
hají se zvládáním základních úkonů spojených s hygienou, 
zdravím, domácností či stravou. Jednou z hlavních stránek, 
které se váží k pokročilému věku či zdravotním problémům 
je i omezení společenských vazeb na prostředí, ve kterém se 
člověk dlouhá léta pohyboval a které mu ve stáří chybí. I zde, 
prostřednictvím služby Komunitního centra, se naši klien-
ti mohou denně účastnit komunikace s pracovníky centra 

a naplnit tak jednu ze základních lidských potřeb – potřebu 
společnosti.
Reagujeme individuálně, každý člověk je pro nás osobnost 
s vlastními potřebami a postojem. Respektujeme odlišnost 
a snažíme se o konkrétní přístup v každé situaci, v každé ro-
dině, která využívá našich služeb.
Nikdo z nás neví, kdy a jak bude odkázán na pomoc svých 
bližních a do jaké míry mu ji okolí bude moci poskytnout. 
I proto nabízíme vstřícnost v jednání s našimi klienty a po-
moc při řešení situací, které jsou s ohledem na jejich stav 
komplikované. Jednání s úřady, odvoz k lékaři vyřizování 
běžných lidských potřeb.
Stejně jako v jakékoli jiné organizaci jsou pro náš provoz ne-
zbytné finanční prostředky. Jako nezisková organizace však 
nedisponujeme žádným stabilním zdrojem příjmů, který by 
mohl pokrýt náklady spojené s provozem. Formou grantů 
a dotací se nám, díky státním i soukromým přispěvatelům, 
daří pokrýt větší část nákladů. Přesto však ne celý rozpočet. 
Stále je co zlepšovat a aby naše organizace mohla dál nabízet 
a rozvíjet své služby je pro ni důležitá každá finanční částka 
poskytnutá těmi z nás, kdo jsou ochotni přispět a komu to je-
jich vlastní situace umožňuje. Díky této pomoci mohou naši 
pracovníci dál nabízet služby Komunitního centra potřeb-
ným lidem, kterým tak Váš dar umožní život v jejich do 
mácím prostředí. Martin Machaň

chceme touto cestou srdečně poděkovat všem,  
kteří nás v poslední době podpořili.
Zdeněk Černovský, Marius Pedersen a.s. Říčany
Storvik Products s.r.o., Strojmetal Aluminium Forging s.r.o.
Obec Strančice
Kontakty na Komunitní centrum : 
Martin Machaň, ředitel organizace tel.: 737 587 130
Kamila Šourková, vedoucí služby osobní asistence 
tel.: 604 522 625
Iva Semíková, vedoucí služby rodinné asistence 
tel.: 604 522 625
Kancelář: Říčany, Široká 24/17, 251 01
Bank. spojení: 210091764/0300
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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 16. listopadu, čtvrtek – Kavárnička 
Místo: DPS Senior – jídelna. Začátek: 15:00h. Příjemné pose-
zení a popovídání při kávě nebo čaji. Vstup zdarma.

n 20. listopadu, pondělí – Adventní setkání s hudbou 
Místo: Kulturní centrum Labuť Říčany. Začátek: 14:00 h. 
Pojďte s námi strávit příjemné odpoledne plné hudby a tance. 
Můžete se také těšit na vystoupení taneční skupiny FUEGO. 
A protože máme předvánoční čas, tak i letos můžete ochutnat 
zdarma svařáček z moravského vína. Vstup zdarma.

n 23. listopadu, čtvrtek – Očím skryté. Podkresba na des-
kových obrazech 14. – 16. století ze sbírek národní ga-
lerie v Praze
Místo: Praha – Klášter sv. Anežky České. Výstava nabídne 
atraktivní formou komplexní průzkum jednotlivých umělec-
kých děl. Nahlédneme na známá díla, všimneme si skrytých 
detailů a seznámíme se s dílenskými postupy středověkých 
malířů a sochařů. Vstupné: 220,- Kč plné, 120,- Kč snížené. 
Odjezd vlakem v 9:16 h. Vstupné i dopravu si hradí účastníci 
sami. Členové Klubu Senior mají slevu 10 % ze vstupného. Při-
hlášení do 20. 11.

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. 

Říjen je měsíc nevlídných dnů, ale i těch 
příjemně podzimních… Pro nás tento 
měsíc znamenal návštěvu jedné z našich 
nejhezčích oblastí, a tou je Olomoucko. 
Ve dnech 4. až 6. října proběhl rekondiční 

pobyt spojený rovněž s výstavou Flóra Olomouc. Je to pro 

letošní rok poslední „výlet“, ale již na setkání v KC Labuť 
20. listopadu budeme mít pro vás připravený program 
akcí na rok příští.
Také jsme oslavili Mezinárodní den seniorů, a to příjem-
ným setkáním s hudbou v Kulturním centru, kdy nám 
hrála Magda s Honzou. Přejeme vám teplé a slunečné dny 
babího léta a těšíme se na setkání.

Irena Moudrá, předsedkyně správní rady

seniorcentruM Říčany

Pro seniory

Bruslení pro žáky i seniory v nové sezóně
V loňské sezóně byl otevřen v Říčanech nový zimní sta-
dion – Merkur Ice Arena. Město Říčany finančně celou 
sezónu podporovalo výuku bruslení dětem ze základních 
škol nebo hradilo pronájem ledové plochy pro seniory.
 I v letošní sezóně proběhne v 5.ročníku říčanských zá-
kladních škol výuka bruslení. Kurz je naplánován na ob-
dobí od 1.listopadu 2017 do 5.dubna 2018. Pro děti bude 
pronájem ledové plochy, výuka bruslení i doprava na led 

a zpět do školy zdarma. Celý kurz proběhne v rámci hodin 
tělesné výchovy.
Naši říčanští senioři mohou opět navštěvovat ledovou 
plochu zdarma, a to každé pondělí od 8 do 10 hodin. Sezó-
na potrvá až do konce května 2018.
Přejeme všem sportovcům hlavně zdraví a mnoho spor-
tovního štěstí.

Hana Špačková 
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Říčaské skautky a jejich přespání v klubovně
Celé přespání začalo už v 16 hodin, kdy za námi přišli věd-
ci a dostali jsme do družin úkol na následující dvě hodiny. 

Měly jsme si najít nějaké pěkné místo v přírodě a tam si 
přečíst příběh, který jsme následně umělecky zpracovaly. 
Také jsme dostaly papír s aktivitami jako například vníma-
ní přírody všemi smysly nebo výroba obrazců z přírodnin. 
V 18 hodin jsme se všechny družinky sešly v klubovně, 
kde jsme dostaly papír s prvním pokusem – zašifrovaným 
receptem na výrobu večeře, takže jsme si rozdělaly oheň 
a začaly s přípravou chilli con carne, v průběhu nám tro-
chu začalo pršet, ale i tak se nám podařilo mít po dvou ho-
dinách hotovou večeři. V průběhu celého přespání jsme se 
mohly v chemickém baru občerstvit drinky jako například 
“velký třesk”. Dojedly jsme a pak přišly na řadu pokusy, 
ve skupinkách se obcházely stanoviště s nejrůznějšími 
experimenty. Potom jsme klubovnu uklidily a rozložily si 
spaní, ale než jsme šly spát, sešly jsme se v jedné místnosti 
a dostaly jsme zapálené svíčky a o celém dni si povídaly. 
A už byl čas si lehnout a my pomalu usínaly. Ráno jsme se 
vzbudily okolo osmé a čekal nás už jen úklid. Na přespání 
navazovala brigáda, takže se k nám připojilo několik dal-
ších skautů a každý dostal nějakou práci. Kolem poledne 
vše skončilo a my odešly domů.

Barbora Hálová , 2. oddíl skautek Říčany

Mraveniště v novém 
školním roce

Školní rok máme v plném 
proudu, děti si už zvykly na 
nový rozvrh hodin a skloubily 

ho s rozvrhem mimoškolních aktivit. Přesto ještě nabízí-
me těm, kteří si doposud nevybrali žádný kroužek, aby se 
podívali na naši nabídku.
Nabízíme pro školáky 1. i 2.stupně výtvarný kroužek. Chcete 
hrát na klavír? U nás ještě můžete. Nebo toužíte po keramic-
kém kroužku? Ano, máme volná místa. Nevyhovuje Vám 
kroužek navštěvovat každý týden? Není problém, přihlaste 
se do kurzů keramiky, které jsou jednou za 14 dní! Nebo na-
vštivte podle vašeho času a chuti sobotní kurzy keramiky. 
Podívejte se také na nabídky aktivit Mateřského centra 
nebo si vyberte nový víkendový kroužek – logická víken-
dovka! Kroužek Roboti má také ještě volných pár posled-
ních míst. Tak už neváhejte.
Zájemci o cyklotrial se mohou stát členy klubu MTB&Trial 
Mraveniště a trénovat s našimi „borci“, což jsou jezdci 
a závodníci republikové nebo evropské úrovně. Viz www.
mtbtrial.cz. 
Prostudujte si naši nabídku, kterou najdete na www.mra-
veniste.info. Přihlašujte se prostřednictvím rezervačního 
systému. Všem, kteří se nechtějí nudit a rádi se učí něčemu 
novému, přejeme hodně štěstí při prospěšných aktivitách!

Hana Špačková, koordinátor Mraveniště

Pro děti a rodiče
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Podzim ve znamení akcí  
pro děti a veřejnost
Bezpečně na kole
V rámci Evropského týdne mobility pořádala Cesta integra-
ce, o.p.s. 21.9.2017 již 6. ročník preventivní akce Bezpečně 
na kole. Cílem bylo, aby se děti hravou formou seznámily se 
základními dopravními předpisy a značkami a upozornit děti 
na nebezpečí kamionové dopravy. Do spolupráce se zapojila 
přepravní společnost PPL CZ, s.r.o., která poskytla preven-
tivní materiál, odměny pro děti a kamion, který byl přistaven 
po celou dobu akce. Dalšími partnery byla Městská policie 
Říčany, která zajistila bezpečný prostor pro konání akce, 
a také páni policisté lektorovali a upozorňovali děti na rizi-
ka, která kamion na silnici nese. Pracovníci Cesty integrace 
pro děti připravili soutěže s dopravní tematikou. Celou akci 
finančně podpořilo město Říčany. Na akci se také podílel BE-
SIP – Ministerstvo dopravy ČR, který poskytl finanční částku 
na realizaci a ceny do soutěží. Pozvánku přijaly dvě základní 
školy z Říčan (ZŠ Bezručova a ZŠ U Říčanského lesa), které 
akci navštívily se svými třetími ročníky. Celkem přišlo 7 tříd, 
cca 180 žáků.  Žáci procházeli jednotlivá stanoviště, kde se 
soutěžní formou dozvěděli informace o povinné výbavě kola, 

křižovatkách, dopravních značkách, správném pohybu na 
silnici a mohli si také vyzkoušet slalom na koloběžce. Jedním 
ze stanovišť byla i prohlídka a informace o kamionu - děti se 
zde dozvěděly například i to, že ne vždy jsou pro řidiče kami-
onu viditelnými (tzv. mrtvá zóna) a proto si musejí dávat, při 
pohybu v jeho blízkosti, mnohem větší pozor, nebo brzdné 
dráhy kamionu, apod. Žáci si také tipovali, kolik dětí se vejde 
do nákladového prostoru. Nejlepší tip byl oceněn modelem 
kamionu a také možností posadit se za volant do opravdové-
ho kamionu a zatroubit všem na odchod.  Děkujeme všem 
partnerům a spolupracovníkům akce. 

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

Sport, zábava, relax na Street food festivalu 
s Cestou integrace
Stolní fotbal, streetball, výroba kreativních placek s moti-
vem, bubliny pro nejmenší, lampióny, ale také oslava 10- ti 
let Občanské poradny v Říčanech, taková byla zóna s Ces-
tou integrace na Street food festivalu v Říčanech. 

Další ročník akce na „školňáku“  
s Klubem Cesta
Na školním hřišti 1. ZŠ proběhla akce pro děti a mládež. 
Workhshop cool-dj-school s možností zahrát si na "gramce" 
a vyzkoušet si skreče a jiné srandy. Proběhl také turnaj ve stol-
ním fotbálku pro družiny  a další návštěvníky v " jedničkách" 
o obr pohár z „Kádvojky“ i další odměny.  Děkujeme I.ZŠ za 
zapůjčení hřiště, Zdeňku Kaškovi s DJ Bicovi za spolupráci. 
I přes proměnlivé počasí si přítomní akci užili. 

Matúš Žák, Klub Cesta
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Pohádkový les
Poslední zářijovou sobotu jsme na-
vštívily v Japonské zahradě a při-
lehlém lese pohádkový les. Chtěla 
bych tímto poděkovat organizátorce 
Daniele Zajícové, která pro téměř 
dvě stovky dětí dokázala spolu s dal-
šími dobrovolníky zorganizovat ve-
lice příjemné odpoledne. V lese děti 
plnily úkoly například u Popelky, 
Večernice, nakrmily Otesánka, po-
povídaly si s Červenou Karkulkou 
či čarodějnicí, pomohly Patovi se 
zatloukáním hřebíků, a to vše během 
procházky lesem za krásného poča-
sí. V Japonské zahradě pak na nás 
již čekal vodník a s indiánem jsme si 
udělaly kouzelný amulet. Děti se pak 
vyřádily v krásném prostředí  kde 
jsem se nemusela bát, že je přejede 
auto.  Domácí pečivo a buřty taktéž 
přišly k chuti. Velmi jsem ocenila 
možnost registrace na start v daný 

čas, takže jsme nikde nečekali a vše 
hladce plynulo.
Je úžasné, že se dokázalo sejít tolik 
lidí ochotných věnovat svůj čas dětem 
a moc se těšíme na další ročník akce. 
Závěrem poděkování patři také orga-
nizaci Mommy Time a Ladově kraji 
za zapůjčení stanů a lavic. 

S díky za rodiče  
Vendula Černohlávková

Gorka Morka  
s Vesmírem

I letošní konec léta 
jsme si zpestřili zá-
pasem v pálkové 
hře „Gorka Morka“ 
v rámci říčanského 

Týdne sportu. Hrálo se v sobotu 16. 
září u skautské základny u Marvánku 
a i přes nepřízeň počasí nás potěšila 
velká účast nejen táborníků, ale i je-
jich rodičů, kteří se do hry zapojili. 
Kvůli dešti jsme odehráli pouze jeden 
zápas a pak jsme utekli do nejbližší 
restaurace na teplý čaj.  Všem zúčast-
něným děkujeme. 

Za Vesmír Říčany z. s. Milan Klimeš

Vítání občánků
Ve dnech 17. 10. a 19. 10. 2017 se 
uskutečnilo v obřadní síni na Staré rad-
nici slavnostní vítání občánků. Starosta 
pan Vladimír Kořen a radní pan Michal 
Mrázek přivítali 51 nových občánků. 
Zazpívat nám přišly děti z mateřské 
školky Zahrádka a Čtyřlístek z Kolo-
vratské ulice. Všem moc děkujeme a tě-
šíme na prosincové setkání.

Jana Šimková, Lucie Nováková,  
matrikářky

W W W . R I C A N Y . C Z

Ř E K N I ŘÍČ A NY

Adventní neděle na Masarykově náměstí 
pro vás s podporou města Říčany pořádá:

3. prosince      17.00    Rozsvícení vánočního stromu se ZUŠ Říčany, 
                      MŠ Čtyřlístek a ZŠ Bezručova 
10. prosince    17.00    Římskokatolická farnost a Junák – český                   
          skaut střed. Lípa 
17. prosince    17.00   Církev Bratrská, MAS Říčansko, Cesta integrace 

 

Advent 2017

Advent2017_kurýr_165x245.indd   1 19.10.2017   12:00:36
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Letošní ročník soutěže hýřil širokým spektrem oborů s vý-
jimečnými talenty. Jako vždy vévodil sport. Cyklistika, tri-
atlon, atletika, alpin snowboarding, sportovní gymnasti-
ka, plavání, parkour, sportovní aerobik. Ale také latino 
show, malování, včelařství, zpěv a hra na klavír. Novými 
majiteli Zlatého oříšku Středočeského kraje 2017 se stali 
tito soutěžící – mistryně světa v cyklotrialu a bike trialu 
Denisa Pecháčková (10), mistr republiky ve sportovní 
gymnastice Sebastian Knight (8) a teprve sedmiletá klaví-
ristka Klárka Gibišová, ozdobená titulem absolutní vítěz-
ka celostátní soutěže ve hře na klavír Prague Junior Note 
2017. Zlatý oříšek starosty města Říčany získala Karolína 
Bedrníková (14), několikanásobná mistryně republiky 
v olympijském triatlonu a vítězka mnoha závodů v duatlo-
nu, triatlonu a MTB cross country. 
Soutěž se konala pod záštitou hejtmanky Středočeské-
ho kraje paní Jaroslavy Pokorné Jermanové. Finálového 
dopoledne se zúčastnila paní Jaroslava Němcová, radní 
pro oblast sociálních věcí Středočeského kraje a byla také 
členkou poroty. Středočeský kraj letošní ročník podpořil 
finanční dotací ve výši 30 tisíc korun. jb

Šťastní vítězové zlatého oříšku Středočeského kraje 2017 
a zlatého oříšku starosty města Říčany 2017

Veronika Hybnerová, sportovní aerobik

Semifinalisté zlatého oříšku Středočeského kraje 2017

Zlatý oříšek 
Středočeského kraje  
opět překvapil

Gymnasta Sebastian 
Knight a jeho  

bravurní „špicar“
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denisa Pecháčková dokázala, že titul mistryně světa jí patří 
právem

Nejdříve blahopřáli porotci

Něžná princezna Klárka Gibišová, překvapení letošního ročníku 
soutěže

Karolína Bedrníková, úspěšná bikerka a triatlonistka

Latino show alžběty Kvapilové

denise Pecháčkové předala jednu z vítězných trofejí paní Jaro-
slava Němcová
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Ženské večery  
v komunitním domě
Od října se v komunitním domě ote-
vřely dva večery určené ženám. V pon-
dělí nabízí Ladění pro ženy zpěvačka 
Hanka Horká od 17:30 do 19 hodin. 
Ladění pro ženy je o ladění dechem, 
hlasem a lehounkým cvičením směrem 
k uvolnění a rozezpíváním, hry se zvu-
kem, hlasem, harmonií či společné zpí-
vání v kruhu. Druhý večer je čtvrteční, 
nabízí nepravidelná setkávání, někdy 
s programem, jindy bez. Více informa-
cí o večerech získáte na e-mailu: olga.
jarkovska@lesniklubpraminek.cz.

Předškoláci pracují s vlnou
Lektorky, které vedou v Pramínku 
předškolní výchovu, se učily, jak 
tvořit s předškoláky s ovčí vlnou. Na 

kurzu s Janou Šilarovou se dozvěděly, 
že nejdůležitější je samotný proces - 
vtáhnout děti do stříhání, praní, bar-
vení (např. kurkumou), česání vlny. 
Plánujeme, že se spojíme s místním 
chovatelem oveček. Plstíme mokrou 
cestou, což je nejjednodušší a nej-
starší způsob plstění. Ideální čas je 
proto plstit s dětmi na jaře a v létě, 
venku. Práce s vlnou je radostná. Už 
se těšíme na jaro.

Rodiče udělali pro děti 
blátivou kuchyňku
Jedna maminka přišla s nápadem 
udělat pro děti na zahradu blátivou 
kuchyňku. Druhá maminka darova-
la 4 palety. Jednu říjnovou sobotu se 
sešlo několik rodičů s dětmi i lektorka 

Veronika a za pár hodin byla kuchyň-
ka na světě. Zezadu má i hudební stě-
nu. Práce na ní byla radostí i zkuše-
ností. Důležité je mít vedle pískoviště 
s pískem (materiál na kaše a dorty) 
a vodu. To vše děti mají. Děkujeme 
rodičům za nápad a realizaci. 

Václavská slavnost
Letošní podzimní slavnost byla vy-
dařená. Hezký podzimní čas pospolu 
s odvážnými rytíři a rytířkami, lahod-
ným moštem a dobrotami od rodičů. 
Přejeme všem sílu a odvahu na cestě 
překonávání překážek a draků. 

Olga Jarkovská  
a Bára Smetánková

Zprávičky z MŠ U Slunečních hodin

Jako si ve školce nové děti pomalu zvy-
kají na ranní loučení s mamkou nebo 
taťkou, tak pro nás nastává čas rozlou-
čit se s ,,babím létem“ a naladit se na 
podzim. Podzimní ladění je již většinou 
bez pláče a děti se těší na zážitky ve 
školce, kde je jim průvodcem paní uči-
telka. Nejen seznamování s kamarády 
a společné hraní, povídání, cvičení, 
zpívání, malování, ale také pohlazení 
a vlídné slovo. Důvěra a pocit jistoty 
jsou pro nás důležité. Pak s radostí tvo-
říme, poznáváme, staráme se o zvířát-
ka nebo sklízíme podzimní úrodu. 
Na zahradě můžeme být ještě dlouho, 
sbíráme bukvice, ořechy, přesadili 
jsme na nový záhon jahody a společ-
ně jsme připravili dřevěné cedulky ke 
koutkům na zahradě. I nové děti už 
poznaly, jaké je dřevo po opracování 
smirkovým papírem a pomáhaly při 
instalaci nových cedulí. S pomocí dětí 
vznikla i nová ,,polínková cesta“ na 
zahradě. Přejde ji každý? Nebojím se? 

Zkusit to můžou i rodiče či sourozenci 
na každoročním podzimním ,,Jablíč-
kování.“ V říjnu se sejdeme na zahra-
dě, opečeme jablíčka a  na děti čekají 
hravá stanoviště, která pro ně připra-
vily paní učitelky.  Společnou pomocí 
rodičů vybudujeme nové záhonky 
cibulovin a kvetoucích rostlin nebo dí-
lenský ponk z palet. Děti si pak mohou 
častěji vyzkoušet pracovat s pilkou 
a vyrobit si třeba loutku z polínka. 
Své zkušenosti rádi předáváme dál, 
a tak jsme díky spolupráci s MAP při-

vítali v naší školce paní učitelky z Nym-
burska. Provedli jsme je v naší školce 
– ve třídách, na zahradě a ukázali cesty, 
jak lze s dětmi v rámci polytechnické 
výchovy vytvářet nové prvky na za-
hradě a obohacovat prvky stávající. 
Příkladů praxe není nikdy málo, a tak 
otázky týkající se vzdělávání v oblasti 
EVVO a zkušenosti s chovem zvířat ve 
školce byly nejčastější. Zaujaly přede-
vším otázky legislativy, pak konkrétní 
práce s dětmi v oblasti EVVO ve třídě 
i na zahradě, nové prvky na zahradě 
v rámci polytechnické výchovy (blátivá 
kuchyňka, polínková cesta, naleziště, 
hmyzí domek, zahrádka pod břízou, 
kameniště), oblast badatelsky oriento-
vaného vzdělávání (pěstování zeleni-
ny s dětmi, zkoumání v půdě, hřbitov 
odpadků, vyvýšené záhony) a plány 
do budoucna. Zde jsme paní učitelky 
seznámili s naším EVVO plánem, který 
je zpracován pro období pěti let. Kaž-
doročně je aktualizován a vyhodnocen. 
Doufáme, že naše zkušenosti a vzá-
jemné předávání poznatků nás obo-
hatí a podpoří v další práci s dětmi.

Ivana Vašinová  
za kolektiv MŠ U Slunečních hodin

Včeličkové ,,Jablíčkování“ proběhlo na za-
hradě školky 12. října. Podzimní odpoled-
ne při opékání jablíček a buřtů se vydařilo. 
děkujeme všem rodičům za ochotu a po-
moc při přeházení kompostu na zahradě 
a zpevnění konstrukce u naleziště. 
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Podzimní 
putování 
v Landii
V novém školním roce jsme přivítali 
v naší školce více než 60 dětí ve věku 
od 1 roku do 6 let. Ani jsme se nena-
dáli a podzimní putování v Landii je 
v plném proudu, děti tvoří s přírodni-
nami, pouští draky a poznávají krásy 
podzimu všemi smysly.
Program ve školce je uzpůsoben věku 
a individuálním schopnostem dětí. 
V září jsme se zaměřili na kamarád-
ství a navazování vzájemných kon-
taktů mezi dětmi. K tomu nám po-
mohly například včeličky. Každá má 
svůj úkol, který je pro ostatní důleži-
tý. Včelí úl je symbolem spolupráce, 
píle a vzájemné pomoci. Děti viděly 
a tvořily plástve, uklízely úl, ochut-
návaly med, sbíraly pyl, staraly se 
o včelí miminka i zavítaly do Včelího 
světa. V říjnu poznáváme podzimní 
přírodu, les a svět zvířat. Sledujeme 
změny v počasí i v přírodě, povídá-
me si o tom, proč se zvířata ukládají 
k zimnímu spánku, čím se živí a jak 
jim můžeme pomáhat. Na Marvánku 
a v blízkém okolí jsme nasbírali pří-

rodniny, abychom si společně s rodiči 
vytvořili například listová strašidýl-
ka, kukuřičná autíčka nebo kaštano-
vé komety. Oslavili jsme Den stromů, 
vnímali krásy tvarů, zvuků i barev 
a v dřevíčkové dílničce si vyrobili  
vlastní dřevěnou hračku. Začali jsme 
také se sportovními aktivitami – děti 
chodí na tenisovou průpravu, na jógu 
pro děti a cvičí se zvířátky v rámci 
projektu Svět nekončí za vrátky, cvi-
číme se zvířátky. 
Naším cílem je, aby školka byla mís-
tem, kam děti i dospělí chodí rádi 
a kde se všichni cítí dobře, spokoje-
ně, jistě a bezpečně. Dospělí – paní 
učitelky i tety jsou dětem partnery, 
kteří je provází celým dnem a reagují 
na jejich potřeby. Děti povzbuzujeme 
pochvalou, pozitivním hodnocením, 
podporujeme je nebát se, pracovat 
samostatně, důvěřovat si. Ve vztazích 
mezi dospělými i mezi dětmi se tak 
projevuje vzájemná důvěra, toleran-
ce, ohleduplnost, zdvořilost, solidari-
ta, vzájemná pomoc a podpora. Děti 
mají dostatek možností vzájemného 
kontaktu – děti se díky společným 

aktivitám znají navzájem, nejen ve 
své třídě a znají i všechny pečující do-
spělé. Děti u nás také mají možnost 
využívat klady věkově smíšených 
tříd. Starší děti se tak učí ohledupl-
nosti, chápavosti, pomoci menším 
dětem a malé děti se učí od starších, 
které jsou pro ně zároveň motivací 
a vzorem.

Hana Koubková, 
ředitelka školy

Do dětské skupiny při mateřské škole 
Landie v Říčanech 

hledáme 

pečovatelku / chůvu, 
příp. učitelku na plný úvazek 

a dále 
uklízečku / 

pomocnou sílu  
do kuchyně 

na plný úvazek. 

V případě zájmu volejte 606 553 595. 
Nástup možný ihned.

Podzimní sklizeň v Zahrádce
Jak už název naší mateřské školy na-
povídá, zahradničení je naší častou 
aktivitou. 
Na jaře si děti ze všech tříd vysadily 
na svůj záhonek zemědělské plodi-
ny. Chodili jsme pozorovat, jak nám 
rostliny postupně rostou, a čekali na 
úrodu. 
V září nastal očekávaný čas sklizně. 
Děti z Třešniček a Hruštiček sklidily 
oves a pšenici, kterou použily spíše 
ke studijním a dekoračním účelům. 
Zjistily, že teprve až po semletí zr-
níček bude mouka a z ní všechno 
možné pečivo. Švestičkové třídě se 
urodily dýně hokaido a děti ze třídy 

Jablíček sklidily kukuřici, kterou jim 
po celou dobu růstu hlídal vlastno-
ručně vyrobený strašák Emil Fulín. 

Záhonky jsou nyní připravené na 
zimu a na jaře je určitě nenecháme 
ležet ladem. A strašák Emil? Chlubí 
se ve školce naší úrodou. 

Kolektiv MŠ Zahrádka

3333



ze života škol(ek)

 

Prázdninové kurzy Erasmus+ 
pro učitele cizích jazyků

O letních prázdninách se 
skupina učitelů naší ško-
ly, kteří vyučují cizí jazy-

ky, zúčastnila metodických a jazykových kurzů ve Velké 
Británii, Německu a Rakousku. Všechny mobility pro-
běhly v rámci projektu Cesty k efektivnější výuce jazyků 
II financovaného z programu Erasmus+.  Tentokrát se 
se svými zkušenostmi zde podělí vyučující AJ a vyučující 
NJ, které absolvovaly kurzy v britském Norwichi a v ně-
meckém Mnichově. V případě zájmu ze strany ostatních 
říčanských (i mimoříčanských) učitelů o další informace 
o kurzech či o získaných didaktických zkušenostech ne-
váhejte naše učitele kontaktovat. Informace o mobilitách 
najdete i v prezentacích jednotlivých účastnic na webo-
vých stránkách školy www.zs-ricany.cz (sekce Informa-
ce, Přehled projektů hrazených z EU).

bRITSKá ZKUŠEnOST č. 1 – Výuka angličtiny 
nejmladších žáků
Začátek prázdnin se pro mě nesl nejen v duchu od-
počinkovém, ale především studijním a poznávacím. 
Měla jsem unikátní příležitost  jako jedna z několika 
učitelek 1. ZŠ Říčany se účastnit vzdělávacího kurzu 
pro učitele cizího jazyka. Kurz Teaching English to 
Young Learners probíhal v anglickém městečku Nor-
wich -  v Norwich Institute for Language Education 
a byl zaměřen na výuku angličtiny nejmladších žáků.
Kurz byl velice intenzivní a opravdu velmi prakticky 
zaměřený. Byl pro mě velikou inspirací,  a to nejen ve 
využití nejrůznějších výukových a zároveň hravých 
metod, ale i např. nových technologií a materiálů vol-
ně dostupných na internetu. Díky tomu, že veškeré 
učební materiály jsem v NILE získala i v elektronické 
podobě, je nyní mohu sdílet i s ostatními kolegyněmi 
vyučujícími anglický jazyk.
V neposlední řadě je pro mne cennou zkušeností setká-
ní s kolegyněmi z ostatních evropských zemí, přede-
vším pak s kolegyní z Itálie, se kterou v blízké budouc-
nosti plánujeme realizovat e-Twinningový projekt.

        Táňa Havrilová, Tana.havrilova@email.cz

bRITSKá ZKUŠEnOST č. 2 – Odlišnosti v učení 
a inkluze 
Na kurz jsem vyrazila již první víkend prázdnin. Cesta 
směřovala přes Londýn do východní části Anglie, do 
města Norwich.

Výuka probíhala nedaleko historického centra města 
v Institute for Language Education (www.nile-elt.
com). Škola je moderně vybavená, má vlastní knihov-
nu, počítačovou místnost, kopírku, Wi-Fi. Vše uve-
dené je studentům během pobytu k dispozici. V mém 
termínu byly vypsané kurzy pouze pro učitele. Tedy 
v daném termínu na daném místě se potkávalo denně 
vždy okolo sto padesáti učitelů a učitelek z různých 
koutů světa, kteří navštěvovali různé typy kurzů. Při-
čemž v učebnách se pohybovalo obyčejně do 12 osob. 
Některé kurzy byly více individuální s menším obsaze-
ním, můj kurz byl ale plně obsazen.
Kurz, do kterého jsem se přihlásila, nesl název Lear-
ning Differences and Inclusion in Language (Od-
lišnosti v učení a inkluze).  Teoretická část kurzu se 
zaměřovala na klasifikaci poruch učení, dyslexii, pře-
kážky při učení, pohledy na evaluaci atp. Druhá část 
byla velmi praktická. V lavici jsem si vyzkoušela meto-
diku z pozice žáka s určitými znevýhodněními, prošla 
jsem si nácvik čtení a psaní, s kolegy jsme si připravo-
vali mikro výstupy, kde byl prostor pro sdílení našich 
metod při výuce.
Všechny kurzy vedli odborní pedagogové s dlouhole-
tými zkušenostmi. Třešinkou na dortu byly společné 
dílny, které jsem si mohla navolit, a návštěva základní 
školy (v Anglii končí školní docházka 3. týden v čer-
venci). 
Pobyt byl náročný, ale zároveň osvěžující. Místo pro 
výuku ideální. V dosahu je město Cambridge, ale i vý-
chodní pobřeží Anglie. Samotné město Norwich na 
vás bude dýchat více než tisíciletou historií, stačí tedy 
jen nasávat a užívat si atmosféru. 
       Dana Heřmánková, dana.hermankova@gmail.com

Jak na Erasmus aneb vzdělává-
ní učitelů cizích jazyků v rámci 
programu Erasmus+
Ptáte-li se, jak se ze dne na den stát v 51 letech opět 
studentem na cestách, v následujících řádcích prozra-
dím. Jako učitelka německého jazyka na 1. základní 
škole Říčany jsem se v rámci programu Erasmus+ 
zúčastnila dvoutýdenního metodického a jazykového 
kurzu v krásném bavorském Mnichově.  
První srpnovou neděli jsem s objemným zavazadlem 
a se synovým studentským batohem na zádech nased-
la do mezinárodního rychlíku směr Mnichov. Během 
cesty, díky osobnímu šokujícímu zážitku, kterým byla 
nepříjemná důkladná (a bohužel veřejná) prohlídka 
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mých spolucestujících – italských studentů německou 
policií, jsem pochopila, že svět je patrně trochu jinde, 
než u nás v Říčanech. Přiznávám, že jsem dostala tro-
chu strach, do jakého dobrodružství jsem se to vlastně 
pustila. Mnichov sám mne přivítal dalším šokem – 
většina obyvatel rozhodně nebudila dojem typických 
Evropanů, dokonce se můj hostel nacházel ve čtvrti, 
kde jsem četla pouze samé turecké nápisy a pod nimi 
se dívala na turecká bistra a obchůdky s exotickým 
ovocem, zeleninou a oblečením. Jsem teď prostě v kos-
mopolitním městě, řekla jsem si a opět sentimentálně 
vzpomněla na milované Říčany. Následovalo ubyto-
vání se v hostelu plném cizinců a nervozita z toho, co 
mne vlastně v tomhle městě čeká. Ráno, po vstupu do 
budovy jazykového institutu šok pokračoval – jsem tu 
snad jediná, kdo dosáhl plnoletosti víc než tak před 2 
lety?! Jediná jsem sice nebyla, ale na 2 týdny jsem se 
přesunula do věkové kategorie o 30 let níž, než jsem již 
pár let zvyklá. Věková hranice mých spolužáků se ov-
šem pohybovala cca kolem 20. roku věku, což pro mě 
zpočátku bylo šokující zjištění. Co se věku týče, starší 
než já byla snad jen sama budova institutu… Vybočo-
vala jsem jak svým věkem, tak spektrem mých zájmů 
v Mnichově – vysvětlovat jistě není třeba. Elegantní 
lodičky, šaty a kabelku jsem složila ještě ten večer de-
finitivně do kufru, oblékla tričko, kraťasy, na hlavu na-
razila kšiltovku a na záda doslova přilepila na 2 týdny 
synův batoh. Stala jsem se prostě STUDENTKOU!
V prostředí jazykového institutu Did deutsch-institut 
gmbH jsem poté absolvovala dvoutýdenní srpnový 
kurz německého jazyka. V rámci tohoto čtyřicetiho-
dinového kurzu jsem se seznámila s metodami a po-
stupy, 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 po-
zice studentky. V rámci celého kurzu jsem se postup-
ně stávala součástí jazykových skupin různé jazykové 
úrovně a na vlastní kůži se stávala studentkou nebo 

i hostující lektorkou. V rámci studijních skupin jsem si 
procvičila nejen konverzaci, skupinovou práci, oživila 
pokročilejší gramatiku (úroveň C), ale především jsem 
poznala mnoho jazykově-vzdělávacích metod. V rám-
ci celého kurzu jsem měla zároveň možnost diskuto-
vat s německými kolegy – pedagogy, nejen v rámci 
samotné výuky, ale i v rámci osobních pedagogických 
konzultací. Absolvovaný kurz mě vybavil nejen cenný-
mi znalostmi, ale i nově získanými metodami, které 
se snažím využívat v rámci výuky němčiny. Výstupem 
a odměnou za absolvovaný kurz byl Certifikát, získaný 
za absolvování celého rozsahu kurzu a za úspěšně slo-
žený závěrečný test sestávající ze dvou zkoušek – kon-
verzační zkoušky a písemného gramatického testu.
Po dvou týdnech studií v malebném Mnichově jsem se 
v kůži studentky cítila jako doma. Mnichov ani mí spo-
lužáci mi již nepřipadali tolik odlišní, exotické ovoce 
a zelenina tolik exotická, turecké nápisy jsem již nevní-
mala jako něco zvláštního, cizince v mém hostelu jsem 
již téměř nevnímala jako cizince a hbitě s nimi konver-
zovala. Díky procházkám po této bavorské metropoli 
v době svého studentského volna jsem měla možnost 
blíže poznat mnoho tváří tohoto nádherného města. 
Díky Erasme! Pokud to půjde, někdy příště – batoh 
a kšiltovku pro jistotu nechávám v pohotovosti!

Lucie Nejedlá, učitelka

Žádost o spolupráci
Vážení spoluobčané, bývalí žáci, učitelé a příznivci 
1. základní školy na Masarykově náměstí. V příštím 
roce oslaví naše škola 110 let od otevření hlavní 
budovy na náměstí. u příležitosti této události Vás 
žádám o zapůjčení fotografií či jiných dokumentů 
k oskenování nebo jejich darování. Prosím, aby 
veškeré materiály byly datovány či komentovány. 
Fotografie též můžete zaslat e-mailem na 1zs@1zs.
ricany.cz.  Vaše fotografie budou součástí výstavy 
a slavnosti plánované na září 2018. 
Mnohokrát vám děkuji za spolupráci, ředitel školy

Pavel Bednář

V říjnovém Kurýru jsme psali o Malování na rynku, kterého 
se zúčastnily i děti z naší školy. Ještě jednou si můžeme 
připomenout tuto akci na fotografii, která se do minulého 
vydání nevešla.
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Projekt Active Citizens
V tomto školním roce je naše škole zapojena do projektu 
Active Citizens Člověka v tísni, jenž si klade za cíl podpořit 
žákovské sociální, osobnostní a hlavně občanské kompe-
tence. Do projektu je zapojeno 12 žáků, kteří se budou 
každý měsíc jeden vyučovací den věnovat metodám vy-
vinutým a organizacemi Člověk v tísni a British Council 
a realizovaným středními školami po celé republice již 
před několika lety. V rámci projektu hledají učitelé i žáci 
odpovědi na mnoho otázek. Tady jsou některé z nich: Kdo 
jsem, jaká je moje kultura a identita? Na co jsem ve svém 
městě hrdý? Kdo zde rozhoduje a kdo má moc? Co mé 
město trápí? Jak můžu přispět k řešení? S kým chci a budu 
spolupracovat? Jak dobře společensky prospěšný projekt 
naplánovat? Výsledkem celého projektu bude zapojení 
školy a žáků do komunitního života obce konkrétním po-
činem, který bude vygenerován při setkáních zapojených 
žáků a učitelů. Přejme jim mnoho síly, nápadů a nadšení 
pro společnou práci. Vojtěch Vytiska

Interní školení matematiky profesora 
Hejného 1. stupeň
Přestože na naší škole bylo 29. září vyhlášeno ředitel-
ské volno, učitelé tento den trávili ve škole. Čas, kdy 
žáci nebyli ve škole, strávili aktivním školením. Rodiče 
projevují velký zájem o výuku matematiky podle metod 
profesora Hejného. Proto si paní učitelky z 1. stupně, 
které studovaly přímo u pana profesora, pro své kole-
gyně připravily praktické ukázky z prostředí „jeho“ 
matematiky. Učitelé, kteří těmito metodami neučí, si 
tak mohli na vlastní kůži vyzkoušet matematiku jinak. 
Často byli mile překvapeni, jakými různými cestami lze 
dosáhnout kýženého výsledku. V první fázi se seznámili 
s prostředím Krokování a Autobus. Přestože úlohy vy-
padaly jednoduše, vždy se vyskytl nějaký problém. Na 
tom je ale tento způsob výuky zčásti postaven. Naučit 
se řešit problémy, pracovat s chybou, diskutovat a při-
pravit se na další kroky. Učitelé si vyzkoušeli praktic-
kým způsobem řadu úloh, obdrželi metodiku k těmto 
prostředím a společně se podívali na videoukázky z ji-
ných škol. Toto školení bylo velkým obohacením pro 
naše pedagogy, z tohoto důvodu budeme pokračovat se 
seznámením dalších prostředí i v následujících měsí-
cích. Iveta Truhlářová

Mineralogický kroužek
Mineralogický kroužek, vedený panem učitelem Havrán-
kem, bude tématicky zaměřen nejen na podrobné pozná-
vání minerálů, ale i na to, jaké pomůcky potřebuje sběratel 

ke své činnosti, dále jak se tvoří mineralogická sbírka, jak 
vznikají horniny a zkameněliny a několik informací k nim. 
Kroužek bude probíhat ve škole, ale i formou exkurzí zde 
v Říčanech (především žáci 2. stupně). Žáci 3. – 5. roční-
ku se budou scházet v pondělí 14:30 – 15:30 a žáci 6. – 9. 
ročníku v úterý 14:30 – 15:30. Petr Havránek

Romeo and Juliet
20. září slavila jazyková třída 8.A svoji premiéru na prk-
nech, která znamenají svět. Již od rána probíhala v kino-
sále Na Fialce poslední zkouška a v 18:00 se zvedla opo-
na před zaplněným hledištěm. Výkony herců byly vysoce 
profesionální. Žádný z protagonistů neměl „okno“, cizo-
jazyčný text zvládli žáci výborně a na nikom nebyla vidět 
velká tréma. Diváci se nejen pocvičili v angličtině, ale také 
se výborně pobavili moderním zpracováním klasického 
příběhu z doby Shakespeara. Děkujeme paní učitelce a re-
žisérce Janě Uríkové a pevně doufáme, že toto představení 
bylo prvním z mnoha. 

Zuzana Pokorná

Školení třídnických hodin – 2. st.
Když žáci mají ředitelské volno, jejich učitelé nele-
ní a dále se vzdělávají pro praxi. Dne 29. září ve škole 
proběhlo školení společnosti Odyssea, které se dlouhá 
léta zaměřuje na osobnostní a sociální výchovu. Škole-
ní bylo tematicky zaměřeno na vedení třídnických ho-
din, z nichž se nemá stát čas pro administrativu, kdy se 
vybírají peníze, omlouvají omluvenky a plánují třídní 
akce, nýbrž má jít o hodiny, které mají za cíl ve třídě 
odhalovat narušené vztahy, podporovat vztahy zdra-
vé, prosociálně rozvíjet žáky, posilovat jejich vztah ke 
škole, spolužákům a svému okolí; zkrátka mají za cíl, 
abychom se ve škole i doma všichni cítili lépe. Během 
školení dostali učitelé spousty podnětů k přemýšlení 
a nápadů pro praxi. Doufáme, že se žáci budou na tříd-
nické hodiny těšit a budou před školou stepovat klidně 
i hluboko před osmou ranní. 

Vojtěch Vytiska

ze života škol(ek)
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ZŠ Bezručovka
Adaptační kurz 2017
V týdnu od 9. října se jako každý rok uskuteč-
nil na Bezručovce adaptační kurz „nových“ 

6. tříd. Letos se vyrazilo do Chřenovic nedaleko Ledče n. 
Sázavou. Během tří dnů děti absolvovaly program, který 
byl naplněn mnoha hrami zaměřenými na seznamování 
a důvěru třídního kolektivu. Všechny aktivity probíhaly 
pod vedením zkušených lektorů projektu Odyssea, kterým 
zároveň moc děkujeme za skvělou práci. Žáci si program 

velmi užili, lépe se poznali se spolužáky i třídními učiteli. 
Na konci kurzu třídy prohlašovaly, že v mnoha aktivitách 
táhly za jeden provaz. Věříme, že jim to vydrží v následu-
jícím období. 
 D. Beneš, M. Mužík, L., Syslová, H. Špačková, J. Vítková

Kurz očima žáků: 
Jako třída jsme nově složeni ze dvou bývalých 5. tříd.  Prv-
ní měsíce školního roku jsme se bavili jen mezi sebou.  
Během kurzu jsme museli tvořit týmy, které byly složeny 
tzv. chleba, máslo. To v překladu znamená holky, kluci. 
Zpočátku jsme byli zděšeni, ale na konci kurzu nám to 
fungovalo skvěle! Hráli jsme spoustu super her. Po tomto 
kurzu jsme super parta.  

Bety, Bára, Veronika N., Nikola, Eliška, Sára, Irena, 
Renča a Denisa z 6. B

Moc se nám tu líbilo. Byla to sranda! 
Franta a Ondra z 6. C

Ať žijí duchové
Ve středu 20. září jsme společně s ostatními třídami naší 
školy zhlédli muzikálové představení Ať žijí duchové. Pro 
všechny diváky si muzikál připravily děti z letního tábora 
Bezručovky.
Pod vedením obětavých pedagogů Jarušky Šindelářo-
vé, Honzy Šindeláře, Jany Mrázkové, Blanky Benešové, 
Petry Kobrové se děti ukázaly svým spolužákům jako 
herci, muzikanti i zpěváci. Nechyběly skvělé kostýmy, 
kulisy, humor I nadsázka.  Obecenstvo nejen tleskalo, 
ale I zpívalo a tak sálem znělo „chcete-li prospěti dítě-
ti malému, dejte mu pramen zdraví z Posázaví.“, nebo 

Den je slunečný, Hajný je lesa pán, Žampiony nadívané 
a další.  
Žáci výborně zvládli instrumentální doprovod, zazněly 
tóny flétny, klarinetu, kytary, saxofonu a piana.
Rytmus udával přesný bubeník.
Děkujeme za prima kulturní zážitek a už teď se těšíme na 
příští muzikálové překvapení. Ivana Paplhámová

Prvňáci na návštěvě u hasičů
Během pátečního cvičení v přírodě, které každoročně po-
řádá naše škola a letos proběhlo 22. září, navštívily třídy 1. 
B a 1. C Hasičskou záchrannou stanici v Říčanech. 
Hasiči se dětem ochotně věnovali, ukázali jim všechnu 
svoji dostupnou techniku, posadili je do hasičských aut, 
dovolili dětem potěžkat si vyprošťovací kleště, stříkačky, 
nahlédli společně do kufrů s veškerým nářadím, podo-
týkám velmi přehledně srovnaným. V neposlední řadě 
zodpověděli mnoho zvídavých dotazů a nezapomněli ani 
sešplhat dolů po tyči v případě poplachu. 
Největším překvapením pro nás všechny bylo, když během 
prohlídky došlo ke skutečnému výjezdu hasičů k případu. 
Naši prvňáci se zachovali velmi disciplinovaně a podle po-
kynů. Jelikož auto, na kterém se chtěli svézt, odjelo k zásahu, 
domluvili jsme s hasiči další návštěvu na jaře příštího roku.
Za kolektiv prvňáčků děkujeme moc 

třídní učitelky Milena Kubecová  
a Lucie Sedláková, ZŠ Bezručova 

Okénko do školní družiny
Paní vychovatelka ze ŠD Nerudova zajistila program 
v přírodě ,,Dravci a sovy“ a zároveň naši družinu ze So-
kolské na tuto akci pozvala.
Pan sokolník ze Sokolnické společnosti nám všem předve-
dl letové ukázky dravců. Děti se seznámily s dravými ptá-
ky, od nejmenší sovy Kulíška až po velkého orla. Některé 
si dravce podržely, všechny měly možnost si je pohladit.

Podle sluchu porovnávaly rozdíl v letu sovy a orla. Viděly 
ukázku, jak orel loví zajíce. Ptáci nám přelétávali přímo 
nad hlavou.
Vše probíhalo ve volné přírodě. Nakonec měly děti několik 
dotazů, a ty jim byly odborně zodpovězeny.
Děti projevovaly veliké nadšení a radost, navzdory chlad-
nému počasí.  

Marie Vávrová
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Meziškolní lehkoatletické závody  
a další aktivity v ZŠ Nerudova
Dne 27. září uspořádala naše škola 1. ročník soutěže 
„O putovní pohár 4. ZŠ Nerudova“ v lehkoatletických 
disciplínách. Do soutěže se zapojily tři školy: naše říčan-
ská 4. ZŠ Nerudova, ZŠ z Kostelce nad Černými lesy a ZŠ 
z Benešova.

Soutěžilo se v pěti kategoriích, čtyřech disciplínách - běhu 
na krátkou vzdálenost (50 nebo 60 m), skoku do dálky, 
hodu kriketovým míčkem, běhu na dlouhou vzdálenost 
(od 1 po 3 kola podle věku závodníků). Kdo vyhrál? No 
přeci všichni, kdo měli chuť závodit a soutěže se zúčast-
nili. Ale vážně, putovní pohár zůstal v Říčanech. Tímto 
bychom chtěli poděkovat Sokolu Říčany za možnost po-
řádání těchto závodů na Sokolském hřišti a Městu Říčany 
za finanční pomoc při zajištění cen a občerstvení.
Nežijeme však pouze lehkou atletikou. Na EkoKosteládě- 
soutěži v oblasti EVVO, která se uskutečnila na konci září, 

obsadilo naše družstvo 2. místo a Michal Hřídel byl abso-
lutním vítězem. Ještě jednou moc děkujeme za vzornou 
reprezentaci nejen školy, ale i našeho města.
Sport, EVVO a co kultura? I ta našla v těchto začátcích 
školního roku místo v našem programu. Byl zahájen 
cyklus „Hurá do opery“ pro předškoláky. Děti navštívily 
v rámci prvního setkání historickou budovu Národního 
divadla v Praze a nyní se chystají na další návštěvu.
Škola se v letošním roce zapojila poprvé do programu 
„Světového dne laskavosti“, který je stanoven na 13. lis-
topadu. Organizátorem akce je Nadace Karla Janečka.  
V rámci tohoto dne připravujeme dárky pro seniory v nově 
otevíraném Domově pro seniory Říčany- Voděrádky. Zá-
roveň připravujeme i krátký kulturní program. Jak to do-
padne, o tom vás jistě budeme informovat v příštím čísle.
A co připravujeme na nejbližší období? Na 30. listopad již 
tradiční Den otevřených dveří, který je spojen s prodejní vý-
stavkou prací žáků školy. Prodejní výstavka bude otevřena 
v době od 8 - 11.30 hod. Chtěli bychom touto cestou pozvat 
nejen na prohlídku naší školy, ale i na zhlédnutí, případný 
nákup drobných výrobků našich žáků.
Škola je zapojena do projektu k úpravám školních pozem-
ků. Bohužel zde máme trošku prodlení z plnění našich 
závazků, neboť stále ještě není v provozu Nerudova ulice, 
a to nám brání v aktivitách.
O všech akcích můžete být informováni nejen webových, 
ale i facebookových stránkách školy. Jitka Macháčková

Masarykovo klasické gymnázium Říčany
V dubnu 2017 se naši studenti poprvé zú-
častnili „Robosoutěže“ pod záštitou ČVUT 

a umístili se na úžasném 3. místě. Letos v září se „Robo-
soutěže“ zúčastnili i naši učitelé v souboji s učiteli z jiných 
škol a umístili se na 1. místě. Děkuji za reprezentaci školy 
a blahopřeji k úžasnému výsledku našich kantorů (Janu 
Staňkovi a Matouši Staňkovi).  

Ráda bych také poblahopřála našim absolventům, kteří 
byli přijati na vysoké školy - 1. lékařská fakulta UK, Práv-
nická fakulta UK, Přírodovědecká fakulta UK, Pedagogic-
ká fakulta UK, Art and Design Institut a také těm, kteří 
se vrhli na dráhu OSVČ. Přeji všem úspěch v profesním 
i osobním životě. 

Helena Mrůzková
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Adaptační kurz prvních ročníků očima 
účastníků…
Chtěla bych se s vámi podělit o své dojmy z adaptačního 
kurzu. 
Jak asi všichni víte, z adaptačního kurzu by měla odjíždět 
nadšená, sjednocená třída, posilněná společnými zážitky. 
Ani my nebyli výjimkou.
Zažívali jsme radosti, štěstí, ale i svízelné situace - např. 
na ručně vyrobeném voru: nohy smočené v ledové vodě, 
všem byla neuvěřitelná zima. Ani naše paní profesorka, 
která s námi na voru byla, nezůstala suchá. I přesto nálada 
neklesala a poklidnou plavbu jsme si doprovázeli zpěvem. 
Během pobytu jsme se více poznali, dozvěděli jsme se 
o sobě spoustu nového. Také instruktoři byli fajn. Měli 
jsme s nimi spíše kamarádský vztah. 
Moc jsem si pobyt užila a jsem ráda, že jsme měli možnost 
se takto poznat. Děkuji všem organizátorům za příjemnou 
atmosféru, uvolněnou náladu a milý doprovod.

Sára Mondscheinová, C1

Cyklistický výcvikový kurz 
Druhý zářijový týden jsme objevovali krásy jižních Čech 
ze sedel bicyklů. Pod dohledem pedagogů se vyjíždělo 
každý den ze základního tábora v Jemčině do okolních 
cílových bodů. Postupně se tak navštívila zajímavá místa 
Třeboňska a Jindřichohradecka. Někteří si udělali výlet 
na Červenou Lhotu a ti nejzdatnější zdolali závěrečnou 
80km trasu na Landštejn. Navzdory chladnějšímu po-

časí se cykloturistický kurz velmi vydařil a příští rok se 
znovu těšíme. Vít Štěpánek

Středočeské kolo Ekologické olympiády ve 
Vlašimi
V pátek 22. září vyrazil náš tříčlenný tým Gymnázia Říča-
ny ve složení Michal Barták z oktávy a kvintánky Kateřina 
Podlucká a Marie Šebková spolu s paní profesorkou  D. 
Řehákovou hájit barvy GyRi do Podblanickéo ekocentra 
ČSOP ve Vlašimi. Zde se konal ve dnech 22.-23.9. již 23. 
ročník krajského kola ekologické olympiády.

Na většině vědomostních soutěží si každý účastník napí-
še nějaký test a pak už jen čeká na zveřejnění výsledků. 
Ekologická olympiáda se však výrazně liší. Účastníci ne-
soutěží „na vlastní pěst“, ale ve tříčlenných týmech slože-
ných ze studentů rozdílných věkových kategorií. Společně 
pak během dvou dnů podstupují teoretickou, poznávací 
a praktickou část olympiády.
Hned v úvodu na nás čekala první praktická úloha – 
pasportizace zeleně ve vymezeném území vlašimského 
sídliště a návrh na jeho zlepšení. Výsledky jsme zpracovali 
do prezentace a obhajovali před porotou. Dále následo-
valy vědomostní a poznávací testy z botaniky, zoologie, 
geologie a ekologie. Měli jsme poznat 120 předložených 
rostlin, zvířat, hornin, nerostů, zvuků zvířat apod. 
Po skončení soutěžních úkolů jsme si mohli prohlédnout Pa-
raZoo při ekocentru nebo se projít po malebném centru měs-
ta Vlašimi. Během večerního programu, který následoval po 
zajímavé přednášce na téma – Dřeviny rostoucí mimo les – 
jsme měli příležitost seznámit se s účastníky z ostatních škol. 
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Druhý den jsme brzy ráno vyrazili autobusem k obci Vra-
covice a plnili druhou praktickou úlohu. Sázeli jsme 196 
obalových sazenic keřů do stromo-keřového remízu, který 
bude v malém údolí uprostřed polí zadržovat vodu a záro-
veň bránit erozi půdy. 
Říčanský tým se stal úspěšným řešitelem EO a obsadil 8. 
místo z 15 soutěžních týmů Středočeského kraje.
Myslím, že pro většinu účastníků, včetně nás, byla ekolo-
gická olympiáda velmi zajímavým zážitkem. Poznali jsme 
i spoustu nových kamarádů, seznámili jsme se s proble-
matikou životního prostředí a prací ekologických pracov-
níků. Odnesli jsme si odtud mnohem více než jen knižní 
ceny.

Marie Šebková, kvinta, Michal Barták, oktáva

Volby do žákovského zastupitelstva
Ve čtvrtek 26. 9. se na našem gymnáziu konaly volby do Žá-
kovského zastupitelstva. Zvoleni byli tři studenti, kteří budou 
reprezentovat naše gymnázium a podílet se na realizaci úko-
lů a cílů Žákovského zastupitelstva města Říčany. Z navrže-
ných dvaceti žáků získali nejvíce hlasů Tomáš Mondschein 
z 3.ročníku, septimánka Eliška Řezáčová a Jiří Šebesta z ter-
cie. Tito žáci nás budou zastupovat již na první ustavující 
schůzi žákovských zastupitelů říčanských škol.  dř

Projekt EDISON
Ve spolupráci s největší studenty řízenou organizací 
AIESEC se naše gymnázium zapojilo do projektu Edi-

son. Vizí projektu je tolerance a příznivé společné soužití 
české společnosti s různými kulturami a národy, a to na 
základě jejich porozumění a omezení předsudků a stere-
otypů. Spojuje tak mladé lidi odlišných kultur a národ-
ností. 
Skupina osmi vysokoškolských studentů z různých zemí 
světa se v posledním zářijovém týdnu snažila seznámit 
nás se zvyky, tradicemi, kulturou i přírodními podmínka-
mi „své“ země. Naši studenti tak měli možnost procvičit 
si znalost anglického jazyka, poznat historii, přírodu 
a kulturu Maroka, Tunisu, Gruzie, Ázerbajdžánu, Indie, 
Japonska, Íránu a Turecka. V pátek pak ochutnali některé 
tradiční pokrmy a nápoje. 
Ohlas mezi studenty byl pozitivní a jsme tak o krůček blíže 
k naplnění cílů projektu. Jitka Pitelková, dř 
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Vladimír Čech: Ozvěny starých časů 
O motoristech a motorkách 
V padesátých letech se na říčan-
ských silnicích začala rozmáhat 
automobilová doprava. Já měl své 
první auto velmi brzy, už ve dvaa-
dvaceti letech. 
V roce 1956 (stejně jako ještě dlouho 
potom) se dalo auto koupit jedině na 
poukaz a k němu neměl každý přístup. 
Tenkrát jsem hrál fotbal za SK Říčany, 
šlo mi to jako brankáři a dozvěděl se 
o mně pan Mika. Tento úředník okres-
ního národního výboru bydlel ve Svě-
ticích a vedl tam místní fotbalový od-
díl. Přišel za mnou: „Hele, Láďo, nám 
jde o postup, šel bys k nám chytat?“ 
Už předtím jsem se dozvěděl, že má 
možnost získat zmíněný poukaz, a tak 
jsme hostování domluvili za příslib, že 
mi pomůže sehnat škodovku. Důležitý 
zápas Světice vyhrály, já dostal poukaz 
a koupil jsem si auto. 
Ještě předtím jsem ale dlouho šetřil na 
motorku. Tu jsem si koupil v osmnácti 
letech. A než se tak stalo, zažil jsem pří-
hodu, na kterou i po letech vzpomínám. 
S partou, o které jsem už několikrát 
psal (Vojtěch, Hofta, Beránek a další) 
jsme chodili společně do tanečních 
U Labutě. Stejný kurz navštěvovaly 
dívky ze zemědělského učiliště s inter-
nátem, které se nacházelo v prostorách 
po dřívějším hotelu Monopol, v dnešní 
nemocnici. S děvčaty jsme se scházeli 
i mimo taneční lekce a domluvili jsme 
se, že je navštívíme na podzimní bri-
gádě. Se školou odjely dívky pomáhat 
na pole (asi to byly brambory) někam 
mezi Karlovy Vary a Žatec. Se dvěma 
kamarády jsme se dohodli, že za nimi 
vyrazíme na motorkách. Což o to, ři-
dičský průkaz jsme měli všichni tři na 
motorku a na traktor (to byla ta nejnižší 
skupina, čtyřka), ale vlastní motorku 
– stopětadvacítku zetku – měl tenkrát 
jenom Tomáš. Dostal jsem nápad: „Pá-
nové, další motorka je u nás v prádelně, 
vypůjčíme si ji.“ 
Do prádelny ve starém domě, kdysi 
mýtě, na ulici 17. listopadu si totiž v té 
době dávali služební motorku poli-
cisté, tedy příslušníci Sboru národní 
bezpečnosti. Pan Krýza a pan Kuk úřa-
dovali v době mého mládí v prvním pa-

tře Růžku a pak v místnosti na radnici. 
Motorku nepotřebovali často, jen když 
měli výjezd například k havárii. Klíček 
od prádelny byl jen jeden, dávali jsme 
ho „na futro“. Odemkl jsem prádelnu 
vedle udírny, vytáhl jawu dvěstěpade-
sátku a byli jsme připraveni. Tomáš 
vzal Josefa jako spolujezdce. Pamatuji 
si, že měl tenkrát ruku v sádře a vzadu 
se mu špatně sedělo, zdravou rukou se 
Tomáše pořád držel. Doma jsem o ces-
tě samozřejmě nic neřekl. Kamarádky 
jsme našli a zdrželi je od práce, ale ne 
dlouho. Cestou zpátky jsme se zastavili 
na jídlo, a když jsme přijížděli k Praze, 
už se stmívalo. Jenže před hlavním 
městem zrovna všem motoristům kon-
trolovali doklady. Já jsem technický 
průkaz k motorce neměl a blesklo mi 
hlavou, že by to byl strašný průšvih. Nic 
jiného mě nenapadlo, než že jsem ne-
chal kluky předjet, jel jsem za nimi po-
maleji, a když jsem přijížděl k silniční 
kontrole, měl jsem zařazenou rychlost, 
dupl jsem na plyn… Zkrátka jsem jim 
ujel. Kličkoval jsem i po chodnících, 
jak jsem byl vyplašený, pořád jsem se 
otáčel, jestli mě někdo nepronásleduje. 
Vyjel jsem z Václavského náměstí, ale 
v Praze jsem se tenkrát moc nevyznal, 
dlouho mi trvalo, než jsem našel správ-
ný směr a dojel přes Hostivař a Měcho-
lupy až do Říčan. Cestou jsem se musel 

ptát a svezl jsem domů i jednoho znač-
ně ovíněného pána. Když jsem vjížděl 
do města, došlo mi, že jedu hodně 
pozdě, jel jsem tedy nejprve k Hoftům, 
abych se zeptal, jestli už mě někdo od 
nás nehledal. A jak jsem jel po dnešní 
Rýdlově ulici, potkal jsem u muzea ma-
minku. Poznal jsem, jak je utrápená. Ta 
neusnula, dokud celá rodina, včetně 
otce, nebyla doma. Zastavil jsem u ní: 
„Mami, nezlob se na mě…“ Tenkrát mi 

hodně vyhubovala. Nakonec si ale sed-
la na motorku a já ji dovezl domů. Ta-
tínkovi jsme to neřekli a bylo štěstí, že 
se ten den v Říčanech jinak nic nestalo 
a strážci pořádku mohli klidně spát. 
Pokračování příště.   

Redakční spolupráce:  
Renata Skalošová
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autor vzpomínek na motocyklu značky 
Jawa 250, šedesátá léta

Fotbalisté SK Říčany, ve světlých dresech, kolem půlky padesátých let. V prvomájovém 
průvodu procházejí dnešní ulicí 17. listopadu kolem řeznictví a uzenářství Čeňka cibul-
ky (přes silnici se dnes nachází lékárna)
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Mezi námi

Naplňte s dětmi prázdnou krabici od bot dětskými dárky 
k Vánocům, zabalte a doneste ji na sběrné místo 
Dárek dostane některé z dětí z chu-
dých rodin v čR a určitě mu udělá 
radost. Děti darují dětem. Zapojte se!
www.krabiceodbot.cz
Již podruhé jsme vytvořili sběrné 
místo přímo v Říčanech: Účetnictví 
Horáček s.r.o., Bezručova 410/31
Termín sběru: po 27. 11. – pá 8. 12. 
2017
Loni jsme ze Sokola, Lesní školky 
Pramínek a od lidí z blízka i z dálky 

nasbírali 140 krabic. Část jsme pře-
dali sociálnímu odboru MÚ Říčany, 
spolku Home-Start (podporujícímu 
rodiny ohrožené závažnou sociální 
situací) a DD Strančice. Ve spoluprá-
ci pokračujeme i letos.
Veškeré informace (co darovat, kam 
a kdy donést, kdo se může zapojit, 
kontakty) najdete na výše uvedeném 
webu. Nedostatek bývá dárků pro 
holky a kluky starší 8 let.

Nechte zvony znít  
se zvonem míru v Roveretu
Léta jsem zvonila na zvony, a byť nyní 
nejsem aktivním zvoníkem, ráda zvo-
ny poslouchám a vždy přemítám, po-

hání-li je síla lidská, či elektrická. Se 
sestrou, jež zvony dokumentovala, 
jsme navštívily mnoho věží, kde kvů-
li válečným rekvizicím zůstal jediný 
malý zvon a ostatní byly přetaveny na 
zbraně. 
O to více fascinující nám přišel osud 
zvonu míru z italského Rovereta. Zde 
v první světové válce probíhaly kruté 
boje, jichž se účastnily i naše legie. 
Po jejím konci, na popud místního 
faráře Dona Antonia Rossara, byl ulit 
ze zbraní, jež zůstaly na polích, zvon 
o váze 22,6 tun. Kov věnovaly země 
účastnící se 1. světové války. 
Zdánlivě vzdálené Rovereto se naší 
rodině postavilo do cesty letos na jaře 
a pro nás nebylo možné je bez po-
všimnutí minout.
Zvon zvoní denně večer a v neděli 
v poledne sto údery. Od roku 1941 
byl 2x přelit a 1x přestěhován, a to 

z hradu na vrcholek nad městem. Od-
tud se jeho velebný hlas nese celým 
údolím. A tak zvon zvoní, aby lidé 
nezapomněli… Jeho historii mapu-
jí informační panely a cestu lemují 
stožáry s vlajkami zemí, jež se k jeho 
poselství připojily.
Na počest našich legionářů se 
zvonilo dvěma sty údery původně 
15. června, později byl termín změ-
něn na 28. říjen.
Na návrh Zlaty Fořtové připojit se 
k této poctě vznikla v roce 2001 Ří-
čanská výzva, nabádající ke zvonění 
i další česká města. V Říčanech se od 
té doby zvoní každoročně. A nejen 
u nás, ale i v Pyšelích, Praze-Řepích, 
Benešově…
Výzvu nyní šíří Jan Kostrhoun, člen 
Sboru dobrovolných hasičů Pyšely. 
Informací o zvonu i zvonění má pře-
veliké množství, uvítá však další. Ne-
znáte například nějakého italského 
historika, který se touto problemati-
kou zabývá? 

Eva Horáčková Jungmannová

Marnotratný 
Bůh 
skandální milost jako 
podstata křesťanské víry

Série zamyšlení nad Ježíšovým 
„Podobenstvím o marnotratném 
synovi“ inspirovaných knihou 
Timothyho Kellera Marnotratný 
Bůh.
05. 11. lidé okolo ježíše – proč 
mají lidé rádi Ježíše a ne církev?
12. 11. dva ztracení synové - je 
zbožnější „slušňák“ nebo rebel?
19. 11. Mrzáci, Bastardi 
a zlámané věci – nová definice 
hříchu, ztracenosti a naděje
26. 11. otcova hostina – Bůh nás 
zve na párty

vždy v neděli od 9.30 hod. v sále 
klubu u Boudů v kolovratech
v rámci bohoslužeb sboru církve 
bratrské v Říčanech
www.cb.cz/ricany

42 texty.kuryr@ricany.cz



Školáci z Bezručky již vítězný projekt 
pébéčka vybrali
Na tři stovky žáků ze základní školy Bezručova hlasovaly 
ve druhém ročníku školního pébéčka. Jak investovat část-
ku 20 tisíc korun rozhodlo 53 % dívek a 47 % chlapců od 4. 
po 9. ročník. Vedení školy posuzovalo proveditelnost u 15 
projektů, z nichž devět prošlo do elektronického hlasová-
ní. V aplikaci vyvinuté společností D21 mohli žáci přidě-
lovat jak pozitivní, tak i negativní hlasy. Vítězný projekt 
školních dresů získal 137 hlasů před druhým projektem 
odpočinkový koutek se 113 hlasy. Těsně za ním se umístil 
projekt školního časopisu se 106 hlasy následovaný pro-
jektem zahradní učebny, který získal o jeden hlas méně. 
Dalšími projekty byly pomůcky do tělocvičny, zrcadla na 
toaletách nebo výmalba školy. Další dvě říčanské základní 
školy druhý ročník pébéčka plánují v nejbližších měsících.
Školní pébéčko funguje na podobných principech, jako 
„velké“ PŘEKVAPTE ŘÍČANY. Děti navrhují, diskutují, 
vybírají a vedení školy posuzuje proveditelnost. Žáci své 
nápady podpoří kampaní a pak přijde samotné elektronic-
ké hlasování.
Říčanské základní školy si organizaci pébéčka vyzkoušely 
poprvé v roce 2016 za asistence mentorů z D21. Nápad 
participace školáků zaujal i v mezinárodním měřítku. Po 
úspěšném projektu letos v Zambii, kde projekt proběhl 

s podporou Světové banky, projevil zájem i Brusel. A jak 
probíhalo pébéčko v Zambii? Nechybělo nadšení dětí a ra-
dost z toho, že samy můžou něco ve své škole ovlivnit. V dů-
sledku horšího technického vybavení probíhalo hlasování 
papírově. Mezi projekty zvítězilo pořízení 40 počítačových 
myší do technické učebny v Mukubě a nákup pomůcek 
do školní laboratoře v Nkaně. Oba projekty získaly dotaci 
120 $. Celkem se hlasování účastnilo přes 4100 žáků.

Informace z radnice

Přijďte diskutovat s navrhovateli o projektech 
přihlášených do druhého ročníku participativního 

rozpočtování. Máte jedinečnou možnost spoluvytvářet 
veřejný prostor v našem městě. Můžete připomínkovat, 
vylepšovat a hledat řešení společně s vedením města 
a svými sousedy. Připraveno bude i malé občerstvení.

Pondělí 6. listopadu od 18:30 hod.  
Kc Labuť, ul. 17. listopadu

Pondělí 13. listopadu od 18:30 hod. 
restaurace oliva, Verdunská 18

Středa 15. listopadu od 18:30 hod. 
restaurace Marvánek

Pondělí 27. listopadu od 18:30 hod. 
restaurace Jureček
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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)

ZEPE

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 )

RICANY leták_do_kurýru_Překvapte_Říčany_II_160x245_V2.indd   1 15.09.17   13:10
Výtažková azurováVýtažková purpurováVýtažková žlutáVýtažková černá
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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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Aquapalace Praha  
v listopadu

Listopad je asi nejsmutnějším měsícem v roce. Chladno, 
mlhy a sychravo, ráno se pozdě rozednívá a večer je hned 
zase tma, imunita oslabuje. A do Vánoc ještě přece jen 
daleko. Ale nepropadejte chmurám a depresi. Nejlepším 
bojem s tmou a zimou je světlo a teplo. Obojího můžete 
mít dostatek, když přijdete do Aquapalace Praha. Tady 
si můžete prodloužit a projasnit den, ohřát se v teplé vodě 
či v saunách, relaxovat ve vířivce, nebo si zasportovat ve 
fitness, když venku to už nejde. Listopad tak lépe uteče a již 
brzy začne krásné období adventu…

Saunový svět
Každý den vás v saunách čekají tři ceremoniály v sauno-
vém světě ve znamení vybraných vůní. Kromě nich můžete 
navštívit v listopadu premiéru saunového ceremoniálu:
SAUnOVý cEREMOnIáL „FOUR SEASOnS“
Poznejte kouzlo a krásu čtvero ročních období v podání 
mistryně saun Laury. V neděli 26. listopadu od 20 hodin.

Vodní svět
4. – 5. 11. – Víkend s Mentos 
Kdo by nechtěl ochutnat unikátní Mentos Choco? Přijď 
tento víkend do Aquapalace Praha a užij si spoustu zábavy 
s Mentos.

11. – 12. 11. – Víkend se Sunárkem
Zdravá sváča pro každého! Projdi zábavnou stezkou a vy-
hraj přesnídávku od Sunárka.
17. – 19. 11. – Víkend s chupa chups
Pro každého návštěvníka při odchodu lízátko. Dáte si colové, 
jahodové nebo jablečné? Pro děti připraveny soutěže o sladké 
balíčky Chupa Chups v rámci animačního programu.
25. 11. – Rozsvícení vánoční aleje aneb zahájení vánoč-
ních svátků v Aquapalace Praha. 

SPA&WELLNESS
RITUáL VěčnéHO MLáDí
Vychutnejte si 90minutový rituál zdraví a krásy zaměřený 
na komplexní anti-aging těla i obličeje. Ošetření obsahuje 
celotělový detoxikační peeling s mořskou solí a vonnými 
oleji, intenzivně zpevňující zábal z mořských řas, kom-
plexní liftingové ošetření pleti prémiovou rejuvenační 
řadou Eternal Youth (Věčné mládí) a závěrečnou tělovou 
péčí v podobě exkluzivních olejů s omlazujícími účinky.
Rezervujte si svůj termín na tel.: 739 341 082.

Fitness
ExTRIFIT TRAInIng DAy S PROFESIOnáLníM 
SPORTOVcEM
Během tréninku absolvujete teoretickou moderova-
nou část a dále praktické typy tréninku nebo samotný 
trénink profesionálního sportovce. Více informací na 
www.fitnessaquapalace.cz.  

  Více na www.aquapalace.cz 
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ADVENT
25. 11. I 2. 12. 
9. 12. I 16. 12.

SE SKUPINOU ČEZ

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
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Vzpomínka
Dne 16. 11. 2017 
vzpomeneme nedožitých 
75. let 
pana JOSEFA 
PECHÁČKA

drahého manžela, tatínka 
a dědečka, který opustil tento 
svět v květnu 2009.
děkujeme všem, kteří se 
k naší vzpomínce připojí.
Manželka Věra, synové Michal  

a Luboš s rodinami

ŽIVÝ BETLÉM ve Voděrádkách
Všichni dospělí i děti z Voděrádek 
a okolí jsou tímto co nejsrdečněji 

zváni na každoroční 

„ŽIVÝ BETLÉM“, 
který se bude konat  

první adventní sobotu dne 
2. 12. 2017 od 15:00 do 19:00 

hodin v obecním domě  
ve Voděrádkách.

Dítě, které přinese Ježíškovi vlast-
noručně vyrobený dárek (ozdobu na 
stromeček nebo vánoční dekoraci), 
bude odměněno. Pro děti budou u Je-
žíška připraveny dárečky, pamlsky 
a štěstíčka.

Součástí akce bude opět i drobný 
prodej vánočního zboží (výrob-
ky ze slámy, chvojí).
Dospělí si mohou dát vánoč-
ní alkoholický i nealkoho-
lický „svařáček“ a pro děti 
i dospělé bude připraveno 
grilování. Děti mají ob-
čerstvení zdarma.
Letošní akce bude zpestřena 
o soutěž v pečení „nejlepší 
vánoční cukroví ze sádla“ 
a prvních pět míst bude odmě-
něno. Jako každý rok, půjde i o ad-
ventní setkání známých a sousedů.

Těšíme se na vás
Obec Voděrádky

Více informací naleznete na našich 
internetových stránkách 
www.voderadky.com

V rámci činnosti našeho Poradenského centra pro rodinu a děti –Úsměv, z.s., Vám nabízíme, 
jako pověřená osoba k výkonu SPO, dle zákona č. 359/99 Sb., § 47a) 

 zimní lyžařský pobyt pro děti. 
 
Termín konání:     4. 3- 9. 3. 2018 
                                             
Místo pobytu:  Relax hotel Monínec*** jižně od Prahy na pomezí  
                                   Středočeského a  Jihočeského kraje nedaleko města  
                                   Sedlec-Prčice. 
 
Věk dětí:       5 – 17 let     
 
Cena pobytu:  4000,- Kč bez vleků 

  
Odjezd a příjezd bude upřesněn před konáním lyžařského pobytu 
 
Pobyt obsahuje:  
plnou penzi 5x denně jídlo, pitný režim, wellness program, vnitřní bazén s vířivkou, animační 
program, lyžařský výcvik, dopravu, odborný personál včetně akreditovaných instruktorů, 
zdravotníka, pojištění. 
Pobyt nezahrnuje: vleky, - děti platí jen to, co skutečně projedou (cca 1000-1500)  
 

HLAVNÍ PROGRAM 
Hlavním  zaměřením pobytu je výuka lyžování a zdokonalení v různých lyžařských stylech 
pod odborným vedením akreditovaných lyžařských instruktorů. Pro děti je v průběhu pobytu 
připraven animační a zábavný program, plný her a soutěží. Nedílnou součástí je lyžařská 
olympiáda a slavnostní ukončení pobytu s předáním odměn a certifikátu o splnění lyžařských 
dovedností. Také nesmí chybět večerní lyžování s diskotékou na svahu. 
Na hotelu je možnost využití bazénu a vířivky. 
 
VÍCE INFORMACÍ: WWW.USMEV-RICANY.CZ sekce ZIMNÍ AKTIVITY- DĚTI 
 
 Přihlášení dítěte přes email: slajsova@usmev-ricany.cz nebo telefonicky 
kontaktní osoba Kateřina Šlajsová 727 935 242 

48 texty.kuryr@ricany.cz
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Laskavý vychovatel Leopold Pek
Jeho jméno znají Říčanští z názvu ulice na sídlišti 
v blízkosti Olivovny. Kdo to byl, však ví už málokdo. Vý-
znamný muž, který se podílel na výchově dětí bez rodi-
čů, domova a zájmu společnosti, se narodil v Litomyšli 
2. listopadu 1855.
Původní pozici pedagoga na pražských školách vyměnil 
za řízení vychovatelen a stal se v tomto oboru uznávanou 
autoritou. V Říčanech působil osmnáct let ve vychovatel-
ně manželů Olivových. K této dráze ho přiměla i osobní 
zkušenost. Pocházel z tkalcovské rodiny a přišel na svět 
jako poslední z pěti synů. I přes brzkou ztrátu rodičů vy-
studoval v Litomyšli nižší reálku. Předcházela jí piaristic-
ká hlavní škola, ve které se setkal s přísnou kázní a tělesný-
mi tresty. Ty v pozdější době zásadně odmítal. Vyvolávaly 
v něm strach a odpor.
Po zmíněné reálce se měl v dobříšských železárnách, kde 
žil jeho bratr Mikuláš, vyučit zámečníkem. Díky svému 
vzdělání se ale stal domácím vychovatelem dětí správce 
Collorado-Mansfeldských železáren. Po menších nesho-
dách odešel do Prahy na učitelský ústav v Panské ulici. Po 
jeho absolvování mu první místo zajistil sám ředitel ústa-
vu Jan Lepař a po několika letech praxe složil zkoušku 
z učitelství na měšťanských školách. Působil v učitelském 
spolku Budeč a v Učitelské besedě, a tak se dostal do pově-
domí veřejnosti a mohl získat vedoucí pozici v libeňské vy-
chovatelně. Bylo mu sedmadvacet let. Vychovatelna byla 
založena, také přičiněním vlastence a národopisce Vojtě-
cha Náprstka, roku 1883. Ještě než nastoupil do funkce, 
seznámil se Pek v rámci studijní cesty po Německu (na 
kterou ho poslala rada města Prahy) s organizací a pra-
cí ústavů toho druhu. Navštívil jich celkem sedmatřicet 
a s tím, co na této cestě zažil, se svěřuje v knize „Obrazy 
z cesty paedagogické“ kterou roku 1885 vydal vlastním 
nákladem.
Leopold Pek oboru skutečně rozuměl – z říčanské Olivov-
ny, na jejímž projektu se osobně podílel, tak mohl učinit 
ústav, který zastával přední místo mezi veřejnými vycho-
vatelnami nejen v monarchii, ale v celé Evropě. Zvláště 
proto, že k tomu účelu byl od počátku koncipován. „Vy-
chovatelna manželů Olivových“ byla otevřena v říjnu 
1896, měla pomáhat dětem, kterým pro neschopnost ro-
diny hrozilo mravní narušení. Coby její první ředitel Pek 
zastával názor, že „…jedině na zásadě pevné citové vazby je 
možné vytvářet pevné mravní základy.“ Byla pro něj důleži-
tá příjemná atmosféra a přátelský přístup. Se všemi svými 
chovanci se nejméně čtyřikrát ročně setkával, chválil, do-
mlouval či káral. Měl ohromnou autoritu a obešel se bez 
tělesných trestů. I k těm mohlo podle stanov dojít, mohla 
je ale vykonávat jen určená osoba v přítomnosti dalších 
dvou dospělých.
Tento přístup měl dětem nahradit domov a rodinu. Kapa-
cita vychovatelny byla 120 míst, z toho 80 míst pro dívky. 
I přes takto vysoké číslo se snažil být s každým v kontak-
tu i později, když svůj „domov“ opustili. Pomáhaly mu 
k tomu také Noviny z Olivovny, které sám psal, vytvářel 

kopie a distribuoval. Vycházely v letech 1908 až 1914. 
V nich například zval k návštěvám, psal o výročích, podá-
val informace o osudech chovanců a upozorňoval na ne-
bezpečí a úskalí života. Ve vychovatelně pracoval do roku 
1914. Poté odešel kvůli nemoci své ženy (a dlouholeté spo-
lupracovnice v péči o opuštěnou mládež) Kamily Halířové 
na odpočinek do Nymburka, odkud pocházela.
Za svou dobře odvedenou a milovanou práci byl už za ži-
vota oceňován, a to i v zahraničí. Odkazem jeho života se 
stali lidé, kteří na něho s láskou vzpomínali jako na svého 
otce, který je měl upřímně rád a chtěl, aby se v životě ne-
ztratili. Jedna z jeho chovanek, F. Novotná, se o něj ve stáří 
starala. A to až do jeho smrti v Nymburku v květnu roku 
1937. Šárka Vydrařová

osmdesátiny Leopolda Peka (1855–1937)
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Autobusový zájezd na 
vánoční trhy do Drážďan

dne 13. 12. 2017
odjezd v 8:00 hod. od SPorToVNÍ HaLY. cena 350 Kč

Info. tel. 603 212 882 p. Šindelářová
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RADIUS Øíèany s.r.o.

danì, finance
ekonomické poradenství

zpracování úèetnictví

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

NOVÝ ZPůSOB MOTIVACE ZAMĚSTNANCů – INCENTIVNÍ POBYTY 
V poslední době se nám začaly objevovat dotazy na téma, 
jak motivovat zaměstnance, posílit jejich loajalitu, znovu 
nastartovat jejich chuť do práce, jak zvýšit efektivitu a vý-
kon týmu. Klasicky byla tato situace řešena organizací tzv. 
teambuildingů, kdy cílem celé akce bylo odhalit povahu, 
soudržnost a silná a slabá místa týmu. Praxe ale ukázala, 
že pro některé jedince byla naopak účast na takového akci 
naprosto frustrující, neboť se odhalilo, kdo je tím nejslab-
ším článkem. Trendem poslední doby jsou tzv. incentivní 
pobyty, jejichž podstata je jednoduchá a přitom geniální: 
zaměstnanec (ať už jednotlivě nebo v týmu) odjíždí vý-
hradně za odpočinkem, zážitky a poznáním. Poznáním, 

které ideálně souvisí s jeho pracovní náplní, a které by si 
zaměstnanec sám nezaplatil a nezorganizoval. Tím, že za-
městnavatel financuje takovouto aktivitu, se prokazatel-
ně řeší všechny problémy, popsané v úvodu článku. Jako 
velmi výstižné mi přijde označení incentivního pobytu 
jako služební cesty, na které se nepracuje, ale ze které se 
zaměstnanec vrací nadšený a naplněný novými nápady 
i chutí do práce. 
V případě jakýchkoliv dotazů neváhejte kontaktovat RADI-
US Říčany s.r.o., rádi se Vám budeme věnovat. 

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

ÚČETNÍ A DAňOVÁ PORADNA PRO PODNIKATELE in
ze

rc
e

Rozhovor Bc. Michaely Vydrové, výkonné ředitelky Poradenského centra pro rodinu a děti 
„Úsměv“ s Ing. Věrou Tauberovou, ředitelkou účetní firmy RADIUS Říčany s.r.o.
V prosinci 2016 uspořádalo poradenské centrum Úsměv 
v kostele sv. Petra a Pavla v Říčanech adventní koncert na 
podporu dětí z pěstounských rodin. Se zajištěním akce 
významně pomohla Ing. Tauberová tím, že oslovila zákaz-
níky své účetní firmy s prosbou o finanční dar. Podařilo 
se vybrat krásnou částku. Protože se koncert bude konat 
i v letošním roce, sešly se obě dámy ke krátkému pracovní-
mu rozhovoru na toto téma.
Loňský koncert se opravdu úžasně vydařil, ohlasy ve-
řejnosti byly naprosto neuvěřitelné. Moc nás to těší, 
ale současně situaci vnímáme jako obrovský úkol pro 
Úsměv: obstát letos stejně, nebo ještě lépe. Příprava 
každé podobné akce vyžaduje ohromné lidské úsilí, 
ale také i finanční prostředky. Paní Tauberová, budete 
ochotna nám s přípravou akce pomoci i letos?
Ano, zcela určitě, a udělám to moc ráda.
A jak bude Vaše pomoc konkrétně vypadat?
Bude to úplně stejné jako vloni. Kromě toho, že zcela jistě fi-
nančně přispěji já sama, tak opět oslovím své zákazníky. Je 
to projekt, který jsem nastartovala vloni, a jeho podstata je 
velmi jednoduchá: RADIUS jako účetní firma má pochopitel-
ně přehled o stavu hospodaření všech svých klientů a každý 
rok s nimi řešíme i optimalizaci z pohledu daně z příjmu. 
Finanční dary jsou (při splnění podmínky výše a účelu) na-
prosto legální a dle mého soudu i společensky velmi potřeb-
nou formou, jak daňový základ optimalizovat. Takže já „jen“ 
oslovím své klienty, vysvětlím jim daňové dopady finančního 
daru, a s ohledem na jejich konkrétní situaci jim mohu i spo-
čítat ideální výši daru. No, a pak už „jen“ směřuji jejich dob-
ročinný záměr na konkrétního příjemce, tedy na poradenské 
centrum Úsměv Říčany. A i tato práce není vůbec těžká, 
právě naopak. Mám totiž praktickou zkušenost s tím, že 
mnoho lidí je ochotno darovat na tzv. „dobou věc“, ale buďto 
neví kam dar směřovat, nebo se i v minulosti spálili s něja-
kými podvodníky. Takže já spojím dárce přímo s Vámi, a Vy 
s ním uzavřete konkrétní dárcovskou smlouvu. A co je ještě 

důležité pro úspěch celého projektu? To je veřejné poděkování 
každému jednotlivému dárci, neboť každý dárce si poděková-
ní opravdu zaslouží. To už je zase Vaše práce, paní Vydrová.
Souhlasím a velmi se na spolupráci na tomto projek-
tu těším. napadá mne ještě jedna otázka: pokud by se 
například do této akce chtěl zapojit někdo, kdo není 
klientem Vaší kanceláře, a chtěl by spočítat, jaká by 
byla konkrétně pro něj ideální výše daru, můžete mu 
v tomto pomoci?
Jistěže, tuto službu mu rádi poskytneme, avšak s ohledem 
na platnou legislativu za symbolickou 1,- Kč včetně DPH.
Rozumím a opět se přesvědčuji, že jste profesionál, 
který dodržuje platné zákony. Paní Tauberová, děkuji 
Vám za rozhovor i za Vaše osobní nasazení a spoluprá-
ci. co nejsrdečněji Vás zvu na letošní koncert, který se 
bude konat 9. prosince 2017 od 16.00 hodin v kostele 
sv. Petra a Pavla v Říčanech. Pevně věřím, že společ-
ným úsilím se nám podaří vše zvládnout tak, aby z kon-
certu odcházeli všichni lidé s úsměvem ve tváři.
Já děkuji Vám, paní Vydrová, za tu úžasnou možnost podí-
let se na přípravě této prospěšné akce. Na koncert se oprav-
du těším, a nepochybuji, že stejně jako vloni to bude krásné 
předvánoční odpoledne, naplněné spoustou pozitivní energie 
a emocí, a že kostel bude zaplněný do posledního místečka.

Barákova 237, 251 01 Říčany www.radiusricany.cz
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Daňová poradkyně Ing. Jeriová přináší čtenářům stručné 
vysvětlení pojmů, o kterých slýcháme nebo čteme v médiích. 
bITCOIN 
Bitcoin je virtuální měna, která není bezhotovostním 
peněžním prostředkem, nejde o elektronické
peníze, nejde o investiční nástroj, cenný papír ani 
derivát. Bitcoiny jsou nehmotnou movitou věcí.
získání bitcoinu (těžba) je získání majetku, nejedná se 
o příjem. Příjem nastává až v okamžiku, kdy se bitcoin 

prodá, nebo smění (např. za koupi dovolené). Pokud je 
bitcoin součástí obchodního majetku,
pak se jedná u fyzické osoby o příjem 
podle § 7, v ostatních případech 
o příjem podle § 10. 

V případě jakýchkoliv dotazů neváhejte 
kontaktovat radIuS Říčany s.r.o., rádi 
se Vám budeme věnovat.

Vybrané aktuální pojmy stručně z pohledu daňového poradce Ing. Jeriové

reALITNí POrADNA

Ing. Jana 
Karlachová
realitní makléřka  
pro Říčany a okolí

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

OTáZKA: Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jestli budu mu-
set při prodeji domu platit kromě daně z nabytí nemovitos-
ti ještě daň z příjmu z prodeje nemovitosti. Dům vlastním 
a bydlím v něm tři roky. Děkuji Ondřej

ODPOVĚď: Dobrý den, v případě daně z příjmu z pro-
deje nemovitosti existují výjimky, kdy prodávající nemusí 
daň platit: 
1.  prodávající měl v nemovitosti bydliště nejméně po dobu 

dvou let bezprostředně před prodejem nebo

2.  prodávající měl v nemovitosti bydliště bezprostředně 
před prodejem kratší dobu než dva roky, ale použije zís-
kané prostředky na koupi jiné nemovitosti k vlastnímu 
bydlení

3.  v případě, že majitel nemovitosti v bytě či domě před pro-
dejem nebydlel, je příjem osvobozen od daně z příjmů, 
přesáhne-li doba mezi jeho nabytím a prodejem dobu 
pěti let.Ve Vašem případě se na Vás vztahuje výjimka č.1, 
případně i č.2, pokud budete kupovat jinou nemovitost 
k bydlení, ale to není z Vašeho dotazu zřejmé. 

OTáZKA: Dobrý den, chci se zeptat, jak mám postupovat 
když si chci nechat vyměřit svůj díl pozemku (zahrady - 
1/4 celku). Se spoluvlastníky, jsou tři, jsem se již domluvil 
a nemají námitky. Děkuji Karel

ODPOVĚď: Dobrý den, nechte si od geodeta pozemek za-
měřit a zhotovit geometrický plán a pozemky rozdělte dle 
vašich podílů. Hlavně myslete na to, ať mají všechny nově 
vzniklé pozemky přístupovou cestu.

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
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Nevlídné počasí nás 
nerozhodí!

Neřadíte se k čtenářům úvodníků? 
Pro vás tedy opakujeme některé in-
formace z první stránky dnešního 
Kurýru, protože věříme, že s radostí 
uvítáte, co vše se dá navštívit a zažít 
v okolí Říčan a ještě kousek dál. Na 
stránkách zpravodaje, který čtete, 
naleznete spoustu tipů na kulturní 
a sportovní vyžití v Říčanech. Kon-
certy, divadelní představení, výsta-
vy, expozice muzea, bruslení. Koho 
nerozhází nevlídné počasí a kdo se 
rozhodne vydat až za humna Říčan, 
může v Ladově kraji prožít nezapo-
menutelný víkendový den, odpoledne 
nebo popracovní večer. O stezkách 
a turistických pochodech v regionu 
jsme psali v minulém čísle. Dnes 
pro vás vybíráme zajímavosti či ak-
tivity v obcích svazku Ladův kraj. 
Projdeme s vámi obce dokola, aby-
chom na některou nezapomněli. 
Skluzavky, umělé vlny, sauny netřeba 
v Čestlicích představovat. Víte, že 
tu můžete sportovat v nové obecní 
hale? V sousedních nupakách pak 
můžete doplnit tekutiny chmelovým 
speciálem. Přes Říčany pokračuje-
me do Mukařova, kde stojí za ná-
vštěvu místní kamenný kostel. Další 
kamenická díla si prohlédneme na 

návsi sousedních Louňovic, jejichž 
ochotníci pořádají divadelní před-
stavení pro děti i dospělé. Podzimní 
přírodu s námi budou sdílet zvířata 
na statcích ve Svojeticích a odtud 
už je jen kousek na Klokočnou. Jak 
vypadá klokočí uvidíme na návsi. 
V obecní hospůdce se čas od času 
konají koncerty, besedy, představení. 
Nechceme-li sedět uvnitř pokocháme 
se výhledem a krátkou procházkou 
k rybníkům ve Struhařově. Na dru-
hou stranu od Klokočné leží Tehov. 
Na jeho území najdeme množství 
urostlých stromů a po nové stezce se 
dostaneme až do Světic s Říčanskou 
hájovnou, která pořádá i v chlad-
ném počasí akce pro rodiny s dět-
mi. Kolem ladovského hřbitůvku ve 

Všestarech s dušičkovými svíčkami 
se vydáme pro vánoční perníčky do 
Mnichovic. Na sjezdovce ještě asi ne-
bude ležet sníh, ale blízké lesní lázně 
ve Zvánovicích nás osvěží celoroč-
ně. Zahřát se můžeme pochodem na 
hvězdárnu v Ondřejově. Seběhneme 
odtud na prohlídku chalup ve vesnic-
ké rezervaci v Kališti-Lensedlích, 
nebo si prohlédneme prvorepubliko-
vé letní vily v Senohrabech. Blízké 
Hrusice a Památník Josefa Lady jste 
už určitě navštívili. Tak doporučíme 
blízké Mirošovice se sportovním 
areálem u Štičího rybníka. Pokračo-
vat za kulturními akcemi pro celou 
rodinu můžeme do Kunic - do vyhlá-
šeného hotelového komplexu. Přes 
Bílý kámen – místo s nádherným 
rozhledem se dostaneme do Velkých 
Popovic, kde dobrovolníci a místní 
pivovar pořádají spoustou kulturních 
událostí. Divadelní představení, kon-
certy, besedy jsou samozřejmosti pro 
Kulturní centrum v sousední Kame-
nici. V nedalekém Kostelci u Křížků 
mají zase románskou rotundu a ži-
dovský hřbitov. Kulturu a sport nabí-
zejí i další obce v regionu a s jistotou 
je vyhledáme na webových stránkách 
obcí, nebo si o nich přečteme v obec-
ních zpravodajích, které jsou mj. do-
stupné v Centru společných služeb 
Ladova kraje. Chcete-li uspořádat 
kulturní akci, informujte se u nás 
o půjčení vybavení zdarma pro spolky 
sdružení.  Toužíte-li se vydat ještě dál, 
využijte o víkendu volnou D1 k cestě 
na pražskou výstavu děl Josefa Lady. 
Co jsem si vybrala já, jste četli v úvod-
níku. Zapomněla jsem napsat, že ne-
zapomenu i lenošit. A co vy? 

Jana Kolorosová, 
tajemnice svazku obcí Ladův kraj,  

manažerka Centra společných služeb

KČT Říčany - Radošovice 

12. 11. 2017
Nedělní pochod s Líbou

Turistický pochod: Sázava – chocerady - Hvězdonice, 13 - 16 km
odjezd vlakem: Říčany 8.33 hod.

Přihlášky na tel. 723 513 431, nebo email: libuse.rohoskova@centrum.cz
Další informace: www.kct-ricany.cz
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Profesor Josef Kubík u své domácí amatérské stanice roku 1935

Vzpomínání na vznik a dávnou
historii Radioklubu Říčany
Radioklub Říčany zcela určitě patří 
do historie říčanských spolků a insti-
tucí. Od zahájení jeho činnosti letos 
uplyne již dlouhých 64 let. Základní 
informace o jeho existenci a součas-
né činnosti byly uvedeny v článcích 
Jiřího Gaždy, které Kurýr přinesl 
od dubna do července tohoto roku. 
V nich jsem byl ze zakládajících členů 
uveden jmenovitě pouze já a nedáv-
no zesnulý kamarád Libor Marhoul. 
Skutečná historie je bohatší o mnohá 
další jména. Jako nejstarší žijící člen 
říčanského Radioklubu bych chtěl 
tento seriál doplnit právě o nejstarší 
historii spolku a o své vzpomínky.
V padesátých letech měl pražský 
elektrotechnický závod Tesla Straš-
nice v Říčanech závodní internát, 
a to v prostorách nynějšího hotelu 
Pavilon v Domažlické ulici. V něm 
začala fungovat tzv. kolektivní radi-
oamatérská stanice s volací značkou 
OK1KDM. Na její činnosti se podíleli 
i říčanští občané E. Rálek a M. Krou-
žek, kteří zde získali možnost pořídit 
si své individuální radioamatérské 
licence. Takováto činnost totiž byla 
pro její získání důležitou podmínkou. 
Je třeba si též uvědomit, že v tehdejší 
pohnuté době orgány ministerstva 
vnitra považovaly radioamatérské 
stanice za „potenciální kanály pro 

příjem i vysílání disidentských infor-
mací při komunikaci se zahraničím“.
V roce 1952 jsem byl studentem čtvr-
tého ročníku měšťanské školy, a jak 
jsem již uvedl v dřívějších článcích, 
vyučování probíhalo v nové budově 
gymnázia. Do této školy nastoupil 
i pan profesor Josef Kubík. Vyučo-
val nás fyziku a právě ve fyzikálním 
kabinetu v nejhořejším patře školy 
zahájil činnost radioamatérského 
zájmového kroužku, který jsem začal 
navštěvovat.
Seznamovali jsme se zde se základy 
elektroniky, ale začali jsme se učit 
i Morseovu abecedu (v té době byla 
hlavním dorozumívacím jazykem 
pro radioamatérské vysílání) a také 
pravidla radioamatérského provo-
zu.
Na podzim roku 1953 byl však inter-
nát v Pavilonu zrušen. To se pak stalo 
hlavním motivem pro oficiální usta-
vení říčanského Radioklubu. Úplný 
začátek nastartoval pan profesor 
Kubík. Navázal na činnost radioama-
térského zájmového kroužku a kolek-
tivní radioamatérská stanice s volací 
značkou OK1KRI zahájila fungová-
ní právě v budově gymnázia. Na její 
činnosti se podíleli tehdejší držitelé 
radioamatérských koncesí. Přede-
vším to byl pan Josef Kubík, který 

měl koncesi na volací značku OK1AF 
již od třicátých let minulého století. 
Po obnovení radioamatérské činnosti 
po druhé světové válce pracoval pod 
svou značkou až do 22. ledna 1950, 
kdy mu byla – jako mnoha jiným 
v této době – zrušena koncese. K ob-
novení došlo až 30. listopadu 1954 
i proto, že byl mezitím vyznamenán 
za konstrukci a organizaci bezdrá-
tového dispečinku pro zemědělství. 
Dále to byl pan Emil Rálek se znač-
kou OK1AZ, Ing. Miloslav Kroužek 
se značkou OK1MK a Ing. Ladislav 
Marvánek se značkou OK1AML. Bo-
hužel dnes již nikdo z nich není mezi 
námi.
Pan profesor Kubík mne učil fyziku 
i na jedenáctiletce. Zmiňovaný Láďa 
Marvánek učil (už během svého 
dálkového studia Elektrotechnické 
fakulty ČVUT v Praze) na Elektro-
technické slaboproudé průmyslovce 
v Ječné ulici. Interesantní bylo, že 
Říčaňák jménem Marvánek během 
prázdnin působil jako plavčík na kou-
pališti Jureček.
Z formálních důvodů nemohl být 
Radioklub dále provozován v budo-
vě gymnázia. Podařilo se nám tehdy 
od národního výboru získat nebytové 
prostory bývalého krámku paní Vál-
kové v Žižkově ulici. Nejprve jsme po-
žádali o přidělení značky kolektivní 
radioamatérské stanice OK-1KDM, 
která po zrušení internátu nebyla vy-
užívána, ale současně jsme měli i sta-
nici se značkou OK1KRI.
Do radioklubu se přihlásili také obča-
né z Kolovrat a Uhříněvsi. Ti později 
založili svoji novou kolektivní stani-
ci v Uhříněvsi, a tak jsme jim v roce 
1957 přenechali značku OK1KDM.

Dokončení příště.
Jaroslav Svoboda

Profesor Josef Kubík u své domácí ama-
térské stanice roku 1935

Historická fotogra-
fie zařízení klubové 

radiotelegrafní stanice 
oK1KrI v Žižkově ulici 

z roku 1955
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Dělají nám z toho  našeho lesa pastoušku 2
Pod tímto názvem byl v minulém Kurýru uveřejněn můj 
příspěvek ke Staráku, na který reagoval tajemník úřadu 
Mařík.  M.j. napsal, cituji: „Vámi zmíněné stanovisko nej-
vyššího správního orgánu a z toho vyvozované porušení 
zákona, je Vaše spekulace a názor, ale nevyplývá z něj ja-
kákoliv povinnost pro výkon státní správy.“ To je opravdu 
pozoruhodný názor nejvyššího úředníka na našem úřadě. 
Já k tomu dodávám  citát ze stanoviska MZe, odboru stát-
ní správy lesů a myslivosti, o které se jedná. cituji: „Uvede-
né konání technoparty je tedy i porušením zákona o mysli-
vosti, za které lze uložit…atd“.
Pane tajemníku, 9.1.2017 jste mně napsal, cituji: „ jako 
vedoucí MěÚ v Říčanech jsem vázán názorem nadřízené-
ho  orgánu (v tomto případě KÚSK) a nepřísluší mi pole-
mizovat se závěry …atd“
Dne 26.6.2017 (tedy cca 6 týdnů před Starákem) byl vy-
praven přípis KÚSK, Odboru státní správy lesů a mys-
livosti, adresovaný MěÚ  Říčany,  kterým se KÚSK 
ztotožnil se stanoviskem MZe a píše m.j. “Minister-
stvo je ústředním orgánem státní správy lesů a mys-
livosti a podřízené správní orgány jsou povinny řídit 
se právním názorem obsaženém v tomto stanovisku. 
Krajský úřad tímto upozorňuje správní orgán, aby ve 

věci konání akce Starák konal v dostatečném časovém 
předstihu před touto akcí a učinil potřebná opatření 
v souladu se stanoviskem Mze a všemi zákonnými 
předpisy“.
No a stalo se neslýchané. MěÚ Říčany-státní správa 
lesů a myslivosti pod Vaším vedením,  právní názory 
nadřízených správních orgánu ignoroval a zůstal ne-
činný.  Na výzvu  KÚSK  MěÚ Říčany ústy p. Dvořáka 
sdělil nadřízenému úřadu své názory a proč nekonal. 
Je to sbírka názorů posbíraných po jednotlivcích, něco 
v tom smyslu, že auta a letadla také zvěř ruší apod. Ten-
to nejnižší správní orgán státní správy si svévolně vy-
kládá  právo odlišně od nadřízených správních orgánů, 
jejichž právním názorem  je povinen se řídit. Najednou 
není pravdou to, co jste pane tajemníku napsal, že Vám 
nepřísluší polemizovat s názory nadřízeného orgánu.  
Pan Dvořák prostě  zapomněl, zřejmě za Vašeho sou-
hlasu, že není členem diskusního kroužku, kde každý 
může vyslovit svůj názor a jednat podle něj,  ale úřední-
kem vykonávajícím státní správu na úseku lesa a mysli-
vosti, kde platí podstatně jiná pravidla.  A já se ptám: co 
s takovými úředníky ?

Václav Macinauer 

Úředníci a dodržování zákonů? 
Chtěl bych připojit stanovisko k dvěma článkům  
p.Macinauera v Říčanském kurýru (srpen,říjen 2017), tý-
kajících se každoročně pořádaných sporných hudebních 
produkcí v lese u  starého  koupaliště.
Většina občanů Říčan pravděpodobně zná tento malý ma-
lebný, tichý lesní kout, kde lze ještě pozorovat poletování 
vážek nad hladinou starého bazénu a hony netopýrů za 
potravou.
A v této lesní oáze klidu  předvádělo každoročně v jed-
nom dni několik hudebních skupin svou hudební pro-
dukci, při níž nadměrná hlučnost slyšitelná v okruhu 
několika kilometrů, tvoří podstatnou část jejich umělec-
kého projevu.
To ale není v souladu se Zákonem o myslivosti a ochra-
ně přírody. A na tuto skutečnost upozorňuje marně pan 
Macinauer, s jemu vlastní razantní dikcí, již řadu let. 
A protože dodnes ani p. tajemník Mařík ani nikdo z jeho 
nadřízených neodpověděl věrohodně na otázku uvedenou 

v záhlaví mého příspěvku, není předmětem probíhající 
polemiky věcná výměna argumentů, ale osobní napadání, 
které nevede k nápravě.
Nezaujatý občan těžko pochopí tvrdošíjnou obhajobu p. 
tajemníka, konat hlučnou jednorázovou atrakci v lese, 
v rozporu se zákonem, když tutéž atrakci lze bez naru-
šení zákona konat kdekoliv mimo les. Např. na náměs-
tí před radnicí nebo na ragbyovém hřišti či jiné vhodné 
ploše.
Nepochopitelný je i postoj jaký zujímá (nebo spíš neza-
ujímá) pan Mařík ve svých odpovědích na články pana 
Macinauera v již zmíněných číslech Kurýru. Na věcnou 
kritiku nereaguje a místo toho se snaží falešným obviňo-
váním a pomluvami p. Macinauera dehonestovat a zne-
věrohodnit.
Nejdříve v roli psychiatra amatéra vypracoval „diagnózu“ 
ve které popsal p. Macinauera jako dementního starce, je-
hož názory nelze akceptovat. Dále tvrdí, že na článek z říj-

Pane Macinauere, trvám na tom, co jsem Vám napsal 
a mám pro to velmi jednoduché odůvodění. Stanovisko 
MZe, o které opíráte stále svoji argumentaci a citujete 
jej opět i v tomto příspěvku, je odpovědí na Váš dotaz. Vy 
vždy citujete přesně jen tu pasáž, která se Vám hodí. Ale 
i z této Vámi vybrané citace je zřejmé, na co MZe odpo-

vídalo. Tedy zda technopárty patří do lesa… Na takovou 
otázku Vám nejspíš odpoví téměř všichni, že ne! Ale takto 
zjednodušeně nelze na akci Starák pohlížet a toto Vaše 
zjednodušení proto většina zainteresovaných odpověd-
ných politiků i úředníků nepřijímá.

Tomáš Mařík, tajemník

Názory
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Neschvalujme handly a kompromisy
Se zájmem jsem si přečetla článek Z. Hraby „O handlech 
a kompromisech“. Skupinka obyvatel hypotetického 
města přitlačila radnici města ke splnění svého požadav-
ku vedoucího ke zklidnění dopravy v jejich ulici na úkor 
jiných obyvatel tohoto města. Zajímalo by mne, kdo 
je ten Někdo, který tahá nitkami tohoto handlu. Sou-
hlasím s panem místostarostou, že se jedná o naprosto 
nemravné a nezákonné jednání. Na druhou stranu… 
Obyvatelé ulice se možná inspirovali v podobných pří-
padech instalace jednosměrek v tomto městě a řekli si, 
tak proč to nezkusit, prošlo to jinde, proč ne u nás. Třeba 
mezi nimi byla známá tvář, nějaký politik, veřejně činná 
osoba… pak jde vše snadněji, kdo ví? A nějaké ohledy na 
ostatní obyvatele? To se zřejmě v tomto městě nenosí. Já 
jsem si tu postavil dům, chci bydlet v zeleni a nestojím 
o auta pod okny, chci mít vytoužený klid. Že já jezdím 
pod okny jiným lidem, mne vůbec nezajímá, to je moje 
potřeba jezdit a s tím ať se ostatní obyvatelé smíří. Po-
kud tento handl projde, vzniknou v tomto městě další 
tlaky na zavedení jednosměrek či jiná omezení dopravy. 
Proč mají člověku, jehož předci postavili dům u prašné 
cesty, najednou jezdit pod okny stovky kamionů denně? 
Kam mizí jeho právo na klidný spánek? Proč si mají auta 
z okolních obcí zkracovat cestu na ucpané silnici 1. třídy 
přes jiné ulice, aby jejich děti byly včas ve škole? A tak 

hypotetické město nebude mít hypotetické problémy, ale 
naprosto skutečné.
I já mám své hypotetické město. V něm zase jsou 
zvláštní pravidla pro parkování aut. Auta mohou 
obyvatelé zaparkovat na vyhrazených parkovištích 
a v místech, kde nejsou zákazové značky. Nedaleko 
nádraží v tomto městě se nachází ulice, kterou z jedné 
strany lemuje chodník a z druhé místy trávník, jinak 
bahno a rozbitá krajnice vozovky. Parkovacích míst 
u nádraží má město málo, proto auta parkují v tomto 
bahně a kamínkách. Osm až deset řidičů s klidem ráno 
zaparkuje a jde do práce, ale netuší! Bahno, rozbitá 
krajnice a kamínky jsou vedeny jako veřejná měst-
ská zeleň. Problém nastane, když se jeden z místních 
obyvatel špatně vyspí a zavolá městskou policii, která 
všem parkujícím autům vloží za stěrače pokutové blo-
ky. Chudák řidič jde z práce a místo odpočinku musí 
řešit tento přestupek. A tak vše záleží na spánkovém 
režimu jednoho člověka, zda slušní obyvatelé města 
budou či nebudou mít klidný návrat z práce domů. 

Zdá se vám to absurdní? 
Naštěstí se pohybujeme v hypotetickém městě.  

Andrea Klapálková

Pane Baloune, z Vašeho textu, zaslaného do Kurýru, je 
zřejmé, že jste jednak nečetl celou korespondenci mezi 
mnou a panem Macinauerem a za druhé, že dost dobře 
nechápete v čem spočívá výkon státní správy. Pominu 
Vaši rétoriku, která se v mnohém podobá právě panu 
Macinauerovi (text je plný nálepkování: falešné obvi-
ňování, klamání, pomluvy atd.) a také velmi podobně 
pokulhává, vzhledem k pouhému subjektivnímu hodno-
cení situace bez souvislostí. Takže odpovím především 
na Vaši „otázku v záhlaví Vašeho příspěvku“: Nejsou, 
pokud ale opravdu jde o nedodržování „Lesního zákona 
o klidu a tichu v lesích“. Tak to ale není a zákon o mysli-
vosti, který asi máte na mysli, nelze samozřejmě ohýbat 
ze strany úředníků, ale nelze jej ohýbat ani interpretovat 
z jakéhokoliv subjektivního pohledu a požadovat poté 
postup úřadu podle toho. Za vydaná rozhodnutí v rámci 
výkonu státní správy odpovídá úředně oprávněná oso-

ba, která případné řízení vede a hodnotí důkazy každý 
zvlášť a ve všech souvislostech. Řízení se ale nevede na 
stránkách Kurýru nebo na diskuzním fóru. Pokud kdo-
koliv z účastníků řízení není spokojen s výsledkem, může 
podat odvolání. Takže Vámi zmiňovaná kritika pana Ma-
cinauera směrem ke státní správě je jeho názor, nikoliv 
stanovisko „nejvyššího orgánu“, jak často tuto kritiku 
nazývá. Chápu, že jste asi jedním z občanů, kterým fes-
tival Starák může vadit, nicméně ani tajemník nebo ja-
kýkoliv úředník státní správy není ten, který „tvrdošíjně 
obhajuje hlučnou atrakci v lese“. Jen nevedou řízení, kte-
ré si přeje pan Macinauer, protože k tomu není důvod. 
Mimochodem k tomu mají podpůrné stanovisko odvola-
cího orgánu, kam by se případný spor v rámci řízení při 
odvolání posunul.   

Tomáš Mařík
tajemník 

na reaguje pouze proto, že p. Macinuer opětovně přímo 
napadá státní správu.
Pan tajemník vědomě klame veřejnost a tím se snaží od-
vést pozornost od „Staráku“.
Není totiž pravda, že p. Macinauer napadá Státní správu. 
Kritizuje ale některé úředníky státní správy, kteří v rámci 
svých služebních povinností nedbají na dodržování záko-
nů a platných předpisů a naopak, nad rámec svých kom-

petencí připouštějí jejich porušování. Takoví se zřejmě 
vyskytují i v Říčanech.
Je ale namístě současně připomenout, a stav města to 
prokazuje, že je v rukou svědomitého správního apará-
tu vycházejícího vstříc občanům, za což si všichni dobří 
úředníci zaslouží uznání. 

Jaroslav Baloun
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Vážený mistře, pane Václave Postránecký,
Váš příspěvek jsem se zájmem očekával.  
O tom, že bude, mě pan starosta infor-
moval s předstihem.  Nepřekvapuje, že 
Váš příspěvek přejímá „nosné myšlen-
ky“ z úvodníku říjnového Kurýru o mé 

neúčasti v (nota bene) nezákonném „vyjednávání“ před-
stavitelů města v úředním řízení o stavbě školky v ulici 
Bílá. A pak ještě píšete o dotacích, o vlastnictví  pozemků 
a o historii.  Ani tyto informace a jejich interpretace nejsou 
nepochybně Vaše původní a ani přesné. Vaše, pochopitel-
ně laická, exkurze do práva o údajně nezákonném zřízení 
účelové komunikace v minulosti, je pak věcně nespráv-
ná a nepravdivá. Ale i to jde především na vrub zdroje 
Vašich informací. Vlastní podstatou Vašeho příspěvku 
je jen snaha o odpoutání pozornosti od oné zásadní sku-
tečnosti, totiž, že celý příběh o zamezení provozu v ulici 
Bílá a Mozartova je výsledkem nezákonného handlu mezi 
některými představiteli města a některými obyvateli ulice 
Bílá: „Vy vezmete zpět své námitky a připomínky v územním 
řízení o stavbě školky a my Vám za to zaslepíme ulici.“ To 
jste nepopřel, jen prostě pominul. Navíc prezentujete po-
zoruhodný názor, že dřívější (údajné) nezákonnosti osp-

ravedlňují nezákonnosti v současnosti. To já ale odmítám, 
stejně jako všechny podobné ilegální „obchody“.      
O tom, že intenzita dopravy obyvatelům Říčan ztrpčuje ži-
vot, není sporu. Jenže obyvatelé jiných postižených říčan-
ských ulic nemají „vyjednávací potenciál“ jako Vy. V jejich 
sousedství město nic nestaví a nikdo významný tam nebyd-
lí. Slušné město ale musí přistupovat ke všem svým oby-
vatelům stejně.  Bez předem vybudovaného odbočovacího 
pruhu u hotelu Pratol (s praxí prověřenou funkčností této 
dopravní úpravy) se doprava ze zaslepené či zjednosměr-
něné Mozartovy ulice jen přelije do ulic Haškovy, Březské, 
ke škole. Výrazně tak zhorší současnou nedobrou dopravní 
situaci ve městě. Jediný možný sjezd na dálniční přípojku 
se stane „parkovištěm“. Podstatné ale je, že doprava z Vaší 
ulice bude obtěžovat jinde a někoho jiného, že. Pan starosta 
od jara zná můj názor, že omezení průjezdnosti Mozartovy 
ulice je možné až poté, kdy bude koncepčně vyřešeno kří-
žení Černokostelecké a dálniční přípojky. Váš nedůstojný 
osobní atak, týkající se mého údajného osobního komfor-
tu a komfortu mně podobným, ale komentovat nehodlám. 
Musel bych pak napsat další bajku o některých způsobech 
úřadování a kšeftování.     

Zdeněk Hraba, místostarosta 

Otevření knihovny
Jako častá návštěvnice knihovny bych uvítala, aby byla 
uvedena do provozu co nejdříve. Vždyť   nejenom zpříjem-
ňuje  život nám důchodcům, ale poskytuje mnoho studij-
ních materiálů i  studentům  a je to  jedna z nejaktivněj-
ších institucí ve městě. A ten reprezentační sál? Na stropě 

sladké malby ze začátku 20. století, k tomu strohá moder-
ní okna, topná tělesa dveře, přístup po úzkém kamenném 
schodišti – byl by to věru oříšek pro architekta.

Marie Dušková
Znovuotevření knihovny se intenzivně řeší, více informací 
naleznete v sekci Kultura u stránky knihovny. 

Redakční rada

Ulice Mozartova
Vážený pane místostarosto, Zdeňku Hrabo.
Jmenuji se Václav Postránecký a bydlím v Říčanech – Ra-
došovicích, tedy v žádném hypotetickém městě, jak jste 
se ráčil otevřeně vyjádřit. Ulice, kterou nazýváte Jednou, 
se jmenuje Bílá a my její obyvatelé ji máme rádi. Dlouho 
totiž patřila k našim pozemkům. Nebyla veřejná. Na nalé-
hání města jsme ji bez nároku na finanční náhradu, městu 
popustili. Že je ve správě města již mnoho let, se pozná 
i podle momentálního stavu. 
Ulice Bílá byla a ještě stále je z pohledu dopravního uží-
vání podle zákona slepá. Krkolomné spodní spojení se 
soukromou cestou Pod Bahnivkou odporuje všem náro-
kům bezpečné jízdy. Přičemž tato soukromá cesta ležící 
na území Prahy a nikoli Říčan má jen jeden jízdní pruh 
a obousměrný provoz vyžaduje od vyhýbajících se řidičů 
nezákonné najíždění na přilehlé pozemky.
Úsek ulice Mozartova v místech, kde se jen s krajními obtí-
žemi bezpečně vyhnou protijedoucí osobní auta, je zároveň 
jedinou komunikací pro pěší, včetně matek s kočárky a malý-

mi dětmi. Úsek, o kterém nás město ujišťuje, že nebude bez-
pečný, protože z něj vlastní pouze nudličku vhodnou tak pro 
pěšinu. Úsek, který je v zimě zavátý a v létě zarostlý a přesto 
vše používaný jako silnice pro tranzitní dopravu přes Říčany, 
není přeci vhodným sousedem mateřské školky. 
Při jednání o školce a při hledání řešení obtížné dopravní 
situace jsme na vás měli smůlu, pane místostarosto. Neob-
jevil jste se ani jednou, ač sám bydlíte v sousedství dotčené 
lokality. Dozvěděl byste se, že původní důvod k umístění 
mateřské školky bylo klidné prostředí, které tam kdysi 
panovalo. Neexistující klidová zóna by pak hrozila být kla-
máním a důvodem k odnětí dotací na mateřskou školku.
Dopravní situací v Říčanech trpíme všichni. Útrapy ale nejsou 
rozděleny spravedlivě. Masku bezohledných sobců nám nasa-
zujete neprávem. Nepatří nám. Komfortu pro Bílou ulici jsme 
byli jednou provždy zbaveni. Panující situace momentálně 
přináší komfort jen vám a vám podobným, na náš úkor a beze 
snahy, z vaší strany, o rozumné řešení. 

Václav Postránecký s podporou obyvatel ulic Bílá, 
Blatouchová, Kosatcová, Leknínová, Lotosová, 

Mozartová, Pod Bahnivkou, Stulíková, Třezalková

Říčanská ODS děkuje všem, kteří podpořili občanské 
demokraty, ale i další demokratické strany ve volbách 
do Poslanecké sněmovny. ODS skončila v Říčanech na 

druhém místě za ANO. I v Říčanech tak potvrdila pozi-
ci nejsilnější demokratické strany.

Miloslav Šmolík, zastupitel
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O Sokole v Říčanech část 10.
V roce 2012 vydala 
Tělocvičná jednota 

Sokol  Říčany a Radošovice ve spo-
lupráci s Muzeem Říčany publikaci 
„Po stopách Sokola – Dlouhá cesta 
se zastavením v Říčanech“. Pub-
likaci, která byla vydána ke 150. 
výročí založení Sokola v naší vlasti, 
zpracovala paní Jaroslava Tůmová. 
V Kurýru jsou uvedeny na sebe na-
vazující části z této publikace týka-
jící se Sokola v našem městě, které 
vybral Vladimír Valenta. V minulém 
čísle Kurýru 9/2017 byl popsán ži-
vot jednoty v současnosti.
Hojně byly malými sokolíky navštěvo-
vány dětské karnevaly a mikulášské be-
sídky, dlouhá léta pořádány letní dětské 
tábory a oddílová sportovní soustředě-
ní. Obnovila se tradice výletů a setkává-
ní sokolů 28. října u pomníku A. Švehly 
a památníku padlým v Radošovicích. 
Spolek se účastnil a účastní akcí pořá-
daných městem Říčany. Členové jed-
noty opakovaně navštěvují městečko 
Oetz s divokou horskou říčkou Acha 
v Tyrolských Alpách v Rakousku, místa 
tragického skonu M. Tyrše. Zde se se-
tkávají s dalšími jednotami z domova 
i ze zahraničí a zúčastňují se sportov-
ních klání ve volejbale a běhu. 
Ale zpět k začátkům. V roce 1992 se za-
počalo s tréninky lehké atletiky, v roce 
1993 s nácvikem na XII. všesokolský 
slet pod vedením sester Pangrácové, 
Mondscheinové, Kubešové a Scharf-
fové. V tomto roce po rozpadu Česko-
slovenska dostává SOKOL opět název 
Česká obec sokolská. Oddíl tenisu 
uspořádal již desátý, jubilejní turnaj 
smíšených dvojic Šlehačkový pohár. 
V roce 1993 také proběhly řádné volby 
a do výboru byli nově zvoleni Jan Zima 
náčelníkem, předseda oddílu tenisu 
Stanislav Tůma hospodářem a Jarmi-
la Voráčková členkou výboru. V roce 
1994 se konala první slavnostní Aka-
demie ve Sportovní hale. Podnik Lesy 
České republiky předal Sokolu lesní 
pozemky v Radošovicích. Rok 1994 byl 
zakončen zejména pro radošovické so-
koly smutně: zemřela sestra Marie Ka-
fková, náčelnice v letech 1933 až 1947. 
V roce 1995 byl do výboru zvolen Milan 
Holinka místostarostou, vzdělavate-

lem Jan Crhonek, Jarmila Voráčková 
náčelnicí, Petr Smolík sportovním refe-
rentem. Členkami výboru se staly Ale-
na Kubešová jako matrikářka a Jana 
Scharffová. Revizní komise: Otakar 
Karafiát, Vladimír Černohorský a Emi-
lie Valentová. Otakar Karafiát a Mirko 
Veselý ustanoveni správci majetku. 
Uspořádány první Šibřinky, taneční 
maškarní zábava, a první dětský kar-
neval na ledě pod vedením Emilie 
Valentové. Taneční kroužek s náčel-
nicí J. Voráčkovou nacvičil šibřinkové 
předtančení, přičemž se předtančení 
konají dodnes. Do jednoty vstoupilo 
celé družstvo volejbalistek s vedoucím 
Petrem Voseckým, které hrálo mistrov-
ské soutěže v II. národní lize. Během tří 
let ale ukončilo činnost. V roce 1996 
vznikl oddíl karate, jeho činnost trvala 
necelý rok. Naopak úspěšně si vedlo 
družstvo dorostenek s trenérkou Dag-
mar Dandovou. Vyšlo první číslo oběž-
níku Přímo hleď. Cvičení všestrannosti 
se jako cvičitelky věnovaly také Ludmi-
la a Věra Brožovy, Štěpánka Vojtová 
a Lucie Sochůrková. Do výboru ko-
optována v roce 1998 Šárka Hájková 
st. jako sportovní referentka. Dagmar 
Dandová doplnila výbor jako jeho člen-
ka. Kontrolní komise byla zastoupena 
Emilií Valentovou, Zdeňkou Zvěřino-
vou a Hanou Olivovou. V následujícím 

roce byla kooptována do výboru Jaro-
slava Tůmová do funkce vzdělavatelky 
jednoty.
Jak známo, vrcholem dění v Sokole 
jsou všesokolské slety. Také říčanské 
ženy a žactvo se zúčastnili XII. sletu 
v roce 1994, na dalších sletech a to 
XIII. sletu v roce 2000, následujícím  
XIV. sletu v roce 2006 i letošním XV. 
sletu v roce 2012 byla opět účast žen, 
starších žákyň, předškolních dětí, ro-
dičů s dětmi a seniorů. Samozřejmě 
účast našich byla i ve sletových průvo-
dech Prahou. Jednota žije též obnove-

Mladší žákyně před vystoupením na Strahově v roce 1994

t. j. sokol Říčany a radošovice 
vyjadřuje hlubokou lítost nad 

nečekaným úmrtím přítele sokolů, 
Sokola a sokolstva 

pana Vladimíra Valenty
z jeho podnětu vznikla publikace 
„ Po stopách Sokola aneb dlouhá 
cesta se zastavením v Říčanech“, 

díky němu jsme si mohli každý měsíc 
oživit části z tohoto almanachu. 

Jeho iniciativa bohužel tímto končí. 
ale slova v závěru publikace, jejich 

síla a opravdovost nám budou pana 
Vladimíra navždy připomínat.
za všechny říčanské sokoly  

Jarka Tůmová
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nou tradicí sletových štafet, přes naše 
město vždy procházela jedna z jejích 
větví. Naši cvičenci také často vystupo-
vali v rámci župních sletů, a to jak župy 
J. Podlipného a župy Barákovy, tak 
na cvičištích a stadionech ve městech 
mnoha dalších žup, například v Čes-
kých Budějovicích, Hradci Králové, Li-
berci, Voticích atd. Pro zúčastněné jsou 
to ty nejhezčí vzpomínky na sokolskou 
soudržnost a přátelství.
Po vsuvce o sokolských sletech opět 
k roku 1999. Sokolu se vrátila po 
dlouhých soudních jednáních rado-
šovická sokolovna. Nastaly nutné 
práce s opravami. Od tohoto roku 

se po dlouhých 9 let zúčastňovalo 
družstvo složené z dětí všestrannosti 
a sportovních oddílů soutěží v cha-
ritativní akci Děti dětem k Vánocům, 
kde byl ke každému družstvu přičle-
něn vozíčkář. Naše děti vždy získaly 
první místo. Ve sletovém roce 2000 
kromě hojné účasti na XIII. všesokol-
ském sletu se probojovali naši starší 
žáci Lukáš Čovban, Lukáš Průcha 
a Miroslav Kadoch do republikové 
soutěže Závodů zálesácké zdatnosti. 
Žák Jan Snížek získal na přeboru žup 
J. Podlipného a Scheinerovy ve vel-
ké konkurenci první místo ve šplhu 
a v plavání. Družstvo přivezlo ještě 

dalších 13 medailí! Sestry Božena 
Jandlová a Jarmila Čadilová obdržely 
župní medaili za věrnost Sokolu. Rok 
2001 byl ve znamení rekonstrukcí: 
vybudovány sprchy v sokolovně, po-
prvé od vzniku byly zcela předělány 
původní antukové kurty pro oddíl te-
nisu, uvažuje se o výstavbě tenisové 
klubovny. Vznikl oddíl florbalu vedený 
Pavlem Vojáčkem. Jednota uspořáda-
la pod vedením vzdělavatelky župní 
pěší výlet s hojnou účastí na trase 
Strančice – Mirošovice – Hrusice + 
památník Josefa Lady – Mnichovice. 
Zemřela Slávka Maláková, seniorka-
mi velmi oblíbená cvičitelka. V. V.

Jubilejní tenisová STODVACÍTKA – v bílém
Rok se s rokem sešel a opět informuji 
naši veřejnost o konání oblíbeného 
tenisového turnaje – turnaje 120le-
tých. Letošní turnaj, který se konal 
9. září, slavil již své 10. výročí. Zájem 
hráčů byl tak veliký, že kdo si s při-
hláškou nepospíšil, nemohl být z ka-
pacitních důvodů zařazen.
Těm, kteří o Stodvacítce čtou poprvé, 
si dovoluji zopakovat, že se jedná 
o mužský deblový turnaj, kdy každá 
hrající dvojice musí věkově splnit 120 
let. Ten mladší spoluhráč z dvojice 
musí mít alespoň 50 let.
Aby letošní jubilejní turnaj byl jak-
sepatří slavnostní, bylo pro všechny 
hráče „předepsáno“ bílé wimbledon-
ské oblečení. Všichni to respektovali, 
a že jim to opravdu slušelo, je vidět 

z přiložené fotografie. Tvůrkyně do-
bového bílého oblečení (včetně do-
bových doplňků) Helena Štěpánková 
a Jana Vrbová se turnajem procháze-
ly a staly se tak nejatraktivnější ozdo-
bou turnaje.
Vítězem jubilejního 10. ročníku se 
stala dvojice Standa Koubek a Jiří 
Vocl, která jednoznačně porazila 
druhou finálovou dvojici V. Vondřich 
a V. Vondráček výsledkem 5:0!  Tato 
dvojice si zopakovala vítězství z roku 
2013. Tím nás tito hráči ujistili, že 
s věkem výkonnost neklesá. Vítě-
zi poháru útěchy se stala dvojice S. 
Bimka + O. Korbel – loňští vítězové 
turnaje roku 2016. Všem finalistům 
blahopřejeme.
Jménem všech účastníků turnaje 
vyjadřuji poděkování autorovi toho-
to projektu a řediteli „stodvacítky“ 
Standovi Koubkovi, který po celou 

dobu deseti let zabezpečoval přípra-
vu, organizaci a hladký průběh všech 
těchto turnajů. K tomu nutno dodat, 
že byl vždy aktivním hráčem turnajů 
a umístil se 3x na stupních vítězů.
Děkujeme i sponzorům letošního 
turnaje: Pekařství Frydrych, Jiří Jení-
ček, Ota Korbel, Petr Šafařík, Karel 
Vencovský a Roman Vosátka.
Po vyhlášení vítězů a rozdání cen ná-
sledovalo bohaté pohoštění hráčů, 
jejich manželek, přítelkyň či kamará-
dek, které opět zasoutěžily v přípravě 
svých pochoutek. Nechyběla i živá 
hudba, nebe plné hvězd a skvostný 
pohled na nově osvětlený atletický 
stadion.
Všichni tenisoví příznivci se již teď 
těší na STODVACÍTKU 2018.

Hana Dobrovodská
 místostarostka T.J. Sokol  

Říčany a Radošovice
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Jak se dařilo atletům  
v podzimní části sezóny?

Jednoznačně výborně. Velkým úspě-
chem je 3. místo družstva A naší at-
letické přípravky ve finále krajského 
přeboru přípravek. 19. místo druž-
stva B z 28 družstev je příslibem do 
příštího roku. Dík patří rodičům za 
podporu svých malých atletů, Vik-
toru Drobnému za organizaci účasti 
naší přípravky na krajských pře-
borech a Mirkovi Lackovi za práci 
s družstvem mladších žáků. Věříme 
v medailová umístění družstev ml. 
žáků v roce 2018.  
Dne 11. až 13. září už tradičně hos-
tilo Brno Evropské atletické závody. 
Z celkové účasti 1500 dětí obsadila 
Kristýna Bradová 2. místo v dálce, 
60 m (6.), 600 m (11.). Karolína Lac-
ková – 3. místo v dálce, 60 m (14.), 
výška (6.). Ondra Šátek, Matěj Ko-
vář, Vojta Šašek a Veronika Vrbová se 
alespoň v jedné své disciplíně umístili 
v první desítce. Děkujeme za výbor-
nou reprezentaci říčanské atletiky.

V říjnu jsme pořádali poslední atle-
tickou akci tohoto roku - Sprinterský 
trojboj. Špatné počasí neodradilo 
účast 126 atletů. Výsledky najdete 
na našich stránkách. Ještě než se 
rozběhly závody, byly vyhlášeny dvě 
atletické naděje za rok 2016 – Kris-
týna Bradová a Tomáš Rudolf a na 
závěr Zdeněk Hercik vyhlásil výsled-
ky „Tuctového závodu“, což je závod, 
který Zdeněk pořádá na začátku a na 
konci prázdnin pro naše atlety.
Dne 26. října byla ukončena veřej-
ná sbírka na Sokolské hřiště. Vy-
braná částka 190 tisíc Kč byla pou-
žita na úhradu: stavebního dozoru, 
zarážecí skříňky pro skok vysoký, 
nové vstupní brány a dvou branek, 
chráničky na sloupy a plachty na 
pískové doskočiště. Dále byla ze 
sbírkových peněz uhrazena část 
faktury za vícepráce. Tímto ještě 
jednou děkujeme všem dárcům za 
finanční dary. 

Další sportovní akce nás čeká 4. 
února 2018 – tradiční Říčanská 
laťka.

Za atletický oddíl T. J. Sokol  
Říčany a Radošovice
Vendula Höfinghoff

Památný den sokolstva – 8. říjen
Letos si Sokol opět připomněl smut-
né datum 8. října. Den, kdy došlo 
k tragické události, která se ale týká 
nejen Sokolů.
Z rozhodnutí zastupujícího říšské-
ho protektora Reinharda Heydricha 
byla Česká obec sokolská rozpuš-
těna a její majetek úředně zabaven. 
Gestapo v noci ze 7. na 8. října 1941 
zatklo, takřka naráz, všechny sokol-
ské činovníky. Byli mučeni, vězněni, 
deportováni do koncentračních tábo-
rů a naprostá většina z nich se již na 
svá místa po skončení války nevrá-
tila. Tato akce byla nejrozsáhlejším 
zásahem proti členům Sokola v celé 
jeho více jak stopadesátileté histo-
rii a postihla především řadu jeho 
nejvyšších představitelů, a tím i vý-
znamných osobností celého národa. 
Cílem a smyslem této akce byla totál-
ní likvidace celého spolku. Celkové 
ztráty Sokola během 2. světové války 
byly obrovské. Vězněno bylo 11 611 
členů, 1 212 členů bylo popraveno, 

v koncentračních táborech a vězni-
cích zemřelo dalších 2 176. 
Na ztráty v Říčanech nás upomíná 
pomník v Radošovicích, v parku Jo-
sefa Koreše a deska na staré radnici. 
Naše jednota si toto výročí připo-
mněla lampionovým průvodem. Sešli 
jsme se na prostranství u restaurace 
Jureček, které děkujeme za teplý čaj. 
Ostatní výborné občerstvení donesli 

sami účastníci. Poté, co jsme se při-
vítali a zájemci si pročetli nástěnku 
s bližšími údaji o události, jsme za-
žehli lampiony, rozdělili se na dvě 
skupiny a ověnčili svými světýlky 
okolí. Sešli jsme se opět u restaurace, 
odkud si účastníci odnesli pamětní 
listinu. Na cestu domů jim svítily 
lampiony a rozzářené oči dětí.

Eva H.J.
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Pozvánka pod vysokou síť
Ženský amatérský volejbal je sou-
částí zájmové organizace TJ Tourist 
Říčany a má v našem městě letitou 
tradici. Chceme oslovit a přizvat 
mezi nás nové zájemkyně a milovnice 

sportu pod vysokou sítí. Scházíme 
se pravidelně ve středu v 19 hodin, 
v tělocvičně II. Základní školy bez-
ručova, Říčany (vchod z boční ulice 
Spojovací). Pořádáme přátelské tur-

naje a na pozvání se účastníme turna-
jů spřátelených amatérských klubů. 
Přijďte ochutnat volejbalovou atmo-
sféru, zn.: „Nadšení pro volejbal!“ 

Za volejbal žen 
Helena Bramborová 

helca35@centrum.cz , 724 072 795.

Slavní judisté v Říčanech  
– 2. ročník JUDO CUPU 
Ve dnech 23. a 24. září 2017 se 
v Městské sportovní hale v Říčanech 
konal 2. ročník JUDO CUPU Říčany. 
Turnaje se zúčastnilo 351 závodníků 
z 28 klubů z celé České republiky. 
V sobotu turnaj zahájili naši dva čeští 
úspěšní reprezentanti, Jaromír Ježek 
a Jiří Sosna, spolu s panem starostou 
Vladimírem Kořenem. Děti pak měly 
možnost se se všemi vyfotit, promlu-
vit a od reprezentantů obdržely pode-
psané kartičky. 
V sobotu závodili naši nejmenší - pří-
pravka a mláďata, v neděli přišli na 
řadu mladší, starší žáci a žákyně a do-
rost. Po celý víkend jsme byli svědky 
hezkých zápasů a celý turnaj probíhal 
v klidné a přátelské atmosféře. Za své 
snažení děti dostaly krásné poháry 
a medaile, diplomy a věcné odměny. 
Za náš JUDO CLUB Kyklop star-
tovalo 41 závodníků a sbírali jsme 

cenné medaile. Z  říčanských dětí tr-
vale ukazují dobrou výkonnost Pavel 
Šplíchal (3. místo), Marek Šplíchal 
(2. místo), Josef Včelák (3. místo), 
Jaroslav Včelák (4. místo), Ondřej 
Brandejs, Lukáš Suchánek, Václav 
Svítil a Jan Kováč. Všechny výsledky 
naleznete na www.judo-kyklop.cz.
V současné době je již jisté, že Přebo-
ru České republiky se zúčastní Pavel 

Šplíchal. Tento turnaj se bude konat 
v listopadu v Mladé Boleslavi a my 
všichni mu budeme držet palce. 
JUDO CUP Říčany se mohl uskuteč-
nit jen za finanční podpory města Ří-
čany, za což moc děkujeme. Pro naše 
závodníky hodně znamená mít mož-
nost závodit v domácím prostředí. 
Doufáme, že krásné výsledky budou 
i nadále přibývat a děti se budou rády 
věnovat našemu krásnému olympij-
skému sportu – judu.
Všem závodníkům děkujeme za vzor-
nou reprezentaci klubu.

Alena Mairichová
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Povedená sezona tenistů od Jurečka
Letošní sezona se našim tenistům povedla. Zaznamena-
li jsme veliké úspěchy v soutěžích družstev i jednotlivců, 
největším je pak postup starších žáků na MČR družstev.
Dospělí A – hráli I.třídu a s přehledem ji udrželi, v týmu 
nastoupil i čtvrtý hráč republikového žebříčku staršího 
žactva Vojta Burian
Dospělí b – dlouho se prali o postup do II.třídy, na skóre 
však nepostoupili
Dospělí c – postup do III. třídy a první veliký úspěch 
mladého týmu pod vedením Zdeňka Bubáka
Dorost A – postup do Junior tour vybojovali hráči: Vojta 
Bubák David Blovský, Tomáš Hybner, Adam Krischke, 
Jirka Jindáček, Martin Kulhánek, Johanka Švejdová, 
Hanka Kotvalová, Emma Slavíková, nehrající kapitán 
Zdeněk Bubák – druhý veliký úspěch
Dorost b – druhé místo ve II.třídě a postup nešťastně 
ztracený v posledním zápase
Starší žáci A – vysněný úspěch, družstvo poprvé v histo-
rii klubu postoupilo do závěrečného turnaje na MČR, kde 
sice prohrálo v prvním kole, ale po celou sezonu si vedlo 
skvěle a my bychom byli rádi, kdyby nám tým vydržel 
a dále předváděl parádní tenisové výkony. O postup se za-
sloužili: Adam Krischke, Martin Modrák, Jirka Jindáček, 
Jarda Beznoska, Lucka Kubíková, Vanessa Hozmanová, 
Jana Fantová, nehrající kapitán Filip Krischke
Starší žáci b – postup do II.třídy a čtvrtý úspěch mladého 
týmu ve složení: Jakub Tománek, Max a Honza Fröhlicho-
vi, Adam Hladík, Adam Lubina, Štěpán Kohout, Marek 
Pelant, Martina Pelantová, Vanesa Bártová, Bára Olexo-
vá, Matylda Riegelová, nehrající kapitán Tomáš Pelant
Mladší žáci A – opět postup do I.třídy a pátý úspěch. Tým 
poctivě celou sezonu trénoval a my věříme, že ve své píli 
vydrží. O postup se zasloužili hráči: Honza Škarda, Ště-
pán Kohout, Štěpán Končický, Marek Pelant, Jakub Pe-
lant, Honza Pelant, Martina Pelantová, Petra Čapková, 

Matylda Riegelová, Lucka Tománková, nehrající kapitán 
Tomáš Pelant
Mladší žáci b, baby A a baby b sbírali zkušenosti a ob-
sadili ve svých skupinách spodní příčky
Na úspěchy družstev navázali svými úspěchy i jednotliv-
ci, za zmínku stojí postup Adama Krischkeho na MČR 
jednotlivců, finále Jirky Jindáčka a Martina Modráka na 
turnaji st. žactva kategorie B, účasti na turnajích katego-
rie A. Všichni tři kluci letos udělali výrazný výkonnostní 
vzestup, byli základními kameny v soutěžích družstev 
a všichni se umístili do první stovky celostátního žebříčku.
O prvním zářijovém víkendu jsme tradičně pořádali Me-
moriál Oldy Nehasila kategorie mužů. Za příjemného po-
časí se turnaje zúčastnilo 24 hráčů, nejdále z našich borců 
došel David Michalička.
Celý rok se o kurty vzorně starali naši správci Zdeněk, 
Honza a Ivan, za což jim děkujeme, kurty byly letos ve 
skvělé kondici a my věříme, že stejně jako letos se nám 
bude dařit rozvíjet radošovický tenis ve všech směrech 
příští rok a my všichni budeme chodit do Rado na tenis 
rádi.

Za TK Radošovice Filip Krischke

Účastníci MČr, zleva stojící: Jirka Jindáček, Vanessa Hozmano-
vá, Jarda Beznoska, Lucka Kubíková, Martin Modrák, adama 
Krischke

Stále přijímáme nové členy!
Chcete, aby se vaše děti 
rozvíjely co nejharmo-

ničtěji a ne pouze v úzké pohybové specializaci jednoho 
sportu? V našem oddíle učímě děti celé škále pohybů a po-
hybové inteligenci, takže jsou pak mnohem lépe připraveny 
na jakýkoliv další sport či pohyb, který se rozhodnou dělat.
Díky rošíření tréninkových hodin máme kapacitu při-
jmout více dětí. Příjímáme děti od 6 let až do cca 13 let. 
Tréninky probíhají v úterky v tělocvičně Gymnázia v Říča-
nech. Mladší žáci 16 – 17 hod, starší 17 – 18 hod.
Postupně se účí zdolávat překážky, lépe ovládat své tělo, 
plazit se a lézt jako zvířátka, tak aby si byly časem schopny 
poradit s jakoukoliv překážkou. Postupně plánujeme za-
komponovávat prvky FAST Defense (Fear Adrenal Stress 
Training). Jedná se primárně o zvýšení odolnosti vůči psy-
chickému zatížení, kde stresorem je jiný člověk. U dětí se 
zaměřuje hlavně na problematiku šikany a napadení do-

spělým, s tím, že primárně se zaměřujeme na identifikaci 
situace ještě předtím, než dojde ke konfliktu a jeho násled-
nou deeskalaci. 
Více informací naleznete na webu 
www.praktickypohyb.cz
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Julie na ME
Letošní Mistrovství Evropy mládeže se uskutečnilo v Ru-
munsku ve dnech 5. 9. - 14. 9. Českou republiku repre-
zentovala v kategorii do 16 let naše Julie Vilímová. Právo 
účasti na ME si vybojovala díky druhému místu na břez-
novém Mistrovství ČR. Julie není na těchto turnajích no-
váčkem, bylo to její již 3. Mistrovství Evropy a v minulosti 
měla možnost také 2x reprezentovat na Mistrovství světa. 
V přímořském letovisku Mamaia se sešlo dohromady ve 
všech kategoriích (od 8 do 18 let) více než 1200 hráčů 
z takřka 50 zemí starého kontinentu. Julie to ve své kate-
gorii dívek do 16 let rozhodně neměla lehké, soupeřila se 
74 soupeřkami, mezi nimiž startovala s číslem 62. 

Celou nelehkou cestou turnajem jí pomáhal reprezentační 
trenér Pavel Šimáček, který ji na každou partii poctivě při-
pravil. Po počátečním zaváhání se Julii začalo výsledkově 
dařit a skončila turnaj s 50% úspěšností, kdy si přípsala 
celkových 4,5 bodů z 9 partií. Skončila tedy na výborném 
45. místě, což je skoro o 20 míst výše, než bylo její původní 
nasazení na startovní listině.
A jak Mistrovství Evropy mládeže v šachu hodnotí sama 
Julie? 
"Po krušném začátku, kdy se mi herně nedařilo a měla jsem 
0 bodů ze 3 partií, jsem se včas stihla vzpamatovat a přišly 
hned 4 vítězné body za sebou. I přes ne zcela povedený začá-
tek ale hodnotím turnaj docela pozitivně. Nejenom, že jsem 
měla možnost poznat novou zemi, skvělé zážitky a ochutnat 
dobré jídlo, poznala jsem také silné spoluhráče evropské 
úrovně, naučila jsem se spoustu nových věcí a ze svých chyb 
jsem se mohla poučit A za všechno, že se mi tohle podařilo, 
vděčím svému trenérovi Stanislavu Stárkovi, se kterým jsme 
se na toto mistrovství pečlivě připravovali a který to se mnou 
vydržel již třetím rokem a stále mě vede správnou šachovou 
cestou. 
Velké poděkování patří také mému domovskému Klubu 
šachistů Říčany 1925 a městu Říčany. Jejich všestranná 
pomoc a grantová podpora města mi pomáhá dosahovat co 

možná nejlepších výsledků a dělat tak reklamu nejen České 
republice, ale i našemu klubu a městu Říčany.“

Její slova doplním o její výsledky. Hrálo se 9 kol.

Kolo soupeř  I Rating stát výsledek

1 Nilssen Ellen Fredericia 1977 dEN s 0

2 Koutsidi Amalia 1901 GrE w 0

3 Tonso Liina 1816 EST s 0

4 Kollari Hafife 0 KoS w 1

5 Kobald Jacqueline 1833 GEr s 1

6 Rollot Florence 1877 Fra w 1

7 Henderson De La Fuente 
Andrea 1960 ESP s 1

8 Nastase Andreea-
Cristina 1986 rou s 0

9 Cramling Bellon Anna 1926 SWE w ½

Město Říčany podpořilo účast Julie v rámci Grantu RE-
PREZENTACE.

Jaroslav Říha 

Ligové boje mládeže zahájeny
O víkendu 7. - 8. 10. se rozeběhly mládežnické soutěže 
družstev.  A družstvo hraje nejvyšší soutěž – EXTRALIGU 
mládeže. Navázat na loňský historický úspěch – 5. místo 
bude velmi těžké. B družstvo pak hraje 1. ligu.  
A družstvo má za sebou 4 kola, která se odehrála v Kar-
lových Varech. Prohráli jsme s obhájcem titulu, Klatovy 
a také s Bohemians Praha. Remíza s Kobylisy a závěrečná 
výhra nad domácími Vary nás zatím řadí na nepostupové 
5. místo v západní skupině.  
Velmi dobře vstoupilo do soutěže B družstvo, které je po 
třech kolech na 2. místě 1. ligy skupiny B. Naše ligové 
hráče bude možné vidět na domácí půdě v sobotu 25. 11., 
kdy B družstvo přivítá v 1.lize Tábor a České Budějovice B. 
Zápasy se hrají v KC Labuť.

Jaroslav Říha 

První dáma ČR v šachu seniorů
V srpnu se konalo Mistrovství ČR seniorů v šachu 
v Rychnově nad Kněžnou. Říčanští slavili několik úspě-
chů. Jarmila Voráčková se stala první dámou v kategorii 
do 60 let. V kategorii nad 60 let obsadil Evžen Pospíšil 
pěkné 4. místo.
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Náročný začátek sezony 
basketbalistek

Všechna družstva kromě nejmladších 
minibasketbalistek zahájila novou 
sezonu. Na začátek všem družstvům 
byla nalosována silná družstva, a tak 
se začaly kupit prohry. Sice v někte-
rých případech velmi těsné, ale rozdíl 

ve skóre v konečném účtování nehra-
je roli. Nejúspěšnější jsou naše ženy, 
které vstoupily do své soutěže vítěz-
stvím. Družstva U 17 a U 15 hrají 
celostátní soutěže a na své výhry po 
prvních zápasech zatím čekají. Stej-

ně tak i U 13, které hraje krajský pře-
bor zatím nevyhrálo. Budeme věřit, 
že platí konec dobrý, všechno dobré 
a držíme palce. 

Jana Machová
SK Slunéčko, z.s.    

Velmi úspěšný měsíc
Letní příprava byla 
zřejmě velmi důklad-

ná, protože naše páry sbírají medai-
le a tím tak i cenné body a počítaná 
finále, kde se dá. O jejich výsledcích 
jsme vám ještě nepsali, a tak nastal 
čas to napravit. Ke konci září se 
konaly soutěže v Praze, Příbrami 
a v Českých Budějovicích. Z Pří-

brami nám dovezl bronz z katego-
rie C LAT Tom Vladarz se Šárkou 
Saskovou, druhý bronz pak přidali 
v Praze, kde si naše tanečnice Vero-
nika Kúdelová vytančila v katego-
rii D LAT zlato se svým pražským 

partnerem Viktorem Jarolímkem. 
Veronika poté ještě skončila na třetí 
příčce v kategorii B STT na soutěži 
v Českých Budějovicích. Dva naše 
páry kategorie E LAT, David Muk 
s Klárou Valíkovou a Filip Süsmi-
lich s Valentýnou Kaňákovou, se na 
přelomu září a října vydali na soutě-
že do Skutče a do Hradce Králové. 
David s Klárou si ve Skutči vytančili 
zlatou medaili, v Hradci pak přidali 
stříbro. Filip s Valentýnou jim byli 
v patách, ze Skutče přivezli stříbro, 
v Hradci pak skončili na krásném 
pátém místě.
V sobotu před Fuego Cupem proběh-
ly i soutěže v Kladně a ve Znojmě. Do 
Znojma si pro zlato v E LAT dojel Da-
vid s Klárou a hned za nimi na stříbr-
né příčce skončili Filip s Valentýnou. 
Bronz v kategorii B STT brala Vero-
nika s Viktorem. Dokonce dvojité zla-
to (v kategorii JUN I C LAT i JUN II 
C LAT) vytančili na kladenské soutěži 
Tomáš Holík s Fany Haškovcovou.
Samotný Fuego Cup tedy proběhl v  
neděli 15. 10. v KC Labuť a tancova-
lo se opravdu celý den. A naše páry si 
mezi konkurencí vedly velmi dobře. 
Náš nejmladší pár Tomáš Holík 
a Fany Haškovcová skončil hned dva-
krát na druhém místě, jednou ve své 
kategorii JUN I C LAT a poté i v ka-
tegorii starších JUN II C LAT, a tak 
je nám ctí vám oznámit (a Tomovi 
s Fany tím tak ještě jednou pogratulo-
vat), že jsou od nynějška držiteli třídy 
B LAT! V honbě za medailemi a po-
háry se pokračovalo i v E LAT, David 
s Klárou skončili tentokrát stříbrní 
a Filip s Valentýnou bronzoví. Další 
stříbro získali v kategorii SEN I D 

LAT Petr a Zdeňka Pánkovi. A v ne-
poslední řadě vytančil bronz v kate-
gorii C LAT Tomáš Rychta s Lucií 
Doležalovou. Jen za víkend 14. – 15. 
října tedy naše páry dokázaly získat 
celkem neuvěřitelných 10 medailo-
vých pozic a my jim tímto děkujeme 
za přímo vzornou reprezentaci.
A závěrem to nejdůležitější. Naši tre-
néři Jan a Pavla Beránkovi o úspěš-
ném tanečním víkendu sami přidali 
do sbírky cenný kov a úžasné umís-
tění. Soutěžili až v dalekém Miami 
na American Dance Sport Festival. 
Na mezinárodní soutěži SEN I LAT 
jim zacinkal bronz a hned poté se 
rozhořel boj na MS SEN I LAT tam-
též. Honza s Pájou se zvládli ve velké 
konkurenci probojovat až na skvělé 
16. místo.
Doufáme, že jsme vás nezahltili, dě-
kujeme za přízeň a těšíme u dalšího 
článku. 

Vaše Fuego

Tom a Fany

Honza a Pája
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TŠ Twist Říčany
Náše taneční škola 
specializující se na 
rokenrol a boogie-
-woogie má letos 
na podzim napil-
no. A protože toho 

máme hodně, tak hned výsledkový 
servis reprezentace České republiky 
(z Říčan) z mistrovství světa a mis-
trovství Evropy:
– 23. 9. jsme byli s formací cZEcH 
LADIES (ktg. od 15 let) na mistrovství 
světa. Konalo se v maďarské Budapeš-
ti a naše dívky se díky zranění dostaly 
„jen“ na deváté místo. Jedna z dívek si 
totiž v průbehu semifinálového tance 
zranila kotník. Vyzkoušela tamní sanit-
ku, RTG... A má na sezonu utrum.
– 7. 10. jsme měli dokonce tři forma-
ce na dvou místech!
Dívčí formace juniorek (do 14 let) bo-
jovaly v Praze na mistrovství Evropy 

a vůbec si nevedly špatně. Formace 
QUEEn byla ve finále na skvělém 
pátém místě a formace MADOnnA 
šestá. V obrovské konkurenci vynika-
jí výkony! Prvé tři místa obsadily for-
mace z Ruska. Mimochodem státní 

podpora je v Rusku neskutečná, ale-
spoň v tomto odvětví. Už i zde je "rus-
ká mašina" takřka nepřekonatelná. 
Od výběru dívek, po materiální za-
bezpečení až po vnitřní konkurenci.
Další skupina 7.10. reprezentovala 
město a ČR - tentokráte ve formaci 
boogie-woogie - na  mistrovství světa, 
konaném ve francouzské Marseille. 
DynAMIT bOOgIE, jak se naše 
(česká, říčanská, twistová...) forma-
ce jmenuje, se probojovala také do 
finále. Vloni byli naši "bugisti" pátí, 
letos na francouzské rivieře vytančili  
sedmé místo.
– 14. 10 jsme pro změnu soutěžili 
s CZECH LADIES na mistrovství 
Evropy u německého Mnichova.  
Výsledky uvedeme v příštím čísle, 
protože soutěž se konala po uzávěrce 
tohoto vydání.
– 21. 10. jsme pořádali 17.ročník Pohá-
ru starosty města Říčany. V den voleb 
ve sportovní hale. Podrobnosti (kvůli 
uzávěrce) uvedeme v příštím čísle.

www.tstwist.cz
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Oáza na konci roku 
Vážení sportovní přátelé, přátelé 
OÁZY, v našem tenisovém areálu se 
pomalu, ale jistě, blíží další dvě velké te-
nisové a zároveň společenské události.
V termínu 13. - 19. 11. 2017 se v naší 
tenisové hale uskuteční druhý ročník 
mezinárodního mužského tenisové-
ho turnaje kategorie futures s dotací 
15.000,- USD o body do žebříčku ATP 
s názvem Říčany indoor by PENTA 
TRADING 2017. Turnaje se tak jako 
v loňském roce zúčastní hráči z celé-
ho světa a samozřejmě také nadějní 
mladí čeští tenisté. Přijďte je povzbu-
dit! Program turnaje bude denně ak-

tualizován na našich facebookových 
stránkách.
Druhou sportovní akcí bude v pátek 
15. 12. 2017 od 10 hod utkání EX-
TRALIGY smíšených tenisových 
družstev, kde se náš domácí tým RPM 
OÁZA Říčany utká s týmem LTC Par-
dubice. Za náš tým nastoupí velmi 
pravděpodobně tak jako v loňském 
roce několik světových tenisových es!
Anastasia Sevastova 21 WTA, Eka-
terina Alexandrova 78 WTA, Andrea 
Hlaváčková, Cedrik Marcel Stebe 78 
ATP, Sergij Stakhovskij 102 ATP.
Přijďte fandit našemu týmu!

Kongresovo-sportovní areál  
Oáza Říčany hledá na HPP  

kolegu na pozici 

Obchodně-provozního 
manažera/manažerku 
se znalostí AJ a nástupem 

2. 1. 2018. 

Hledáme organizačně schop
ného,spolehlivého,zodpově
dného,pracovitého a milého 

kolegu do našeho týmu, který 
ocení rodinnou a přátelskou 
atmosféru našeho kolektivu. 

Hlavním úkolem pro Vás bude 
zajišťovat maximální obsazenost  

kongresového centra a s tím 
spojené veškeré služby, 
který areál oáza Říčany 

klientům poskytuje. 

Životopisy zasílejte na  
e-mailovou adresu  

erlebachova@oazaricany.cz.

in
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e
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Kalendář vybraných sportovních akcí  
v Říčanech – listopad 2017    

DATum ČAS sPOrT A KATegOrIe PrOgrAm mísTO
4.11. 8.30 - 15.30 florbal turnaj SH Říčany

10.15. kopaná ml.žáci - Louňovice fotbalový stadion radošovice
14.00 kopaná muži - Všestary fotbalový stadion radošovice
14.00 kopaná muži - Jesenice fotbalový stadion Říčany
17.00 basketbal u 17 - Litomyšl SH Říčany

5.11. 10.00 rugby u 14 - olymp Praha stadion Josefa Kohouta
10.00 basketbal u 17 - Žďár nad Sázavou SH Říčany
10.00 kopaná ml.přípravka - turnaj fotbalový stadion radošovice
10.00. šachy 2.liga - Vlašim hotel Pratol
13.00 rugby u 13 - Sparta stadion Josefa Kohouta

11.11. 7.00 - 17.00 aerobic taneční soutěž SH Říčany
18.00 basketbal u 15 - SH Říčany
10.15. kopaná st.žáci - Mělník fotbalový stadion Říčany
11.55. kopaná ml.žáci - Mělník fotbalový stadion Říčany

12.11. 8.30 - 16.30 florbal turnaj SH Říčany
18.11. 13.30 kopaná muži - Kácov fotbalový stadion Říčany

17.00 basketbal u 17 - Kolín SH Říčany
19.11. 10.15. kopaná dorost - ostrá fotbalový stadion Říčany

12.30. kopaná dorost - ostrá fotbalový stadion Říčany
25.11. 8.30 - 16.30 florbal turnaj SH Říčany

10.00. šachy 1. liga mládež - Tábor Kc Labuť 2. patro
14.30 šachy 1. liga mládež - České Kc Labuť 2. patro
17.00. basketbal u 13 - Pardubice SH Říčany

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

Fotbalová sezona 2017/2018  
v FK Říčany

Fotbalová sezona je již v plném proudu a my můžeme vi-
dět na fotbalových trávnících pilně trénovat naše fotba-
listy. A to od těch nejmenších čtyřletých špuntů, kteří se 
s fotbalovým balonem teprve seznamují, až po ty dospělé.
Naše mužstvo mužů se rozehrálo v soutěži I. B třídy a drží 
se uprostřed tabulky.Oddíly mladšího a staršího dorostu 
hrají opět soutěž krajského přeboru Středočeského kraje.  
Starší dorost se v současné sezoně bohužel potýká s nedo-
statkem hráčů a zápasy proto  musejí odehrát spoluhráči 
z mladšího dorostu. Ale i přes tento fyzický handicap se 
hráči nevzdávají a v každém zápase bojují.  Mladší do-
rostenci naopak vstoupili do soutěže velmi dobře a drží 
se v horní části tabulky. Oddíly mladších a starších žáků 
hrají soutěž krajského přeboru Středočeského kraje a pře-
devším mladší žáci předvádějí pěkný kombinační fotbal, 
který si z důvodu nedostatku starších kluků mohou vy-
zkoušet i na velkém hřišti za tým starších žáků.Oddíly 
starší a mladší přípravky hrají oblastní soutěž Okresního 
přeboru a ti nejmenší z fotbalové školičky získávají první 
zkušenosti v soutěži MiniStar.
Věříme, že si najdete čas a přijdete podpořit naše malé 
i velké fotbalisty na některý z jejich domácích zápasů.  

Zároveň děkujeme všem, kteří nám jakoukoliv formou 
pomáhají a mají zájem , aby klub nadále fungoval, i když 
to často není jednoduché.Chtěli bychom poděkovat MĚS-
TU ŘÍČANY za finanční podporu v r. 2017.  A protože 
celoročně nabíráme nové hráče, uvítáme každého, kdo 
má chuť učit se fotbalu a být součástí našeho sportovního 
kolektivu. Veškeré info na www.fkricany.cz nebo na tel.: 
739 461 627.

oddíl žáků děkuje firmě MaTuM aLPINE za krásné dresy
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MUŽI
nakonec hrajeme o 3. místo Pohá-
ru čSRU
Říčanský A-tým skončil po základ-
ní části nejvyšší ragbyové soutěže 
letošního podzimu a postoupil do 
semifinále proti RC Praga Praha. 
V semifinále, které se hrálo v Praze 
Vysočanech jsme prohráli 40:12 po 
poločase 21:7. Bohužel jsme nedoká-
zali nahradit zraněné klíčové hráče.
S podzimní sezónou se rozloučíme 
4.11 utkáním o 3. místo proti RC Ta-
tra Smíchov.

ŽENY
Soutěže “patnáctkového” ragby 
žen.
Členky našeho ženského sedmičko-
vého týmu nastupují v patnáctkové 
sezóně ve společném týmu „SPAR-
TIE“. V tomto kole porazil tento 
tým společný tým „TATRAHRANY“ 
5:51, po poločase 0:27.

CENTRUM MLÁDEŽE
Říčanští hráči na zkušené v Mount 
St Mary´s.

Jak hodnotí naše hráče v anglické 
škole?
„Moc rád bych vám dal vědět, že vaši 
hoši se chovají jak na hřišti, tak mimo 
něj FANTASTICKY. Zařadili se do 
kolektivu i programu absolutně skvě-
le a celá škola je velmi ráda, že je má. 
Kluci přidali našemu ragbyovému 
týmu velkou hodnotu a hrají výborně. 
Můžete být hrdí, jak vaši hoši hrají 
a chovají se. Jsou fantastickými am-
basadory vaší země a klubu,“ napsal 
hlavní trenér školy Dylan Andrew 
Cambell.

MLÁDEŽ
Starší žáci, kadeti i junioři úspěšně 
sbírají body ve svých celostátních 
soutěžích.

V první říjnový víkend porazil první 
tým starších žáků (U14) Tatru Smí-
chov 53:0, kadeti (U16) přivezli plný
bodový zisk z Dragonu Brno za výhru 
7:59 a junioři (U18) porazili v domá-
cím těžkém utkání Slavii 14:10.
O víkendu 14.-15.10 naše mládežnic-
ké týmy opět excelovaly. Junioři a ka-
deti jsou ve finále podzimní
soutěže. Tým U18 porazil RC Dra-
gon Brno 42:5 a tým kadetů porazil 
RC Tatra Smíchov 127:0. Tým U14
válcuje jednoho soupeře za druhým. 
Nyní vyhráli na Slavii 60:0.

DĚTI
nejmenší nezaháleli a váleli na ce-
lostátním turnaji v Olomouci.
Mladší žáci (U12) bez obdržené 
pětky jednoznačné zlato! Mladší pří-

pravka (U8) druhá a starší přípravka
(U10) po dvou zaváháních 5.místo. 
Máme skvělé děti a dělají nám radost

POZVÁNKA NA RAGBY - 
STADION JOSEFA KOHOUTA
Sobota 4.11.
Utkání o 3. místo - RC Mountfield Ří-
čany vs RC Tatra Smíchov
neděle 5.11.
10.00 RC Mountfield Říčany ‘B’ – 
RA Olymp Praha (starší žáci U14)
11.15 RC Tatra Smíchov ‘B’ - SK Ba-
bice (starší žáci U14)
16.00 RC Mountfield Říčany ‘B’ – 
RC Sparta Praha (starší žáci U14)
neděle 18.11.
10.00 Prolínací pohár XV – XII (juni-
oři U18)

Mediální komise  
RC Mountfield Říčany

Rugby Club Mountfield Říčany
www.rugbyricany.cz, www.twitter.com/rugbyricany, www.facebook.com/rcricany

Kryštof Kohout, Jakub Homer – vlevo 
– u18

u12 – celostátní turnaj v olomouci
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Říčany vyhrály  
Závod gymnastických nadějí

Pozvolný začátek školního roku je za 
námi – všechny kurzy jsou zahájeny 
a zaplněny. Opět s námi cvičí větší 
počet „gymnastů a gymnastek“ než 
v loňském roce, a to nás velmi těší. 
A protože se náš oddíl nevěnuje jen 
dětem na rekreační úrovni, ale i zá-
vodním gymnastkám, rozběhla se 
i jejich sezóna a my vám rády pravi-
delně sdělujeme, jak se nám na sou-
těžích daří. 
Dne 1. října v Praze na závodě „Drá-
ček“ v dopolední části soutěžily 
„zkušenější závodnice“. 1. místo za 
družstva výkonnostní ktg. A vybojo-
vala naše děvčátka - Lucie Gaždová 
(2007), Linda Procházková (2008) 
a Amélie Žvejkalová (2010). V jed-
notlivkyních v nejstarší ktg. se Lucka 
umístila na stříbrné příčce, stejně tak 
Amélka v ktg. nejmladší. Dopoledne 
ještě proběhl závod „mimi“, kde za 
Říčany bojovaly teprve 4-5leté hol-
čičky a díky Victorce Seaton máme 
další stříbrnou medaili.
Malé "velké" gymnastické naděje se 
8. října sjely na závod do Horních 
Počernic. A že jich letos bylo opravdu 
hodně, nechyběly ani velké pražské 
oddíly. V závodu lavička+prostná 
ktg. roč. 2011 závodily Péťa Menso-
vá, Sára Polcarová a Julinka Holds-
worth, všechny obsadily krásné 
příčky. Starší ktg. 2010 již závodila 
v celém gymnastickém čtyřboji - pro 
většinu to byl první „opravdový“ 
čtyřboj – nejlépe se vedlo Amélce Ž., 

která obsadila krásné 3. místo, ale ani 
ostatní (K. Rašková, A. Rampulko-
vá, K. Šebestová, B. Štěpáníková) se 
neztratily v tomto náročném závodě. 

Soutěže družstev, do které se započí-
távají nejúspěšnější závodnice z obou 
kategorií, se zúčastnilo hned 7 od-
dílů: TJ Bohemians Praha, TJ Sokol 
Kampa, TJ Sokol Horní Počernice, 
SK Hradčany, GT Šestajovice, Klub 
sportovní gymnastiky Most a TJ Tou-
rist Říčany. A jak to v takové konku-
renci dopadlo? Družstvo TJ Tourist 
Říčany ve složení A. Žvejkalová 
a J. Holdstworth VyHRáLO! 

Rády bychom poděkovaly městu Ří-
čany za finanční podporu ve formě 
grantů, kterou nás pro tento rok opět 
podpořilo, i díky této podpoře může-
me slavit takové úspěchy. Děkujeme!

JJ a BB 
www.gymnastika-ricany.czzávod gymnastických nadějí

Nejmladší říčanská medailistka z „dráčka“
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Divadelní spolek  
Tyl Říčany 
pořádá za grantové podpory Města Říčany a ve spolupráci 
s KC Labuť XXI. ročník Divadelního podzimu Jiřího Šato-
pleta, na který zve všechny milovníky divadla. 

2. až 30. listopadu 2017
ČTVRTEK 2. 11. 19:30 
Ray Cooney: PEKLO V HOTELU WESTMInSTER, 
komedie, Dobřichovická divadelní společnost

NEDĚLE 5. 11. 15:00
Pavlína Maloy Řezáčová: MALý čLOVěK JMénEM 
ngALI, pohádka, DS Scéna Kralupy

ČTVRTEK 9. 11. 18:00
Jan Duchek, Lukáš Habanec:  
IL gOngELATORE – ZMRAZOVAč, 
netradiční opera

ČTVRTEK 9. 11. 20:30
Jan Duchek, Lukáš Habanec:  
S ÚSMěVEM nEPILOTA, 
kabaret, Kočovné divadlo Ad Hoc

ČTVRTEK 16. 11. 19:30
Wolfgang Lewinski: POIncARéHO DOMněnKA, 
komedie, Nejhodnější medvídci Praha

NEDĚLE 19. 11. 14:00
Michaela Homolová, Vítek Peřina:  
SněHURKA, pohádka, Lokvar Praha – host přehlídky

ČTVRTEK 23. 11. 19:30
Pavel Němec: KLAUn, tragikomedie 
DS Banda Bystřice u Benešova

ČTVRTEK 30. 11. 19:30
Mario Geraldi: ZLOMATKA, komedie
DS Tyl Říčany, premiéra!, 

VSTUPné: večerní představení 100 Kč, 9. 11. 80 
a 100 Kč, na obě představení 150 Kč, permanentka na 
všechny večery 400 Kč, pohádky 50 Kč. Obyvatelé Domo-
va pod Kavčí skálou, DPS Senior a držitelé průkazky ZTP 
vstup zdarma.  Předprodej v KC Labuť, tel: 323 602 456. 
Permanentní vstupenky budou tradičně zařazeny do slo-
sování o Cenu vytrvalého diváka.

DěKUJEME ZA FInAnční čI HMOTné  
PŘISPění A POMOc: Město Říčany, KC Labuť, 
Zoeller Systems s. r. o. – Říčany, Řeznictví Petr Pelouch 
Říčany, Květinářství Sedmikráska – Říčany, Galanterie 
Flachs – Říčany, Tiskárna M. Kříž – Říčany, Tomáš 
Hřivnáč – Říčany

co se děje v kultuře
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Název výstavy: Blind RAM
Doba trvání: 26. 10. – 30. 11. 2017
Jednou z priorit dnešní doby je ukládání záznamů, vzpo-
mínek, informací a dat. Nároky na kapacitu úložišť rostou, 
stejně jako rostou i nároky na selekci informací a efektivní 
zapomínání.
Název výstavy Blind RAM je čitelný ve více vrstvách.
RAM je typ paměti, kterou dáváme počítačům, které 
následně pamatují a počítají za nás.  Jeho velmi důleži-
tou vlastností je volatilita – ihned po vypnutí počítače ze 
zdroje elektřiny, jeho paměť vše zapomíná. Tento typ pa-
matování si, který okamžitě zapomíná, je důležitým feno-
ménem dneška.
Blind RAM můžeme chápat jako paradox. Buď jde 
o slepý typ paměti nebo o blindrám, na který se napí-

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

ná plátno, na kterém vzniká obraz. A obraz informaci 
uchovává.
Práce s pamětí, s archetypy, se záznamy vzpomínek a je-
jich následnou interpretací, stejně jako podobné výtvarné 
přístupy jsou spojujícím článkem mezi Ivanou Štenclo-
vou, Pavlem Formanem a Markem Schovánkem na vý-
stavě Blind RAM v galerii Kotelna. Na výstavu se můžete 
přijít podívat do 30. 11. 2017. 

Více informací najdete na www.galeriekotelna.cz

Pozvánka na premiéru hry ZLOMATKA
Divadelní spolek TYL Říčany zve všechny příznivce divadla 
na premiéru hry italského dramatika Maria Geraldiho „ZLO-
MATKA“, která se uskuteční dne 30.11.2017 od 19.30 hod.  
v  rámci programu Šatopletova divadelního podzimu.

Hru bude soubor reprízovat dne 25.1.2018 v 19.30 hod. 
v KC Labuť.
Upozorňujeme, že hra není vhodná pro mladistvé do 15 
let. režisér představení

Jak to bude dále s knihovnou?
V minulém čísle Kurýru jsme náš příspěvek nazvali „Kdy 
znovu otevřeme knihovnu na Masarykově náměstí?“. Vy-
světlovali jsme v něm, proč jsme knihovnu (resp. oddělení 
pro dospělé) po prázdninách nemohli otevřít, jak bylo pů-
vodně plánováno. Nyní bychom v názvu vynechali určení 
místa. Připomeňme si vývoj situace:
Knihovna plánovala uzavření během dvou prázdninových 
měsíců po dobu stavebních prací na opravách střechy a bu-
dování výstavní síně. Během těchto prací se na odkrytém 
stropu objevily staré historické malby. Práce se přerušily 
a kompetentní složky města začaly hledat řešení, jak s mal-
bami naložit. Rozhodování se vzhledem k pochopitelné 
různosti názorů protahovalo, původně přijaté návrhy se 
znovu zvažovaly a měnily. Naše knihovna byla také účast-
níkem mnoha z těchto jednání a můžeme konstatovat, že 
se k tomuto problému přistupovalo velmi zodpovědně. 

Nakonec bylo přijato řešení, které v maximální míře, bez ja-
kýchkoliv kompromisů upřednostňuje plné zachování a re-
staurování maleb. Restaurátorské práce spolu s opravami 
v objektu jsou plánovány na dobu 1 – 2 let.
Pro knihovnu to znamená nutnost hledání náhradních 
prostor. Zřizovatel – Město již v tomto směru podniká 
aktivní kroky. Jakmile bude nalezeno definitivní řešení, 
budeme naše čtenáře ihned informovat.

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

co se děje v kultuře
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11 listopad
PRogRam 2017

PŘIPRAVU-
JEME

the drops  
& troufalost 
 Pá 24 / 11 / 2017 – 19.00
   SPolečný konceRt.  

aneta langerová  
– na radosti 2017
 St 06 / 12 / 2017 – 20.00
   konceRt za doPRovodu kaPely  
   a Smyčcového tRia.   

Další z umělců mezinároDního významu v labuti 
– eva urbanová – soprán
evu urbanovou jistě není třeba blíže představovat. díky fascinujícímu jevištnímu 
výrazu a zvučnému hlasu se stala první dámou české operní scény. v tomto roce slaví  
30 let umělecké činnosti. trvale patří k největším hvězdám ve svém oboru a sklízí ovace  
na nejpřednějších scénách u nás a v zahraničí.

 těšíme se na vaši návštěvu, vzhledem k předpokládanému velkému zájmu bychom 
doporučovali zakoupit vstupenku co nejdříve (pokud nejste držitelem abonentky).

the Drops & troufalost 
– společný koncert
koncert mladé nadějné rockové kapely The  drops, která v předminulém roce zazářila 
na festivalu Wake up and live, dělala předskokana skupině olymPic ve Stříbrné Skalici 
a spolupracuje na zahraničních projektech s Peterem Freestonem. na svém kontě mají 
3 SP – nebezpečná (2014), Jedeme dál (2014) a vzhůru (2015). momentálně kapela 
připravuje projekt s vladimírem hronem. téměř rovnocenného spoluhráče jim bude 
dělat tento večer říčanská skupina tRouFaloSt, kterou místní publikum zná jako 
skvělou školní kapelu ze zŠ Bezručova.

chcete slyšet Rock´n´Roll? Přijďte 24.11. do kc labuť!!!

aneta langerová 
– na radosti 2017
„celé turné je pro mě nádherný zážitek. Jsem obklopena lidmi, se kterými 
je mi opravdu dobře. dlouho jsem je hledala a věřím, že naše souznění  
je na pódiu znát. Stejné souznění panuje i v zákulisí. každé setkání s fanoušky nás nabíjí 
neskutečnou energií. Snažíme se tu radost lidem vracet,” popisuje aneta.

o tom, že se anetě a její kapele daří rozdávat radost ve vrchovatých doušcích, 
svědčí bouřlivý potlesk na závěr vyprodaných koncertů. album na Radosti vyšlo  
na konci roku 2014. aneta spolu s klavíristou, hudebním skladatelem a producentem 
Jakubem zitkem pracovala dva roky na písních, původní hudbě a textech. Pro inspiraci  
se vydali na Šumavu, kde objevili dnes již zaniklou osadu na Radosti. to místo jim 
učarovalo a pomohlo jim přivést na svět desku plnou příběhů. Propracované aranže 
a osobitý zpěv anety langerové předznamenaly úspěch u fanoušků i kritiků. v anketě 
Žebřík 2014 ji fanoušci ocenili za zpěvačku roku, album na Radosti a za píseň tráva.  
ze čtyř nominací na cenu akademie populární hudby – ceny andĚl 2014, czech music 
awards proměnila všechny v andělské sošky. v roce 2015 získala cenu anděl za videoklip 
k písni tragédie u nás na vsi a ocenění zpěvačka roku v anketě Žebřík.

na turné anetu doprovází kapela a smyčcové trio. vedle písní z nového alba nebudou 
chybět i starší skladby v nových aranžích.  

v létě aneta chystá sérií koncertů „Pod širou oblohou“. Přichystáno  
je celkem šest vystoupení na krásných místech, jako jsou amfiteátry, 
lesní divadlo, nádvoří zámku či hradu. a dále několik letních festivalů.

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

„hvězdy jak je neznáte”
 St 01 / 11 / 2017 – 20.00
   Jakub kohák, matěJ ruppert a václav  
   D. kosík v záBavné talk ShoW.   

eva urbanová a  
Moravské klavírní trio
 St 08 / 11 / 2017 – 19.30
   konceRt z cyklu „kruh pŘátel huDby”.  

 DivaDlo 

Jakub kohák, matěJ ruppert a 
václav D. kosík v poŘaDu „hvězDy 
Jak Je neznáte”
St zábavná talk show.

 DivaDlo 

peklo v hotelu Westminster
čt komedie – Ray cooney, 
dobřichovická divadelní společnost. „šatopletův podzim”.  

 Dě ti 

malý člověk Jménem ngali
ne pohádka – Pavlína maloy Řezáčová, 
dS Scéna kralupy. „šatopletův podzim”.

 společnos t a ta nec 

první Říčanská veŘeJná tančírna
Út

 vá Žn á huDba 

eva urbanová  
a moravské klavírní trio
St koncert z cyklu „kruh přátel hudby”.

 DivaDlo 

il gongelatore – zmrazovač
čt netradiční opera – Jan duchek, lukáš habanec,  
kočovné divadlo ad hoc. „šatopletův podzim”.  

 DivaDlo 

s úsměvem nepilota
čt kabaret – Jan duchek, lukáš habanec,    
kočovné divadlo ad hoc. „šatopletův podzim”.  

 DivaDlo 

poincarého Domněnka
čt komedie – Wolfgang lewinski,     
nejhodnější medvídci Praha. „šatopletův podzim”. 

 Dě ti 

sněhurka
ne pohádka – michaela homolová, vítek Peřina,   
lokvar Praha – host přehlídky. „šatopletův podzim”.

 společnos t a ta nec 

aDventní setkání seniorů
Po 

 společnos t a ta nec 

první Říčanská veŘeJná tančírna
Út

 koncert y 

olD timers Jazz banD
Pá koncert z cyklu „Jazzové večery v Říčanech”.

těšíme se na vaši návštěvu!
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 DivaDlo 

klaun
čt tragikomedie – Pavel němec,      
dS Banda Bystřice u Benešova. „šatopletův podzim”.  

 koncert y 

the Drops & troufalost
Pá Společný koncert.

 DivaDlo 

zlomatka
čt komedie – maria geraldi, dS tyl Říčany – premiéra! „šatopletův podzim”.  
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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

DOPrOvODNý PrOgrAm 
K VÝSTAVĚ – SEMENA POD 
mIKrOsKOPem 
úterý 7. listopadu, 17:00-19:00

Proč se jmenuje svízel přítula?
Přijďte se podívat na povrchové 
struktury a přizpůsobení semen pěk-
ně zblízka. Prozkoumáme ostny, háč-
ky, chlupy či chmýry různých druhů 

semen krkonošských rostlin, které 
jsou součástí výstavy Jak semena 
putují. Neopomeneme ani semínka, 
které můžete potkat běžně ve svém 
okolí. Semena si můžete digitální ka-
merou vyfotit a vytisknout.
Program povede Jana Kreidlová
Vstupné 50 Kč

Nová kniha!
Muzeum Říčany vydává publikaci 
Neobyčejní občané aneb Postavy 
z říčan ských ulic a domů. Její autor 
Dalibor Hofta (1924–2016) sezna-
muje čtenáře s městem svého dět-
ství, mládí i zralého věku. Máte tak 
možnost zakusit atmosféru, která 
na říčanském náměstí, v přilehlých 
ulicích, okolo nádraží a na zdejších 
výletních místech panovala za časů 
první republiky a pak v letech poz-
dějších. Vzpomínky na město a jeho 
obyvatele bohatě doprovázejí dobové 
fotografie. Některé fotografie budou 
publikovány vůbec poprvé!

co se děje v kultuře

Cestopisné promítání: 
KORSIKA S MALÝMI DĚTMI 
úterý 28. listopadu, 18:00-20:00

Korsika je ostrov krásný na každém 
kroku. Moře, hory, kaskádovité řeky, 
menhiry, výborná zmrzlina... Co tam 
můžete zažít, vezmete-li si do auta 
stan, kola a dvě malé děti, vám rádi 
prozradíme. 
Vypráví Eva a Tomáš Horáčkovi 
Vstupné 50 Kč

Rukodělná dílna: 
ADVENTNÍ VĚNCE
čtvrtek 23. listopadu, 18:00-20:00

Adventní věnce mají bohatou křesťan-
skou i předkřesťanskou symboliku. 
Kruhový věnec představuje Boží věč-
nost a jednotu, čtyři svíce do kříže jsou 
vykládány jako symbolika Kristova 
kříže a jeho požehnání na každou svě-
tovou stranu. První adventní svíce se 

zapaluje první neděli po svátku sv. Ka-
teřiny (25. listopadu), každou adventní 
neděli se pak přidá další svíčka, až hoří 
všechny čtyři současně. Věnce ze zele-
ných rostlin, stejně jako svíčky, se však 
v Evropě symbolicky používaly už před 
příchodem křesťanství. V zimě nosili 
lidé do svých příbytků zelené větve, aby 
do domu přilákali dobré duchy. 
Připravte se v předstihu na nadcháze-
jící období adventu a přijďte si vyrobit 
adventní věnec v poklidné atmosféře 
v muzeu. K dispozici bude veškerý 
materiál (v ceně dílny) i pomůcky.
Dílnu povede Jana Švandová a Petra 
Skřivánková 
Rezervace na telefonu 605 169 
533 a na e-mailu: edita.jezkova@
muzeum.ricany.cz
Vstupné 250 Kč 

Zakoupíte v muzeu, informačním 
centru, ale i jinde v Říčanech, cena 
280 Kč.
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Ze sbíreK muZeA: NáHrObeK

co se děje v kultuře

cíle, potřeby a možnosti studia a podí-
váme se na základní prameny, ze kte-
rých začneme naše bádání. Kurz se ote-
vírá při dostatečném počtu účastníků.
cena kurzu: 1 300 Kč
Lektoruje Martin Hůrka
Rezervace: 
martin.hurka@muzeum.ricany.cz, 
tel.: 604 237 175

Kurz: ČTENÍ STARÝCH TEXTů
Termíny:   16. 1., 30. 1., 13. 2., 27. 2., 
13. 3. a 27. 3. 2018 od 18 hodin
Kurz je vhodný pro laické zájemce 
o historii, obecní kronikáře či studenty 
historických oborů. Doporučujeme ho 
jako doplněk pro účastníky kurzu Tvor-
ba rodokmenu. Seznámíme se s písmy 

16. - 19. století. Důraz bude kladen také 
na jejich pramenný kontext a aplikaci 
znalostí při rodopisném bádání.
cena kurzu: 1000 Kč
Lektoruje Martin Hůrka a Jan 
Andrle
Rezervace: 
martin.hurka@muzeum.ricany.cz, 
tel.: 604 237 175

Již roku 1913 byl do muzea da-
rován pozoruhodný náhrobek. 
Je patrně jediným dochovaným 
z původního říčanského hřbi-
tova. Původní hřbitov 
se rozléhal přímo na 
náměstí kolem kos-
tela sv. Petra a Pavla. 
U kostela se pohřbívalo 
patrně již od 13. století 
do roku 1833, kdy byl hřbi-
tov zrušen a pohřbívání 
přesunuto do prostoru 
dnešního Parku poru-
číka Koreše. Rostoucí 
městská zástavba však 
tento nový hřbitov brzy 
pohltila, a tak krátce po 
vzniku Československa 
došlo ke zřízení součas-
ného, v pořadí již třetího 
místního hřbitova v po-
lích za městem.
Pojednávaný náhrobek je v horní 
části otesán do tvaru kříže s tělem 
Krista. U paty kříže klečí modlící se 
postava (patrně je vyobrazena oso-
ba, která na zhotovení náhrobku 
dala peníze). Uprostřed se nachá-
zí lebka s kostmi. Na druhé straně 
jsou pak vytesány přesýpací hodi-
ny jako symbol plynoucího času.
Neméně zajímavá je nápisová kartuš 
zcela dole. Text se podařilo částečně 

zrekonstruovat: „Zde v Pánu 
odpočívá slovutný muž p. Ja-
kub Vocel, bývalý měšťan a spo-

luradní města Říčan...“. 
Z dalšího pokračo-
vání textu můžeme 
identifikovat, kromě 
osamocených písmen, 

již jen letopočet „1772“. 
Nahlédnutí do matriky po-
hřbených z uvedené doby 
(viz http://ebadatelna.so-
apraha.cz) ukazuje, že 9. 
června 1772 byl zde v Ří-
čanech skutečně pohřben 
měšťan Jakub Vocel. Dále 
se v matrice dočteme, že 
mu v době úmrtí mělo být 

70 let a že bydlel v domě 
tehdy označeném jako č. 

23 (jedná se o dnešní č. p. 24 
v Široké ulici). Z jiných pra-

menů můžeme doplnit, že dům 
po jeho smrti převzal syn Josef. Voce-
lové náleželi mezi široce rozvětvené, 
starousedlické říčanské rody.
Pokud vás zaujal výše uvedený 
matriční záznam a chtěli byste se 
naučit číst podobné texty z 18. či 
19. století, obraťte se na Muzeum 
Říčany, kde se každý rok v zimním 
období konají kurzy Čtení starých 
textů.

Martin Hůrka

PLETENÍ BEZ JEHLIC 
pondělí 4. prosince, 17:30-20:30

Přijďte si k nám uplést čepici či ku-
licha na pletacím kruhu, bez jehlic. 
Tuto techniku zvládnete, i když 
háčkovat a plést neumíte – a jestli 
pletete rádi, můžete se naučit zase 
něco nového. Provedeme vás od 
začátku do konce výrobou čepice, 
kterou si po skončení kurzu odnesete 
s sebou, ať už jako originální dárek, 
nebo praktický doplněk pro vás či 
vaše dítě. 
V ceně kurzu je zahrnuto lektorné 
a zapůjčení pomůcek, přízi si budete 
moci vybrat a koupit u nás, nebo 
si přinést svou vlastní (musí být co 
nejsilnější). Vhodné pro dospělé 
a děti od 10 let.
Dílnu povede Petra Skřivánková
Rezervace na telefonu 605 169 533 
a na e-mailu: edita.jezkova@muze-
um.ricany.cz
Vstupné 150 Kč

Kurz: TVORBA RODOKMENU 
Informační schůzka: 
27. listopadu 2017 v 18:00 (zdarma)
Termíny dvou setkání:   
22. ledna 2018 od 18:00
12. února 2018 od 18:00
Při tvorbě rodokmenu vás povedeme 
především individuálně, součástí bu-
dou další tři osobní konzultace nad 
prameny dle dohody, komunikace e-
-mailem.
Během osobních konzultací si sdělí-
me dosavadní zkušenosti, rozšíříme 
si přehled o archivních fondech, digi-
talizaci archivních materiálů, ukáže-
me si, jak s nimi pracovat a domluví-
me se na dalším postupu.  Výsledkem 
našeho snažení by měl být základ pro 
několikastránkovou práci o vlastním 
rodu, základ pro další badání.
Na informační schůzce domluvíme 
organizaci kurzu, prodiskutujeme vaše 
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výstava v Muzeu Říčany
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co se děje v kultuře

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

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

1.11. Říčany 9.00 - 11.00
Slavnostní vysazení lípy – Slavnostní vysazení potomka památné Lukasovy "Zpívající lípy" z Telecí. Slavností Vás 
provede spisovatelka paní Marie Hrušková, která zde představí svou novou knihu "Život se stromy". Areál Olivovy 
léčebny.

1.11. Uhřiněves 19.30 Vladimír Mišík & ETc – Koncert jednoho z nejvýraznějších muzikantů v oblasti české rockové hudby již od 60. 
let. Vstupné 370 Kč, balkon 300 Kč. Divadlo U22.

1.11. Říčany 20.00 Hvězdy jak je neznáte – Talk show Jakuba Koháka, Matěje Rupperta a Václava D. Kosíka. Kulturní centrum Labuť.

2.11. Říčany 19.30 Peklo v hotelu Westminster – Komedii hraje Dobřichovická divadelní společnost v Kulturním centru Labuť.

4.11. Vyžlovka
Výlov Vyžlovického rybníka – Výlov rybníka s prodejem ryb, stylové občerstvení z vylovených ryb. Neparkovat na 
křižovatce a na hrázi rybníka.

4.11. Uhříněves 10.30
Vílí poklad – Pohádka s písničkami vypráví o zlé maceše, o vílách a jejich pokladu, o skřítcích a svědomí. Vstupné 100 
Kč, rodinné vstupné 20% sleva. Divadlo U22.

5.11. Říčany 15.00 Malý člověk jménem ngali – Pohádku hraje DS Scéna Kralupy v Kulturním centru Labuť.

7.11. Kamenice 9.00 Kamarádi na výletě – Pohádka pro děti, vstupné 60 Kč. Kulturní dům.

7.11. Říčany 17.00-19.00
Semena pod mikroskopem – Proč se jmenuje svízel přítula a mnoho dalšího se dovíte v Muzeu. Program povede Jana 
Kreidlová, vstupné 50 Kč.

7.11. Kolovraty 19.00 cestopisné úterý – 100 let po Auroře v Severní Koreji. Klub U Boudů.

7.11. Kamenice 19.30 Kmichal Prokop & Framus Five – Koncert, vstupné 350 Kč, 400 Kč na místě. Kulturní dům.

8.11. Kolovraty 19.00 Kolovratské jazzování – Klub U Boudů.

8.11. Říčany 19.30 Eva Urbanová a Moravské klavírní trio – Koncert známé sopranistky Evy Urbanové. Kulturní centrum Labuť.

10.11. Uhříněves 19.30
The backwards - The beatles revival – Nová vizuální dvouhodinová show LOVE SONGS. Vstupné 390/340 Kč. 
Divadlo U22.

11.11. Kolovraty 15.00 Posvícenecká zábava

12.11. Štiřín 17.00 Sukův hudební Štiřín – Václav Petr - violoncello, Alena Grešlová - klavír.

12.11. Kolovraty 17.00 Pošťácká pohádka – Divadelní představení pro děti, hraje DS UCHO v Klubu U Boudů.

14.11. Kolovraty 19.00 Skotsko a skotská – Cestopisné úterý v Klubu U Boudů.

14.11. Kamenice 19.30 Koruna Himaláje – Přednáška Radka Jaroše, vstupné 200 / 250 Kč. Kulturní dům.

15.11. Mnichovice 18.00-20.00
Zdravé jídlo pro muže – Přednáška, díky které uvěříte, že můžete uvařit dobrou sekanou či guláš a přesto se vyhnout 
masu, mléčným výrobků, bílé mouce a cukru. Přednáší Eva Cikrytová, vstupné dobrovolné. ZŠ Mozaika na Myšlíně.

17.11. Štiřín 17.00
Lampionový průvod – Startem na zámku lze projít od 17 do 18 hod. Vstupné dobrovolné, 11. ročník průvodu se koná 
za každého počasí.

17.11. Kamenice
Ples Přístavu Valnovka – Moderuje Petr Rychlý, hudba Kapela Jazzika. Vstupné 990 Kč, v ceně celovečerní raut. 
Kulturní dům.

18.11. Kolovraty 17.00 country bál – Klub U Boudů.

19.11. Říčany 14.00 Sněhurka – Pohádka pro děti v Kulturním centru Labuť.

ladŮv kraj a okolí...
KULTURNÍ A SPORTOVNÍ KALENDÁŘ 
www.laduv–kraj.cz
změna programu vyhrazena
Vstupenky na veškeré akce získají zájemci u pořadatelů
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21.11. Kolovraty 19.00 Kolovratské jazzování – Klub U Boudů.

22.11. Říčany 20.00 Old Timers Jazz band Praha – Koncert z cyklu Jazzové večery v Říčanech. Kultruní centrum Labuť.

24.11. Říčany 19.00
The Drops + Troufalost – Koncert mladé nadějné rockové kapely, která dělala předskokana skupině Olympic ve 
Stříbrné Skalici a spolupracuje na zahraničních projektech. Kulturní centrum Labuť.

24.11. Štiřín 19.30 Ondřej Havelka a jeho MELODy MAKERS – Koncert na zámku Štiřín, vstupné 500/600 Kč.

25.11. Uhříněves 10.30 Syndibád – Pohádka pro děti od čtyř let. Vstupné 100 Kč, rodinné vstupné 20% sleva. Divadlo U22.

26.11. Uhříněves 18.00
Richard Pachman a Dita Hořínková – Adventní charitativní koncert na podporu dětského domova ve Strančicích. 
Vstupné dobrovolné.

28.11. Kolovraty 20.00 Záře cesty diamantového vozu III. – Přednáška Roberta Nevy v Klubu U Boudů.

30.11. Říčany 19.30
Zlomatka – Premiéra hry italského dramatika Maria Geraldiho v Kulturním centru Labuť. Hra není vhodná pro 
mladistvé do 15 let.

30.11. Kamenice 19.30 Adventní koncert Ireny budweiserové – Vstupné 250 Kč, Kulturní dům.

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 Na nově získaném snímku z konce 19. století si můžeme blíže prohlédnout kostel sv. Petra a Pavla 
v době před jeho výraznou přestavbou roku 1900. Napravo se tyčí mohutná věž. Ta bývala ještě vyšší 
(vršek strhli kvůli špatnému stavu roku 1858). V průčelí na obou stranách ode dveří vidíme (či spíše 
tušíme) ve výklencích sochy sv. Petra a Pavla (zhotoveny roku 1887 díky daru Marie Pachmajerové). 
Tyto sochy zdobí i nynější průčelí. Parčík kolem kostela byl osázen v místech původního hřbitova roku 
1883.


