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Hlavní téma:
Radnice chce revitalizovat  
okolí Marvánku



Jana Zimová,
zástupkyně ředitele,  
Husova knihovna Říčany

Historie knihovnictví v Říčanech sahá někam do 19. století. První doložené materiály vypoví-
dající o zdejší knihovnické činnosti pocházejí z roku 1868 a minimálně od té doby zde knihovna 
v nějaké formě kontinuálně působí. Od roku 1960 měla své hlavní sídlo a oddělení pro dospělé ve 
Staré radnici na Masarykově náměstí 83 a nic nenasvědčovalo tomu, že by se to mělo měnit. Jisté 
je však jen to, že nic není jisté a definitivní. Přestavba Staré radnice vše změnila. 

 Knihovna (resp. oddělení pro dospělé) se vloni v létě přestěhovala do Teršípova domu na Masa-
rykově náměstí 66. Je to budova reprezentativního charakteru, jeden z nejhezčích domů ve měs-
tě. Prostorové dispozice jsou zde odlišné od našeho bývalého působiště. Objekt je vícepatrový. 
Beletrie je umístěna hned v přízemí, pokračuje do 1. patra. V 1. patře jsou časopisy a začíná na-
učná literatura, která pokračuje do 2. patra, kde je i studovna. Zajímavý prostor vznikl v horním 
poschodí, kde je část podlahy prosklená - zde jsou dvě stanice veřejného internetu. V podkroví je 
vytvořena tzv. „teen-zóna“ vybavená sedacími vaky, s  literaturou určenou zejména pro mladší 
čtenáře. Objekt je bezbariérový, kdo nemůže nebo nechce chodit po schodišti, může využít výta-
hu. 

 Návštěva knihovny je tak zajímavá už jen pobytem v nevšedních prostorách reprezentativně pů-
sobícího domu. Ovšem důvodů knihovnu navštívit je mnohem více.

Prvním zřejmým důvodem je půjčit si knihy. Knihovna je dobře zásobena a každoročně naku-
puje 4 – 5 000 svazků. Obnovu fondu považujeme za zásadně důležitou; pokud lidé neseženou 
v knihovně požadovanou literaturu (včetně novinek), přestávají do knihovny chodit. Dnes je ov-
šem knihovnickým trendem nejen půjčovat knihy, ale nabídnout další služby – využití studovny, 
zpřístupnění placených profesionálních databází, vyhledávání článků v novinách a časopisech, 
všeobecně možnost získat jinde nedostupné informace. Návštěvníci tak tráví v knihovně více 
času. A to i na dalších akcích. Typickým pořadem pro knihovny jsou autorská čtení a besedy se 
spisovateli i s dalšími zajímavými osobnostmi. Naše knihovna pro nejbližší dobu plánuje besedu 
s generálem Andorem Šándorem (21.3.) a pořad „Kam zmizel zlatý poklad republiky“ se Sta-
nislavem Motlem (18.4.). Neustále promýšlíme další „aktivity“, s ohledem na optimální využití 
nových prostor. Takže i v novém působišti knihovna prosperuje a otevírají se před ní zajímavé 
perspektivy. 

V omezeném prostoru tohoto úvodníku se (nespravedlivě) nedostalo místo pro dětské oddělení, 
které by si zasloužilo zvláštní kapitolu, neboť jeho rozvoj zejména v poslední době je výrazný. 
Roste počet čtenářů, návštěvnost, o akce a pořady dětského oddělení je zejména ze stran škol ta-
kový zájem, že často nelze všem z kapacitních důvodů vyhovět. Vyvracíme tak obecně přijímanou 
teorii, že děti dnes nečtou.

Zveme všechny k návštěvě knihovny.

Slovo úvodem
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děkuje za pochopení, že některé texty je třeba 
upravit nebo zkrátit. za věcnou správnost 
příspěvků odpovídají jejich autoři a zároveň 
prohlašují, že jsou oprávněni používat převzatý 
textový i obrazový materiál. akademické tituly 
jsou uváděny pouze v komerčních textech.

Uzávěrka pro příští číslo je ve čtvrtek  
14. března pro příspěvky a v pátek  
15. března pro inzerci.

Příští, dubnový Kurýr bude distribuován  
29. až 31. března 2019.

Na obálce:  Na 8. reprezentačním plesu 
Města Říčany zatančili Veronika arichteva 
a Michal Necpál

Foto: rudolf Flachs
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Informace z radnice

Krátce ze Zastupitelstva 16. 1. 2019
Zastupitelé projednali celkem 7 bodů

u Zastupitelstvo města schválilo revizi investičního zá-
měru na Etapizaci navýšení kapacity Čistírny odpadních 
vod Říčany a uložilo zajistit veřejnou zakázku na zhotovi-
tele a technický dozor investora na tuto stavbu – 1. etapa.

Hlasy pro: 17, nepřítomno: 4
u Zastupitelé neschválili investiční záměr Rekonstrukce 
domu Na hradě č.p. 119/14 pro expozici Muzea Říčany.

Hlasy pro: 3,  proti: 6,  zdrželi se: 10, nepřítomno: 2
u Zastupitelstvo souhlasilo se stavebním záměrem ro-
dinného domu v ulici Východní a to za podmínky uzavření 
plánovací smlouvy.

Hlasy pro: 14, zdrželi se: 4, nepřítomno: 3
u Zastupitelé souhlasili s koupí  spoluvlastnických podílů  
části rybníka Rozpakov a pozemků v jeho okolí.

Hlasy pro: 17, nepřítomno: 4

Krátce ze Zastupitelstva dne 13. 2. 2019
Zastupitelé projednali celkem 17 bodů

u Zastupitelstvo schválilo úpravu rozpočtu města s tím, 
že dochází k celkovému navýšení rozpočtových příjmů 
a výdajů o 55 746 957,20 Kč.

Hlasy pro: 16, zdrželi se: 3, nepřítomno: 2 
u Dotaci ve výši 500 000 Kč na pořízení pracovní čtyř-
kolky pro zásahy hasičů v nesnadno přístupném terénu 
získá rozhodnutím zastupitelstva Hasičský záchranný 
sbor Středočeského kraje.

Hlasy pro: 19, nepřítomno: 2 
u Zastupitelé  rozhodli o odmítnutí dotace z Operačního 
programu Životní prostředí Komunitní centrum Říčany - 
Pasivní dům.

Hlasy pro: 18, zdrželi se: 1, nepřítomno: 2 
u Zastupitelé podpořili investiční záměr - Dostavba 
vodovodu v lokalitě Ryba se současnou nezbytnou 
projekcí budoucího umístění kanalizačních stok.

Hlasy pro: 19, nepřítomno:2  
u Zastupitelstvo schválilo revizi investičního záměru na 
akci Chodníky Táborská – Kyjevská, Říčany.

Hlasy pro: 19, nepřítomno: 2  

Pozvánka 
pro říčanskou veřejnost na

zasedání
Zastupitelstva města Říčany

ve středu 13. března 2019 od 18  h.
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

u Prošel také návrh  smlouvy o spolupráci a finančním 
příspěvku, kterou budou uzavírat majitelé nemovitostí ve 
Voděrádkách v rámci  budování  vodovodu a kanalizace  
v této městské části. Obyvatelé přispějí  částkou 30 000 
Kč dále je předmětem smlouvy závazek občanů spolupo-
dílet se na vybudování přípojky a připojení na vodovodní 
řad. Město se naproti tomu zavazuje převést veřejné části 
přípojek jednotlivým majitelům nemovitostí po 10 letech 
udržitelnosti projektu.

Hlasy pro: 16, zdrželi se: 3, nepřítomno: 2  
u Zastupitelstvo vydalo opatření obecné povahy, kterým 
se vydává regulační plán lokality Kuří - jih.

Hlasy pro: 18, zdrželi se: 1, nepřítomno: 2  
u Zastupitelstvo vzalo na vědomí předložené územní stu-
die Široká

Hlasy pro: 19, nepřítomno: 2
u a územní studie Pomezní. 

Hlasy pro: 17, zdrželi se: 2, nepřítomno: 2

Krátce z rady dne 17. 1. 2019 
rada přijala celkem 14 usnesení

u Rada souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo s Českým 
vysokým učením technickým v Praze, Fakultou dopravní 
za cenu 235 950 Kč vč. DPH. Předmětem je Dopravní stu-
die komunikace - lokalita Komenského náměstí Říčany, 
konkrétně realizace a vyhodnocení směrového dopravní-
ho průzkumu na vybraných 12 křižovatkách v Říčanech.

Hlasy pro: 5, nepřítomno: 2

Krátce z rady dne 24. 1. 2019  
– rada přijala celkem 29 usnesení

u Rada vybrala dodavatele veřejné zakázky Stavební úpra-
vy budovy základní školy Kuří – přestavba na mateřskou 
školu. S celkovou nabídkovou cenou 19 233 764,20 Kč vč. 
DPH. Zakázku zrealizuje Stavební firma Pazdera, s.r.o. 

Hlasy pro: 7
u Rada schválila poskytnutí individuální dotace ve výši 
43 500 Kč z rezervy rady pro Okrašlovací spolek v Říča-
nech na péči o veřejnou zeleň v roce 2019.

Hlasy pro: 5, zdrželi se: 2  
u Rada souhlasila s přerušením provozu v době letních 
prázdnin v MŠ Čtyřlístek Říčany od 1. 7. do 9. 8. 2019, 
a v přípravném týdnu od 28. do 30. 8. 2019.

Hlasy pro: 7  
u Rada souhlasila s přerušením provozu v době letních 
prázdnin v MŠ Zahrádka Říčany od 15. 7. do 27. 8. 2019, 
a v přípravném týdnu od 28. 8. do 30. 8. 2019.

Hlasy pro: 7  
u Rada souhlasila s přerušením provozu v době letních 
prázdnin v MŠ Srdíčko Říčany od 1. 7. do 31. 7., od 12. 8. do 
27. 8. 2019, a v přípravném týdnu od 28. do 30. 8. 2019.

Hlasy pro: 7 
u Rada souhlasila s přerušením provozu v době letních 
prázdnin v MŠ U Slunečních hodin od 1. 7. do 12. 7., od 
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Informace z radnice
1. 8. do 27. 8. 2019, a v přípravném týdnu od 28. do 30. 
8. 2019.

Hlasy pro: 7  

Krátce z rady dne 31. 1. 2019 
– rada přijala celkem 26 usnesení

u Rada doporučila Zastupitelstvu města projednat 
a schválit investiční záměr Dostavba vodovodu v lokalitě 
Ryba se současnou nezbytnou projekcí budoucího umístě-
ní kanalizačních stok.

Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1

Krátce z rady dne 7. 2. 2019 
– rada přijala celkem 36 usnesení

u Rada souhlasila s dodávkou a instalací venkovní posi-
lovny vedle ragbyového hřiště v Říčanech zhotovitelem 
Workout Europe s.r.o. za cenu 500 000 vč. DPH. 

Hlasy pro: 6, zdrželi se: 1

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  se starostou Vladimírem Kořenem  
každou třetí středu v měsíci, 17–18 h. 
Tento měsíc bude 20. 3.

u  s místostarostkou Hanou Špačkovou 
každou čtvrtou středu v měsíci, 17–18 h. 
Tento měsíc bude 27. 3.

u  s místostarostou Davidem Michaličkou  
každou první středu v měsíci, 17–18 h. 
Tento měsíc bude 6. 3.

Natoč spot na volby do 
evropského parlamentu!

Komise pro partnerská 
města se na vás obrací z vý-
zvou k účasti na projektu, 

který probíhá v rámci partnerských měst města Říčany 
a který se týká voleb do Evropského parlamentu konají-
cích se ve dnech 23. – 26. 5. 2019. 
Náplní projektu je natočení videa (spotu), které by 
mělo motivovat (agitovat) občany EU k účasti na ev-
ropských volbách. Poukázat na důležitost iniciativy 
mladých lidí, kteří v demokratickém státě mají své 
právo spolurozhodovat. Tato aktivita je určena pro 
říčanské studenty starší 15 let. 
Termín odevzdání natočeného spotu je 31. 3. 
2019. Spot bude natočen v českém jazyce a bude 
opatřen anglickými titulky. Autoři nejzdařilejšího 
videa budou odměněny dárkovým poukazem alza.cz.
Videa ze všech partnerských měst budou vzájemně 
sdílena. Pojďte i vy našim partnerským městům uká-
zat, jak jsou říčanští studenti kreativní! 
Videa či dotazy zasílejte Martině Dvořákové na 
twinning@ricany.cz

Poradenství pro občany

Plán sociálních služeb 

Každý z nás se někdy dostane do situace, kdy po-
třebuje pomoci se svým problémem. Jako odborné 
sociální poradenství se vám nabízí pomoc ze strany 
Odboru sociálních věcí a zdravotnictví v případě 
zdravotních problémů, ztráty zaměstnání, finanč-
ních problémů a dalších nepříznivých životních situ-
ací. Ke každému klientovi přistupujeme individuálně 
a společně s ním hledáme nejlepší řešení jeho potíží. 
Na Odboru sociálních věcí a zdravotnictví jsou k dis-
pozici seznamy poskytovatelů sociální péče, včetně 
aktuálních kontaktů na jednotlivá zařízení, která se 
zabývají přímou odbornou péčí - Domy s pečovatel-
skou službou, Domovy pro seniory, terénní sociální 
i zdravotní služby, denní stacionáře, odlehčovací 
služby, Občanské poradny, krizová centra pomoci 
a kontaktní pracoviště Úřadu práce. Naše poraden-
ství je diskrétní a bezplatné.
Se svým problémem se můžete obrátit na OSVZ 
MěÚ Říčany telefonicky na pí Jelínkovou, tel.: 
323 618 238 a pí Hazafyovou, tel.: 323 618 237 nebo 
osobně na adrese Komenského nám. 1850, Říčany 
(Dům s pečovatelskou službou Senior) v úředních 
dnech pondělí, středa v době od 7:00 do 12:00 a od 
12:30 do 18.00.

Oldřiška Hazafyová 
– sociální pracovnice OSVZ MěÚ Říčany

V letošním roce čeká Středočeský kraj příprava no-
vého Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb 
na období 2020 – 2022. Do tvorby plánu bychom 
rádi zapojili také osoby z řad veřejnosti a subjekty, 
které mohou prostřednictvím svých odborníků při-
nést poznatky z praxe a návrhy na změny proble-
matických oblastí. Pokud máte zájem zapojit se do 
procesu tvorby nového plánu, který by měl zlepšit 
dostupnost sociálních služeb, můžete nás kontak-
tovat prostřednictvím formuláře na tomto odkaze 
https://goo.gl/forms/sd2OpEEe2qdli9Zi2. Na zá-
kladě vašich návrhů některé z vás případně oslovíme 
s žádostí o zapojení se do pracovní skupiny. Účast 
ve skupině není honorována, předpokládáme, že dle 
tematického zaměření se skupina sejde v tomto roce 
1-3x v Praze. 

Jakub Šlajs 
vedoucí oddělení koncepce a metodiky 

sociálních služeb, 
Krajský úřad Středočeského kraje 

Partnerství měst
Town Twinning
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Říčaňáci do třetího ročníku pébéčka  
přihlásili třicet tři námětů

Pokračování říčanského projektu 
„Překvapte Říčany“ se daří. Do 
třetího ročníku se registrovalo 
rekordních 36 námětů. Navrho-
vatelé nyní čekají, jak radnice 
posoudí proveditelnost 33 pre-
zentovaných nápadů. Podmínkou 
je realizace na pozemcích města 
nepřesahující dva miliony. Podle 
předpokládaných nákladů rozdě-
lí radnice projekty na kategorie 
do půl milionu a velké projekty do 
dvou milionů. Postupující náměty 
pak budou v červnu bojovat o hla-
sy veřejnosti a celkem 5 milionů 
korun.  Hlasování Říčaňáků pro-
běhne opět papírově i elektronic-
ky na www.ridimricany.cz. Dva 
vítězné z každé kategorie bude 
radnice realizovat.
Na čtyři příjemná setkání, která 
se uskutečnila v lednu v restaura-
cích Jureček, Marvánek, Pavilon 
a v kulturním centru Labuť, dora-
zilo kolem sedmdesáti Říčaňáku 
se skvělými nápady či se zájmem 
o dění ve městě. Ani ve třetím roč-
níku nechybí náměty na vybudo-
vání chodníků a hřišť. Velký počet 
námětů se tentokrát věnuje ochra-
ně životního prostředí. V tomto 
pébéčku se také několik navrhova-
telů „trefilo“ do stejného tématu. 
Došlo tak ke spojení navrhovatelek 
námětů na modernizaci doprav-
ního hřiště a chodníku k Jurečku. 
Dva návrhy nebyly prezentovány 
na veřejném setkání, což je bohu-
žel vyřazuje z dalšího postupu. Je 

to podmínka účasti v hlasování. 
Náměty ale nezapadnou. 
Spektrum nápadu je velmi široké 
od bezpečného pohybu přes zdra-
vý životní styl až k zadržování vody 
v krajině či výsadbě květnatých luk 
a vysazování stromů.  Lidé navrhli 
i projekty zaměřené na vzdělávání 
o historii města a jeho osobnos-
tech, dopravní výchovu, omezení 
plastů nebo na kurzy první pomoci. 
Posuzování projektů by mělo trvat 
do konce dubna, poté budou mít 
navrhovatelé čas pro vlastní kam-
paň a v červnu se bude hlasovat. 
Již teď se neváhejte registrovat na 
www.ridimricany.cz pro pohodlné 

elektronické hlasování. K dispozi-
ci by mělo být i hlasování papírové. 
Již od tohoto čísla mají navrhova-
telé možnost představit své záměry 
na stránkách Kurýru v rubrice Ná-
měty do Překvapte Říčany.
„Jako koordinátorku projektu mě 
moc těší, že se do projektu zapojili 
i někteří účastníci z předchozích 
ročníků. Stejně tak mám radost, že 
pébéčko neustále láká nové lidi, kte-
ří mají chuť vložit čas a energii na 
vylepšení města ve kterém žijí, a za 
to jim patří dík.“

Kateřina Lauerová
 Koordinátorka PB

První setkání na Jurečku

Poslední setkání v PavilonuSetkání v hospůdce na Marvánku
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Informace z radnice

 Registrované náměty podle datumu prezentace navrhovatel prezentace

1 Stanoviště pro tříděný odpad Miroslav Kotrba 14/1 Jureček

2 Projektová dokumentace tunelu Černokostelecká - úvodní studie Jiří Polák 14/1 Jureček

3 Stání pro kontejnery na tříděný odpad Zdeňka Lojková 14/1 Jureček

4 Zpevnění parkoviště u Areálu Strašínská Zuzana Těšínská 14/1 Jureček

5 Defibrilátor - zachraňte život! Lucie Basíková 14/1 Jureček

6 Lavičky s výhledem na město Říčany a Prahu Josef Trojánek 14/1 Jureček

7 Úpravy ulice Letní u Jurečku Vladimír Blažek 14/1 Jureček

8 Parkovací dům Václav Lacina 14/1 Jureček

9 Zastřešení autobusových zastávek ve městě Oldřich Schreiber 16/1 Labuť

10 Vytvoření zasakovacího prvku v parku poručíka Koreše Jiří Zděnek 16/1 Labuť

11 Postavení sochy generála Františka Vejmelky, rodáka z Kuří Jiří Zděnek 16/1 Labuť

12 Pohodové údolí dokončení veřejné pobytové hrací plochy ve Wolkerově ulici Jan Mach 16/1 Labuť

13 Kuličkodráha v parku por. Koreše Andrea Jánská 16/1 Labuť

14 Proměna dětského hřiště na Kavčí Skále Andrea Jánská 16/1 Labuť

15 Chodník v ulici Foerstrova a v Boubínské ulici Petr Herynk 23/1 Marvánek

16 Dopravní hřiště v Říčanech Markéta Hubínková, Karolina Emanuelová 23/1 Marvánek

17 Zadržení vody v krajině při správné údržbě turistických a místních komunikací František Patyk 23/1 Marvánek

18 Říčanský bezobalový obchod Markéta Hubínková, Tereza Zajíčková 23/1 Marvánek

19 Oprava zpevněných ploch v ulici k Solné stezce Oldřich Primus 23/1 Marvánek

20 Luční plochy v Říčanech - pastva pro oči i pro včely Martin Karáč 23/1 Marvánek

21 Marvánek - atraktivní koupaliště Josef Trojánek 23/1 Marvánek

22 Úprava okolí schodiště v ulici Na Kozákově Stanislava Vybíralová 28/1 Pavilon

23 Osvětlení a chodník v ulici Za Větrníkem Jakub Kepka 28/1 Pavilon

24 Chodník v ulici Řípská a Rooseveltova Jakub Kepka 28/1 Pavilon

25 Galerie starostů Oldřich Schreiber 28/1 Pavilon

26 Zastínění dětského hřiště - volnočasový areál Pacov Eva Byrtus 28/1 Pavilon

27 Zřízení pěšiny v prodloužení ulice Politických vězňů Jindřich Zděnek 28/1 Pavilon

28 Realizace tzv. Uličníku v Říčanech Jindřich Zděnek 28/1 Pavilon

29 Coworkingové centrum - sdílená kancelář Kristina Regalová 28/1 Pavilon

30 Úprava chodníku v ulici Legií (mezi ul. Bachmačská a Smiřických) Evžena Kašparová 28/1 Pavilon

31 Chodník k Jurečku - bezpečná cesta do škol i lesa Katarína Scharffová; Irena Horáčková; 
Jakub Kepka 28/1 Pavilon

32 Živé náměstí Šárka Landkammerová 28/1 Pavilon

33 Říčany lípy na Černokostelecké Josef Trojánek 28/1 Pavilon

 Zjednodušení automobilového provozu v křižovatce na Masarykově náměstí - 
STAŽENO NAVRHOVATELEM Jindřich Zděnek 28/1 Pavilon

 Komenského náměstí - zastávka Miroslava Tichá NEPREZENTOVÁNO

 Koupaliště Marvánek - rekonstrukce Aneta Helena Zemanová NEPREZENTOVÁNO
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V Říčanech chce radnice postavit další 
chodníky, odbahnit a revitalizovat okolí rybníků 

a rozšířit možnosti výuky
Hospodaření města za rok 2018 skončilo přebytkem ve 
výši 118,8 mil. korun. V návrhu rozpočtu na rok 2019 
finanční odbor kalkuloval s přebytkem výrazně niž-
ším 64,3 mil. korun. Zastupitelé tak mohli rozhodnout 
o návrhu na rozdělení přebytku. Prošel návrh starosty 
města, ve kterém půjde přes 33 mil. korun na připrave-
né investiční akce, které mají stavební povolení. Posílila 
také položka na opravy komunikací, a to o dalších 5 mil. 
korun. Celkově návrh rozdělení přebytku podpořilo 16 
zastupitelů (11 Klidné město, 1 USZ, 4 STAN) 3 se zdr-
želi (2 ODS, 1 STAN), dva zastupitelé se z jednání omlu-
vili (1 Klidné město, 1 ODS).

Revitalizace okolí přírodní nádrže Marvánek

Přes výhrady zastupitelů ODS, kteří částku 13,7 milionů na 
revitalizaci Marvánku navrhovali vložit na položku rezervy 
města, zastupitelé schválili financování projektu úpravy 
okolí přírodní nádrže Marvánek. Oblíbený cíl výletníků se 
tak po pěti letech příprav dočká realizace. Projekt zahrnuje 
úpravu cest okolo rybníka. Hojně navštěvovaný areál měs-
to doplní o lavičky, cvičební prvky, griloviště nebo altánky. 
Pro kotvení lodiček radnice vybuduje tři dřevěná mola. Pro 
aktivní trávení volného času vznikne beachvolejbalové hřiš-
tě. Z původního objektu pokladny vznikne reprezentativní 
vstup do areálu se sprachami a  kabinkou na převlečení. 
Počítá se i s rekonstrukcí parkoviště a příjezdové ulice Říp-
ská. Projekt revitalizace okolí Marvánku vypracoval ateliér 
M.A.A.T. Tábor, má všechna povolení a je k nalezení na 
stránkách města. 

Oprava havarijního stavu břehů, oprava hráze 
a odbahnění rybníka Rozpakov

O tomto projektu jsme psali podrobně v minulém čísle. 
V současné době je rybník ve špatném technickém stavu 
a jeho rekonstrukce je nezbytná. Bortící se břehy se musí 
stabilizovat. Opravu si žádá i hráz a bezpečnostní přeliv. 
Dojde k rekonstrukci výpustního zařízení (požeráku), vy-
budování loviště a zřízení přístupové komunikace k lovišti. 

Ze dna rybníka je třeba odtěžit naplavený sediment. Před-
pokládaná částka na realizaci je deset milionů korun.

Půdní vestavba ZUŠ pro navýšení kapacity

Poptávka po uměleckém vzdělávání dětí v Říčanech je veli-
ká. Vzdělávání talentovaných dětí podpoří tři nové učebny, 
které vzniknou půdní vestavbou ve stávající budově ZUŠ na 
Masarykově náměstí. Stavba má zpracovanou dokumenta-
ci pro provedení stavby a vydané platné stavební povolení. 
Předpokládá se investice kolem 5 milionů korun. 

bezpečná cesta k nádraží. 
Stavba chodníku Táborská – Kyjevská

Realizaci chodníku v ulici Táborská v úseku mezi ulicemi 
Ruská a Kyjevská uvítají zejména pěší cestující vlakem.  
V dotčeném úseku chodník v tuto chvíli úplně chybí a chodci 
se dostávají do kolizí s auty. Tato ulice je jedním z klíčových 
přístupů k nádraží a je proto velmi frekventovaná.  Vznikne tu 

Marvánek vstup

Rozpakov - pohled na erodované břehy rybníka

8 texty.kuryr@ricany.cz



Informace z radnice

Co radnice připravuje pro seniory? 
Koloběh i Radu starších!

Po podzimních komunálních vol-
bách mi byla dána důvěra a mohu 
se nově vedle školství a kultury 
věnovat i oblasti sociální politiky 
v našem městě. Je to pro mne ob-
rovská výzva a s chutí jsem se pus-
tila do práce. Samozřejmě, že jako 
„začátečnice“ v této oblasti se tzv. 
rozkoukávám a nabírám do sebe 
velké množství informací, které se 
k tomuto tématu váže. Jako skoro 
největší výzvu vidím možnost spo-
lupracovat a pomáhat na svět pro-
jektu, který byl vyhodnocen a pod-
pořen v rámci projektu Překvapte 
Říčany – Koloběh. 
Motiv charitativního obchůdku mne 
nadchl a ihned jsem začala vymýšlet, 
jak jej obohatit a rozšířit. Nakonec 
jsem mezi kolegy získala podporu 
v tom, aby se tento obchůdek stal 

navíc ještě centrem pro potkávání 
občanů Říčan, zejména seniorů. 
Chceme zde vytvořit místo, kde si 
posedíte u dobré kávy, popovídáte 
se sousedy. Připravujeme pro tento 
klub spoustu zajímavých aktivit, od 
besed, seminářů, koncertů, výstav, 
přes založení např. klubu křížovká-
řů, houbařů, ale i cyklistů nebo sbě-
ratelů známek či hráčů deskových 
her (šachy, dáma, žolíky, mariáš,…). 
Co byste řekli rozšíření Univerzity 
třetího věku o další zajímavé obory? 
Nebo založení klubu ručních prací. 
Určitě budeme pořádat kurzy ovlá-
dání počítače, tabletu nebo chytré-
ho mobilního telefonu. Máte nějaké 
další nápady, náměty, co byste přiví-
tali za aktivity? Nyní ale musíme nej-
dřív budovu na Masarykově náměstí 
(budova bývalého Sportcentra), kde 

se bude klub nacházet, stavebně 
upravit a zrekonstruovat. Už na tom 
pracujeme. A hledáme název tohoto 
centra. Napadá vás nějaký zajímavý 
název? Napište mi! 
Mezitím bych ráda obnovila tzv. 
Radu starších a pozvala zájemce 
na setkání na radnici, které se usku-
teční v úterý 19. března 2019 od 13 
hodin v zasedací místnosti na MěÚ, 
Masarykovo nám. 53. Přijďte nám 
říct o tom, jaké máte nápady na zlep-
šení života v našem městě, co vás 
trápí, jaké služby byste přivítali nebo 
si jen tak popovídat o tom, co se děje. 
Budu se na vás moc těšit. 

Hana Špačková, místostarostka
e-mail: hana.spackova@ricany.cz

 Pohled od ulice Zborovská směrem k ulici Kyjevská 

levostranný chodník ze zámkové dlažby široký 1,5 m a dlou-
hý 256 metrů, přimknutý k oplocení rodinných domů. Podél 
chodníku vznikne zelený travnatý pás, který bude oddělovat 
stávající místní komunikaci a chodník. Součástí projektu je 
i řešení vjezdů a vstupů do jednotlivých nemovitostí. Vyřeší se 
i napojení a úprava schodiště v ulici Zborovská. 

Kateřina Lauerová, tisková zpráva města

Zápisy do základních škol
V letošním roce proběhne zápis do 1. 
ročníku všech základních škol, které 
zřizuje město Říčany, ve stejný den, 
tedy 5. dubna 2019. Elektronický 
systém, kam vložíte potřebná data 
před samotným zápisem a tím celý 
proces velmi urychlíte, bude otevřen 
od pondělí 4. března do 4. dubna 
2019 na www.skoly.ricany.cz/info/

kriteria-prijeti-zs. Veškeré podrob-
nosti najdete buď na webových strán-
kách vybrané základní školy, nebo na 
výše uvedeném odkazu pro elektro-
nický zápis. Doporučujeme využít 
dnů otevřených dveří a se školou se 
blíže seznámit.

Hana Špačková, 
místostarostka

Pohled od ulice Ruská směrem k ulici Zborovská

Společnost Mediální 
a komunikační servis 
Říčany, o. p. s. hledá

pracovnici/
pracovníka 

informačního centra.
Podmínkou minimálně 
středoškolské vzdělání, vstřícný 
a proaktivní přístup, znalost 
němčiny či angličtiny na 
komunikativní úrovni, výhodou 
praxe ze zákaznického servisu 
či z cestovního ruchu. Nástup 
od poloviny dubna, případně od 
května. Více informací na mailu 
texty.kuryr@ricany.cz.
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Systém úklidu města
Dnešním příspěvkem navazuji 
na článek v lednovém Kurýru, ve 
kterém jsem psal, jak zlepšit úklid 
města. Tentokrát se zaměřím na 
organizaci úklidu a na plánovaný 
„velký jarní úklid“. Nejsložitější 
je takzvané blokové čištění ulic, 

které vyžaduje součinnost několika složek a plánuje se 
dlouho dopředu. Realizuje se samosběrnou technikou 
(Marius Pedersen, a. s.) v období od začátku dubna do 
konce října. Městské ulice se rozdělí do bloků, které 
jsou navržené tak, aby jejich uzavření mělo co nejmen-
ší dopad na dopravu ve městě a aby bylo možné v okolí 
přeparkovat vozidla. Rok od roku je to obtížnější úkol, 
protože doprava houstne a ve městě parkuje stále více 
vozidel. V jednom dni se čistí dva bloky a úklid celého 
města trvá dva měsíce. To je poměrně dlouhá doba, když 
uvážíme, že jarní úklid zbavuje ulice posypového štěrku 
ze zimního období a poslední bloky se čistí až koncem 
května. Blokové čištění se opakuje celkem třikrát (jar-
ní, letní, podzimní). Trvalým problémem blokového 
čištění je úklid spadaného listí kolem obrubníků, kte-
rý musí začínat v září, aby byl hotový do konce října. 
V listopadu se technika „přezbrojí“ na zimní údržbu, 
a přitom část listí zůstává ještě na stromech. Ulice tak 
nejsou dočištěné a čekají až na jarní úklid. Uvažujeme 
proto o možnosti posunout podzimní čištění alespoň 
o dva týdny, do poloviny listopadu. Bude ale záležet na 
předpovědi počasí. V každém případě zapojíme do úkli-
du také lidskou sílu s košťaty. 
Blokové čištění každoročně komplikují neukáznění 
řidiči, kteří nerespektují avizovaný zákaz stání. Při-

tom se přenosné dopravní značení umísťuje dva týdny 
před termínem čištění. Nevyparkováno zůstává okolo 
15 % vozidel, která komplikují a výrazně zpomalují 
pohyb samosběrné techniky. V praxi to vypadá tak, že 
nejprve městská policie zdokumentuje stojící vozidla, 
poté odtahová služba odstraní auta, projede samosběr 
a odtahová služba vrátí vozidla zpět. Spočítejte si, kolik 
lidí to zaměstnává. Majitelé vozidel dostanou po právu 
od Městské policie pokutu (průměrně 500 Kč) a ještě 
musí zaplatit za odtah 800 Kč. Apeluji zde na všechny 
majitele vozů a řidiče, aby sledovali dopravní značení 
a v termínu čištění svá vozidla vyparkovali. Ušetří 1300 
Kč a urychlí úklid. 
Všem zodpovědným občanům, kteří respektují pravidla 
blokového čištění, děkuji za jejich spolupráci a strpění 
určitého diskomfortu. Pro úplnost uvádím, že pro le-
tošní rok došlo k úpravám jednotlivých bloků tak, aby 
úklid byl plynulejší.
Podobným způsobem jako blokové čištění ulic se v Ří-
čanech uklízejí chodníky. Marius Pedersen, a. s. použí-
vá samosběrná vozítka, která v zimním období zametají 
sníh a sypou štěrk. Vzhledem k velkému množství vysy-
paného štěrku v letošní zimě zahájíme úklid chodníků 
již v průběhu března. 
Do úklidu města jsme také zapojili partu šesti pracov-
níků s košťaty z takzvaných Malých technických slu-
žeb, která v sezóně seká trávu. Mimo sezónu pravidelně 
uklízejí exponovaná místa a na vyžádání nepořádek 
kdekoli (kromě míst kontejnerů na tříděný odpad, ta 
uklízí Marius Pedersen, a. s.). Požadavek na úklid mů-
žete nahlásit přes aplikaci „Říčany v mobilu“.

Vladimír Polánský, radní města za KM

VÝZVA 
OBYVATELŮM 
ŘÍČAN
Na duben připravujeme „velký 
jarní úklid“ města, do kterého 
chceme  o  sobotách  zapojit 
obyvatele  Říčan.  Chceme  vy-
čistit  všechna  „hnízda  nepo-
řádku“, která se leckde kupí již 
několik  roků.  Zveme  všechny 
říčanské spolky, skauty, soko-
ly,  sportovní  kluby  a  občany, 
aby  nám  v  průběhu  března 
dali tipy na oblasti nepořádku, 
které  v  rámci  jarního  úklidu 
vyčistí. Zajistíme jim přistavení 
kontejneru,  pytle  na  odpadky 
a rukavice. Svoje tipy s uvede-
ním  kontaktní  osoby  posílejte 
prosím na adresu: ridim@rica-
ny.cz

10 texty.kuryr@ricany.cz



Informace z radnice

Masopust 
v Říčanech
Pestrý masopustní průvod, veselé 
dovádění tradičních maškar, pro-
gram na pódiu, vepřové hody a ří-
čanské pivo. To byl první říčanský 
masopust. Pořádalo jej město Ří-
čany s Říčanským pivovarem. Roz-
vernému průvodu předal starosta 
Vladimír Kořen krátkou vládu nad 
městem, farář Konstantin maskám 
požehnal a účastníky pohostil.  Na 
říčanském hradě byli všichni oče-
káváni hradním pánem, nevyšším 
sudím království Českého, panem 
Oldřichem ze Všechrom s chotí. 
Urozený pár odměnil průvod vý-
bornými koblihami věnovanými 
pekařstvím Frydrych. Program po-
kračoval na Masarykově náměstí 
a celý den ukončila večerní taneční 
zábava v Říčanském pivovaru. 
Děkujeme všem spolupracujícím 
organizacím – muzeu Říčany, ZUŠ 
Říčany, mateřské škole Čtyřlístek, 
Ladovu kraji, MAS Říčansko, ma-
teřské a základní škole Sofie. Také 
děkujeme všem účinkujícím, ze-
jména dětem z folklorního souboru 
Mikeš a žákům ze základní školy  
U Říčanského lesa.

Jitka Bahenská

Průvod s divadlem Kvelb

Děti ze základní školy U Říčanského lesa

Řezbářská show Jaroslava Pecháčka

Volba nejlepších masek

Dětský folklorní soubor Mikeš
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8. reprezentační ples města Říčany
Návštěvníci ohodnotili letošní ročník jako 

velmi vydařený. Tančili na hudbu Červených Panterů 
a skupiny Flamengos z Karlových Varů. Prvorepublikovou 
atmosféru umocnilo vystoupení Sester Havelkových, lesk 
dodala taneční vystoupení účastníků Star Dance Veroniky 
Arichtevy s Michalem Necpálem. Představily se i přední ří-

čanské taneční kluby TS DANCE EB, TŠ Twist a TK Fuego. 
Moderovala paní Jana Doleželová.
 Děkujeme sponzorům -  firmám Ekoflor Huberta Neu-
manna za květinovou výzdobu a sladké dárky pro účastníky 
od Mondelez International. 

Jitka Bahenská, odbor školství a kultury

Taneční škola TwistTaneční klub Fuego

Veronika Arichteva a Michal Necpál Sestry Havelkovy

12 texty.kuryr@ricany.cz
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Hlasování v anketě Říčanský sportovec roku 
2018 se zúčastnilo rekordních 1367 hlasujících

Kategorie DOSPĚLÍ
1. Pavlína baťková  178 hlasů
2. Miloš Smrčka   131 hlasů
3. Jonáš Vojtěch   110 hlasů
4. Michal Šmahel   41 hlasů
Kategorie MLÁDEŽ
1. Jáchym Šmolík  215 hlasů
2. Magdaléna Škardová   166 hlasů
3. Lucie Jonáková   137 hlasů
4. Vojtěch Šašek   106 hlasů
5. Vojtěch Burian   79 hlasů
6. Andrea Brejchová   68 hlasů
7. Matěj Hercik   53 hlasů
8. Jan Čech   43 hlasů
Kategorie TÝMY
1. FbC Draci Říčany dorost  260 hlasů
2. 6 tanečnic choreografie „Irsko“  
     ze Studia DANCE EB   218 hlasů
3. Družstvo starších žáků šachy   181 hlasů
4. Družstvo – Eagles   137 hlasů
5. Madonna - dívčí formace junior   133 hlasů
6. Družstvo – Lemurky   132 hlasů
7. HC Merkur Říčany   75 hlasů
8. Mládežnický tým UNIKOSY   72 hlasů

Silniční cyklista 
Jonáš Vojtěch 
a triatlonistka 
Pavlína Baťko-
vá s moderá-
torkou Janou 
Doleželovou

Gratulace starosty Vladimíra Kořena vítězné-
mu týmu florbalistů FBC Draci Říčany dorost

Tanečnice choreografie Irsko ze studia DANCE EB, 
Jáchym Šmolík za Klub šachistů Říčany 1925

Atletka Lucie Jonáková, gymnastka Magda-
léna Škardová a šachista Jáchym Šmolík

Taneční studio DANCE EB
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Okolí hradu čeká další proměna. Muzeum plánuje 
výstavbu nových prostor a rozšíření geoparku

Dům u hradu, zakoupený pro 
potřeby Muzea Říčany, se zatím 
přestavovat nebude. Zastupite-
lé v lednu neschválili investiční 
záměr za 22 milionů korun a do-
poručili zajistit nejprve archeo-
logický a památkový průzkum. 
Radnice uvažuje o propojení 
vedlejšího Didaktického centra 
geologie I. ZŠ a hradní zahrady 
s novým objektem muzea. Okolí 
hradu ale čekají další investice. 
Didaktické centrum geologie se 
rozšíří o další expozice, např. 
o umělou jeskyni. 
Před dvěma lety se naskytla mož-
nost koupit v těsné blízkosti hradu 
dům č.p. 14. V průběhu dvou let 
pak radnice ve spolupráci s muze-
em připravila návrh investičního 
záměru. Základem je stavba ar-
chitektonicky hodnotného objektu 
souznějícího s okolním historickým 
prostředím, kde vznikne důstojné 
zázemí pro moderní muzejní ex-
pozice na principu „Hands on“, 
tvořivý prostor i příjemné prostře-
dí pro návštěvníky. Ředitel muzea 
Říčany Jakub Halaš přibližuje své 
vize: „Cílem je vybudovat kvalitní 
veřejnou stavbu, urbanisticky a ar-
chitektonicky hodnotnou, funkční 
a podnětnou pro návštěvníky - děti, 
učitele, rodiče i širokou veřejnost. 
Stavbu, která bude podporovat este-
tické cítění. Stavbu, kam návštěvníci 
chodí rádi, protože je útulná a cítí se 
zde dobře, a to nejen díky zážitkům 
z prožitých aktivit, cítí zde inspiraci 
a budou se chtít vracet.“
Podle předloženého záměru na led-
novém zastupitelstvu by se jednalo 
o projekt za zhruba 22 milionů. Za-
stupitelé hlavně z důvodu vysokých 
finančních nároků projekt v tuto 
chvíli nepodpořili. Finanční výbor 
doporučil investici odložit, neboť 
město čekají v příštích letech velké 
investiční akce. 
„Je samozřejmě pravda, že jsme 
rozjeli hodně investičních akcí 
a čeká nás stavba školy. Nemůže-
me hned stavět všechno. Kdo ale 

navštívil alespoň jednou nějakou 
výstavu nebo vernisáž v říčanském 
muzeu, ví, že muzeum potřebuje 
víc prostoru. Využít okolí hradu je 
logické a správné. Nicméně připra-
vit hezkou architektonickou stavbu 
trvá roky a měli bychom být v pří-
pravě důkladní,“ vysvětluje staros-
ta Vladimír Kořen (Klidné město) 
a dodává: „Teď je čas na památkový 
průzkum, což může investiční zá-
měr ještě ovlivnit.“  
Je velmi pravděpodobné, že se mů-
žou při stavbě objevit historické 
nálezy. Některé zdroje naznačují, 
že dům stojí u bývalého hradního 
příkopu. Historie domu dle archivu 
stavebního úřadu sahá do období 
kolem roku 1860, přičemž ho před-
ci postavili z kamene z původního 
Říčanského hradu. 
Někteří opoziční zastupitelé se 
k projektu postavili odmítavě. 
Jako problém viděli zvýšení počtu 
návštěvníků Říčan.  Podle ředite-
le muzea Jakuba Halaše projekt 
naopak může hlavně o víkendech 
oživit nejen hrad, ale i říčanské ná-
městí. K hradu by nadále nesměla 
auta s výjimkou rezidentů. Projekt 
„muzea na hradě“ by zároveň pro-
pojil hradní zahradu a centrum 
geologie. Právě tam probíhají výu-
kové programy pro školy a učitele. 
„Jde o nalezení vyváženého a při-

měřeného stavu. Teď lidé přijdou na 
hrad a nic. V budoucnu by procház-
ku spojili s prohlídkou historické ex-
pozice, dali si kávu a pak by se třeba 
vydali k Mlýnskému rybníku. Ne-
čekejte žádné davy jako na Karlově 
mostě nebo u Národního muzea, tak 
atraktivní zase říčanský hrad není 
a nikdy nebude,“ vysvětluje starosta 
Kořen.
Muzeum Říčany navazuje na více 
než stoletou historii novým, hravým 
a zážitkovým způsobem. Vzdělává 
širokou veřejnost, děti a pedagogy 
i mimo zdi muzea a nebojí se no-
vých vzdělávacích forem. V celore-
publikovém měřítku udává trendy 
v pojetí vzdělávání laické i odborné 
veřejnosti. Intenzivně se zaměřuje 
na vzdělávání pedagogů, které učí 
nové didaktické metody.
Obliba jeho workshopů, předná-
šek, výukových programů a výstav 
stále roste. V minulém roce muze-
um navštívilo téměř šestnáct tisíc 
návštěvníků, přičemž ještě v roce 
2010 to byly necelé tři tisíce. Nyní 
však naráží ve svém působení na 
mantinely prostorové. Muzeum 
Říčany působí nejen v ulici Rýdlo-
va, ale i na Říčanské hájovně, v Di-
daktickém centru geologie u I. ZŠ 
a v Jažlovicích, kde má depozitář. 

Kateřina Lauerová, 
tisková zpráva města
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Vedle Didaktického centra  
geologie vznikne unikátní umělá jeskyně

Na nevyužitém pozemku vedle Di-
daktického centra geologie, které bylo 
vybudováno ve spolupráci města, 1. 
ZŠ Říčany, Muzea Říčany a České 
geologické služby, vznikne venkov-
ní učebnu geomorfologie. Objekt se 
bude skládat ze dvou částí – depozitu 
geologických sbírek a skladu. Kolem 
těchto objektů bude vytvořen systém 
umělých jeskyní s ukázkami typických 
krasových prvků české kotliny. Během 
jara by měly být zahájeny práce na 
pozemku vedle víceúčelového hřiště. 
„Jde o projekt, který bude interaktivní 
a názorný. Půjde o navození autentické 
atmosféry jeskyně v krasové oblasti. Po-
užité materiály musí odpovídat přírod-
ním podmínkám – vápenec, travertin, 
kalcit, ve štole žílovina polymetalických 
rud. V ohybu jeskyně zvenku bude vyba-
vená pracovna. Vnější část jeskyně díky 
své strukturovanosti poslouží i jako 
přirozený úkryt pro různé živočichy“ 
líčí podrobnosti ředitel 1. ZŠ Pavel 
Bednář a prozrazuje i další detaily: 
„Ke slavnostnímu otevření chceme 
zprovoznit karbidové lampy ze školní 
sbírky. Žáci by si posvítili tak, jako hor-

níci v předminulém století. Čeká nás 
mnoho stavebních úprav a troufám si 
tvrdit, že i nějaké vyloženě originální 
stavební postupy,“ dokončuje vize P. 
Bednář.
Ve východní části začíná jeskyně níz-
kou plazivkou, za „propadlým“ stro-
pem bude vstup do umělé těžební štoly 
s ukázkou historické stabilizační vý-

dřevy a dále systém krasových jeskyň 
se zimovištěm netopýrů. Výstup bude 
zakomponován do čelní opěrné stěny 
s obkladem z přírodní břidlice. Objekt 
učebny je navržen tak, aby esteticky 
i účelově navazoval na již zbudované 
Didaktické centrum geologie.
Od jeskyně směrem ke stodole bude 
vytvořen venkovní prostor pro před-
nášky, který bude ve formě sedacích 
schodů ve tvaru amfiteátru. Do ven-
kovní učebny pod širým nebem bude 
k vybavení učebny pořízen bezbariéro-
vý demonstrační stůl, který bude slou-
žit jako katedra v běžných učebnách. 
Zde bude učitel předvádět jednotlivé 
pokusy a názorné výukové pomůcky. 
Žáci zde budou moci třídit přírodniny 
a provádět pokusy s přírodninami na 
preparačním stole.
Zastřešená venkovní učebna bude 
vybavena stropním dataprojekto-
rem, plátnem, notebookem, flip 
chartem. V jarních a podzimních 
měsících vylepší tepelný komfort 
při výuce čtyři přenosné elektrické 
infrazářiče. Prostory učebny budou 
využívány nejen žáky 1. ZŠ., ale 
i Muzeum Říčany, které je partne-
rem projektu a organizuje pro jiné 
školy (mateřské, základní i střední) 
výukové programy.

Kateřina Lauerová, 
tisková zpráva města FO
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1.  referent odboru školství a kultury
POŽADUJEME: Střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo vyšší odborné vzdělání 

LHŮTA PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK: 15. 3. 2019 do 10,30 hod.. 

TERMÍN VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ: 18. 3. 2019 ve 14,00 hod. – účast na VŘ je závazná podáním přihlášky 

včetně všech náležitostí – účastníci nebudou k účasti vyzýváni.

2.  vedoucí oddĚlení kontrolního na odboru  
obecní ŽivnostenskÝ ÚŘad 

Bližší informace: na www.ricany.cz/radnice/volná místa

3.  referent oddĚlení pŘestupkového – odbor právní
Bližší informace: na www.ricany.cz/radnice/volná místa

4.  referent oddĚlení dopravy – silniční správní ÚŘad 

a speciální stavební ÚŘad
Bližší informace: na www.ricany.cz/radnice/volná místa

5.  správce voZového parku,  

dĚlník čištĚní mĚsta (1 pracovní místo)
POŽADUJEME: min. střední vzdělání s výučním listem

Bližší informace: na tel. č. 323 618 123 Michal Svoboda, referent oddělení technické správy

mĚsto Říčany svÝm ZamĚstnancŮm nabíZí:
  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 a možnost umístění dětí do firemní školky
  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:

Informace z radnice 
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zastupitelé

Šťastná středa v Zastupitelstvu

Venkovní koupaliště – začínáme! 

Vážení občané, začínáme nový pra-
videlně nepravidelný seriál „Šťast-
ná středa v Zastupitelstvu“. Podob-
nost s oblíbeným pořadem Šťastné 
pondělí Jindřicha Šídla v televizi 
Seznam není náhodná. Děkujeme 
za inspiraci, Jindřichu. Ze zasedání 
Zastupitelstva vám tak budeme při-

nášet i svůj komentář tamního dění, své názory, polemiky.
Středa 13. února byla obzvláště šťastná. Jako obvykle jsme 
se sešli v zasedací místnosti. Jako obvykle jsme se s téměř 
všemi zastupiteli slušně pozdravili a podali si ruce. A jako 
obvykle se najde někdo, kdo vás již od voleb nepozdraví. 
Celkově ale již emoce po volbách utichají a začíná se spolu-
pracovat bez ohledu na partaj.
Na prvním Zastupitelstvu jsme požádali o funkční online 
přenos ze zasedání a jsme rádi, že již funguje na YouTube. 
Mnohdy je zasedání nudné, ale doporučuji si vždy přečíst 
program jednání. Možná i vy narazíte na projekty zásadně 
ovlivňující život ve svém okolí. Dále se zasadíme o zve-
řejňování podkladů pro jednání zastupitelstva na webu 
města. Veřejná kontrola je správná a přispívá k vzájemné 
důvěře mezi volenými zástupci a občany.
Byla schválena úprava rozpočtu města na rok 2019. Roz-
počet v roce 2018 skončil velkým přebytkem, což je skvělé. 

Nově byly schváleny výdaje v celkové výši 44,8 mil. Kč. Nej-
větší část na projekt oživení Marvánku 13,7 mil. Kč a od-
bahnění rybníka Rozpakov za 10 mil. Kč. To jsme podpořili, 
město si zaslouží kromě Jurečku druhý kvalitní volnočasový 
areál v přírodě.
Podpořili jsme investiční záměr na vybudování vodovodu 
v lokalitě Ryba (před Thomayerkou, aby nejenom ryba, ale 
především lidé z této oblasti nezůstali na suchu). Byla od-
mítnuta dotace 25 mil. Kč na plánované komunitní cent-
rum na Komenského náměstí. Rozpočet na projekt byl od-
hadnut na 85 mil. Kč a město by muselo doplatit dalších 60 
mil. Kč. Jsme rádi, že tím padá plánovaná výstavba, která 
by znamenala po stavbě nové školy další velkou zátěž pro 
tuto oblast.
Byla předložena územní studie na Pomezní, jejíž součástí 
je návrh koupaliště na volném poli naproti Kavčí skále. 
Do poloviny roku má být předložena prověřovací stu-
die a investiční záměr. Na Kavčí skále jsem bydlel 16 let 
a tvrdím, že se jedná o invazivní projekt, který by výrazně 
zhoršil kvalitu života v dané lokalitě. Naši bohové musejí 
být šílení. O realizaci koupaliště bude rozhodovat přede-
vším váš názor, zajímejte se.
Máte-li něco na nás, pište na stanricany@seznam.cz, jinak 
zase příště.

 Tomáš Krebs,  zastupitel (STAN)

Zastupitelstvo 
schválilo zadání 
studie provedi-
telnosti. Odbor-
ná firma prověří 
vybranou loka-
litu a navrhne 
optimální sta-

vební program. Během zpracovávání 
proběhnou veřejná setkání s občany, kde 
budete mít možnost se zapojit.
PROč? Přírodní koupaliště Jureček 
i nedávno odbahněný Marvánek mají 
každoročně problémy s kvalitou vody. 
Nízký přítok, suchá a parná léta, řasy 
či sinice. Koupání je pak nebezpečné či 
nemožné, nehledě na to, že Jureček i tak 
praská ve švech. 
Kdo cestuje po naší republice, vidí, že 
většina měst naší velikosti, ale i mnohem 
menších, koupaliště má. Říčany prostě 
zaspaly. Akvapark v Čestlicích sice není 
daleko, ale jak prostředí, tak cenová úro-
veň nejsou optimální. V neposlední řadě, 
koupaliště bylo jedním z bodů volebního 
programu Klidného města.
JAKé? V žádném případě nechceme 
obří akvapark, kam se budou sjíždět lidé 
z širokého okolí. Naopak, chceme vybu-

dovat menší koupaliště zejména pro 
místní, kteří sem dojdou pěšky, dojedou 
na kole či městskou dopravou. 
Aby areál nebyl jen sezónní záležitostí, 
chceme jej vybavit i dalšími celoročními 
aktivitami, které zajistí provozní udr-
žitelnost. Zvažujeme dopravní hřiště, 
bowling, fitness, sauny či restauraci. 
Finální stavební program chceme uza-
vřít až po veřejných projednáních s oby-
vateli a odborné studii proveditelnosti. 
Alternativou je i zapojení soukromého 
investora. 
KDE? Město nevlastní mnoho pozem-
ků, které by byly pro takový projekt 
vhodné. Podařilo se nám vytipovat loka-
litu, která je dlouhodobě územním plá-
nem určena pro sport. Generel sporto-
višť města z roku 2016 tuto plochu také 
navrhl pro sportoviště celoměstského 
významu.
Jedná se o louku mezi ulicí Olivova 
a sídlištěm Kavčí skála, respektive MŠ 
Čtyřlístek. Pozemek je dostatečně vel-
ký, aby kromě koupaliště pojmul i do-
provodné provozy a současně umožnil 
odclonění od okolní zástavby.
Nespornou výhodou je, že místo leží 
nedaleko dvou největších sídlišť, Kavčí 

skála a Olivovna, kde žije několik tisíc 
obyvatel. Právě vlastníci bytů v létě nej-
více volají po možnosti osvěžení, protože 
nemají možnost využít vlastní zahradu či 
dokonce bazén.
RIZIKA? Moc dobře si uvědomujeme, 
že koupaliště nesmí poškodit místní oby-
vatele. Sám jsem na Kavčí skále bydlel 
25 let. Cílem projektu bude, aby byl areál 
důkladně odcloněn vzrostlou zelení od 
okolní zástavby. Dopravní infrastruktu-
ra bude navržena tak, aby neobtěžovala 
místní, a aby jejich nemovitosti naopak 
zhodnotila.
Přijďte prosím diskutovat na místo, ter-
míny se včas dozvíte. 
 David Michalička, místostarosta
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městská policie Říčany
Komenského nám. 1619/3, 251 01 Říčany 

e-mail: mestska.policie@ricany.cz

tel. 323 618 150  
Mob. 725 022 765

Městská policie radí a informuje
Z KNIHY UDÁLOSTÍ
14. ledna, 12.00 

Při hlídkové činnos-
ti přijímají strážníci 
oznámení od řidiče 
projíždějícího vozidla 
o tom, že na kruho-
vém objezdu v kři-
žovatce ulic Pod Li-
hovarem a Říčanská 
došlo k nehodě, kdy 
se z nákladního vo-
zidla uvolnil náklad. 
Strážníci po příjezdu 
na místo zjišťují, že se 

na komunikaci nachází větší množství vylitého betonu po-
lotekuté konzistence. Strážníci usměrňují provoz tak, aby 
nedocházelo k rozšiřování znečištění a k poškozování pro-
jíždějících vozidel. Strážníky následně v místě kontaktuje 
řidič vozidla Hyundai a sděluje, že na nájezdu na kruhový 
objezd se z nákladního vozidla přímo před ním při rozjez-
du uvolněným zadním čelem vylil betonový recyklát, který 
se rozstříkl po komunikaci a na jeho vozidlo. Následně se 
daří dohledat nákladní vozidlo i jeho řidiče. O nehodě je 
vyrozuměna krajská správa a údržba silnic, která provedla 
odstranění betonu z po-
vrchu komunikace. Po-
licie ČR provádí šetření 
nehody a Hasičský zá-
chranný sbor oplachuje 
vozovku, aby nedošlo 
k zatvrdnutí betonu. 
K úplnému obnovení 
bezproblémového pro-
vozu vozidel došlo o ne-
celé dvě hodiny později. 

20. ledna, 23.35 
Strážníci si v ulici Bezručova všímají vozidla Škoda, jehož 
řidič má rozsvíceno zadní mlhové světlo, i když nejsou 
splněny podmínky pro jeho užití. Řidič vozidla je zastaven 
a upozorněn na podmínky užití světla určeného k jízdě za 
snížené viditelnosti. Řidič se při komunikaci chová neob-
vykle, proto strážníci nabývají dojmu, že řídí pod vlivem 
alkoholu, nebo jiné návykové látky. Provedená orientační 
dechová zkouška je pozitivní, a to ve výši 0.84 promile. Na 
místo je přivolána Policie ČR, která řidiči zakazuje další 
jízdu a událost si přebírá k dořešení.  

25. ledna, 21.19 
Odbočovací manévr na Masarykově náměstí zaujal 
strážníky u řidičky vozidla Cadillac, ta totiž při řízení 
vozidla drží v ruce telefonní přístroj. Strážníci otáčejí 
služební vozidlo za řidičkou k řešení přestupkového 
jednání a následně ji zastavují. Při kontrole vozidla je 
zjištěno další přestupkové jednání. Vozidlo nemá plat-
nou technickou způsobilost k provozu na pozemních 
komunikacích. Platnost vypršela v roce 2017. Při pro-
váděných úkonech ze strany strážníků vůči řidičce do 
události vstupuje muž, který prochází ulicí. Na stráž-
níky vykřikuje vulgarity a slovně je atakuje. Náhle muž 
přistupuje k jednomu ze strážníků a zezadu jej napadá. 
Strážník útok odvrací a za pomoci donucovacích pro-
středků muže svádí k zemi, znehybňuje ho a nasazuje 
mu pouta. Muž dále vykřikuje, že má u sebe střelnou 
zbraň a strážníky postřílí. Provedenou bezpečnostní 
prohlídkou nejsou žádné zbraně u muže nalezeny. Muž 
je svým jednáním důvodně podezřelý ze spáchání trest-
ného činu útoku na úřední osobu, je omezen na osobní 
svobodě a předveden k prokázání totožnosti na Policii 
ČR. Zde je předán k provedení dalších úkonů a opatře-
ní. Původně řešené přestupkové jednání řidičky vozidla 
bylo oznámeno k dořešení příslušnému správnímu or-
gánu. 

31. ledna, 10.00 
Na služebnu městské policie se dostavila řidička, kte-
rá se svým vozem zastavila na Masarykově náměstí. 
Strážníkům sdělila, že byla okradena neznámým mu-
žem, když seděla ve vozidle a na sedadle spolujezdce 
měla položeny bankovky v hodnotě asi deset tisíc ko-
run. Po chvilce si všimla muže, který vycházel z neda-
leké provozovny. Muž zamířil k jejímu vozidlu, oslovil 
jí a přitom jí do vozidla vhodil několik krabiček různých 
velikostí a barev s parfémy. Řidička důrazně odmítla, 
ale muž využil chvilkové nepozornosti, sáhl na sedač-
ku spolujezdce, odcizil několik kusů bankovek a utekl 
pryč. Strážníci vše oznamují Policii ČR a po muži pátra-
jí. Daří se zmapovat jeho pohyb po Masarykově náměs-
tí a ve městě. Veškeré zjištěné poznatky a celá událost 
byla předána pro důvodné podezření ze spáchání trest-
ného činu Policii ČR.

31. ledna, 00.04 
Dalšího řidiče pod vlivem alkoholu strážníci zastavili 
v ulici Olivova. Řidič vyjížděl původně z lokality uli-
ce Škroupova, kdy při jízdě nedával znamení o změ-
ně směru jízdy a celkový dojem řízení vozidla se jevil 
zmatečně. Po zastavení strážníky a provedené kontro-
le, vychází najevo, že vozidlo řídí pod vlivem alkoholu. 
Orientační dechová zkouška na přítomnost alkoholu 
je s pozitivním výsledkem v hodnotě 0.89 promile.  
Na místo je přivolána Policie ČR, které je řidič předán 
k provedení dalších úkonů.

Jindřich Joch
zástupce vedoucího Městské policie Říčany
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Milí čtenáři a příznivci našeho sboru, zima nám už dala sbo-
hem a můžeme se tak těšit z delších a teplejších dní. V minu-
lém čísle jsem avizoval, že náš sbor bude bohatší o další členy, 
kdy jednoho jsem vám již představil. Netrvalo dlouho a na svě-
tě jsme přivítali druhého nejmladšího člena sboru Damiána, 
který bude rodičům dělat jen a jen radost a za několik let bude 
reprezentovat náš sbor. Celé rodině bych tímto chtěl popřát 
mnoho krásných chvil, klidné spaní a v neposlední řadě to nej-
důležitější, a to zdraví. 
Máme za sebou teprve dva měsíce nového roku a naše mládež 
již slaví první úspěchy. V sobotu 2. 2. 2019 se naše děti zúčast-
nily Okrskového uzlování v Kuří v kategorii mladší a starší žáci. 
Tato soutěž slouží i jako trénink na Mukařovské uzlování, které 
proběhne 9. 3. 2019. V soutěži si děti vyzkoušely soutěžní ner-
vozitu a zjistily, co ještě musí zlepšit. Tímto bych chtěl poděkovat 
organizátorům za tuto možnost. Mladší žáci si vyuzlovali krásné 
3. místo, starší žáci získali úžasné 2. i 1. místo. Za celé družstvo 
mládeže je to výborný výsledek a já jim tímto moc gratuluji. Aby-
chom nebyli jen u tvrdých tréninků a přípravě na soutěže, naši 
děti měly možnost se podívat na HZS stanici Říčany. Exkurze 
u profesionálních kolegů proběhla 10. 2. 2019, děti se dozvěděly 
mnoho zajímavého a seznámily se s tím, jak to na stanici fun-
guje, a co všechno musí profesionální hasič umět a dělat. Dále 
měly možnost vidět vybavení, které mají profesionálové k dispo-
zici a dozvědět se, co všechno podstupují, aby pomohli lidem. 
Jak řekl jejich průvodce: „Musíme být připraveni, protože tam, 
kde se jako hasiči pohybujeme, nám už nikdo pomoci nepřijde.“ 
Byla možnost si detailně prohlédnout všechna auta, která mají 
na stanici, a to jak kabinu pro hasiče, tak i veškeré vybavení 
vozidel. No a k hasičské stanici patří samozřejmě i skluzová 

Co nového u hasičů
www.sdhricany.cz

tyč a hasiči předvedli názornou ukázku, jak se po takové tyči 
sjíždí. Na závěr děti dostaly malý test, jestli dávaly pozor. 
Test dopadl na výbornou. V úplném závěru jsme dokonce 
viděli i výjezd čtyř aut k požáru chaty. Tímto chceme moc 
poděkovat profesionálním kolegům za úžasný výklad a čas, 
který nám věnovali. 
Pokud už jsme u výjezdů tak i naše jednotka vyjela hned 
několikrát. Dne 21. 1. 2019 v dopoledních hodinách jsme 
byli povoláni na požár nákladního vozidla na dálnici D1 
a o necelou hodinu později jsme byli opět povolání k pro-
ražené olejové vaně do Dobřejovic. 1. 2. 2019 jsme jeli 
čerpat vodu do zatopeného sklepa, kde bylo nahlášeno 40 
cm vody z prasklého ventilu. 11. 2. 2019 jsme vyjeli k po-
žáru trávy. Po příjezdu na místo události bylo průzkumem 
zjištěno, že se jedná o spadlý drát vysokého napětí a byla 
povolána energetická společnost k opravě. Následně se 
naše jednotka z rozhodnutí velitele zásahu odebrala zpět 
na základnu. Celá republika se 2. 2. 2019 potýkala s velkým 
přívalem sněhu a nevyhnulo se to ani Říčanům. Byli jsme 
tedy 3. 2. 2019 povoláni k výpomoci s odklízením sněhu na 
zastávkách a přechodech, aby kroky občanů byly co nejbez-
pečnější. Největším pomocníkem bylo hrablo, které k zimě 
neodmyslitelně patří, ale použili jsme i motorovou sněžnou 
frézu a kolový smykač tzv. „ Bobík“. Tíhou sněhu nevydr-
žely některé stromy a větve, které ohrožovaly jak chodce, 
tak provoz na pozemní komunikaci a tak jsme zajistili jejich 
prořez. V rámci odborné přípravy naše jednotka prošla 13. 
2. 2019 opakovacím kurzem, který je nutné každý rok ob-
novovat a na kterém jsme si připomněli správné postupy 
kácení a bezpečnost práce s motorovou pilou a rozbrusem. 
Je již tradicí, že každý rok pořádáme hasičský bál a ani tento 
rok tomu nebylo jinak a 2. 2. 2019 jste měli možnost se se-
tkat s naším sborem v KC Labuť. Přes dlouhé a leckdy i těž-
ké přípravy se ples velmi zadařil. Účast byla velmi hojná a to 
i přes to, že v termínu plesu se konají pololetní prázdniny 
a hodně lidí odjíždí například na hory. Kapela hrála úžasně 
až do ranních hodin a mezi tím bylo možné vidět vystoupení 

taneční skupiny Dance EB a ma-
žoretek. No a co by to byl ples bez 
tomboly. Jako každý rok jsme měli 
malou tombolu, kde vyhrával kaž-
dý zakoupený lístek a poté velkou 
půlnoční tombolu, která se losova-
la. Za obě tomboly vděčíme hlavně 
našim sponzorům a tímto bych  jim 
chtěl všem moc poděkovat, protože 
bez nich by bylo vše o hodně složi-
tější. Samozřejmě chci poděkovat 
i všem členům sboru, kteří se aktiv-
ně zapojili do realizace plesu.  Letos 
nás čeká další zajímavá událost - 
náš sbor v červnu oslaví 145 let od 
vzniku. Více o historii našeho sboru 
představíme v jiném článku. Přeji 
krásný zbytek zimy a pevné zdraví. 

 David Pojezný, 
jednatel SDH  Říčany
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Životní prostředí a zdraví

talovín zimní  
Eranthis hyemalis

Koncem zimy, mezi zbytky tajícího 
sněhu, vystrkuje talovín své žluté 
hlavičky. Občas sněhem zapadá 
nebo na několik dní ztuhne vlnou 
mrazů. Při oteplení pak vesele kvete 
dál.
Asi deset druhů talovínů roste od 
Evropy po východní Asii. Talovín 
zimní je jediný evropský zástupce. 
Vyskytuje se na jihu, od východní 
Francie po hranice Turecka, kde při-
rozeně roste v listnatých lesích a na 
loukách. Postupně byl, jako okrasná 
rostlina, vysazován i v severnějších 
státech. U nás se pěstuje od 16. sto-
letí.
Vytrvalá bylina vyrůstá z kulovité 
hlízky. Lodyha s květem má na výš-
ku obvykle kolem 5 cm. Pod květem 
jsou 3 zelené listeny, ty jsou členěné 
do podélných úkrojků a tvoří pod 
květem zelenou růžici. Pravé listy na 
dlouhých řapících se objevují už po 
odkvětu a mohou se vytáhnout až do 
20 cm.
Sytě žluté květy sedí vždy jednot-
livě na vrcholku stonku. Vykvé-
tají od února do března, někdy už 
v lednu. Otevírají se za slunečního 
svitu a k večeru se zase zavírají. 

Opylení zajišťují první hladové 
včely a čmeláci.
Plodem je měchýřek, respektive 
několik podlouhlých měchýřků, ve 
kterých dozrávají hnědavá semena. 
Od května do června se měchýřky 
otevírají. Za deště jejich tvar umož-
ňuje dopadajícím kapkám vystřelit 
semena až 40 cm daleko od rostliny.

Koncem jara listy vadnou a talovín 
se zatahuje do hlízky. Vypadaná se-
mena klíčí v příštím roce, ale nová 
rostlina poprvé kvete po třech až 
pěti letech.
V říčanských zahradách je talovín 
častým hostem. V Čechách se vzác-
ně šíří i do volné přírody, ale v okolí 
Říčan se tak neděje.
Celá rostlina je jedovatá, obsahuje 
glykosidy působící na srdce.

 Jakub Halaš
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Farmářská biozelenina
Odkud přichází zelenina, pro kterou 
si jdeme do supermarketu? Jakým 
způsobem je o ni pečováno? Jak se 
k nám dostane? Kolika lidem projde 
rukama? Jak dlouho leží ve skladu? 
Nevíme. Pokud to chceme vědět, 
čeká nás mravenčí detektivní práce.
Nabízí se však i jiný způsob nákupu 
zeleniny. Jednou z možných variant 
je KPZ – komunitou podporované 
zemědělství. Jedná se o skupinu 
lidí, kteří se domluví spolu s far-
mářem na pravidelných dodávkách 
zeleniny během sezóny. Svůj podíl 
si předplatí již před začátkem vege-
tačního období a následně si pravi-
delně chodí pro zeleninu na předem 
určené místo. Farmář má díky tomu 
finanční prostředky na začátku se-
zony, kdy má vzhledem k hospoda-
ření nejvyšší výdaje. 
V západních zemích se jedná o vel-
mi běžnou věc, u nás se v posledních 
letech KPZky zakládají a jejich po-
čty rostou jako houby po dešti.
V loňském roce jsme navázali vel-
mi příjemnou spolupráci s panem 
Zídkem, který nám jednou za 14 
dní vozil zeleninu z Biofarmy Oleš-
ná. Pochutnávali jsme si na dýních, 
bramborách, řepě, rajčatech, pa-

prikách, ale třeba i topinamburech. 
Celkem jsme zvládli nakrmit 57 ro-
din z Říčan a okolí.
V letošním roce změnil pan Zídek 
své působiště, proto převážná větši-
na zeleniny bude z biofarmy Olešná 
(u Písku), část bude ze Skřeněře, 
kde pěstují brambory a kořenovou 
zeleninu. Budeme se snažit o mini-
malizaci odpadů, vzniklých distri-
bucí, loni jsme dostávali zeleninu 
v pytlích nebo v už jednou použitých 
bedýnkách.
A na co se můžeme těšit?
Od dubna do  června – saláty (růz-
né druhy - hlávkový, ledový, dubá-
ček, lollo rosso, římský), ředkvičky, 
špenát, bylinky, kedlubny, mladá 
cibulka
Od června do září – saláty, rajčata, 
okurky, papriky, cukety, celer, řepa, 

kořenová zelenina, česnek, cibule, 
bylinky
Od října do listopadu – saláty, rajča-
ta, papriky, cukety, dýně hokkaido, 
celer, řepa, kořenová zelenina, čes-
nek, cibule, bylinky, pórek
Více se můžete dočíst na webových 
stránkách www.ekoricany.org, kde 
též najdete formulář pro přihlášení.
Pro Ekocentrum Říčany se jedná 
o neziskový projekt. 
 Alžběta Macková

Sbíráme tipy na místa pro jarní 
úklid. Máte ve vašem okolí 
nějakou přírodní lokalitu, která 
by si s jarem zasloužila uklidit 
od odpadků?  
Napište nám svůj tip na e-mail:  
eko.ricany@post.cz. Děkujeme!

21



Pro seniory

Co asi prožívá člověk trpící Alzheimerovou nemocí? 
Jak na něj působí, když sleduje, že za něj rozhodujeme 
a mluvíme?  Co může být důvodem jeho (pro nás ne-
pochopitelného) jednání? 

Těmto otázkám a mnohým dalším se budeme věnovat ve 
čtvrtek 28. 3. 2019 od 17 hodin, v průběhu přednášky insti-
tutu Dementia na téma „Péče o člověka s demencí“. Akce 
se koná v Kulturním centru Labuť, na adrese 17. listopadu 
214/14. Přednášku povede Veronika Maslíková. Pokud se 
staráte o blízkého člověka, který trpí demencí, obáváte se 
ztráty paměti, potřebujete odbornou radu v této oblasti ane-
bo vás zajímá demence jako taková, neváhejte a přijďte. Před-
náška je určena široké veřejnosti a je zdarma. 
Zároveň zveme všechny na setkání pečujících, které v Říča-
nech pořádá organizace Dementia I. O. V., z. ú. každé čtvr-
té úterý v měsíci od 18.00 hod. Scházíme se v prostorách 
Domova Pod Kavčí Skálou, na adrese: Marie Pujmanové 
2045/2. Další setkání proběhne v úterý 26.3. Konkrétní in-
formace o projektu „Neformální péče“ naleznete na webo-
vých stránkách naší organizace www.dementia.cz.
Společně se dá vše zvládnout snadněji… Těší se na vás 
Petra Petříková, koordinátorka neformální péče  
(tel.: 724 076 964, petra.dementiaiov@gmail.com).

Můj život s Alzheimerem

   
   www.kcricany.cz

Osobní asistence pro seniory 
a zdravotně postižené
Je pro vás obtížné obstarávání kaž-
dodenních činností spojených s va-
šimi potřebami vzhledem k zdra-
votnímu znevýhodnění nebo věku? 
Vnímáte, že ve vašem okolí někdo 
potřebuje pomoc při zajišťování do-
mácí péče?
Komunitní centrum Říčany nabízí 
asistovanou domácí péči v rozsahu 
většiny úkonů, spojených s obstará-
ním každodenních záležitostí, které 
jsou nezbytné k důstojnému životu 
v domácím prostředí.
Naši odborně vyškolení asistenti mají 
mnoho zkušeností a ke klientům vždy 
přistupují s lidským porozuměním 
a vnímáním jejich situace.
V jejich práci se leckdy odehrávají 
příběhy, o které bychom se s vámi 
rádi podělili.
Jeden z nich tedy přinášíme v násle-
dujících řádcích. Autorkou je naše 
odborná asistentka
 Martin Machaň

Jak zastavit pískání
Jednou naší klientkou je paní, která 
se velmi pečlivě a obětavě stará o své-
ho manžela, který byl kdysi činný jako 
vyšší důstojník v Československé ar-
mádě. Dnes už velmi špatně chodí, 
ale přesto je to stále chlap jako hora. 
Proto jeho milující žena, sama drob-
né postavy, potřebuje několikrát den-
ně pomoc s jeho přesunem.
Onehdy si při návštěvě jedné z našich 
asistentek povzdechla, že její manžel 
se jednoho rána probudil a začal si 
pohvizdovat. Jeho pohvizdování prý 
trvá již několik dlouhých dní. Pokaž-
dé začne ihned po probuzení a pře-
stane jedině, když jí nebo spí.
Ubohé ženě už z toho šla hlava ko-
lem. Ptala se tedy asistentky, zda by jí 
nemohla nějak pomoci.
 My asistenti musíme být mnohdy vy-
nalézaví, takže tuto konkrétní kolegy-
ni napadlo, že by mohla pomoci léčba 
lehkým šokem, tak trochu, jako když 
chcete zastavit škytavku.
Shodou okolností, ona asistentka, má 

trochu svého svérázný koníček a vlast-
ní doma přesnou kopii dámské polní 
uniformy Sovětské armády z 2. světové 
války. Asistentku napadlo, že když pán 
pracoval v armádě, mohl by nějakým 
způsobem zareagovat na tento převlek, 
přijít na jiné myšlenky a přestat pískat.
Domluvila se tedy s jeho paní, zda by 
proti tomu nic nenamítala a obě se 
shodly na tom, že za pokus to stojí. 
Pak už jen stačilo využít dlouhých zr-
zavých vlasů, uplést copánky, obléct 
ruskou uniformu a dokonalá „Nata-
ša“ byla na světě.
Asistentka vstoupila do pokoje, vzorově 
zasalutovala a podala vyššímu důstoj-
níkovi hlášení. Pán otevřel oči dokořán, 
poté také ústa a během několika málo 
okamžiků se rozesmál na celé kolo.
Na pískání docela zapomněl.

Veškeré informace o činnosti ko-
munitního centra Říčany, aktuality, 
pracovní tým a kontakty naleznete 
na našich internetových stránkách: 
www.kcricany.cz.
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Začíná pomalu jaro a po letošní dlouhé 
zimě se pomalu rozjíždí připravované 
zájezdy a akce. Doufáme, že i letošní pro-
gram pro vás bude tak stejně milý a pří-
jemný, jako tomu bylo u těch z minulých 

let. Hned začátkem března přivítáme jaro na tradičním 
posezení s hudbou v Kulturním centru u Labutě. A kro-

mě jednodenních zájezdů proběhnou i rekondiční pobyty 
(Šumava, Janské Lázně, Jizerské hory). Podle slovníku 
cizích slov znamená rekondice návrat do správného stavu 
a to je i našim cílem – rekondiční pobyty slouží pro obnovu 
a načerpání nových sil a v rámci pohybových, sportovních 
a kulturně poznávacích činností na různých místech naší 
republiky. Těšíme se na vás a přejeme vám mnoho příjem-
ných jarních dnů
 Irena Moudrá, předsedkyně správní rady

seniorcentruM Říčany

Aktivity Klubu Senior (zal. 2006) zabezpečuje Seni-
orcentrum Říčany od června 2011 a jsou určeny všem 
seniorům a zdravotně postiženým občanům (není ne-
zbytná registrace za člena Klubu). Stačí se jen přihlásit 
na konkrétní akci nebo se dostavit dle aktuálního pro-
gramu. 
Osobní kontakt: Irena Moudrá 
Telefon: 732 383 424
E-mail: seniorcentrumricany@centrum.cz
www.seniorcentrum-ricany.webnode.cz/

akce:
n 11. března 2019, pondělí – Taneční odpoledne
Místo: KC Labuť. Začátek: 14:00h. K poslechu a tanci hraje 
skupina Amoroso - Magda a Honza. A přijde mezi nás i mistr 
magie kouzelník Grino. Přijďte s námi strávit příjemné odpo-
ledne při hudbě i tanci. Vstup zdarma.
15. března 2019, pátek – Prohlídka Senátu pod záštitou 
senátora Zdeňka Hraby
Komentovaná prohlídka Senátu - prohlídka povede Vald-
štejnským palácem, podíváme se do reprezentačních prostor 

Albrechta z Valdštejna, do Rytířského sálu, uvidí ale i konír-
nu, kde dnes Senát zasedá. S panem senátorem se setkáme 
v jednom ze salonků. Pokud čas dovolí, tak bychom si ještě 
krátce prohlédli Kolovratský palác - Zelený salonek. Vstup 
zdarma, jízdné si hradí účastníci sami. Počet účastníků ome-
zen, přihlášení do 10. 3. (jméno a příjmení, číslo občasného 
průkazu – vše nutné pro vstup do Senátu). Odjezd vlakem 
v 7:25h z Říčan (jízdné si hradí účastníci sami).
n 23. března 2019, sobota – Zájezd – Pelhřimovsko
Jednodenní autobusový zájezd. Na programu zájezdu bude 
mj. prohlídka Síně Lipských a Muzea rekordů a kuriozit 
v Pelhřimově, křížové cesty a kostela sv. Martina v Mladé Voži-
ci. Příspěvek účastníků: 340,- Kč (zahrnuje dopravu, vstupné, 
pojištění, tištěný materiál). Místa odjezdu: 7:15h aut. 
zastávka K Žel. Stanici, 7:20h aut. zastávka Rychta, 7:25h 
aut. zastávka Sukova ul., 7:30h aut. zastávka Masarykovo 
nám.

připravované akce:
n 20. dubna 2019, sobota – Zájezd – SVIJANY 
Jednodenní autobusový zájezd. Na programu zájezdu 
bude mj. prohlídka zámku a pivovaru Svijany, muzea mly-
nářství (Valentova mlýna) v Bakově  n/Jizerou. Příspěvek 
účastníků: 300,- Kč (zahrnuje dopravu, vstupné, pojiště-
ní, tištěný materiál). 

Program

Pro seniory

S podporou MAS Říčansko se podaři-
lo zvýšit kvalitu sociálních služeb, kte-
rou využívají obyvatelé Říčan a dalších 
obcí. Ti se díky ní začali potkávat s no-
vými pomůckami, které jim usnadní 
vyprávět o svých těžkostech. Lidé záro-
veň služeb využívají stále častěji.  
Krizovou pomoc v říčanském centru 
Modré dveře navštívilo v roce 2018 téměř 
200 osob. Rekordní byl i počet klientů so-
ciální aktivizace a rehabilitace (podle roč-
ních přehledů počtu klientů jednotlivých 
služeb v celé organizaci). Mimo sociální 
služby bylo v individuálních projektech 
podpořeno dalších více jak 50 osob.   
Služby sociální rehabilitace, aktivizace 
a krizová pomoc jsou v říčanském centru 
Modré dveře dostupné od podzimu roku 

2017. Krizovou pomoc denně průměrně 
vyhledají dvě až tři osoby z Říčan či z oko-
lí. Pomoc je v centru nabízena zdarma, 
anonymně a bez nutnosti se objednat. 
Využít ji mohou jak děti, tak dospělí, po-
kud se ocitli v pro ně neřešitelné situaci. 
Sociální rehabilitace a aktivizace je po-
skytována především osobám s dušev-
ním onemocněním či mentálním posti-
žením a jejich rodinám.
„Od jeho otevření se o centrum zajímá 
stále více lidí. Je potřeba na tento zvyšující 
se zájem reagovat a uzpůsobovat tomu jak 
prostory tak vybavení pro přímou práci 
s klienty,“ říká Radka Dydňanská, vý-
konná ředitelka organizace Terapeutické 
centrum Modré dveře, z. ú.  „Díky inves-
tičnímu projektu, který jsme realizovali 

v minulém roce s podporou MAS Říčan-
sko, se nám podařilo zkvalitnit zázemí pro 
naše klienty. Vybavili jsme terapeutické 
a konzultační místnosti novými metodami 
a pomůckami pro krizovou pomoc, ale i so-
ciální rehabilitaci a aktivizaci,“ přibližuje 
změny Dydňanská. 
Od ledna mohou klienti využívat tera-
peutické pískoviště (např. pro navázání 
vztahu s dětmi, pro lepší vhled/před-
stavení tíživé situace apod.). Pro klienty 
sociální aktivizace a rehabilitace je k dis-
pozici rozšířená nabídka činností v rám-
ci nácviku soběstačnosti.  Díky čerpání 
dotací z evropských fondů disponuje or-
ganizace také vozem pro terénní služby. 
Ty jsou poskytovány v okolí do 40 km od 
říčanského centra.  Martina Andrášková

Kvalita sociálních služeb se v Říčanech 
zvýšila díky podpoře MAS Říčansko
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Pro děti a rodiče

Centrum primárních programů
Všeobecná primární prevence na školách – to jsou 
dlouhodobé a kontinuální programy ve školách s cí-
lem předcházet rizikovému chování dětí. Povinnost 
školy realizovat programy vedoucí ke snižování rizi-
kového chování je uvedeno v rámcových vzdělávacích 
plánech a preventivních plánech školy. Škola si tak 
prevenci realizuje buď v rámci klasických vyučovacích 
předmětů či třídnických hodin nebo za pomoci orga-
nizací. Cesta integrace se zaměřuje na 1. i 2. stupeň 
základních škol a nabízí programy jak v rámci pre-
vence drogové závislosti, ale i v tématech dospívání 
a sexuality, předsudků, právního vědomí, prevence 
šikany a kyberšikany, téma adrenalinu a první pomo-
ci. U mladších dětí jsou dále témata dopravní výchovy, 
ochrany zdraví, zdravého životního stylu apod. Pro-
gramy jsou vedené interaktivní a zážitkovou formou. 
Nejedná se o frontální výuku, ale děti se samy od sebe 
učí, sdílí své názory a postoje, lektor doplňuje a ujas-
ňuje informace. Programy pro 2. stupeň jsou certifi-
kované MŠMT.
Největší zájem základních škol je o výuku dopravní vý-
chovy pro 4. třídy, která je hrazena z prostředků BE-
SIP a za finanční podpory města Říčan. V roce 2018 ji 

absolvovalo 1587 žáků (85 tříd z 22 škol). Žáci neje-
nom jezdí dle předpisů na kole na dopravním hřišti, 
ale absolvují i teoretické hodiny a napíší závěrečný 
test. Průkaz cyklisty je vydáván těm, kteří splní pod-
mínky BESIP. 
Všeobecná prevence dlouhodobého charakteru (6 – 8 
hodin práce se třídou v daném roce) loni absolvovalo 
3165 dětí (zapojeno 14 škol, 153 tříd). Jednorázové se-
mináře na dané téma pak 685 dětí (z 6 škol a 34 tříd). 
Pomáháme školám získat dotace ze Středočeského kra-
je a jiných výzev. Spolupracujeme se školními metodiky 
prevence, doporučujeme odborníky na komplikované 
případy a účastníme se neustálého vzdělávání. V roce 
2018 jsme také realizovali projekt MZČR – Naše pravi-
dla on-line světa, kdy jsme s dětmi řešili nejenom téma 
kybernetické kriminality, ale i závislosti na ICT, součás-
tí byla výtvarná soutěž a také konference (ne)bezpečný 
internet, kterou jsme spolupořádali.
Pro školy i veřejnost dále realizujeme Světový den bez 
tabáku, Den bez úrazů, Bezpečně na kole a Den zá-
chranářů. O prázdninách pak pořádáme příměstské 
tábory.
Prevence je dlouhodobý proces. Škola a její aktivi-
ty hrají určitou část, ale tu největší sehrává rodina. 
U dítěte je potřeba rozvíjet zdravé sebevědomí, učit 
dítě komunikovat, vyjadřovat své názory a posilovat 
schopnost odolávat vrstevnickému tlaku. Cílem pre-
vence nejsou pouze informace, ale i zdravý postoj 
a následné chování.

Markéta Hubínková, vedoucí CPP Cesty integrace

Obecně prospěšná společnost
Masarykovo náměstí 6, Říčany  •   Na Obci 2049, Říčany  •  www.cestaintegrace.cz
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Pro děti a rodiče

Církve bratrské v Říčanech uspořádal v lednu další ročník 
Legoprojektu. Ke stavění městečka mohly být využity dese-
titisíce volných kostek všemožného tvaru a kolem 200 setů 
s návody. Vhodné prostory jsme opět nalezli v Olivově dětské 
léčebně. Stavělo se na ploše 3x8 metrů. Po tři odpoledne se 
zapojilo přes 50 kluků i holek mezi 6-12 lety. Ze všech vyza-
řovalo nadšení ze stavebnice, která tak úžasně rozvíjí kreati-
vitu a představivost. Na konci bylo ve městě vše, co tam patří, 
a mnoho originálních modelů navíc. Představte si železnici 
s nádražím, několik letadel, letištní halu, přístav s loděmi, 
domy rozličné velikosti, tvaru i určení, fotbalové a basketba-
lové hřiště, Eiffelovu věž. A samozřejmě nepřeberné množ-
ství aut a dalších strojů. Pro pořadatele a všechny pomocníky 
bylo velkou odměnou pozorovat dětskou radost z každé stav-
by a vážnost a úsilí, jaké děti stavění věnují.
A odkud se k nám Lego dostalo? Na začátku byl dar, který 
v roce 2010 dostala Církev bratrská z Německa. Od té doby se 
sada Lega dále rozrůstá a putuje po České republice mezi jed-
notlivými sbory naší církve. Vše je zajišťováno dobrovolnicky 
a pro děti zcela zdarma. Jediné snad, co se prostřednictvím sta-
vění z Lega snažíme „propagovat“, je radost ze společné práce 
a hry, vzájemná pomoc a také povědomí o tom, že dobré dílo 
nevznikne samo a z ničeho, že je potřeba tvůrce a nějaký vyš-
ší plán, myšlenka nebo návod, aby vzešlo něco víc, než pouze 

nahodile poskládané kostičky. Myslíme si, že se dětem čas strá-
vený s námi líbil, a jsme rádi, že jsme jim o přestávkách mohli 
povídat příběhy z Bible.
V neděli dopoledne při rodinném setkání jsme v rámci boho-
služby představili celé město přátelům, zájemcům, rodičům 
a vylosovali tři malé výherce, kteří si odnesli jednu malou sadu 
Lega domů. Odpoledne jsme potom vše rozebrali, roztřídili 
a uspořádali, aby i další děti po nás měli radost ze stavění. Lego 
odjelo na další místo. Děkujeme vedení Olivovy dětské léčebny 
za opravdu velkou vstřícnost, skvělou spolupráci a pomoc při 
zajištění organizace této akce. Zapište si do kalendáře upomín-
ku na leden 2020 a přihlaste se na stavění i příští rok.

Petr Strnad
CB Říčany, www.cbricany.cz

Ohlédnutí za Legoprojektem 2019

V minulém roce se našemu spolku Vesmír 
Říčany dařilo. Dokončili jsme rekonstrukci kuchyně. Zví-
tězili na prvním mistrovství v Gorce Morce. A především se 
nám vyvedl další letní tábor v Lužických horách, navzdory 
nepříznivému suchu v potoce i vodovodu v blízké vesnici.
Letošní pozvání na pobyt v lesích severních Čech je výjimečné, 
neboť v tomto roce slaví náš tábor 40. narozeniny. Pravidelně 
od roku 1979 jezdily turnusy na místo zvané Šašlik v česko-
-německém pohraničí, aby zde pod stanem zažívali vedoucí 
a děti z Říčan všelijaká dobrodružství, oddechli si od rychlého 
a hlučného života ve městě a navazovali dlouholetá přátelství. 
Jako před deseti lety budou moci zavzpomínat pamětníci, bý-
valí vedoucí a táborníci na oslavě Vesmírných narozenin, která 
proběhne 13. července v táboře. Bližší informace poskytneme 
v článku v dalším Kurýru, na webových stránkách a ve face-
bookové skupině tábora.
Takže i letos navazujeme na čtyřicetiletou tradici tábora pod 

stanem v hloubi stále ještě české divočiny, bez elektřiny, mobi-
lů a tabletů. Abychom v našich tábornících rozvíjeli smysl pro 
samostatné jednání, odpovědnost za sebe a své činy a respekt 
k přírodě. Abychom jim představili dovednosti, se kterými se 
v městském životě nesetkají a které rozšíří jejich vnímání lidí 
a světa kolem sebe. Abychom je vtáhli do dobrodružné celotá-
borové hry, během které zažijí 13 dnů plné zábavy, praktického 
poučení a objevování vlastních kvalit a nadání.
Pokud vás, rodiče, zaujala a vaše děti nadchla naše nabídka 
neobvyklého tábora mimo civilizaci, kam byste chtěli poslat 
své ratolesti v termínu od 30. června do 13. července, navštivte 
naše webové stránky www.vesmir-ricany.cz. Zde najdete veš-
keré informace potřebné pro účast na letošním táboře. Také 
můžete nahlédnout do kronik a alb z minulých turnusů a pře-
svědčit se, že vaše děti zažijí v Lužických horách zábavu, na 
kterou budou dlouho vzpomínat.
A abychom si zpestřili očekávání odjezdu na tábor, připomíná-
me fotosoutěž právě ke 40. narozeninám tábora. Stačí vyfotit 
co nejvíce lidí v táborových tričkách nebo z nejvzdálenějšího 
bodu na světě od tábora a zveřejnit v naší facebookové skupině. 
Na závěr se sluší představit téma letošní celotáborovky. Když 
už máme to Vesmírné výročí, tak proč nevyrazit na meziga-
laktické dobrodružství mezi hvězdy a mimozemské civilizace? 
Všichni vedoucí a čerstvé posily v řadách praktikantů už na 
tom pracují a velmi se těší na prožití báječných 13 dní v Dolní 
Světlé se skvělými dětmi.

Za Vesmír Říčany, z. s.,Vašek 

Narozeninový nábor na Vesmírný tábor
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Zprávy z Mravenčí školičky, poslední 
místa v kroužcích a TábORy 2019

V Mravenčí školičce nás na jaře čeká 
spousta tvoření, které bude plné 
rozkvetlých kytiček, mláďátek a slu-
níčka. V únoru jsme si užívali ma-
sopustní karneval a vyráběli masky 
v podobě zvířátek. Pondělní kurz je 
již zaplněn, avšak ve čtvrtečním jsou 
ještě poslední tři volná místa, takže 
mezi sebe rádi přijmeme nové kama-
rády. Co nového připravujeme?

Mateřské centrum – akce pro ma-
minky: MUMSPACE – Výroba 
hraček Montessori, Oči a jak se 
o ně starat, Jarní bazárek a Jak vy-
brat školku. 

Nové kroužky frčí! Pár volných 
míst však ještě máme.
Krásně se nám rozjel kroužek Zábav-
né fyziky, naši studenti (děti 6 – 10 
let) pronikali do tajů optických klamů 
a iluzí, vysvětlili si při hrách a poku-
sech i takové pojmy jako jsou emulze 
a suspenze a vytvořili společně lávo-
vou lampu. Malí badatelé a vědci, po-
slední místa čekají na vás.
Volné místo nabízí i kroužek hry na 
flétnu u lektorky Veroniky Vaněčko-
vé, kde se začátečníci i mírně pokro-
čilí učí zahrát ve skupince základní 
tóny. Součástí jsou i různá dechová 
cvičení pro prevenci alergií a decho-

vých obtíží. V kroužku je vítaná i ak-
tivní účast rodiče. 
V pondělním kurzu keramiky, na-
bízíme místo i zručnějším předško-
lákům. 
Nezapomeňte také, že Velikonoce 
se kvapem blíží a vámi vyrobené de-
korace musí určitou dobu prosychat, 
než je možné vložit výrobky do pece. 
Je tedy už nejvyšší čas začít s tvoře-
ním. Právě na to jsou určeny kurzy 
keramiky pro veřejnost – přijměte 
pozvání:
Keramika - čtvrteční večery s Evou 
7. 3. a 21. 3. v čase 18:30 – 21:00
Keramika - sobotní dopoledne 
se Štěpánkou nebo Katkou  9. 3. a  
23. 3. v čase 9:00 – 11:30. 

Mraveniště chystá letní PŘÍMĚST-
SKÉ I POBYTOVÉ tábory. Můžete 
se těšit na tyto:
LéTOBRANÍ 2019 – pobytový 
tábor: 1. turnus 29. 6. - 6. 7. 2019 – 
Pec pod Sněžkou; 2. turnus 24. 8. - 
31. 8. 2019 – Špindlerův mlýn
FANTASY - příměstský tábor pro 
malé školáky – termín: 12. – 16. 8. 
2019 (lektoři v tematických kostý-
mech)
Z POHÁDKY DO POHÁDKY – 
příměstský tábor pro školičkové 
mravenečky (do 6 let) – lektoři v po-
hádkových kostýmech) 

Více informací naleznete na našich 
stránkách www.mraveniste.info, 
nebo na naší nástěnce, kterou na-
leznete u budovy Mraveniště (zde 
se konají zmiňované kroužky) na 
adrese Bezručova 441/23, Říčany. 
Těšíme se na vás!

Nina Šafránek Vaněčková,  
koordinátor MC
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26 texty.kuryr@ricany.cz



Při procházkách cestou na hřiště se nám čím dál více hřejivý-
mi paprsky opět připomíná nadcházející jaro. Po únoru, velmi 
rušném začátku druhého pololetí plném dětského štěbetání, 
objevných výletů, bruslení a lyžování, jsme se v Bambináriu 
přehoupli do dalšího měsíce.
 Březen! Nevím jak vám, ale mně při jeho názvu tak nějak 
automaticky naskočí přívlastek „měsíc knihy“, který se kdysi 
zabydlel i ve školních kalendářích. Miluji tento svátek čtená-
řů! Kniha je přece svým způsobem také určité dobrodružství, 
při kterém se může tajit dech, stejně jako při otevírání dveří! 
To určitě potvrdí každý, kdo měl v ruce knihu ať už jako dítě, 
dospívající nebo jako dospělý člověk. Číst znamená vnímat její 
tvar a hmotu, slyšet příznačný zvuk převracených stránek, cítit 
její vůni, nechat se vtáhnout do příběhu a probudit fantazii...
 Klasická kniha je potěšení mysli i smyslů, její čtení je zkrátka 
zážitek skvělý a jedinečný a troufám si říct, že si nezadá s žád-
nou z jejích nových technických podob.  Proto také je – a pevně 
věřím, že nadále zůstane – nedílnou součástí vybavení všech 
školek a škol. 
Pěstovat v dětech lásku ke knihám bývá v dnešní době plné 
mediálních lákadel a komerce na pohodlí asi o něco obtížnější 
než v minulosti. O to víc nás těší, že naše děti na knížky nezane-
vřely, naopak, zajímají se o další a další.  Proto jsme se nedávno 
všichni společně vypravili do říčanské Městské knihovny, aby-
chom se podívali, jak to v takové knihovně vypadá. Děti byly 
nadšené, krásné prostředí a velké množství zajímavých knih 
je uchvátilo. Nakonec jsme se také přihlásili k pravidelným 
návštěvám, Vždyť je to skvělá možnost, jak si každý měsíc oži-
vit nabídku v našem školním čtenářském koutku, kde si každý 
může najít to svoje! 
A já si zde dovolím ještě drobnou vzpomínku na jednu z knih 
mého dětství. Patřila mezi ty, které budí zvědavost a vzrušení 
snad všech malých průzkumníků, velmi stará německá lékař-

ská kniha plná obrázků, z nichž některé z nich byly do sebe slo-
žitě poskládané. Při listování v ní mě tehdy napadaly spousty 
otázek.  Odpovědi byly psané německy, ale tajemství nezůstalo 
neodhaleno na dlouho.  Později jsem přišla také na to, že cena 
dobrých knih spočívá vlastně právě ve schopnosti budit v naší 
mysli otázky a když jsme nuceni sami na ně hledat odpovědi ve 
světě kolem nás. To může být také klíč k poznání.
Přiznám se, že jsem tuto lékařskou knihu zmínila nako-
nec tak trochu záměrně. Žádný strach, nepůjde o louskání 
„švabachu“.  Ráda bych vás pozvala do kurzu první po-
moci, který každoročně probíhá v naší školce v Říčanech, 
17. listopadu 233/41. Letos je v plánu 26. 3. 2019 od 16:00 
do 17:30. Program kurzu mimo jiné sebou přinese zásady 
správné komunikace s integrovaným záchranným systé-
mem, akutní stavy u dětí, jako např. stavění krvácení, úrazy, 
křečové stavy, dušení, popáleniny a opařeniny, intoxikace, 
resuscitace, řešení horečnatých stavů a další. K dispozici 
budou modely dospělý, dítě i kojenec a velmi žádaný prak-
tický nácvik život zachraňujících výkonů.
A tak, pokud budete mít zájem dozvědět se potřebné informa-
ce o poskytování první pomoci při zranění či nevolnosti nebo 
resuscitaci, jste vítáni. Budeme se těšit na vaši návštěvu! 
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vítání občánkŮ v Říčanech
Narodilo se vám miminko v termínu od 01. 1. 2019 do 31. 3. 2019 má 
Vaše dítě trvalý pobyt v Říčanech  (Říčany, Radošovice, Strašín, Kuří, 
Voděrádky, Pacov, Jažlovice) a chtěli byste se zúčastnit slavnostního 
přivítání? 

Město Říčany připravuje čtvrtletně vítání dětí 
v obřadní síni, Masarykovo náměstí 83.

Přihláška na slavnostní přivítání vašeho dítěte je ke stažení na webu měs-
ta (https://info.ricany.cz/mesto/-matrika) a na podatelně (Masarykovo 
nám. 53, Komenského nám. 1619) a v kanceláři matriky (Masarykovo 
nám. 83). Přihlášku je nutné zaslat poštou na adresu úřadu nebo osobně 
doručit do podatelny nebo kanceláře matriky. Na vaši návštěvu se těšíme.
Bližší informace vám budou podány na matrice:

Jana Šimková, tel. 323 618 110, jana.simkova@ricany.cz
Lucie Nováková, tel. 323 618 101, lucie.novakova@ricany.czinzerce
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Matematika se vám v životě 
bude hodit. Také jste tuto 
větu ve škole slýchávali? 
Někdy se tomu dalo uvěřit 

jen stěží. Když se ale výuka propojí se skutečným životem, 
pochybnosti nemají šanci.
Třeba když se třeťáci mají naučit základní jednotky 
délky, hmotnosti a objemu. Naši třeťáci nezačínají 
biflováním tabulky převodů jednotek, ale smrští vlast-
ních nápadů, kde se s nutností měřit a vážit můžeme 
setkat. A pak už honem do lavic a k sešitům? Kdepak! 
Pak honem k měřidlům všeho druhu a využití - a zkou-
šet a vážit a měřit. Co? Co by nás zajímalo. Tak jako 
první „padli za oběť“ třídní křečci, kteří byli změřeni 
i zváženi a zvěčněni v přehledné tabulce. A co lidé? 
Lze najít vztah mezi rozpětím paží a výškou člověka? 
Ne, nebudeme hned měřit, nejprve si vytvoříme vlast-
ní hypotézu, kterou pak ověříme. Když jsme změřili 
rozpětí paží a seřadili se podle zjištěných údajů, stála 
ve třídě řada dětí od největšího po nejmenšího. Aha!
A pak objem. Litr, mililitr, to není těžké. Dokud se od jed-
noho stolku neozve: „A kolik váží litr vody?“ A od jiného: 
„Kolik váží litr mléka?“ „A vážila by voda víc nebo méně, 
když ji osolíme? Sůl v moři přece nadnáší.“ Výuka se ubí-

rá úplně jiným směrem, než bylo v plánu, ale na důležité 
otázky je potřeba najít odpověď hned.
A když už jsme zběhlí v měření hmotnosti a objemu, 
můžeme se pustit do pečení, protože v kuchyni má 
matematika svoje nezastupitelné místo. A nejen mate-
matika. Taky je potřeba přečíst recept a porozumět mu, 
umět podle něj postupovat a ještě při tom spolupraco-
vat. „Co si upečete, to si taky sníte“ zde platí dvojná-
sob. „Můžeme si vzít recept domů?“ „Můžete, když si 
ho sami napíšete – říká se tomu popis pracovního po-
stupu.“ „Hurá!“
Kvalitně napsaná „slohovka“ se v tomto případě pozná 
tak, že podle ní lze muffiny úspěšně upéct i doma, a to se 
našim třeťákům podařilo. A nám učitelům se podařilo, že 
nemusíme plýtvat slovy na přesvědčování žáků, proč je 
matematika důležitá. Zažili to totiž sami – na vlastní oči, 
ruce a chuťové pohárky.

Na shledání v ZŠ a MŠ NEMO se těší paní učitelka 
Dagmar Bartoňková.
V NEMU každoročně pořádáme příměstské tábory. Při-
hlášku a program naleznete na www.nemoricany.cz

Matematika v kuchyni

Plujte s námi za poznáním!

   

Těšíme se na vás!

SRDEČNĚ VÁS ZVEME 
NA DIVADÉLKO ROMANETO

HRAJEME:
JAK PAN SLEPIČKA A PANÍ KOHOUTKOVÁ MALOVALI VAJÍČKA

VELIKONOČNÍ 
POHÁDKA

Neděle 31. března 2019
10.30 hodin v kapli 

Olivovy dětské léčebny

Tel: 723 564 383
Vstupné 80 Kč
prodej vstupenek pouze na místě

Obec Březí vyhlašuje konkursní řízení na 
místo Ředitele mateŘské školy 
pohádka, příspěvkové organizace

Lhůta pro podání přihlášek: 
pondělí 11. 3. 2019 do 17:00 hod.  

Obálku označte nápisem Konkursní řízení – ředitel 
Mateřské školy Pohádka, příspěvková organizace.
Náležitosti přihlášky a další podrobnosti jsou na 

vývěskách a na www.obecbrezi.cz.
Uchazeč zároveň podá písemnou koncepci řízení 

mateřské školy (maximálně 5 stran a4).
Případné dotazy směřujte na starostu obce: 

augustin Oppl, tel. 323 605 179.
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Zápisy a dny otevřených dveří v Pramínku
Srdečně vás zveme na dny otevřených dveří, které se ko-
nají v úterý 21. března a ve čtvrtek 4. dubna. Den otevře-
ných dveří je celý den od 8 do 16 hodin, informační setká-
ní s prostorem na dotazy je v 9 hodin. Na den otevřených 
dveří se nemusíte registrovat. 
Zápisy pro školní rok 2019/2020 proběhnou ve čtvrtky 
25. dubna a 2. května od 14 do 18 hodin v Pramínku. Má-
te-li o docházku zájem, je třeba vyplnit přihlášku na na-
šem webu nejpozději do 15. dubna. 

Lesní dopoledne pro maminky – program 
březen a duben

Únor v Zahrádce na téma - Srdce s láskou darované
Stejně jako minulý 
rok, tak i letos se třída 
Jablíček zúčastnila 
soutěže „Srdce s lás-

kou darované“. Rozhodli jsme se s dět-
mi odlít dětské dlaně, které drží srdíčko. 
S tím nám od počátku pomáhala paní 
Zájedová z 3D Memories. Přivezla po-
třebnou hmotu, dětem se ručičky polily 
a po chvilce, kdy hmota 
ztuhla, se již mohlo vy-
lévat sádrou. Ruce se už 
pak jen vylouply, opraco-
valy a natřely. Stejně tak 
srdíčka, která děti samy 
přetřely barvou. Pak už 
stačilo jen vyfotit děti, 
napsat věnování, dát do 
rámu a předat. A komu? 

Dětem z onkologického a hematologic-
kého oddělení v Motole, kam nás však 
bohužel z důvodu vysoce sterilního pro-
středí nepustili. Proto jsme kontaktovali 
paní Wich z nadace „Radost dětem“ 
a domluvili se na předání v Praze, sa-
mozřejmě společně s dětmi. Ty si to moc 
užily, neboť jsme jeli vlakem a tramvají. 
Jako poděkování si pochutnaly na veli-

kánské palačince. Vzhle-
dem k tomu, že jsme se 
s dětmi nemohli osobně 
setkat, předali jsme paní  
Wich ještě srdíčkové ob-
rázky od dětí z celé školky.
Kateřina Wich je zakla-
datelkou organizace, 
která pomáhá dětem 
v celé ČR, a to především 

dětem s vážným onemocněním nebo 
dětem z dětských domovů. Při své po-
moci se nezaměřuje jen na financování 
léčby a léčebných pomůcek, ale i na 
celkové zlepšování kvality života dětí 
a i na jejich psychický stav. Pomáhá 
plnit dětem jejich sny, organizuje zá-
bavné akce, ozdravné pobyty či sbírky, 
ale také podporuje rodiče a sourozence 
těchto dětí, kteří jsou tak trochu opomí-
jení. Snaží se, aby se o osudech těchto 
dětí dozvěděli i ostatní lidé a nebyli 
k nim lhostejní.
 Tímto bychom vás chtěli poprosit 
o podporu a hlas pro naše děti v soutěži 
Srdce s láskou darované na : www.srd-
ceslaskoudarované.cz  k soutěžní práci 
„SRDCE V DĚTSKÝCH DLANÍCH“.

Klára Dvořáková, ředitelka

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY LÉTO 2019
1. - 4. července - Lesohraní
 Věk: 5 – 8 let
8. - 12. července - Outdoorový tábor pro kluky
 Věk: 7 – 13 let
8. - 12. července - Lesní havěť - pěvecký
 Věk: 5 – 10 let
15. - 19. července - Za příběhem do lesa
 Věk: 5 – 8 let
22. - 27. července - Cirkus
 Věk: od 7 let
5. - 9. srpna - Afrika
 Věk: 5 – 8 let
5. - 9. srpna - Vlněný
 Věk: 7 – 12 let 
12. - 16. srpna - Být nomádem aneb putování
 Věk: 5 – 9 let
19. - 23. srpna - Skřítci
 Věk: 4 – 6 let
19. - 21. srpna - Tajemství lesa
 Věk: 3 – 4 roky
19. - 23. srpna - Taneční tábor s písničkami
 Věk: 6 – 8 let

7. 3.  Práce s průsvitnými papíry  Jana Šilarová
14. 3.  Všímavé setkání Jani Kubová
21. 3.  Jsem matka taková, jaká jsem, je to dost? Parisa Zargari
28. 3. Výroba montessori hraček Marie Vacíková
4. 4. Pletený hadřík Míša Marková
11. 4. Všímavé setkání Jani Kubová
18. 4.  Plstěná ovečka Jana Šilarová
25. 4. Rozvíjím se Marie Vacíková

 

Marie Tvrdoňová, koordinátorka akcí
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HVěZDy 
V NeHViZDeCH
Prvního února probě-
hl v Nehvizdech velký 

mezinárodní mítink za účasti těch 
nejlepších světových výškařů, výš-
kařek, dálkařů, dálkařek a koula-
řů. Na startovní listině byli atleti ze 
zhruba 25 zemí světa. Jako před-
program proběhla ve čtvrtek, na 
den vysvědčení, soutěž škol. Účast 
některé školy odřekly na poslední 
chvíli. I tak se ovšem sešla kvalitní 
konkurence atletů a atletek z naše-
ho kraje doplněná účastníky z Jab-
lonce či Brna. A na této skvělé akci 
nechyběla Bezručka.

Vypsáno bylo osm kategorií. Děti 
soutěžily v běhu na 60 metrů 
a podle své kategorie ve skoku da-
lekém nebo skoku dalekém z místa 
a v hodu pěnovou raketkou či ve 
vrhu koulí. Každému závodníkovi 
se sečetly body ze všech tří disci-
plín a vzniklo tak celkové pořadí. 
My jsme si znovu mohli ověřit, že 
kromě skvělých hudebníků máme 
i sportovce na kvalitní úrovni. Naši 
žáci stáli 5x na stupních vítězů. 
V kategorii 2. - 3. tříd ovládli závod 
naši chlapci, když se umístili na 
prvním a druhém místě. Stříbrné 
pozice jsme obsadili rovněž v kate-
goriích chlapců 4. - 5. tříd a chlapců 
6. - 7. tříd. Další vítězství nám při-
padlo v kategorii děvčat 6. - 7. tříd. 
K tomu všemu přibyla čtyři čtvrtá 
místa a dvě pátá místa.
Kvalitu výkonů potvrzuje i to, že žáci 
druhého stupně celkem 13x pře-
konali dosavadní atletické rekordy 
školy. Zážitek z akce pak umocnilo 
samotné předávání cen, které dě-
tem předával O‘Dayne Richards, 
jamajský koulař s úctyhodným osob-
ním rekordem 21,96 metrů. Tento 
silák má na svém kontě bronzovou 
medaili z mistrovství světa v roce 

2015 a na OH v Riu o rok později 
skončil na 8. místě. V Nehvizdech 
obsadil 2. místo za skvělých 20,68 
metru, čímž vytvořil nový jamajský 
halový rekord. Doufáme, že děti si 
celou akci užily a budeme se těšit 
opět za rok na tento skvělý mítink.

David Beneš a Jan Šindelář 

ZáKLADNí iNFORMACe K Zá-
PiSU DO PRVNíHO ROČNíKU
2. základní škola Bezručova Říča-
ny, příspěvková organizace
Bezručova 94/19 – hudební třída
Sokolská 1376 – bilingvní a běžné třídy
ředitelka školy (v době zápisu)
Marie Lejčková
e-mail: reditel@2zs.ricany.cz
www.2zsricany.cz
telefon: 323 602 217

Otvírané třídy 1. ročníku pro školní 
rok 2019/2020
4 třídy – maximálně 100 žáků (třídy 
se naplňují do 25 žáků)
Z toho:  
• 1 třída s bilingvní programem
• 1 třída s hudebním zaměřením
• 1 – 2 třídy s výukou bez spec. zamě-
ření
Zápisem do základní školy se rozu-
mí podání písemné žádosti k základ-
nímu vzdělávání věcně a místně pří-
slušnému správnímu orgánu, kterým 
je v tomto případě základní škola 2. 
ZŠ Bezručova Říčany. 

Den zápisu je stanoven 
na 5. duben 2019.

Možnosti podání žádosti k základní-
mu vzdělávání
• elektronicky v době od 1. 3. 2019 do  
4. 4. 2019 
• přímo na místě (na dané škole) v den 
zápisu 5. 4. 2019
• žádost naleznete zde: www.skoly.rica-
ny.cz/info/kriteria-prijeti-zs 
• vyplněnou žádost je třeba odeslat elek-
tronicky nejpozději do 4. 4. 2019
Při přijímacím řízení budou děti přijí-
mány podle stanovených postupových 
kritérií v tomto pořadí:
1. děti s trvalým pobytem v Říčanech, 
které bydlí ve školském spádovém ob-
vodu škol
2. v případě volné kapacity školy ostatní 
děti z jiných spádových oblastí města 
Říčan 
3. v případě volné kapacity školy, děti 
z nespádových oblastí

Odklad školní docházky
Není-li dítě tělesně nebo duševně při-
měřeně vyspělé a požádá-li o to písemně 
zákonný zástupce dítěte v době zápisu 
dítěte k povinné školní docházce podle 
§ 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek 
povinné školní docházky o jeden školní 
rok. 
Žádost musí být doložena doporučují-
cím posouzením příslušného školského 
poradenského zařízení a odborného lé-
kaře nebo klinického psychologa. 
Ředitel následně rozhoduje o udělení 
odkladu povinné školní docházky podle 
§ 36 odst. 4 školského zákona, jsou-li 
zákonným zástupcem předloženy oba 
doporučující posudky. 

Co nového v bezručovce? 
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1. ZŠ otevírá ve školním roce
2019/2020 6. třídu s rozšířenou 
výukou matematiky
Písemná přijímací zkouška (zařazovací řízení) se koná ve 
středu 29. května 2019 v 8.10 v  budově 1. ZŠ, Masaryko-
vo náměstí 71 (budova za kostelem). Zkoušky probíhají 
formou matematického testu. Testu se neúčastní žáci, kteří 
již byli přijati na osmiletá gymnázia a odevzdali tam zápiso-
vý lístek. Žáci si přinesou psací a rýsovací potřeby.
Přihlášky s kopií vysvědčení za 1. pololetí pátého roč-
níku musí být dodány nejpozději 24. 5. 2019 do 12.00 
hodin do budovy školy.
Budou přijímáni pouze žáci, kteří mají jako cizí jazyk 
angličtinu. Přihlášku lze vyzvednout v hlavní budově 
školy nebo stáhnout ze stránek školy (www.zs-ricany.
cz). O zařazení žáka do této třídy rozhoduje ředitel 
školy na základě výsledků zařazovacího testu, hod-
nocení v 5. ročníku (vysvědčení) a kapacitních mož-
ností školy. Náhradní termín nevypisujeme.
Další informace na tel. čísle 323 602 794.

Zápis do prvního ročníku pro 
školní rok 2019/2020

Zápis do prvních tříd pro školní rok 2018/2019 se bude 
konat dne 5. 4. 2019 v budově školy v Olivově ulici 1308 
době od 9.00 – 17.00 hodin. Týká se dětí narozených 
v období od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013 a dětí s odkladem 
povinné školní docházky z loňského roku.
Podání žádosti k základnímu vzdělávání:
• elektronicky • ve škole v den zápisu
Potřebné dokumenty: • rodný list dítěte 
• občanský průkaz zákonného zástupce
• potvrzení z evidence obyvatelstva o trvalém pobytu 
dítěte v případě, že dítě má jiné trvalé bydliště než jeho 
zákonný zástupce
• pas, potvrzení o občanství a povolení k pobytu u cizinců
• vyplněný zápisový lístek a žádost o přijetí, popř. žádost 
o odklad školní docházky doloženou doporučujícím po-
souzením příslušného školního poradenského zařízení 
a odborného lékaře nebo klinického psychologa
Kritéria přijetí:
• děti s trvalým pobytem v Říčanech, které bydlí ve škol-
ském spádovém obvodu školy
• v případě volné kapacity školy ostatní děti z jiných 
spádových oblastí města Říčan
• v případě volné kapacity školy, děti z nespádových 
oblastí. Do prvního ročníku bude přijato 63 dětí, a to 
přednostně ze spádové oblasti školy.

Čtení z knihy Neznámí hrdinové
Žáci 1. ZŠ ve spolupráci s Husovou 
knihovnou si pro vás připravili od-
polední posezení s četbou. Čekají vás 
příjemně strávené chvilky nad kni-
hou, kterou vloni napsali naši deváťá-
ci a 1. ZŠ vydala vlastním nákladem. 
Těšit se můžete na skutečné příběhy 
skutečných lidí – našich předků. Pří-
běhy dramatické, úsměvné, tragické 

i ty se šťastným koncem. Příběhy, které opravdu napsal ži-
vot. Sami se přesvědčíte, že hrdinou není jen ten, kdo položí 
život za vlast, ale každý člověk, který prožil život se ctí. Těší-
me se na vás ve středu 13. 3. od 16:30 v Husově knihovně na 
Masarykově náměstí.

Němčina trochu jinak
14. ledna navštívil naši třídu německý student Univerzi-
ty Karlovy (UK) Lennart Wenning. Připravil si pro nás 
zajímavou prezentaci o vánočních tradicích u něj doma 
v Německu. Protože nemluvíme ještě plynule německy, 
celou prezentací nás prováděl v angličtině. Díky tomu 
jsme mu skvěle rozuměli a dozvěděli jsme se zajímavé 
informace o vánočních pokrmech a zvycích v Německu. 
Lennart dokonce přinesl k ochutnání německé cukroví. 
Kromě prezentace s obrázky měl také připravená ně-
mecká slovíčka k tématu Vánoce. Pomocí různých her se 
nás snažil tato slovíčka naučit a následně i vyladit naši 
výslovnost. Pak jsme ve skupinkách vyplňovali pracovní 
listy k procvičení nových slovíček a soutěžili, kdo napíše 
co nejvíce německých slov k tématu Vánoce. Nakonec 
jsme společně vyhodnotili práci všech skupin. Velmi 
jsme si vyučování touto netradiční formou užili. Naučili 
jsme se díky tomu spoustu německých slovíček, procvi-
čili angličtinu a dozvěděli se něco nového. Jako vzpo-
mínku jsme od Lennarta a UK do třídy dostali nádherný 
kalendář s obrázky. Děkujeme projektu Europa macht 
Schule/ Europe meets School a UK, kteří nám tuto výu-
ku umožnili uskutečnit.

S. Fürstová, A. Voborníková, T. Brückner, Š. Jiroušek z 8. C
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ZáKLADNí ŠKOLA u ŘíČANSKéHO LeSA

FiLiP KRáL – VíTěZ OKReSNíHO 
KOLA OLyMPiáDy V NěMČiNě
Blahopřejeme Filipovi Královi z 9. A k prv-
nímu místu v olympiádě z německého jazy-
ka a přejeme hodně štěstí v krajském kole!

ŠKOLA PLNá ZáCHRANáŘŮ
Akci nazvanou „Dny pro záchranu života“ absolvovali žáci 
během února, pod vedením profesionálních záchranářů 
ze vzdělávací společnosti Jednalo se již o druhé společné 
setkání a navazující program. Tentokrát byl program za-
měřený na poskytování první pomoci u popálenin, dušení 
i ochranu zdraví a člověka při mimořádných událostech.
Interaktivní program první pomoci byl rozdělen do teoretic-
ké a praktické části. Jednotlivé třídy postupně absolvovali 
teoretickou část v učebně a praktickou část v areálu školy. 
Program zahrnoval i prohlídku sanitního vozu přímo ve ško-
le, kde si žáci mohli prohlédnout a vyzkoušet záchranářské 
vybavení, nosítka a mnoho dalších pomůcek, které záchra-
náři používají ke své každodenní práci. Během programu 
ošetřovali naši žáci různá poranění, popáleniny a prováděli 
nácvik neodkladné resuscitace, učili se protišoková opatře-
ní a komunikovali se simulovaným dispečinkem záchranné 
služby. Nechyběla ani bezpečnost, prevence úrazů a nácvik 
evakuace z hořících budov. Závěrem programu prošli netra-
diční závěrečnou zkouškou, formou reálně namaskovaných 
poranění, které museli sami ošetřit. „Naším hlavním cílem 
je zbavit veřejnost strachu z poskytování první pomoci. Při 
záchraně lidského života často rozhodují sekundy. Proto je 
nezbytné, aby si základní znalosti první pomoci osvojili již 
žáci základních škol. Kde jinde se naučit první pomoc, než 
právě ve škole? Jsme moc rádi, že vedení školy si uvědomu-
je důležitost těchto znalostí a dává žákům skvělý základ do 
dalšího života. Za to jim patří velké poděkování,“ říká Josef 
Odehnal, lektor kurzů a profesionální záchranář.

 

AMeRiCKý LeKTOR FReDeRiCK

Pro letošní školní rok se naší škole podařilo získat v projektu Ša-
blony I učitele anglického jazyka, rodilého mluvčího z Ameriky 
– Fredericka. Připravili jsme si pro něj krátký rozhovor, kterým 
vám našeho lektora představíme.
Proč jste vůbec do České republiky přijel? Do České repub-
liky jsem přijel, protože jsem se ocitl v situaci, kdy jsem toužil 
uskutečnit velkou změnu v mém životě. Můj nejlepší kamarád 
ze střední školy zde bydlel již dříve a Českou republiku mi velmi 
doporučoval. Než jsem přijel do České republiky, pracoval jsem 
v rodinné firmě.
Splnila se vaše očekávání? Vůbec jsem netušil, co mám oče-
kávat. Bylo to jiné, ale v dobrém slova smyslu.

Co všechno jste před svým příjezdem věděl o České re-
publice? V podstatě jsem nevěděl nic. Znal jsem pouze Jaromí-
ra Jágra a také jsem věděl, že Česká republika je středem Evro-
py. Domníval jsem se, že cestovat v rámci Evropy bude snadné.
Připadá vám bydlení v Praze bezpečné? Řekl bych, že Praha 
je jedno z nejbezpečnějších měst vůbec. V porovnání s New Yor-
kem je Praha zcela určitě mnohem bezpečnější.
Stýská se vám někdy po domově? Díky moderním techno-
logiím ani ne, Česká republika se stává mým novým domovem. 
Ale někdy postrádám naši kuchyni, ta česká je totiž velmi roz-
dílná.
Líbí se vám česká děvčata, našel jste si zde nějakou part-
nerku? Na tuto otázku byla odpovědí tato fráze: Fredie is single 
and ready to mingle.
Jak dlouho tu chcete zůstat? Určitě zde plánuji ještě zůstat, 
ale jak dlouho, to nevím. Vízum mám na dva roky.
Proč jste si vybral právě naši školu? Město Říčany jsem znal 
již z dřívější doby, protože jsem zde již učil v Magic Hillu. Vaše 
škola mi připadala jako správné místo, kde bych chtěl pracovat. 
Také mě velice zaujal skatepark na nádherném sportovišti za 
školou.
Připadá vám naše škola cool? Ano, moc. Mám rád všechny 
lidi, se kterými tu pracuji. A hlavně mám rád své studenty, jeli-
kož jsou zábavní a slušně se chovají. Také se mi líbí lokace školy, 
všechno je v dostupné vzdálenosti. Prostě skvělá škola, skvělí 
spolupracovníci a hlavně skvělí studenti.
Jaký na vás udělala dojem úroveň anglického jazyka na 
naší škole? Byl jsem příjemně překvapen, protože ve srovnání 
s jinými školami je zde úroveň opravdu vysoká.
Chtěl byste na naší škole učit více předmětů v anglickém 
jazyce? Samozřejmě, rád bych učil takový předmět, který kaž-
dého baví, a zároveň bych tento předmět nejraději učil venku. 
Nejlépe tedy předměty s přírodním zaměřením.
Co si myslíte o naší škole jako o budově? Je to velká mo-
derní barevná budova. Připomíná mi to moji střední školu, ale 
tato škola je modernější a hezčí. V Americe bychom také neměli 
takovéto sportovní prostředí/zázemí.
Jak byste popsal naši školu v pár bodech? Úžasná výzva 
v dobrém slova smyslu. Díky vysoké úrovni anglického jazyka 
nemohu pracovat s jedním tématem delší dobu, neboť by se pak 
výuka stala pro studenty nudnou. Samotného mě toto rychlé 
tempo posouvá. Je to škola plná zábavy, akcí a projektů.
Chtěl byste ještě něco říci na konec? Jsem šťastný, že tu 
mohu být a velmi si cením možnosti zde učit. Snažím se všech-
ny motivovat k lepším výsledkům v anglickém jazyce, ale i v ji-

ných vzděláva-
cích předmětech. 
Na své studenty 
jsem neskutečně 
pyšný.
Jakub Kolář, Fi-

lip Král, Šimon 
Krištůfek, Simo-

na Petržílková 
(9. A)
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Již třetím rokem 
Žákovské Zastu-
pitelstvo města 

Říčany zorganizovalo jako odměnu 
za vysvědčení pro žáky a studenty 
karneval na ledě. V minulých letech 
měla tato ojedinělá akce velmi pozi-
tivní ohlas, a proto jsme ani neváha-
li, zda ji uspořádat i tento rok. 
  Letošní karneval se uskutečnil 31. led-
na v Merkur Ice aréně, kde jsme pro děti 
připravili bohatý program a zajímavé 
ceny za nejkrásnější masku. Rozdělili 
jsme děti na dvě skupiny, mladší a star-
ší. Obě skupiny bruslily zvlášť, každá 
věková kategorie měla trochu jiný pro-
gram. Žákovští zastupitelé coby pořa-

datelé se sešli v hojném počtu a poté, 
co se děti rozbruslily, mohl započít 
připravený program. Po skončení her 
a promenády jsme vyhodnotili a ocenili 
nejlepší masky. Vítězné masky obdržely 
volné vstupné na bruslení, do bazénu 
nebo do kina. Po celou dobu jsme pro 
zpříjemnění atmosféry pouštěli známé 
písničky. Vynikajícím zakončením bylo 
pět fenomenálních vystoupení začína-
jících i pokročilých krasobruslařek pod 
vedením J. Zídka z Bruslařského klubu 
Říčany. Za sebe a celé zastupitelstvo 
bych mohla usoudit, že letošní karne-
val na ledě byl vydařený. Svědčily o tom 
usměvavé a spokojené tváře dětí na ledě! 
V závěru bychom chtěli poděkovat panu 

M. Altrichterovi z Merkur Ice arény za 
ceny pro masky, panu J. Zídkovi a čle-
nům Bruslařského klubu za vystoupe-
ní, Centru Na Fialce za poskytnutí cen 
pro nejlepší masky a v neposlední řadě 
městu Říčany za vstřícnost a pomoc při 
pořádání karnevalu. 

Eliška Reha

Školní družina při 4. ZŠ Říčany má v letošním školním roce 
otevřena tři oddělení s celkovou kapacitou 29 dětí. Provoz škol-
ní družiny je zajištěn ráno od 6:45 do 7:45 a odpoledne od 11:40 
do 16:30. Činnost probíhá dle školního vzdělávacího progra-

mu. Nabízíme dětem pestrý program, který přizpůsobujeme 
věku dětí a jejich zájmům. Připravujeme pro děti celou řadu 
akcí a rozmanitých činností a zaměřujeme se především na 
soužití v kolektivu, přátelství, ohleduplnost, na společné řešení 
problémů a vzájemnou úctu jednoho ke druhému.
Jednotlivé cíle slučujeme do rozvíjených kompetencí, které vy-
bavují děti prakticky využitelnými dovednostmi. Při činnostech 
využíváme školní zahradu, kuchyňku, tělocvičnu, počítačovou 
učebnu, dílnu a sportujeme na hřišti. Chceme dětem umožnit 
poutavé poznávání světa a rozšiřování všeobecných znalostí. 
Respektujeme jejich potřeby relaxace, zábavy a seberealizace.
V letošním školním roce jsme se zúčastnili výukového progra-
mu „Dravci a sovy“, kde děti viděly některé tyto ptáky. Navští-
vili jsme představení kouzelníka. Pekli jsme a zdobili perníčky, 
které se prodávaly na vánoční prodejní výstavce. V muzeu 
jsme navštívili „Řemeslnou dílnu“, kde si děti vytvořily motýl-
ky metodou suchého plstění. Nyní se chystáme na karneval, 
divadelní i filmové představení, těšíme se i na návštěvu dětské 
knihovny, velikonoční pracovní dílnička, výroba přáníček ke 
Dni matek a noc ve škole, a pak no přeci již prázdniny.

Dana Kovandová 

Karneval na ledě

ZŠ Nerudova

ŠKOLeNí PeDAGOGŮ
V tomto školním roce proběhla dvě školení pedagogického 
sboru v rámci krajského projektu primární prevence. Obě 
školení byla zaměřena na práci se třídou. Jako první proběh-
lo školení Třídnické hodiny - podporujeme dobré vztahy 
ve třídě, kde si pedagogové stanovili a na konkrétních situ-
acích ukázali, které dovednosti žáků by jak mohli rozvíjet na 
třídnických hodinách. Seznámili se s teorií reflexe a vyzkou-
šeli se reflexi vést. Důležitou součástí sezení bylo i rozebírá-
ní konkrétních situací z praxe našich učitelů. Druhé školení 
se věnovalo tématu Práce s pravidly ve školní třídě. Učitelé 
si vyzkoušeli formulovat pravidla pro třídu. Ukázali si rozdíl 
mezi řízením a vedením a s dopady používání řízení a vedení 
na rozvoj sebeřízení žáků. Účastníci si uvědomili, že pravi-

dla mají být spojena se společně sdílenými cíli. Sestavili si 
seznam pravidel ve třídě a určili si, jak reagovat na jejich po-
rušování způsobem, který rozvíjí sebeřízení žáků a nenutí je 
hájit svůj sebeobraz.
 Zuzana Pokorná 

3. ZŠ u Říčanského lesa, Říčany, přijme 
učitele 1. stupnĚ,

nástup ihned. Nabízíme náborový příspěvek 24 000 Kč, vyplácený po 
dobu tří let, stabilizační příspěvek 14 000 Kč, příspěvek na dopravu 

do zaměstnání, příspěvek na dovolenou a důchodové pojištění. 
Dlouhodobý zástup za MD, další spolupráce možná.

Přátelské a vstřícné prostředí mladého kolektivu. 
Kontakt: Dalibor Dudek, dalibor.dudek@zs.ricany.cz, 739 610 085.
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Den otevřených dveří 

Ve středu 30. ledna 2019 se tradičně ko-
nal „Den otevřených dveří“. Gymnázi-
um bylo přístupné veřejnosti, budoucím 
uchazečům o studium i jejich rodičům. 
Návštěvníci se seznámili se studijními 
programy osmiletého i čtyřletého studia 
a s prostředím školy.

Někteří současní studenti si ve spolu-
práci se svými vyučujícími připravili 
ukázky své práce z většiny vyučovacích 
předmětů, z různých projektů, demon-
strace pokusů i atraktivní soutěžní úkoly. 
V suterénu školy jste se mohli dozvědět 
o tělovýchovných akcích a kurzech po-
řádaných školou a v pravidelných inter-
valech vidět v činnosti Foucaltovo kyva-
dlo. V přízemí jste mohli vidět zajímavé 
chemické pokusy, atraktivní biologické 
exponáty a ukázky z anatomie, mohli 
jste si nechat změřit tepovou frekvenci 

a krevní tlak i podívat se do mikrosvěta. 
Novinkou byl stánek označený titulem 
„Zeptejte se studentů“, kde současné 
septimánky odpovídaly na veškeré do-
tazy případných zájemců a jejich rodičů.
V prvním mezipatře se naši nejmladší 
žáci velmi dobře vypořádali s demon-
stracemi fyzikálních a biologický poku-
sů. V blízkosti knihovny, v 1. patře, jste 
se mohli procvičit v mateřském jazyce 
a seznámit se s chromebooky. Ve 2. patře 
jste se mohli pobavit u stánku zeměpisu, 
matematiky, angličtiny, latiny či španěl-
štiny a němčiny. 

Vedení školy spolu s organizačním tý-
mem poskytovalo informace o studiu 
a akcích školy v aule a odpovídalo i na 
mnohé dotazy.
Potěšil nás zájem o studium na naší 
škole a věříme, že se všichni návštěvníci 
dobře bavili a získali všechny potřebné 
informace. dř

Výročí úmrtí J. Palacha
V sobotu 17. ledna 2019 uspořádal 
Městský úřad v Říčanech malý pietní 
obřad k 50. výročí úmrtí Jana Palacha. 
Za všechny studenty i za naši školu zde 
vystoupil s krátkým projevem student 
oktávy Michael Eisenreich. Jeho pří-
spěvek byl důstojným připomenutím 
Palachovy památky. Děkujeme. za

Potíže s historií
Ve čtvrtek 12. 2. 2019 měli někteří stu-
denti našeho gymnázia a pedagogové 
možnost zúčastnit se živého vysílání 
pořadu ČT 24 Fokus Václava Moravce. 
Beseda probíhala v krásných prostorách 
nově zrekonstruované historické bu-
dovy  Národního muzea, v Pantheonu. 
Tématem pořadu byla historie a potíže 
s ní a zamyšlení nad otázkami: Kdo vlast-
ní minulost, ten vlastní i budoucnost; 
Jak zacházíme s dějinami naší země? 

Které historické události nejvíc utrpěly 
pokřiveným výkladem? A kdo má právo 
hodnotit historii? Hlavními osobnost-
mi pořadu byli historik Oldřich Tůma, 
politoložka Adéla Gjuričová, ředitel 
Národního muzea Michal Lukeš, pub-
licista Pavel Kosatík, předseda asociace 
učitelů dějepisu Pavel Martinovský a re-
žisér Jiří Strach. 
Velký dík patří zejména Kamile Šimkové 
Broulové, která celou akci zorganizova-
la. Našim studentům i pedagogům dě-
kujeme za reprezentaci školy a těšíme se 
na další setkání s panem V. Moravcem, 
neboť přijal pozvání do Říčan. Téma, kte-
ré je plánováno, by se mělo týkat digitál-
ní technologie a mediální výchovy. 
 Anna Stočesová Martínková,  
 ředitelka školy 

Úspěchy našich studentů 
v 1. pololetí školního roku 
2018/19
V soutěži Best in English, které se zú-
častnilo 21110 studentů z 30 zemí, do-
sáhla významného úspěchu Bára Šedi-
nová z oktávy, totiž 169. příčky! 
Výborných výsledků dosáhli v prv-
ním pololetí školního roku 2018/19 
naši žáci také v celostátním kole sou-
těže „O klobouk kouzelníka Pokustó-
na“. Žákyně primy Nela Choutková 
a Kateřina Tomková obsadily 3. 
místo, sekundánky Mariana Se-
lucká a Tereza Svobodová se umís-
tily na 5. místě a 6. místo náleželo 
opět primánům Patriku Fesslovi 
a Tomáši Kukolovi.

34 texty.kuryr@ricany.cz



ze života škol(ek)

Dovolte, abychom vás pozvali na VII. ročník soutěžní 
přehlídky PĚVECKÉ MLÁDÍ, určené všem dětem z ma-
teřských i základních škol v Říčanech, které rády zpívají. 
Soutěžní přehlídku pořádáme jako vždy pod patronací mís-
tostarostky města Říčany Hany 
Špačkové a ve spolupráci s KC 
Labuť. Je také finančně podpořena 
městem Říčany.
Dispozice k  přehlídce dostaly všech-
ny školy v dostatečném předstihu. Je 
tu jen jedna malá změna. Pro větší 
komfort soutěžících jsme se rozhod-
li neuvádět u soutěžících školu. Děti 
budou zpívat samy za sebe
Myslím, že je na místě upozornit 
na to, že tato přehlídka má děti 
ve zpěvu podpořit, nikoli odradit. 
V minulých ročnících se vyskytly 
debaty o tom, jaký výkon by mělo 
dítě na pódiu podat, když zpěv 
nikde nestuduje. Na to je jediná 
odpověď – takový, aby zaujalo po-
sluchače. Je jedno, z které školy 
přichází a jestli se zpěvu věnuje 

na vyšší úrovni. V říčanských školách je mnoho hlasově 
talentovaných dětí, je prostě jen potřeba s nimi zpívat. Od 
mateřské školky až po 9. třídu.
I v letošním ročníku se přihlásilo do soutěže více než 50 
talentovaných zpěváků v různých věkových kategoriích 
a my už se teď těšíme na jejich výkony.
Přijďte se podívat a podpořit svoje kamarády. Kdy a kam? 
V úterý 12. března 2019 od 9.00 hodin do KC Labuť 
v Říčanech.
 Srdečně zve ZUŠ Říčany

Milé děti, vážení rodiče, pedagogové a příznivci zpěvu

Dobře nás reprezentovalo v krajském 
kole Ekologické olympiády družstvo 
maturantek ve složení Jana Janovská, 
Kristýna Pěstová a Lucie Langerová, 
které vybojovalo 10. místo. V krajském 
kole Logické olympiády obsadili kvar-
táni Viktor Knobloch 6. místo a Pavel 
Kletečka 10. místo. Viktor Knobloch 
se zúčastnil i republikového kola, 
kde obsadil v kategorii B 37. místo. 
Úspěšní byli naši žáci i v krajském kole 
v šachu. Družstvo ve složení Julie Vi-
límová C2, Václav Bartoš V4, Hana 
Bartošová C1 a Martin Mačok V4 
obsadilo 3. místo. 
V okresním kole Matematické olym-
piády v kategorii Z9 se na 3. místě 
umístil Pavel Kletečka, na 4. - 6. mís-

tě Viktor Knobloch a Nikola Škar-
dová, všichni žáci kvarty. Úspěšní 
byli žáci i v jazykových soutěžích. 
V okresním kole Olympiády z anglic-
kého jazyka obsadili sekundáni Vlas-
timil Špok 2. místo a  Matěj Palata 
5. místo. Z okresního kola olympiády 
z němčiny přivezli kvartáni Eliška 
Hrubošová zlatou, Alexander Nar-
delli stříbrnou a ve vyšší kategorii 
vybojovala Eva Plešingrová, žáky-
ně sexty, 2. místo. Znalosti mateř-
ského jazyka prokazovala v okresním 
kole Olympiády z českého jazyka sex-
tánka Magdaléna Jedličková, která 
skončila na 1. místě.
Blahopřejeme a děkujeme za příkladnou 
reprezentaci školy! dř 

Pololetní sportovní klání
Dne 31. 1. družstva tříd vyššího gym-
názia odehrála tradiční volejbalový 
turnaj. Všichni studenti bojovali ze 
všech sil a k vidění byla spousta napí-
navých zápasů a skvělých sportovních 
výkonů. O první místo se utkaly para-
lelní třídy septima a 3. A. Po vyrovna-
ném zápase vyhrálo družstvo septi-
my a připsalo si tím na seznam další 
úspěch. Na druhém místě se umístila 
3. A a na třetím místě družstvo 2. A, 
které bylo zároveň největším překva-
pením turnaje. Studenti, kteří se volej-
balu nezúčastnili, přišli alespoň fandit 
svým třídám, a tak v hale panovala 
úžasná sportovní atmosféra.
 Šárka Žvejkalová, septima
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Únor patřil v MAP úspěšným aktivitám (nejen) pro 
rodiče a březen má našlápnuto stejným směrem

Téma, kterému se 
v tomto ročním období na vzdělávací 
úrovni věnujeme, je velmi aktuální – je 
jím školní zralost předškoláků. Důvo-
dem jsou blížící se zápisy dětí do zá-
kladních škol a s tím související často 
kladená otázka „Je moje dítě dostatečně 
zralé na přechod do první třídy?“ Naším 
cílem je podpora rodičů a pedagogů 
s důrazem na blaho dítěte. Proto byl 
únor věnován hned dvěma akcím, které 
přímo s touto problematikou souvisí.

Nejsou stejné
Začátek února však začal interak-
tivním seminářem pro rodiče s psy-
choložkou Šárkou Mikovou, která 
poskytuje ojedinělý pohled na osob-
nost člověka skrze Teorii typů. Díky 
ní lze odhalit, s jakými vrozenými 
dispozicemi jsme přišli na svět, jaké 
dovednosti se naučíme velmi snad-
no a jaké od nás vyžadují mnoho 
energie, a přesto je neovládneme tak 
dobře, jako jiní lidé. Na tento semi-
nář budeme navazovat intenzivním 
dvoudenním seminářem pro peda-
gogy z ORP Říčany v rámci Letní 
školy MAP, kterou budeme pořádat 
od 19. srpna 2019.

Z předškoláka školák
První akci věnované školní zralosti jsme 
nazvali Z předškoláka školák a vedla 
ji laskavá psycholožka z našeho regi-
onu paní Iveta Míková. Hovořilo se 
například o vztazích a spolupráci mezi 
rodinou a školou, o odkladech školní 
docházky, o předčasných nástupech. 
Mezi zúčastněnými nechyběli ani peda-
gogové, díky nimž byla závěrečná disku-
ze velmi podnětná. 
Obě zmíněné akce se konaly v nádher-
ných prostorách Olivovy dětské léčebny. 
Velké poděkování patří panu řediteli 
Vackovi, že prostory můžeme využívat 
pro posilování regionálního partnerství 
a panu Boubínovi za jeho profesionální 
přístup.

Účastnit se seminářů 
s Michaelou Veselou stojí za 
to. V květnu plánujeme další
V druhém únorovém týdnu jsme v ho-
telu Floret v Průhonicích pamatovali 
také na právní podporu našim školám. 
První téma z cyklu čtyř setkání patřilo 
práci se třídou. Obsahem bylo elimi-
nace rizikových projevů chování ve 
třídě tak, aby se v ní dalo učit, specifika 
prvního a druhého stupně a odstranění 
chybných postupů. Další téma cílené na 
efektivní komunikaci s rodiči proběhne 
6. května v Českém Brodě, máme ještě 
pár volných míst (prosíme 1 zástupce 
za školu). Doporučujeme podívat se na 
ukázky seminářů s paní Veselou.

Diagnostika školní zralosti 
– odborný seminář pro 
pedagogy
Podařilo se nám navázat na loňskou 
spolupráci s paní Bednářovou, s je-
jímiž pracovními listy, metodickými 
příručkami a odbornou literaturou 
pracují pedagogové napříč celou re-
publikou. Kapacita celodenního semi-
náře byla naplněna na své maximum. 
Největší předností tohoto semináře je 
jeho praktické zaměření. Budeme po-
kračovat seminářem Grafomotorika 
(prosinec 2019) a nově máme termí-
ny na dvoudenní intenzivní seminář 
Diagnostika dítěte předškolního věku 
(listopad 2019). V případě, že někteří 

pedagogové budou mít zájem zúčast-
nit se, prosím, hlaste se včas, již nyní 
se kapacity začínají naplňovat.

MAP posiluje i meziobecní 
partnerství
Polovina února patřila zástupcům obcí. 
Protože celkem 52 obcí z ORP Říčany 
a obec Průhonice jsou součástí MAP, do-
hodla se manažerka MAP Linda Kůst-
ková s manažerkou Ladova kraje Janou 
Kolorosovou a ředitelkou MAS Říčan-
sko Pavlínou Šantorovou Filkovou, že 
společně zastřeší dvoudenní setkání 
zástupců obcí. Je důležité, aby se zřizo-
vatelé škol i obce, které školu nemají, za-
bývali otázkami vzdělávání v našem re-
gionu. Setkání bylo nabité informacemi, 
semináři a diskuzemi. První část zahájil 
senátor Zdeněk Hraba, který nabídl ob-
cím svou podporu, další část byla věno-
vána odborným praktickým seminářům 
pod vedením starosty Českého Brodu 
Jakuba Nekolného a večerní část se za-
měřila na téma osobního růstu a vztahů 
mezi generacemi v osobním i pracov-
ním životě s Alešem Hradečným.

Pokračujeme v aktualizaci 
strategie
V průběhu února se sešli také odborní 
zástupci pracovních skupin, aby posu-
nuli projekt také po odborné a strategic-
ké stránce. V případě, že máte zájem se 
přijít podívat na práci jakékoli pracovní 
skupiny, případně se sami chcete aktiv-
ně zapojit, kontaktujte nás na map@
ricany.cz.

Pozvánka (nejen) pro pedagogy
Jak si poradit s mediálním vzděláváním 
s Michalem Kaderkou
12. března 2019 od 13.30 do 16.30 hodin, 
MěÚ Říčany, Masarykovo nám. 53, Říčany
Registrace nutná:  map@ricany.cz
Z obsahu: Mediální výchova a vzdělávací dokumenty 
- Zásady pro výuku mediální výchovy - Co víme 
o dětech a jejich postoji k médiím - Inspirativní 
zdroje a propojení s dalšími předměty.
Seminář je zdarma a je pořádán v rámci projektu 
MAP II v ORP Říčany, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/1
7_047/0008643, který je financován z Evropského 
sociálního fondu, z rozpočtu České republiky, 
z rozpočtu města Říčany a z vybraných obcí ORP 
Říčany.

 MAP II v ORP Říčany, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008643

ze života škol(ek)
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Příběhy našich sousedů v tomto 
školním roce míří do finále   

V pátek 8. března od 15.30 
hodin se v říčanském Cen-
tru Na Fialce uskuteční 

slavnostní prezentace projektu Příběhy našich sou-
sedů. Žáci 8. a 9. tříd se v něm věnovali příběhům 
pamětníků ze svého okolí, jejichž životy významně 
ovlivnily dějinné události 20. století v naší zemi.

Do projektu, který se na Říčansku konal letos poprvé, 
se zapojilo celkem devět žákovských týmů ze čtyř zá-
kladních škol. Pod vedením svých učitelů zazname-
nali pamětnická vyprávění žáci z 1. ZŠ Masarykovo 
náměstí Říčany, 2. ZŠ Bezručova Říčany, 3. ZŠ U Ří-
čanského lesa Říčany a ZŠ Emila Kolbena Strančice.
Žáci nejprve natáčeli vyprávění místních pamětníků 
a dohledávali dokumentární materiály k jejich příbě-
hům. U některých týmů jde skutečně o pamětníky-
-sousedy, bydlí nedaleko bydliště žáků nebo blízko 
jejich školy. Vznikly zde také nahrávky prarodičů, 
konkrétně babiček dvou žákyň.
Ze shromážděných podkladů děti vytvořily vlastní 
dokumentární díla, která odborné i široké veřejnosti 
představí právě na březnové slavnostní prezentaci. 
Díky těmto dokumentům se podaří uchovat například 
pozoruhodné detaily z průběhu druhé světové války 
v regionu. Pamětníci-potomci živnostníků si po únoru 
1948 nesli do dalšího života „škraloup“ a měli ztížený 
start při studiu i v zaměstnání. Protože se jedná o osu-
dy lidí, kteří vychovávali děti v době tzv. normalizace, 
často se hovor stočil k tomu, jak jejich postoje v obdo-

bí pražského jara a v srpnu 1968 ovlivnily možnosti 
studovat zase u jejich potomků. Z vyprávění pamět-
níků žáci vědí, co to byly „přídělové lístky“, jaký po-
stih hrozil za války za poslech zahraničního rozhlasu, 
čemu se říkalo „umístěnka“ a že i když měl někdo 
v jejich věku v sedmdesátých letech v Československu 
samé jedničky, se špatným „posudkem“ se nedostal na 
střední školu.
V rámci slavnostního odpoledne odborná porota ve slo-
žení Martin Hůrka (historik), Eva Hůlková (novinářka) 
a Vít Březka (pedagog) posoudí zpracovaná dokumen-
tární díla žáků i jejich prezentace před publikem a na-
konec z nich vybere tři vítězné projekty. Prezentaci bude 
v Centru Na Fialce moderovat Barbora Kreuzerová.
Projekt Příběhy našich sousedů vznikl pod taktovkou 
Post Bellum, na Říčansku se realizuje díky projektu 
MAP II v ORP Říčany. Od roku 2012 do ledna 2019 
se do projektu Příběhy našich sousedů v celé České 
republice zapojilo už 661 českých škol s 4234 žáky 
a studenty, kteří zdokumentovali na tisícovku pamět-
nických příběhů. Cílem nebylo zapojit jen elitní ško-
ly a nejnadanější žáky, ale zpřístupnit touto formou 
moderní dějiny co nejširšímu okruhu čtrnáctiletých 
a patnáctiletých žáků a studentů. Výsledné dokumen-
ty je možné zhlédnout na webu www.pribehynasich-
sousedu.cz.

Linda Kůstková, hlavní manažerka MAP II  
a koordinátorka implementačních aktivit 

Renata Skalošová, místní koordinátorka projektu
Příběhy našich sousedů

Projekt Příběhy našich sousedů se koná v rámci implementačních aktivit projektu ORP Říčany – Místní akční plány rozvoje vzdělávání II, který 
je financován z Evropského sociálního fondu, z rozpočtu České republiky, z rozpočtu města Říčany a z vybraných obcí ORP Říčany, reg. číslo 
projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008643.

Tým z 3. ZŠ U Říčanského lesa na 
návštěvě u pamětníka Jaroslava Svo-
body, který žákům mj. vyprávěl o své 
celoživotní zálibě – radioamatérství.   

Žákyně z 2. 
ZŠ Bezručova 
při přípravě 
na rozhovor 
s Františkem 
Reichelem, 
který do  Říčan 
jezdíval na let-
ní byt a na jaře 
1945 docházel 
do stejné školy 
jako ony.  

ze života škol(ek)
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Projekty Překvapte Říčany

Zpevnění parkoviště  
u Areálu Strašínská

Záměrem toho návrhu je zpevnit povrch parkoviště v ulici 
Strašínská pro návštěvníky Areálu Strašínská, Sokolovny, 
pejskaře aj., kteří jdou do lesa. Plocha pro parkování je do-
statečně široká, umožnila by před vozidly vyhradit plochu 
pro „chodník“ podél živého plotu. Ke zvážení je vytvořit 
novou branku na hřiště přímo z parkoviště. 

V současné době je plocha vyhrazená pro parkování 
nezpevněná, v zimních měsících a v době, kdy prší, 
je parkoviště bahnité, samá kaluž, případně zmrzlé. 
Rovněž zde chybí bezpečná plocha – chodník, kudy od 
zaparkovaného vozidla odejít. Nájezd na parkoviště 
je přes vysoký obrubník. Vzhledem k tomu, že se zde 
převážně pohybují děti, hrozí nebezpečí úrazu (pád, 
sražení aj.). 
Je škoda, že k upravenému a hojně využívanému hřišti 
v Areálu Strašínská není dobudovaná vhodná infrastruk-
tura.  Můžeme to ale změnit! Pokud vás tento návrh zau-
jal, hlasujte pro něj v červnu v rámci dalšího ročníku parti-
cipativního rozpočtování.
 Předkladatelkou návrhu je Zuzana Těšínská

Tato rubrika představuje náměty Říčaňáků v podobě, ve které je přihlásili do pébéčka Překvapte 
Říčany. V tomto období odborníci na úřadě posuzují proveditelnost předložených námětů. Pokud 
projekty postoupí, v červnu jim můžete dát svůj hlas v hlasování na Řídím Říčany, proto neváhejte 
s registrací na www.ridimricany.cz.

09/02/2019 Mapy Google

https://www.google.cz/maps/@47.5219772,12.4199338,233m/data=!3m1!1e3?hl=cs&authuser=0 1/1

Snímky ©2019 DigitalGlobe,Mapová data ©2019 Google 20 m 

Tunel Černokostelecká

• CO – Tunel pro tranzitní dopravu od Říčanská/Černokos-
telecká do Olivova/Černokostelecká s výjezdem pro sanit-
ku u nemocnice
• PROČ – Obchvat je zbytečný, ale tranzit je třeba zajistit – 
a tranzit vzroste s dokončením okruhu 
• JAK – Výkop a betonový poklad vozovky je strop tunelu 
– náklady výrazně nižší oproti tunelu vrtanému
Výhody navrhovaného řešení:
Místní doprava zůstane zachována nad tunelem, místní 

obchody mohou dále prosperovat a přitom tranzit bude 
umožněn. Není třeba narušovat životní prostředí v okolí 
Říčan výstavbou obchvatu.

V okolních zemích západní Evropy jsou taková řešení 
obvyklá. Níže uvádím na fotografiích řešení tyrolského 
městečka s 11 tisíci obyvateli. Nejprve totografie vjezdu 
do silničního tunelu před městečkem v Rakousku.
 Předkladatelem návrhu je Jiří Polák, Říčany Strašín

09/02/2019 InterPix – Mapy Google

https://www.google.cz/maps/@47.5204882,12.4187511,3a,75y,16.91h,63.55t/data=!3m7!1e1!3m5!1sAF1QipPexQngF1PGR2WPveyF84esvz5CCA4JFbgayfLF!2e10!3e11!7i7680!8i3840?hl=cs&authuser=0 1/2

Pořízení obrázku: dub 2018 Na obrázky se mohou vztahovat autorská práva.

Street View – dub 2018

InterPix

vv

38 texty.kuryr@ricany.cz



l V úterý 12. 2. 
2019 proběhlo 
jednání Výběro-
vé komise MAS 

Říčansko nad projekty přijatými 
do výzev MAS na infrastrukturu 
školství a vzdělávání, sociálního 
podnikání a památek UNESCO. 
Komise neměla lehkou práci, pro-
jektů se sešlo hodně a všechny 
srovnatelné co do kvality a potřeb-
nosti. Výsledky hodnocení najdete 
na webu MAS.

Jednání Výběrové komise MAS Říčansko 12. 2. 
2019

l Další výzvy IROP budou vyhlášeny 
v 1. polovině roku. Předpokládali jsme 
6,5 mil. Kč na podporu sociálního 
podnikání a 1 mil. Kč na podporu tvor-
by, územních plánů, regulačních plá-
nů a územních studií. Ale vzhledem ke 
kurzovému rozdílu přijde MAS o cca 
4,8 mil. Kč alokace. Z tohoto důvodu 
bude výzva na sociální podnikání po-
nížena o částku kurzové ztráty.

l Zájemci o podání projektů do 
Programu rozvoje venkova mohou 
své projekty podávat do 18. 4. 2019 
na všechny níže uvedené Fiche. Cel-
ková alokace na výzvu je cca 18,7 
mil. Kč. 
Fiche 1- MAS Říčansko – Investice 
do zemědělských podniků 
Fiche 2- MAS Říčansko – Nezemě-
dělské podnikání 
Fiche 3- MAS Říčansko – Lesnická 
technologie 
Fiche 4- MAS Říčansko – Lesnická 
infrastruktura 
Fiche 5- MAS Říčansko – Zeměděl-
ská infrastruktura 
 
l Společné setkání obcí území MAS 
Říčansko, Ladova kraje a MAPu 
proběhlo 14. - 15. února v příjem-
ných prostorách S-centra v Be-
nešově. Jsme rádi, že si udělal čas 
a setkání zahájil senátor Zdeněk 
Hraba a nastínil možnosti vzájem-
né spolupráce s obcemi. Zároveň 
nabídl osobní účast na jednotlivých 
zastupitelstvech a společné řešení 
problémových oblastí. Pro zástupce 
obcí byly dále připraveny vzdělá-
vací semináře, které zajistil SMO. 
Tato společná setkání jsou přínos-
ná nejen pro nás organizátory, ale 
především pro aktivní starosty a za-
stupitele, kteří se chtějí učit novým 
věcem a zároveň se s námi potkávat.  

l Certifikační komise značky Zá-
praží originální produkt® zasedne 
26. 3. 2019. Výrobce s regionální 
značkou můžete potkávat na růz-
ných akcích v regionu. Jsme rádi, že 
značka stále vykazuje známky kva-
lity a jedinečnosti šikovných a tvo-
řivých lidí u nás na Říčansku a Dol-
nobřežansku.  
 
l Zástupce MASky jste mohli vidět 
na nedělním masopustu 16. 2., který 
pořádalo město Říčany s námi a dal-
šími partnery, kde jsme věnovali nej-
krásnějším masopustním maskám 
drobné odměny. Akce se povedla, 
počasí přálo a průvod masek budil 
pozornost kolemjdoucích. Příští rok 
se opět těšíme na viděnou.

 Za MAS Říčansko o.p.s.  
Pavlína Šantorová Filková

Střípky z MASky
Mezi námi

Společné setkání obcí MAS, Ladova kraje a MAP

Nabízíme práci na hlavní pracovní 
poměr na dobu neurčitou.

Nástupní plat 20 000 Kč

Požadujeme manuální zručnost, 
pečlivost a spolehlivost.

Možné i na dlouhodobou brigádu.

PŘIJMEME ÚDRŽBÁŘE

725 939 862  /  kariera@nafialce.cz

inzerce
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Pro příznivce kultury,  
sportu a focení 
Milí „ladováci“, chtěli bychom vám 
připomenout, že na našich webových 
stránkách najdete aktuální kulturní 
i sportovní akce z celého mikroregio-
nu, tedy z říčanska, mnichovicka, mi-
rošovicka, kamenicka, atd.  Seznam 
všech našich obcí naleznete také na 
webu – www.laduv-kraj.cz. Akce pra-
videlně doplňujeme a zveřejňujeme i na 
facebooku, tak neseďte doma, sledujte 
nás a bavte se!  Pokud patříte mezi po-
řadatele či organizátory akcí, dejte nám 
o sobě a svých aktivitách vědět.
Jestli jste spíše milovníci klidu, krásné 
krajiny a rádi fotíte, neváhejte a zapojte 

se do naší nové skupiny na facebooku 
LADUV KRAJ VE FOTOGRAFII 
či na Instagram Laduv kraj. Potěšíte 
nejen sebe, ale i vám podobné nadšence.  
Těšíme se na vaše příspěvky! 

Zkuste si jeden dubnový den 
udělat čas a Ladův kraj může 
být čistý
Jaro pomalu klepe na dveře a po bílé zimě 
už i slunce nabývá na síle. Svítí nám do 
bytů a domů a odhaluje prach, takže 
ve vzduchu visí pověstný jarní úklid. Stej-
ně tak mizící sníh odhaluje špínu, nepo-
řádek a bohužel i řadu černých skládek 
v naší malebné krajině. Proto je tu kaž-

doroční celo-
republiková 
akce „Ukliďme Česko“, letos vyhlášena 
na 6. dubna a v našem mikroregionu ko-
naná pod názvem čistý Ladův kraj.  

Úklidy v rámci našeho mikroregi-
onu se mohou konat v různých ter-
mínech v průběhu dubna až května. 
V jednotlivých obcích jsou dobrovolné 
úklidy organizované nejen radnicemi, 
ale i zájmovými, sportovními a jinými 
dobrovolnými spolky nebo sdružení-
mi. Sledujte vývěsky a webové strán-
ky jednotlivých obcí či naše stránky 
www.laduv-kraj.cz i profil facebook.
com/ LADUVKRAJ, dozvíte se tak, 
kde přesně bude u vás úklid probí-
hat.  Na označených místech srazu 
budou přidělovány pytle a rukavice 
a mnoho organizátorů chystá na od-
poledne i malé občerstvení. 

Vážíme si každého, kdo se zapojí do 
úklidu svého okolí a pomůže příro-
dě i kráse naší „ladovské krajiny“.  
Pokud byste se chtěli ještě do akce 
zapojit jako skupina, firma či sdru-
žení, obraťte se na vaši obec nebo 
se zaregistrujte na www.uklidme-
cesko.cz. Děkujeme! 

Hanka Bolcková
specialistka propagace 

Dobrovolný svazek obcí Ladův kraj  

mikroreGion

LADŮV KRAJ

Vzpomínka
25. 3. je to již 10 let, co odešel dobrý 
a obětavý člověk - pan Mirko Veselý. 
denně vzpomínáme.

Marta Veselá a Martin Veselý 

OLIVOVA DĚTSKÁ LÉČEBNA, O.P.S.

Nabízíme
svatební 
obřady

 
723 564 383

Josef Boubín

Blahopřání
V únoru oslavila naše maminka, 
paní Blažena Chodorová, 90. 
narozeniny. Hodně zdraví, pohody 
a radosti přejí dcery s rodinami.

40 texty.kuryr@ricany.cz
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RADiOAMATéŘi NAŠeHO MěSTA
VOLá OK 1 KAReL, RUDOLF, iVAN  RADiOKLUb OK 1 K R i - ŘíČANy 
Uplynulý čas, který mnozí z vás trávili 
v roce 2018 nejdříve na horách, pak 
u vody a na vysněných dovolených, 
jsme opět my, členové Radioklubu Ří-
čany, nezaháleli a zase jsme bojovali 
na domácích i evropských soutěžích 
o body a dobrá umístění.
Jako většina radioamatérů této a jiných 
zemí jsme po potvrzených výsledcích 
závodů bilancovali až koncem ledna 
2019. Výsledky radioamatéři posílají 
do jednotlivých zemí k vyhodnocení 
a mnohdy musíme čekat na konečné 
verdikty mnoho týdnů.
V letošním roce nás čekají opět klání na 
pásmu velmi krátkých i krátkých vln. 
Nejčastější otázkou bývá: „Prosím tě, 
co si vysíláte?“ Mluveným slovem i mor-
seovkou v závodech - soustavu čísel 
a kódů, která přesně identifikuje danou 
stanici. Při normálním provozu ale také 
jména, bydliště a stručně zajímavé věci 

o rodině a technice, kterou používáme. 
Mezinárodním jazykem radioamatérů 
je angličtina a soustava kódů.
V březnu začínáme 1. subregionálním 
závodem na VKV. To ještě do přírody na 
kopce nejezdíme. Špatné počasí přetr-
vávající zimy je naším nepřítelem. V létě 
mají evropští radioamatéři vysílající na 
VKV svátek a ne jinak tomu bude i le-
tos. Když na svých toulkách potkáte na 
začátku července na kopcích a rozhled-
nách celé Evropy pár lidí a antény na 
stožárech, snad si vzpomenete i na naše 
kamarády z říčanského Radioklubu.
Ano, i lidé z Německa, Itálie, Belgie, 
Slovinska, Anglie, Francie a mnoha dal-
ších evropských zemí vědí po navázání 
spojení s námi přesně, odkud jsme. Je 
to taková tichá, ale v nevelkém počtu 
několika zapálených lidí masivní repre-
zentace Říčan.
Máme kolegy, kteří se věnují výchově 

mladých elektroniků ve školách, chys-
táme se na opětovné vzkříšení sportu, 
který starší znají pod názvem „Hon na 
lišku“, ale dnes už se mnoho let jmenuje 
Radiový orientační běh. Možná málok-
do ví, že máme v naší republice i několik 
mistrů světa v této disciplíně. I v Říča-
nech jsme v 80. letech měli mistry re-
publiky. S nástupem nových technologií 
a internetu je však tento sport na pomy-
slném spodním bodu sinusovky.
Neskromně připravujeme velkou vý-
stavu, kterou se nám snad podaří po 
dohodě umístit do budovy Městského 
muzea na delší čas. Tam by měl každý 
poznat dlouhou cestu od krystalky až 
k moderním amatérským zařízením. 
Výstava bude určena pro veřejnost od 5 
do 105 let.
Máme mnoho optimismu, ale také zprá-
vy, které se nám neříkají lehce.
Dne 8. února 2018 nás navždy opustil 
náš GURU a obrovský kamarád Olda 
Trégl, který svou značkou OK 1 VUL 
popuzoval ale i přiváděl k úsměvu 
mnoho lidí i kamarádů. Po lítém boji 
na domácím hřišti prohrál nerovný boj 
v táboře hostů. Je nenahraditelným 
článkem našeho spolku a navždy zůsta-
ne v srdcích nás všech. Už jen nekoneč-
ným vesmírem letí jeho signál, nesoucí 
úsměv, černý humor i ironii velkého 
mistra s obrovským srdcem. Věříme, že 
se tam v dáli potká se svými miláčky Bá-
rou a Matějem, které v jejich psím životě 
nadevše miloval.

Za Radioklub Říčany OK 1 KRI
Jiří Gažda - předseda

 Výlet do Kudowy Zdroje
16. dubna 2019, 11. června 2019

(pojede vždy jeden VELKÝ aUTOBUS)
Odjezd z náměstí (MESTEK, Dm drogerie) je v 06.00 hodin ráno 
(další zastávka-U kina, Na zastávce a Rychta. Je možné nastoupit 
i v Mukařově a v případě většího počtu zájemců kdekoliv po trase. 
Vystupovat se bude na nástupních stanicích - zastávkách. Příjezd 
okolo 17. hodiny.
Závazně přihlásit a zároveň zaplatit je možné v TURISTICKÉM 
INFORMAČNÍM CENTRU, Masarykovo nám. 83, Říčany 
(stará radnice). Rezervace nejsou možné. Tel. 323 602 639, 
724 514 824, e-mail: susovamilada@seznam.cz.e-mail: 
susovamilada@seznam.cz.

s paní Susovou Datum konání:  
sobota 23. března 2019
Trasy pochodu:  
9, 19, 25, 37 km
Prezentace: od 7.00 do 10.00 
hodin bez předchozí přihlášky
Start: u nádraží ČD Říčany 
Startovné: dospělí 40 Kč, děti 
do 15 let a členové KČT 30 Kč 
Cíl: v restauraci SPORT od 
11.00 do 18.00 hodin 
Ubytování: není zajištěno
Občerstvení: z vlastních zdro-
jů či v restauracích na trase
Vybavení: turistická mapa 
„Okolí Prahy – východ“ 
Doprava: A) vlakem z Prahy hl. 
n. do Říčan (trať 221 Praha 
- Benešov)

B) autobusem PID č. 381, 
382, 383 nebo 387 od metra 
Háje do zastávky Říčany, žel. 
st., nebo č. 385 z Opatova do 
zastávky Říčany, žel.st. 
Upozornění: Akce je zařazena 
je součástí „200“
Informace:  Přemysl Douša
Na Kavčí skále 1696/14
251 01 Říčany, tel. 323 
631 616, 606 442 269
 e-mail: kct.ricany@seznam.cz
www.kct-ricany.cz

Trasa 37 km
Říčany, Mukařov, Žernovka, 
Vyžlovka, Na Zámkách, 
Doubravčice, Doubek, 
Třebohostice, Babice, Strašín, 

Říčany, restaurace Sport – Cíl 
(11.00 – 18.00 hodin)
Trasa 25 km
Říčany, Mukařov, Žernovka, 
Doubek, Babice, Strašín, 
Říčany, restaurace Sport – Cíl 
(11.00 – 18.00 hodin)
Trasa 19 km
Říčany, Mukařov, Babice, Stra-
šín, Říčany, restaurace Sport 
– Cíl (11.00 – 18.00 hodin)
Trasa 9 km
Říčany, Říčanský les, Rokytka, 
Říčany, restaurace Sport – Cíl 
(11.00 – 18.00 hodin)

Klub českých turistů Říčany – Radošovice 
pořádá  41. ročník turistického pochodu Okolím Říčan - 50. rovnoběžka
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Tomáš Šimon Kozák (1886–1975): 
cestovatel, loutkář, dramatik a žurnalista
Vlastním jménem Karel Kozák (pseud. Tomáš Šimon, též 
Chrbský či Rudi Dede) se narodil 20. ledna 1886 v Červe-
ném Kostelci u Náchoda do rodiny tajemníka městského 
úřadu. Jeho otec však zemřel, když bylo mladému Karlovi 
pouhých 15 let. Musel proto již v tomto věku převzít na 
svá bedra tíhu obživy. Nastoupil do obchodního podni-
ku s textilem, kde se brzy vypracoval na samostatného 
obchodního cestujícího. V této roli procestoval před 1. 
světovou válkou Balkán a Turecko, přičemž vedle pracov-
ních povinností projevoval i kulturovědně-etnografické 
zájmy, mj. nashromáždil řadu zajímavých kulturních 
artefaktů, které jsou dnes v rámci jeho pozůstalosti sou-
částí sbírek říčanského muzea. Zmiňme např. roušku přes 
obličej pro muslimské ženy (nikáb – o něm se dočtete na 
muzejní dvoustraně), šátek Ahmedije, který si vázali ko-
lem fezu muslimští poutníci či soubor osmanských mincí 
(viz Kurýr, listopad 2016). V roce 1912 se oženil a usadil 
se v Červené Hoře u Náchoda. Již tehdy se začal věnovat 
loutkovému a ochotnickému divadlu (napsal několik lout-
kových her).
V roce 1916 narukoval (v muzejním fotoarchivu je za-
chována skupinová fotografie jeho pochodové roty, tzv. 
marškumpanie). I v jistě nelehkých válečných podmín-
kách nepřestal věnovat pozornost kulturnímu prostředí, 
v němž se nacházel. Válečný osud jej zanesl do tehdy uher-
ské Transylvánie (což patrně souviselo s rumunskou ofen-
zívou, po vstupu Rumunska do války na straně Dohody 
v roce 1916). Odtud přivezl cenný soubor lidových podma-
leb na skle (viz Kurýr, prosinec 2017). Po návratu do civilu 
zřejmě ještě nějakou dobu působil v textilním obchodu. 
V r. 1921 se přestěhoval do Prahy, kde nejprve mohl lépe 
uplatnit své jazykově-literární nadání. Začal působit jako 
redaktor nejprve odborného časopisu pro domácí průmy-
sl a poté v časopise Československá lesní stráž. Snad jeho 
etnografický zájem 
o tradiční lidové 
prostředí jej pak ve 
30. letech vedl ke 
sblížení s agrárnic-
kou stranou, v je-
jímž aparátu začal 
pracovat. Repub-
likánská strana ze-
mědělského a ma-
lorolnického lidu 
neboli neformálně 
Agrárníci byla 
politická strana 
profilující se již od 
předválečné doby 
jako obhájkyně zá-
jmů selského stavu, 
jejím členem byl též 

s Říčany spojený někdejší prvorepublikový premiér Anto-
nín Švehla, poprvé zvolen do zemského sněmu v r. 1908 
právě za obvod Říčany. Z této doby pocházejí Kozákova 
dramata ze selského prostředí jako Sedlák Šolta (insce-
novalo v r. 1932 Divadlo na Vinohradech) či Až pokvete 
hořec (inscenovalo v r. 1943 tzv. Prozatímní divadlo, tj. 
provizorní protektorátní scéna činohry Národního diva-
dla umístěná v budově Karlínské operetní scény). U příle-
žitosti slavnostního otevření světničky Boženy Němcové 
v Červeném Kostelci r. 1942 pak byla uvedena jeho hra 
Městečko paní Barunky. 
Během okupace odešel do důchodu. Po válce se již umě-
lecky neprojevoval, ani nemohl (ani nejsou známy insce-
nace jeho her z této doby). V režimu Národní fronty od r. 
1945 byla Agrární strana zakázaná a lidé s ní spojení byli 
ostrakizovaní jako více méně kolaboranti. Ani hodnoty 
tradiční selské kultury nebyly v kurzu, ostatně jim odbíjely 
poslední léta existence, než komunistický režim tuto část 
české společnosti a kultury brutálně a zřejmě nenávratně 
zničil. Karel Kozák se r. 1950 přestěhoval do tehdy ještě 
samostatných Radošovic u Říčan, kde žil až do své smrti 
4. srpna 1975.
Jeho pozůstalost, kterou odkázal říčanskému muzeu, 
obsahuje, kromě již zmíněných artefaktů z cest, též řadu 
fotografií zejména z mládí, rukopisy jeho her, divadelní 
cedule z inscenací jeho her aj. Přesný rozsah teprve vy-
vstává na světlo v souvislosti s probíhajícím systematic-
kým zpracováváním muzejních sbírek, již nyní však lze 
říct, že se jedná o zajímavý celek po nevšední a neprávem 
pozapomenuté osobnosti.
 Jan Andrle, Muzeum Říčany  

Literatura:  Lexikon české literatury: osobnosti, díla, insti-
tuce. Praha: Academia, 1985-2008. Heslo „Tomáš Šimon 
Kozák“ (díl 2, s. 903–904).
Soupis repertoáru od roku 1883 [online]. Praha: Národní 
divadlo [cit. 11-02-2019]. Dostupné na www.archiv.na-
rodni-divadlo.cz, heslo „Tomáš Šimon Kozák“.
Muzeum Říčany, archiv, fond „Tomáš Šimon Kozák“.

Tomáš Šimon Kozák ve světničce domu 
v Červeném Kostelci. Mnohé z předmětů 
v místnosti jsou ve sbírkách Muzea Říčany.

T. Š. Kozák rukující k armádě 
(k 18. pluku Hradec Králové).
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V březnu se již blíží jaro, dny se prodlužují, 
ale děti si ještě stále užívají jarní prázdniny. 
Ale i ti, kteří již mají prázdniny či dovolenou 

na sněhu za sebou, mají pořád možnost si příjemné období 
prodloužit. A to ne jen tak obyčejně! V Aquapalace Praha 
mají děti vstup i v březnu stále za korunu, aby se jim to čekání 
na jaro víc líbilo a aby si ho užily v teple a dováděním ve vlnách 
či na tobogánech, od minulého měsíce nově i na tobogánu s 
virtuální realitou. Tak na nic nečekejte a běžte si březen užít do 
Aquapalace Praha!

saunový svět
Každý den vás v saunách čekají ceremoniály v saunovém 
světě ve znamení vybraných vůní a také každý čtvrtek 
od 19.30 hodin oblíbené saunování při svíčkách. Kromě 
nich můžete navštívit v březnu premiéru saunového ce-
remoniálu:

■ Saunový ceremoniál Síla Ohně
Spolu s Lukášem Luskou uctíme nejsilnější živel této planety. 
Oheň je od pradávna velký pomocník, ale špatný pán. Proži-
jeme mystikou atmosféru a zjistíme, v čem se ukrývá tajemná 
síla ohně. Premiéra ceremoniálu vás čeká v neděli 31. března 
ve 20 hodin.

SAUNAFEST 2019
■ 28. - 31. 3. 2019 – již 7. ročník  
a počtvrté u nás, v Aquapalace Praha.
Saunafest je festivalem zážitkového saunování a jednou z nej-
větších saunových akcí v Evropě, která každoročně přináší to 
nejlepší ze saunového umění.
Saunoví fanoušci se mohou těšit na soutěžní vystou-
pení nejlepších saunérů ČR v rámci Mistrovství ČR 
v saunových ceremoniálech. V programu budou také 
saunové show a divadelní ceremoniály saunérů z desít-
ky zemí světa.
Připraveny jsou i netradiční saunové procedury, met-
ličkování, peelingové procedury atd. Také se můžete 
těšit na soutěž Mistr ručníku.
Vstupenky si můžete zakoupit na e-shopu, nebo na po-
kladnách Aquapalace Praha, kde si vyberete z konkrét-
ních balíčků.

vodní svět
■ Březen v Aquapalace Praha
1. - 17. 3. 2019 – každodenní vesmírné animace ve vodním 
světě a akce dítě vstup za 1 Kč
Přijďte si užít jarní prázdniny do Aquapalace Praha. Děti mají 
vstup pouze za korunu.

Připravili jsme pro vás:
• mořské vlnobití v Paláci pokladů 
• zábavu v Dětském koutku
• otevřené jsou všechny tobogány i skluzavky ve vnitřní zóně
• každodenní vesmírné animace
• virtuální realitu na Magic Tube
• v odpoledně-večerních hodinách Laser show

20. 3. 2019 – Studentský chillout
Pro studenty bude již od 15.00 hodin připraveno zvýhodně-
né vstupné a cool drinky, které spolehlivě navodí atmosféru 
letních večírků. Na vodním Paradise Cafe to také bude žít! 
Protančete večer u baru, nebo ve vodě. Čekají na Vás DJ‘s z 
klubu Misch Masch! Gogo tanečnice! Aquadancers rozžhaví 
svoje boky na pláži a Ty se k nim musíš bezpodmínečně přidat! 
Soutěže o drinky, to je to, co Tě čeká každou 3. středu v měsíci!

3. 3. 2019 – Zumba párty
Pokud vám někdo řekl že zumba je passé, tak byl jistě na omy-
lu, protože v Aquapalace fitness Zumba jenom kvete. Na spe-
ciální prodlouženou hodinu vás zve náš nový instruktor Ri-
cardo Cadete, se kterým společně roztančíte neděli na Zumba 
Party!

spa – wellness
■ Doporuč a získej svou luxusní masáž za polovinu!
Každý klient nebo klientka, kteří přivedou do SPA & Wellness 
centra nového klienta, třeba svou kamarádku, partnerku nebo 
partnera, budou odměněni. Odměna se týká i nově příchozích 
návštěvníků. Odměňujeme klienty za věrnost. Pokud přijdete 
na ošetření s kamarádkou či kamarádem, ošetříme vás za po-
loviční cenu.
Rezervujte si svůj termín na tel.: 739 341 082.

fitness
■ Zhubni do plavek
Na apríl je ještě brzo, tak se kousni a pojď s námi do jarní chal-
lenge. Nastartuj cestu k super tělu
tak, že v létě budeš v plávkách chodit i do práce.
www.fitnessaquapalace.cz.  
  Více na www.aquapalace.cz

Aquapalace v březnu
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aquapalace.cz

spa & wellness

Mezinárodní festival saunování

928. 3. - 31. 3. 
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Když chcete víc než

FITNESS
        KLUB
FITNESS
        KLUB

EMS
 revoluce ve fi tness.

„Klub Park Holiday jsme objevili v roce 
2013 a brzy se stal pevnou součástí našeho 

života. Jedinečný je v tom, že není masovým 
zařízením a my zde našli ideální podmínky 

pro naše sportovní vyžití. Rádi si zahrajeme 
badminton, relaxujeme v bazénu a cvičíme ve 

fi tness, jehož vybavení a špičkové technologie 
po letošní rekonstrukci předčí vše, s čím jsme 

se dosud setkali..

V rámci klubových akcí jsme zde potkali 
mnoho zajímavých lidí, kteří jsou 

dnes našimi přáteli. V Parku Holiday 
se cítíme opravdu dobře.“ 

Proč jsme členy klubu

dnes našimi přáteli. V Parku Holiday dnes našimi přáteli. V Parku Holiday 
se cítíme opravdu dobře.“ 

AKCE

PLATÍ DO 31. 3. 20
19

Vyzkoušejte si

MĚSÍC
ZA PŮLKU!

Zaregistrujte se na
www.ener-gym.cz

www.ener-gym.cz
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RADIUS Øíèany s.r.o.

danì, finance
ekonomické poradenství

zpracování úèetnictví

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

TéMA NA bŘeZeN: ODKLAD TeRMíNU PRO PODáNí PŘiZNáNí K DANi Z PŘíJMŮ 

ÚČeTNí A DAňOVá PORADNA PRO PODNiKATeLe

Březen je měsícem, který je v podvědomí nás všech spojen 
s pojmy „daňové přiznání“ a „placení daní“. Termíny jsou 
dané zákonem, a každé zpoždění je přísně sankcionováno. 
Každý rok se setkávám s případy, kdy tzv. na poslední chvíli 
naši kancelář kontaktují nešťastníci, kteří buďto vůbec (nebo 
zčásti) nemají své účetnictví zpracováno, nebo například na 
zaplacení daní nemají dostatek financí, protože jim třeba jejich 
odběratel nezaplatil. Pro takovéto případy existuje relativně 
jednoduché řešení, které je zcela v souladu s platnými zákony 
této země, a přitom účinně (a bez jakýchkoliv sankcí či pena-
lizací) daňovému subjektu pomůže. Tím řešením je (lidově 
řečeno) tzv. odklad termínu pro podání přiznání prostřednic-
tvím udělení plné moci daňovému poradci. A jak to funguje 
v praxi? Jednoduše. Daňový subjekt udělí písemnou plnou 
moc k zastupování ve věci podání daňového přiznání daňové-
mu poradci, a tato plná moc musí být správci daně doručena 
nejpozději v termínu pro podání přiznání, tedy aktuálně letos  
1. 4. 2019. Pokud je tato procesní podmínka splněna, auto-
maticky se pro daňový subjekt posouvá termín pro podání 
přiznání k dani z příjmu do 1. 7. 2019. A posouvá-li se termín 
pro podání přiznání, posouvá se i termín pro placení daní. 
V mimořádných případech je možno termín prodloužit ještě 
nejpozději do 30. 9. 2019. Upozorňuji ale důrazně, že v tomto 
případě je nutno požádat správce daně o souhlas s prodlou-
žením termínu, žádost musí být písemná (nebo elektronická 

v případě podání datovou schránkou), a musí vždy obsahovat 
i řádné zdůvodnění. Správce daně žádost posoudí, a rozhodne. 
Může tedy žádosti vyhovět zcela, vyhovět zčásti (například určí 
kratší termín než 30. 9. 2019), nebo může žádost i zamítnout. 
Fyzické osoby na tomto místě upozorňuji, že pokud využijí 
možnost odkladu prostřednictvím služeb daňového porad-
ce, musí tuto skutečnost oznámit i své zdravotní pojišťovně 
a SSZ. Aby informace z mé strany byla co neúplnější, připojím 
ještě stručnou poznámku o tzv. pětidenní ochranné lhůtě, což 
znamená, že pokud daňový subjekt podá přiznání nejpozději 
pátý den po uplynutí stanovené lhůty, nebude vystaven žádné 
sankci.  A na závěr ještě odpovím na otázku, kde hledat daňo-
vého poradce pro vyřízení odkladu. Tímto daňovým poradcem 
může být jak fyzická, tak i právnická osoba. Vždy však tento 
subjekt musí být zapsán v seznamu daňových poradců, vede-
ném Komorou daňových poradců v Brně. RADIUS Říčany 
je v tomto seznamu zapsán od roku 2016, takže tuto službu 
poskytujeme nejen našim stálým zákazníkům, ale i všem sub-
jektům, které o tuto službu požádají. Rádi přivítáme i vás v naší 
kanceláři a odklad termínu pro podání přiznání k dani z příjmu 
vám u správce daně zařídíme. 
V případě jakýchkoliv dotazů neváhejte kontaktovat 
RADIUS Říčany s.r.o., rádi se vám budeme věnovat. 

Ing. Věra Tauberová,  
tel. 728 832 303, vera.tauberova@radiusricany.cz
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RADiUS ŘíČANy PŘeDSTAVUJe SVé ZáKAZNíKy
Vážení čtenáři, dnes vám budu 
představovat jako svého zákaz-
níka společnost Podnikatelský 
klub Empiria 21 s.r.o., a upřímně 
jsem přesvědčená, že článek za-
ujme každého čtenáře, který se 
v podnikání pohybuje. a je úplně 
jedno, jestli je to manažer velké 
společnosti, nebo třeba živnost-
ník, který nemá žádné zaměst-
nance. Jak je to možné? Empiria 
totiž postavila svou činnost na 
naprosto geniální myšlence pro-
pojovat lidi, firmy, projekty a pod-
nikatelské záměry, a to skutečně 
napříč celým podnikatelským 
spektrem. Pro detailní popis 
činnosti a fungování klubu zde 
opravdu prostor nemám, ale ve 
zkrácené formě bych ho definova-
la asi takto: vše je postaveno na 
dobrovolném ale pravidelném se-
tkávání podnikatelů, kteří si vzá-
jemně předávají své zkušenosti 

a kontakty, ale také sdílejí své 
úspěchy a vzájemně se motivují 
do další práce. Setkání jsou velmi 
dobře organizovaná, a probíhají 
na několika úrovních. základem 
jsou klubové snídaně, na ně na-
vazují velké celovečerní akce 
– například nejbližší akcí je 14. 
3. 2019 hodně oblíbený Profiba-
binec určený speciálně pro ženy 
podnikatelky a vrcholem každo-
ročního fungování klubu je Pro-
finetworking v květnu na zámku 
Štiřín.  z osobní zkušenosti mohu 
uvést, že členství v klubu a účast 
na akcích přinesla konkrétně ra-
dIUSu nejen nové zákazníky, ale 
mně osobně i možnost setkání 
s mnoha opravdu úžasnými lid-
mi, kteří i mne samotnou v životě 
hodně posunuli. Na klubová se-
tkání a všechny akce mají přístup 
i hosté, kteří tím dostanou mož-
nost poznat fungování a atmo-

sféru klubu, a současně svou pří-
tomností klub a klubovou činnost 
obohacují. Ve většině případů se 
z hostů stávají členové.  a z členů 
se stávají franšízanti, kteří tento 
zajímavý a opravdu fungující kon-
cept dále uvádí v život v dalších 
městech, takže dnes už Empirie 
funguje nejen v Říčanech, ale 
i v Praze, Liberci a Mladé Bole-
slavi. a to je myslím to nejlepší 
vysvědčení pro ty, kteří za celým 
projektem stojí, a bez nichž by tu 
Empirie nebyla. Jejich jména jsou 
Lucie Libovická a Petr Slavík, a já 
dodám úžasná Lucie Libovická 
a skvělý Petr Slavík. Bez nich by 
Empirie nebyla tím, čím je. Lucko 
a Petře, oběma vám děkuji a moc 
si přeji, aby každý podnikatel v Ří-
čanech alespoň jednou vaší akci 
navštívil. Opravdu to stojí zato.
 Vaše Věra Tauberová   
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ZŠ Komenského náměstí
V únorovém vydání Říčanského Kurýru jsem se dočetla 
o problémech s financováním nové školy na Komenského 
náměstí. Důvodem zvýšení je jednak navýšení cen stavebních 
prací a pak další požadavky, které do projektu přibyly po jeho 
schválení. Vedení města tudíž zadalo autorům návrhu přijití 
se „stamilionovou úsporou“. Ze čtyř variant doporučila pra-
covní komise pro výstavbu ZŠ dvě, které počítají s menším 
množstvím odborných učeben a družin. Nedoporučila vari-
antu, ve které by nedošlo k vybudování podzemních garáží. 
A to vzbudilo můj údiv. 
Domnívala jsem se, že primárním cílem je postavit školu, 
která bude sloužit řekněme 100 let, tak jako slouží budova 1. 
ZŠ na Masarykově náměstí. Školu, která poskytne optimální 
prostor pro žáky i učitele, pro výuku, sport, stravování i tráve-
ní času po vyučování. K tomu však, zejména v doporučené va-
riantě C, nedojde, protože na 540 žáků, tj. dvě třídy v každém 
ročníku, budou jen čtyři odborné učebny a dvě družiny. O ve-
likosti jídelny se článek nezmiňuje, snad její kapacita dovolí, 
aby dítě mělo na jídlo aspoň 10 min. Shrnuto a podtrženo, na 
dětech ušetříme. 
Na čem se šetřit nebude? Na pohodlí rodičů. Nyní je v lo-
kalitě 173 parkovacích míst, nově se počítá s 234 a ještě 
dalšími v mezi čp. 2000 a Fitlady. Od kdy je řešením do-
pravní situace v centru města umožnit tam parkování více 
aut? Nota bene v situaci, kdy máme ve městě zdarma hro-
madnou dopravu a zdarma školní autobusy? O znečištění 
ovzduší, které s sebou zvýšená osobní doprava nutně při-
náší ani nemluvě. 
Pikantní na této situace je ještě jedna věc. V situaci, kdy še-
tříme na kvalitě nové školy, se město rozhodlo vybudovat 
koupaliště uprostřed panelového sídliště. Odhadovaná cena? 
100 milionů.  Soňa Mikešová

Zastupitelstvem města Říčany byla schválena revize inves-
tičního záměru ZŠ na Komenského náměstí ve variantě A za 
předpokladu, že se podaří zajistit dostatečný objem finančních 

prostředků, jinak bude výstavba ZŠ realizována po etapách dle 
varianty C. Realizace dle varianty C znamená zajištění plno-
hodnotných prostor pro výuku v 18třídní škole při respektová-
ní všech typologických požadavků a norem, a navíc znamená 
možnost zajistit více než standartní požadavky na výuku reali-
zací 2. etapy. Velikost jídelny zůstává v obou variantách stejná, 
jelikož i počet strávníků bude stejný. V obou variantách je kapa-
cita školy 540 dětí. V obou variantách se rovněž nemění velikost 
tělocvičny ani venkovních sportovišť. Celý projekt, vč. navrže-
ných variantních řešení, byl v průběhu projekčních prací kon-
zultován a odsouhlasen panem ředitelem školy i jeho kolegy.
Vzhledem k tomu, že provoz školy vyvolá nároky na dopravu 
v klidu, tedy parkovací plochy, musel projekt řešit v souladu 
s normami a Stavebním zákonem zajištění dostatečného 
počtu nových parkovacích míst pro školu (učitele i rodiče). 
Od počátku je cílem výstavby nové školy prioritně nejen 
zajištění dostatečné kapacity ve školských zařízeních, ale 
rovněž definování prostoru Komenského náměstí z hledis-
ka urbanistického. Mj. i z důvodu kultivace celého prostoru 
náměstí jsme se rozhodli využít svažitosti terénu směrem 
k Olivově ulici a v rámci stavby školy realizovat i podzemní 
parkoviště u něhož se předpokládá sdílený provoz. Tímto ře-
šením, ohleduplným vůči životnímu prostředí, jsme ušetřili 
další plochy zeleně, na nichž by se jinak musela vybudovat 
potřebná parkovací stání. Pokud by pro realizaci byla vybrá-
na varianta školy bez podzemního parkoviště, bylo by toto 
řešení již jednou pro vždy nevratné. Podzemní podlaží by již 
nikdy postavit nešlo, zatímco výstavbu 2. etapy školy (jižní-
ho křídla) lze realizovat po zajištění finančních prostředků 
i s odstupem několika let .
K plánované výstavbě koupaliště snad jen, že v letošním 
roce bude teprve zpracována prověřovací studie, následně 
investiční záměr na výstavbu koupaliště, který bude před-
ložen k projednání a schválení orgánům města. Investiční 
záměr upřesní umístění i předpokládané investiční nákla-
dy koupaliště.

Alice Štěpánková, 
vedoucí oddělení investic, architekt města Říčany

Reakce na příspěvek 
„Jak zlepšit úklid města?“
Nemohu nereagovat na článek pana Vladimíra Polanského, 
radního našeho města.
Velmi mě překvapilo, že pan radní neví, kdy padá listí - marně 
pátrám ve své paměti, kdy veškeré listí spadlo před listopadem.
Navíc mě překvapuje, že shrabání a úklid listí má na starosti 
firma, která uklízí ulice - zametací stroje by jezdily po parcích? 
Vždy jsem se domníval, že toto má na starosti firma (v našem 
městě MÚ), která zajišťuje sekání trávy a jiné úpravy v parcích 
a přilehlých pozemcích.
V loňském roce (2018) např. ani jednou nebyl posekán poze-
mek 508/3, který patří městu, a tedy ani nedošlo k shrabání 
listí.
K tříděnému odpadu: souhlasím s tím, že zapojení veřejnosti je 
podmínkou, aby se prostředí u popelnic zlepšilo.
Nesouhlasím s tím, aby popelnice na tříděný odpad byly v jed-

notlivých domácnostech (domech). Běžná domácnost (rodi-
na) neprodukuje pravidelně větší množství  třeba např. papíru.
Další nešvarem je, že jsou přeplněné popelnice hlavně tam, 
kam se dá zajet autem - bydlím U Jurečka a zde se více jak 60 % 
odpadu překládá z aut. Bohužel zde odkládají stavební firmy 
přebytečný odpad ze staveb a neřeší, že např. zbytky sádrokar-
tonů nepatří do tříděného odpadu.
 Miroslav Kotrba, Radošovice

Vážený pane Kotrbo, 
k vašemu komentáři k mému článku v Kurýru č. 2 najdete 
částečnou odpověď v tomto čísle v příspěvku „Systém úklidu 
města“. Dále jsem s vámi za jedno, že úklid Říčan je nutné zlep-
šit, a to ve všech oblastech, včetně sekání trávy a shrabání listí 
v parcích. Zavážení kontejnerů pro tříděný odpad přespolními 
občany a podnikateli nás trápí a již jsme na MÚ zahájili aktivity 
na potlačení tohoto problému. 
 Vladimír Polánský, radní města za KM 
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Komunální volby 2018 v Říčanech
Je všeobecně známo, že Viktor Židlický napadl tyto volby u sou-
du a navrhoval zneplatnění voleb s tím, že podmínky pro všech-
ny volební strany nebyly rovné a popisem některých dílčích ne-
čestností lídra KM Vladimíra Kořena. Soud však platnost voleb 
potvrdil a to bylo nutné respektovat.
To nic ale nemění na tom, že KM v čele s Vladimírem Koře-
nem bylo oproti ostatním volebním stranám opravdu výrazně 
zvýhodněné skutečností, že celé předchozí roky mělo možnost 
prostřednictvím Říčanského Kurýru propagovat jak KM jako 
takové, tak zejména svého vládce Vladimíra Kořena samotné-

ho a bohatě toho využívalo. Ostatně jeden člověk, svého času 
Vladimíru Kořenovi blízký, řekl větu, která to vystihuje: „Kdyby 
nebyl Kurýr, nebyl by ani Kořen.“ Nakonec i při všech akcích 
města Vladimír Kořen, jako starosta města, neopomněl si po 
troškách přihřívat polívčičku. To, jemně řečeno, také nebylo 
příliš férové. Tyto možnosti ostatní volební strany neměly, na-
víc považovaly za samozřejmé postupovat čestně, a proto ty 
podmínky opravdu nebyly rovné. Výsledkem je, že si Vladimír 
Kořen, i za pomoci Davida Frydrycha, může další čtyři roky dě-
lat, co chce a také to dělá.
  Václav Macinauer 

Sněhová „kalamita“ 
na sídlišti 
Tak nám zima pomalu končí. Většina 
lidí se na jaro přirozeně těší a my, co 
bydlíme na sídlišti vedle Olivovny, 
a zřejmě nejen my, se těšíme dvoj-
násobně. Žijeme na tomto sídlišti od 
roku 1985 
a nepamatuji si, že by se zde jakkoliv 
opravovaly chodníky, nepočítám-li 
nový chodník k nové škole. Přesto zde 
nechci rozebírat stav chodníků, je-li 
člověk opatrný a nemá-li třeba berle, 
chodit se po nich dá. Ale bohužel jen 
do doby, než napadne sníh. Chápu, 
že se přednostně uklízí střed města, 
dokáži pochopit, že nejsou chodníky 
upravené ihned po tom, co zmizí pod 
sněhem, dá se tolerovat, že se nestih-
nou uklidit ani druhý či třetí den. Ale 
že se obyvatelé nedočkají schůdných 
chodníků, dokud sníh zase sám neod-
taje, je opravdu zarážející. 

Letos tu byla situace taková, že některé 
maminky se s kočárky po dobu sně-
hové pokrývky nedostaly ven, protože 
projet kočárkem bylo prostě nemožné. 
Stejně na tom byli i někteří senioři a to 
už vůbec nemluvím o spoluobčanech 
chodících o holi, nebo ještě hůře o ber-
lích. Ještě horší situace nastala, když se 
ve dne sníh proměnil v mokrou břečku 
a v noci umrzl. Lépe na tom nebyli ani 
řidiči, parkující na parkovišti v ulici Le-
opolda Peka. Mnozí si při vjezdu na par-
koviště a následném výjezdu připadali 
jako ve škole smyků. Stejná situace byla 
ve všech bočních ulicích, které pluh 
neprojel ani jednou (!) za celou dobu 
sněhové pokrývky. Podobná situace 
byla evidentně napříč městem. Často se 
pohybuji v krkonošských městech, mají 
tam mnohem více sněhu, než my Stře-

dočeši, všude ale boj se sněhem zvlá-
dají daleko lépe. Proč to tam jde a tady 
město neumí během týdne uklidit deset 
centimetrů sněhu? Nedávno jsme si 
my, obyvatelé Říčan, mohli přečíst, že 
Říčany jsou nejlepší město pro život. 
Možná ano, ale jen než napadne sníh.
 Markéta Šmejkalová
 
Vážená paní Šmejkalová,
zimní údržbu komunikací a chodníků, 
pro město zajišťuje Marius Pedersen 
a.s. Zimní údržba je dána operačním 
plánem, který definuje jednotlivá pořadí 
úklidu komunikací a chodníků a rozsah 
udržovaných částí. Komunikace L. Peka 
je zařazena do III. pořadí a zimní údržba 
má být zajištěna prohrnováním komu-
nikace s posypem, a to do 12 hodin po 
ukončení spadu a po zvládnutí komuni-
kací v I. a II.  pořadí. Chodník od 3. ZŠ 
přes sídliště Olivova směřující k zastáv-
kám MHD a dále pak k ulici Bezručova 
je zařazen v I. pořadí a chodník okolo 
sídliště Olivova, vedoucí podél místní 
komunikace Olivova, je zařazen jako II. 
v pořadí. Jednotlivé přístupové chodní-
ky k nemovitostem (vchodům bytových 
domů) zařazeny v plánu zimní údržby 
nejsou, a to z důvodu vyloučení použití 
strojních zařízení a vysokých finančních 
nároků na ruční údržbu. Pokud se jedná 
o parkoviště, jejich úklid je možný pouze 
tehdy, neparkují-li na něm auta, neboť 
sníh nelze jinak z odstavných ploch vyhr-
novat. Dodržení operačních časů při vy-
datném sněžení bylo ovlivněno dopravní 
nehodou chodníkového zametače v den 
největšího spadu sněhu, která vyřadila 
tento stroj z provozu. Nahrazení strojní 
techniky operativním navýšením pra-
covníků ruční údržby však nedokázalo 
plnohodnotně pokrýt uvedený výpadek. 
Prodloužení operačních časů údržby 
v souvislosti s dalším vývojem počasí, 

kdy došlo ke vzniku zmrazků a zledo-
vatění nedostatečně ošetřených ploch, 
se ukázalo být rozhodujícím faktorem. 
Vedení města po vyhodnocení aktuální 
situace k operativně nasadilo pracov-
níky oddělení technické správy, kteří 
ve spolupráci se Sborem dobrovolných 
hasičů města Říčany zahájili již v rámci 
největšího nedělního spadu úklid sněhu 
a za využití vlastní techniky tak výraznou 
měrou přispěli k zachování dopravní ob-
služnosti města. V závěru si dovolím vy-
jádřit souhlas s vaší připomínkou směřu-
jící k zimní údržbě, zejména při nedávné 
výrazné sněhové nadílce, která prověřila 
připravenost smluvní společnosti Mari-
us Pedersen a.s., zajistit ve stanovených 
operačních časech a požadované kvalitě 
sjízdnost a schůdnost místních komuni-
kací a chodníků. Zcela jistě odhalila řadu 
možností ke zlepšení poskytovaných slu-
žeb, včetně nutnosti přijetí konkrétních 
opatření, aby k obdobným situacím do 
budoucna nedocházelo.

 Michal Svoboda
Správa komunikací města Říčany

47



ze sportu

Jsme stále mladý klub, možná nej-
mladší ve středních čechách. Ne- 
jsme hned všude vidět, jelikož si své 
hvězdy chceme vychovat sami. Na-
šim cílem není přetáhnout si ,,hoto-
vé” hvězdy do našeho klubu, nýbrž 
mít trpělivost a vychovat si vlastní. 
Tím se my trenéři řídíme!
Teprve tento rok jsme našli odvahu 
a vyrazili na závody. Ikdyž jsme se 

zprvu umisťovali na zadních příčkách 
nebylo nám stydno a naopak jsme byli 
pyšní, co všechno naši závodníci zvlád-
li. Někteří bruslí teprve rok, někteří ně-
kolik let a s těmi my soupeříme!
Nedávné závody nás samotné velmi 
mile překvapily, získali jsme dokonce 
dvě zlaté medaile. Eliška Hejmalíčko-
vá (10 let) ovládla s předhledem svojí 
kategorii a zajela svojí jízdu brilant-
ně. Druhou medaili získala v katego-
rii přípravky nejmladší členka klubu 
i závodů Lia Manová (čerstvě 4 roky). 
Ostatní naši závodníci si zaslouží ob-
rovskou pochvalu.
Krom závodů, které absolvujeme 
každý týden, jsme se tento rok účast-
nili vystoupení na Pražské sportovní. 
Celý prosinec, leden a únor jsme se 
účastnili vystoupení na Letné, které 
mělo velký úspěch. Od března probí-

hají další nácviky nových čísel a pří-
pravy na novou sezónu.
V únoru jsme se účastnili dalších zá-
vodů v Ledči nad Sázavou, kde jsme 
taktéž obsadili skvělá místa. Nevá-
hejte nás sledovat na facebooku a in-
stagramu a nic vám neuteče.
Stále se k nám mohou přidat děti 
od tří do čtyř let až po dospělé.  
V kurzech máme stále volná místa, ve 
všech věkových kategorií.
9. 3. Chystáme pro všechny naše 
přátele a širokou veřejnost Maso-
pust na ledě. Od 11 do 13 hodin 
si můžete s námi zdarma zabrus-
lit a podpořit náš klub a naše dění 
zakoupením dobrot na našem ma-
minkovském jarmarku. Tak nevá-
hejte, vezměte masky, brusle a při-
jďte si s námi zabruslit. Těší se na 
vás Team BK.

bruslařský klub Říčany 
hlásí první medaile

V  únoru náš klub opět vyrazil na meziná-
rodní německo-český turnaj ve městě Lauf 

u Norimberku v Německu. Rado tentokrát vyslalo týmy 
kategorie U9 
a U11.  Letos 
jsme skončili 
smolně dva-
krát pod bed-
nou na čtvrtém 
místě. Kluky 
to nezlomilo 
a turnaj si užili.

RADO opět v Norimberku
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FK Říčany
Fotbalový zájezd do partnerského 
města borken

První lednový víkend se oddíly žáků, mladších a starších 
dorostenců  FK Říčany zúčastnily mezinárodního halo-
vého turnaje v německém Borkenu, našem partnerském 
městě na severu Německa. Naši němečtí přátelé se o nás 
velmi příkladně starali, ubytováni jsme byli v nedalekém 
internátu katolického gymnázia. Turnaje se zúčastnilo 60 
mužstev v šesti věkových kategoriích z Německa, Holand-
ska a Belgie.  I když se žádnému z našich oddílů nepodaři-
lo postoupit ze základní skupiny do dalších bojů, toto vel-
ké fotbalové setkání mládeže pro nás znamenalo možnost 
srovnání fotbalové úrovně se zahraničím a získání nových 
zkušeností.  Turnaj byl velmi dobře zorganizován a dalo 
by se říci, že turnajem žilo celé město, neboť tribuna spor-
tovní haly byla po celé tři dny zcela zaplněna. Děkujeme 
městu Říčany za organizační pomoc a poskytnutou dotaci 
50.000,- Kč, která byla použita na úhradu dopravních ná-
kladů a pojištění.

Končí zimní příprava
Zimní příprava představovala nejen pravidelné tréninky 
všech kategorií. Byla to i řada sehraných zápasů a halo-
vých turnajů. A tým mužů odehrál v rámci přípravy zimní 
fotbalový turnaj TESKAHOR CUP ve Štěrboholech.  Do-
rostenci se účastnili zimní ligy v Braníku a tří turnajů v na-
fukovací hale U Říčanského lesa. Žáci absolvovali kondič-
ní soustředění v Krkonoších, zahráli si turnaje doma ve 
sportovní hale a v nafukovací hale U lesa. Skvěle si vedly 
na halových turnajích oddíly dětí. Medailí si vybojovaly 
opravdu dost. Od nejmenší školičky po starší přípravku, 
která se z každého turnaje vracela vždy s medailí na krku.

Startuje jarní sezona
Jak jsme na ni připraveni, ukáží první březnové zápasy. 
Jako první zahájí soutěž Krajského přeboru dorostenecká 
mužstva, které čeká 16. 3. Povltavská FA. Oddíly mlad-
ších a starších žáků nastoupí v soutěži Krajského přebo-
ru také 16. 3. proti Baníku Švermov. Mužstvo mužů se 
představí v soutěži I. B. třídy Středočeského kraje 23. 3. 
zápasem s Kunicemi. Nejmladší oddíly vyběhnou na tráv-
ník počátkem dubna. Fotbalová školička se účastní dvou 
turnajových soutěží. V oficiální soutěži MiniStar skonči-
la na podzim ve skupině na krásném 2. místě a na jaře ji 
proto čekají zápasy ve zlaté skupině s nejlepšími mužstvy 

jednotlivých skupin. V neoficiální soutěži BabyFoot , kte-
rá bude probíhat až do června, si ti nejmenší benjamínci 
ochutnají atmosféru svých prvních zápasů. Oddíly mladší 
a starší přípravky budou pokračovat svými turnajovými 
zápasy v soutěži Okresního přeboru, což je jediná oficiální 
soutěž pro Prahu-východ. Mladší přípravka skončila ve 
své skupině na podzim na 2. místě, starší přípravka pak 
na 4. místě před místními FK Radošovicemi. Oddíl školič-
ky se představí na domácím turnaji 27. 4., obě přípravky 
pak 19. 5. Přijďte je podpořit a prožít s nimi jejich radost, 
zápal, vášeň - o to v dětských kategoriích především jde!
FK Říčany je klub s 119letou fotbalovou tradicí. Jako jediný 
klub v okrese Praha-východ drží úroveň krajského fotbalu 
a to ve všech kategoriích, což v současných podmínkách 
malého města není vůbec málo. I když je to rok od roku těžší, 
snažíme se dobrou úroveň našeho fotbalu stále držet. Děku-
jeme všem, za jejich ochotu a nadšení s námi pracovat.

Jana Hronská

Ples FK Říčany
Srdečně zveme na 9. Ples FK Říčany dne 

23. 3. 2019 od 19.30 v KC Labuť. 
K tanci a poslechu hraje skupina Unigena.
Bohatá tombola, cena vstupenky 200 Kč.

Vstupenky v Krušovickém hostinci 
U Jermařů (tel. 736 685 461)

RADO opět v Norimberku
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Letošní rok jsme odstartovali úspěšně a to hned medailovým 
oceněním na soutěži v Praze. Tým malé formace disco dance 
se utkal ve starší kategorii úrovně profi s konkurencí poprvé 
a bylo z toho nečekané zlato! Malá skupina street dance junioři 
v kategorii profi vytančila stříbro z více jak desítky konkurenč-
ních choreografií. A poslední skupina street dance děti z více 
jak osmi soupeřů domů vezla bronz. Soutěžily ovšem i sólistky 
a dua v obou stylech, tam jsme odvezli neuvěřitelné zlato z 20 

tanečníků street dance a stříbro z 23 tanečníků disco dance. 
Mezi soutěžemi se stále připravujeme na kvalifikaci Czech 
Majorettes CMA, tanec s třásní, která nás premiérově čeká 
v Říčanech již 17. března ve sportovní hale. Zde budeme 
soutěžit o postupy na Mistrovství Čech a republiky. Pokud 
nám bude štěstí přát, dostaneme se mezi první tři a postoupí-
me na Evropu. V této soutěži a tanci je kouzlem, že nikdy neví-
me, zda budeme tančit na Evropě či dostaneme postup na svět. 
Choreografií, které soutěží v kategoriích pom pom, jsou desít-
ky a desítky, nikdy nevíte, kdy tančíte naposled, na rozdíl od ji-
ných týmů. Uvidíte tanec s třásní, klasické mažoretky s hůlkou 
(baton), twirling, defilé s třásní a hůlkou, classic baton atd. Že 
se ztrácíte? Jak to vypadá? Tak to rozhodně přijďte zjistit. Ma-
žoretky s hůlkou již dávno nejsou „holky, které šlapou zelí“, až 
uvidíte tyto sestavy tančené mistry ČR, poznáte, že je to dech 
beroucí, taneční a plné baletních a akrobatických prvků. 
Hned o měsíc později nás v Říčanech čeká 4. Step cup a to 
28. dubna. Tady uvidíte zase úplně jiný styl tance, umění, které 
potěší jak váš zrak, tak sluch. Stepky rozezní celé naše město 
a my budeme držet našim tanečníkům palce. Tentokrát se na 
vás budeme těšit ve sportovní hale. 
Kdo z vás plánuje program pro děti na léto, máme pro 
vás tip. Týdenní pohyb plný tance a sportu pro ne-taneční-
ky i tanečníky, kteří se chtějí naučit něčemu novému a po-
znat nové kamarády. Po celý týden tam budou trenéři ze stu-
dia DANCE EB, takže děti budou v té nejlepší společnosti. 
www.danceforyou.eu 

Přijďte podpořit říčanské děti. Na kvalifikaci CMA tanec s třás-
ní nebo stepaře. Obě akce by se nekonaly bez podpory města 
Říčany, děkujeme. Jsme hrdí, že vytváříme zajímavé, veřej-
nosti otevřené akce a plnohodnotně strávený čas pro všechny 
věkové kategorie.  

Tereza Broukalová, trenérka

Co DANCe eb chystá na jaře? 

kalendáŘ sportovních akcí v Říčanech - bŘeZen 2019,
datum čas sport a kategorie program místo
2.3. 8.00 - 17.00 kopaná turnaj sportovní hala Říčany
3.3. 8.00 - 17.00 kopaná turnaj sportovní hala Říčany
9.3. 9.00 volejbal turnaj sportovní hala Říčany
9.3. 18.00 košíková U 17 Severočesko sportovní hala Říčany
10.3. 8.30 - 15.30  florbal turnaj sportovní hala Říčany
10.3. 9.00 kopaná U 10 turnaj hala zŠ U lesa
10.3. 13.00 kopaná U 11 turnaj hala zŠ U lesa
10.3. 17.00 košíková U 17 Mladá Boleslav sportovní hala Říčany
16.3. 8.30 - 15.30  florbal turnaj sportovní hala Říčany
17.3. 10.00 šachy 2.liga  Tábor hotel Pratol
17.3. 9.00 - 20.00 dance E .Broukalová vystoupení sportovní hala Říčany
23.3. 9.00 volejbal turnaj sportovní hala Říčany
23.3. 10.15. kopaná muži a Kunice fotbalový stadion Říčany
23.3. 15.00 kopaná muži a doubek fotbalový stadion radošovice
23.3. 18.00 košíková U 17 Kralupy sportovní hala Říčany
24.3. 8.30 - 15.30  florbal turnaj sportovní hala Říčany
24.3. 18.00 košíková U 17 Kralupy sportovní hala Říčany
30.3. 8.30 - 15.30  florbal turnaj sportovní hala Říčany
30.3. 15.00 kopaná muži a Lojovice fotbalový stadion Říčany
30.3. 17.00 košíková U 15 Horní Počernice sportovní hala Říčany
31.3. 10.00  šachy 2.liga  Písek hotel Pratol

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
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TŠ TWIST Říčany 
má před sebou no-
vou sezónu a tak 
pilně pracujeme 
na choreografiích, 

plánujeme soutěže, šijeme nové kos-
týmy a hlavně trénujeme.  
Vraťme se ale k vyhlášení ankety Sporto-
vec roku za rok 2018 Českého svazu ak-
robatického rokenrolu (ČSAR). Znovu 
jsme potvrdili, že patříme k nejúspěšněj-
ším oddílům tohoto sportu v České re-
publice. Vždyť TŠ Twist Říčany zvítězila 
ve třech kategoriích. V celoročním žeb-
říčku se nejlepší dětskou formací v ČR 
stala naše formace STARS (trenérka 
Tereza Malá), nejlepší párovou formací 
v ČR se stal TWISTER (trenérka Mi-
chaela Knorrová) a nejlepší juniorskou 
dívčí formací v ČR se stala MADONNA 
(medailisté z MS, mistr ČR, trenéři Jiří 
a Zuzana Boháčkovi).  
Stříbrné pozice v celoročním žebříčku 
si za TŠ Twist vytančili ve svých ktg. 
formace Goldies, Jungles a Minnies 
a žáci Borl - Kvapilová. A konečně třetí 
místa ve svých kategoriích získaly pro 
TŠ Twist formace Czech Ladies, Babies 
a páry Holoubek – Strnadová a Vodička 
- Zaalová. 

I z uvedeného je patrné, jak úspěšná je 
TŠ TWIST Říčany. Navíc všichni uvede-
ní se všechno o tanci naučili od malička 
u nás.
Kdo nám ale dělá dále radost snad 
největší, jsou naše mladé naděje. 
Vždyť ve formacích Small Beans, 
nebo třeba Babies je mnoho nad-
šených tanečnic! Radost máme i ze 
skvělé skupiny prima holek v Iris. 
Uvedené formace sice zatím nevítězí, 
ale radost z jejich projevu je nakažli-
vá. A dlužno dodat, že kromě repre-
zentace máme i rekreační skupiny. 
Členy, pro které je rokenrol hlavně 

zábavou. Vždyť v málokterém spor-
tu se může „vybít“ energie při skvělé 
hudbě!
V přípravce pro děti od čtyř do šesti 
let máme ještě volno. Vyučujeme v ní 
hravou formou základy gymnastiky 
a taneční techniku vhodnou nejen pro 
rokenrol. Přípravka v Říčanech se koná 
v ZŠ U Říčanského lesa vždy v pondělí 
od 16.00 do 17.00 hodin. Lektorkou je 
zkušená Kristýna Kohoutová. Starší 
zájemci mohou přijít každou středu po 
17. hodině, nebo napsat na náš e-mail: 
ts.twist @post.cz.

 Jiří Boháček

Rokenrol s tradicí – TŠ TWiST Říčany

Koncem ledna se již 
po deváté uskuteč-
nil veřejný závod ve 
skoku vysokém, který 

tradičně zahajuje sezónu závodů pořá-
daných naším atletickým oddílem. 
Díky bezplatné výpůjčce od města 
Říčany se Říčanská laťka odehrávala 
nově ve Sportovní hale. Za což městu 
děkujeme. Dobrý povrch s nadšenými 
závodníky, tribuna s fandícími diváky, 
zázemí nabízející vše podstatné pod 
taktovkou pana správce, trenéři atle-
tického oddílu jako organizátoři. To 
vše se podílelo na skvělé atmosféře.
      Závodilo se v pěti kategoriích ve věku 
od 5 do 14 let. Přišlo více než 100 pře-
vážně říčanských malých sportovců, 
ale dorazili i závodníci přespolní napří-
klad z Kladna či Benátek nad Jizerou. 
Tedy konkurence byla a děti si mohly 
vyzkoušet jednu z technických disciplín 

lehké atletiky. Zvláště pro ty nejmenší 
to byla zcela nová zkušenost a vytvo-
ření prvních osobních rekordů.  Starší 
a zkušenější zúročili zimní přípravu. 

K vidění byly velmi kvalitní výkony. 
V kategorii Elévů I. (ročník 2010 - 2011) 
s přehledem vyhrála Veronika Dobiášo-
vá z AO T. J. Sokol Říčany a Radošovice 
s výkonem 108 cm. Ve stejné kategorii 
mezi chlapci vyhrál Adam Rus z LS 
Kladno, který přeskočil výšku o 2 cm 
vyšší. Kategorie Elévů II. (ročníky 2008 
– 2009) přinesla překvapení v podobě 
Lei Bradové (AORIC), která překoná-
ním výšky 120 cm přeskočila o 6 cm nej-
lepšího kolegu ve své kategorii. Dočkali 
jsme se i pokoření magické výšky 150 
cm Matějem Hoškem, starším žákem 
z Atletiky Jížní město.  Úroveň ve všech 
kategoriích byla vysoká.
Všem zúčastněným závodníkům patří 
poděkování a úspěšným skokankám 
a skokanům hodně zdaru v dalších zá-
vodech.

Za AO T. J. Sokol Říčany 
a Radošovice Veronika Sobotková

Říčanská laťka
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Jsou šachy zimní nebo letní sport?  Pro náš klub se jed-
ná o celoroční záležitost. Nicméně soutěže družstev, do 
kterých se zapojuje každoročně na 510 šachových klubů 
a oddílů, se hrají systém podzim-jaro pouze jednokolově. 
V letošním roce hraje soutěže celkem 970 družstev. Mož-
ná pro mnohého překvapivé množství. Šachy, byť nejsou 
divácky atraktivní, hraje aktivně v ČR na 13 000 osob. 
Nejvyšší soutěž, Extraliga, láká do ČR řadu zahraničních 
velmistrů, včetně naší kompletní špičky. Druhou nejvyšší 
soutěží je 1. liga, která se hraje v západní a východní sku-
pině. I zde najdeme mnoho mezinárodních mistrů, které 

můžeme vidět i v šesti skupinách 2. ligy. V soutěži hraje 
vždy 12 družstev. Soupisku tvoří 20 hráčů a na zápas na-
stupuje vždy osm hráčů. Počet cizinců je omezen. Další 
nižší soutěže se pak hrají na krajských a regionálních 
úrovních.
KŠ Říčany 1925 zaznamenaly v loňské sezoně velký po-
čet postupů. Hodně družstev jsme omladily a výsledek byl 
výborný. V současné době hraje A a B družstvo 2. ligu. 
V Říčanech jsme mohli vidět hrát například mezinárodní-
ho velmistra, dlouholetého reprezentanta, trenéra české 
representace a letošního mistra světa seniorů, pana Vlas-
timila Jansu. Družstva C a D – krajský přebor. Družstva 
E a F najdeme v krajské soutěži a do dalších dvou nižších 
tříd se zapojují družstva G, H, I.  Kdo si chce zahrát, druž-
stvo své výkonnosti jednoduše najde.

V soutěžích mládeže Říčany jsou ještě úspěšnější. Nej-
vyšší soutěží je opět Extraliga, která se hraje o 16 druž-
stvech a Říčany již třetím rokem nechybí. Průběh soutěže 
říká, že loňské 9. místo bude letos daleko lepší. Druhou 
nejvyšší soutěží je 1. liga, která se hraje ve čtyřech skupi-
nách. I zde máme účast v družstvu B a C. Do krajského 
finále se pak již nyní dostalo družstvo D.
 Jaroslav Říha

Zimní období je hlavní sezonou spor-
tovních míčových her. I pro nás teď 
probíhá nejdůležitější část sezony, kdy 
výsledky ukáží, jak se které družstvo 
připravilo na sezonu a jaká konečná 
umístění jednotlivá družstva zau-
jmou. 
Naše nejmladší hráčky se zlepšu-
jí a své dovednosti se snaží uplatnit 
v celoroční soutěži začínajících, která 
se hraje pod názvem Šmoulinka. Za-
tím si vedou se střídavými úspěchy, 
ale nutno podotknout, že se utkávají 
nejen se staršími a zkušenějšími hráč-
kami, ale i s kluky, kteří jim nedají nic 
zadarmo. Družstvo minižákyň U 12 
si vzalo velké sousto v podobě účasti 
v Pražském přeboru. V této soutěži 
se sešla nejlepší družstva republiky, 
tak to mají holky těžké a zatím převa-
žují prohry. Starší žákyně U 15 bojují 

v přeboru středočeského kraje, kdy 
výsledek u všech družstev záleží na 
tom, v jaké sestavě se družstva dostaví 
k jednotlivým zápasům. Družstva jsou 

reprezentována i hráčkami, které hrají 
vyšší soutěže, a tak je to na výsledku 
znát. Zase na druhou stranu zkuše-
nější a vyhranější hráčky ukazují těm 
slabším cestu. Našemu nejstaršímu 
mládežnickému družstvu těsně uni-
kl postup o možnost hrát kvalifikaci 
o extraligu. I tak jsou jejich výsledky 
většinou milým překvapením a uvidí-
me, na jakém místě se na konci sezo-
ny objeví. Jediné družstvo dospělých 
bojuje také v Pražském přeboru, kde 
nemají snadnou úlohu. Ve většině 
družstev hrají různé generace hrá-
ček, hráčky, které hrály vyšší soutěže 
i hráčky ještě dorosteneckého věku. 
Zatím to vypadá, že naše družstvo 
udrží tuto vyšší soutěž, což je určitě 
úspěch a příležitost ke zlepšení. 

Jana Machová
SK Slunéčko, z. s.

Prosadíme se v tisíci družstvech? 

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

MUži
Tým mužů posílil Jihoafričan

G i a n c a r l o 
Cesare Cor-
dani, který 
má po otci 
i italský 
pas, vyztuží 
první řadu 
Mountfiel-
du. I přes 

nízký věk 18 let k tomu má ideál-
ní fyzické předpoklady, vyjádřené 
v číslech 184 cm a 118 kg a také 
zkušenosti například v regionál-
ním výběru Rooikatte, kde se stal 
loni nejlepším hráčem roje.

CeNTRUM MLáDeže
Cimprich a Dupuy září 
v zahraničí
O tom, že Akademie - Sportovní 
centrum mládeže RC Mountfield 
Říčany nese šťavnaté ovoce se za-
čínají přesvědčovat i v zahraničí. 
Martin Cimprich, který se rozhodl 
absolvovat svá vysokoškolská stu-
dia ve Skotsku, byl vybrán do výbě-
ru skotských univerzit a v modrém 

skotském dresu nastoupil v Belfastu 
proti výběru irských vysokých škol.
Další odchovanec Sam Dupuy hra-
je a studuje v Anglii díky meziná-
rodnímu klubovému programu RC 
Mountfield Říčany. O tom, že se 
v kolébce ragby neztratil, svědčí 
jeho nominace do výběru hrabství 
Sussex v kategorii U17.

DěTi
Zimní turnaje lámou rekordy
Zimní turnaje dětí ve Zbuzanech 
pořádané říčanským klubem jsou 
již několik let ragbyovým ever-

greenem. Jejich oblibu nejlépe 
ilustrují stále rostoucí počty účast-
níků. Čtvrtý turnaj této zimy sta-
novil nový rekord. Do zbuzanské 
haly dorazil neuvěřitelný počet 
114 týmů z 18 klubů Čech. Nejvíce 
týmů postavily do ragbyových bojů 
„domácí“ Říčany, v našich bar-
vách se v kategoriích U6, U8, U10 
a U12 představilo celkem 20 týmů.
Souběžně s boji v hale proběhlo 
v zázemí sportovního areálu také 
školení České rugbyové unie “Mini 
ragby” pro začínající rozhodčí. 
Adepti soudcovské píšťalky, včetně 
několika říčanských, si pak své na-
byté znalosti vyzkoušeli přímo při 
odpoledních utkáních.
RC Mountfield Říčany je již sed-
mým rokem pořadatelem těchto 
otevřených turnajů, jejichž cílem 
je rozvoj českého ragby rozšířením 
možností aktivního sportování 
i v zimním období.

POZVáNKA NA RAGby 
- STADiON JOSeFA 
KOHOUTA
30. března rC Mountfield Ří-
čany-rC Praga Praha, 1. liga 
ragby, od 14:00 hodin
31. března regionální turnaj 
dětí do 12 let, od 10:00 hodin

Rozvoj ragby dětí a mládeže je podporován dotacemi města Říčany
www.facebook.com/ragbydetiamladezercricany
Sportovní centrum mládeže finančně podporuje Středočeský kraj
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První závody, kte-
ré prověřily naše 
závodní družstva 
v tomto roce, jsou 

za námi. Sportovní gymnastky se zú-
častnily netradičního závodu dvojic 
DUO GYM CUP Šestajovice, na který 
se vždy moc těšíme. Naše dvojičky zá-
řily, ve všech kategoriích získaly přední 
umístění a medailí nebylo málo: MIMI 
2013 – stříbro M. Chalupecká a A. Sos-
nová, MIMI 2012 – zlato G. Slobodová 
a S. Vašutová, bronz V. Seaton a A. Ka-
rešová. V nejvíce obsazené ktg. – tedy 
40 startujících dvojic – získaly zlato A. 
Žvejkalová a S. Bezoušková. O katego-
rii výše bronz A. Jechová a E. Pospíšilo-
vá. Naše děvčata navíc získala dva vel-
ké stříbrné poháry v soutěži družstev.

Teamgymová družstva vyrazila na 
JojoCup a i zde jsme slavili moc krás-

né úspěchy všech týmů. Celodenního 
závodního maratonu se zúčastnilo na 
700 přihlášených závodnic z celé ČR. 
Říčanské družstvo Oveček (náš nej-
mladší tým) si vybojovalo svůj první 
velký úspěch – 2. místo, do starší ktg. 
jsme zařadily Panteřice, které s vel-
kým náskokem zvítězily. Lemurky 
skončily na nepopulárním 4. místě, 
nejstarší Eagles byly druhé.

Na úspěchy závodní navázaly naše 
trenérky úspěchy „studijními“. Za-
čátkem školního roku nastoupily na 
půlroční rekvalifikační kurz akredito-
vaný MŠMT;  J. Jechová, B. Bernar-
dová, A. Krenková a A. Dosoudilová 
se po letech vrátily do „školních lavic“ 
v teoretické části (anatomie, fyziolo-
gie, biochemie atp.). Praktickou část 

absolvovaly v moderní gymnastické 
tělocvičně a po boku předních tre-
nérů ČR sbíraly novou inspiraci pro 
další tréninky. Zpracovat seminární 
práci na dané téma a splnit praktic-
kou i teoretickou zkoušku zvládly na 
konci ledna všechny. Získaly licenci 
„Trenér II. třídy sportovní gymnasti-
ky“. Svou kvalifikaci si zvýšila i roz-
hodčí K. Mášová, začátkem února se 
z ní stala rozhodčí II. třídy sportovní 
gymnastiky žen.

Velká víkendová gymnastická po-
dívaná v Říčanech se koná 16. a 17. 
března v Centru na Fialce. Přijďte 
fandit a podpořit naše gymnastky, 
v sobotu závodí sportovní gymnastky 
Hvězdičky a v neděli Teamgym Cup. 
 Těšíme se na vás!

Ani zima neodradí z tréninku děti APDT Ří-
čany. Pravidelné hodiny outdooru jsou ne-
skutečnou zábavou a když napadne sníh, není 
žádnou překážkou. Aktivita P&F je vhodnou 
aktivitou pro všechny věkové skupiny dětí. 
Kdo nemá zkušenosti, nic nebrání, aby si vy-
zkoušel svůj styl právě u nás. Kdy? Kdykoli. 
Tréninky APDT Říčany probíhají po celý tý-
den od pondělí do pátku a v některých týdnech 
i o víkendech  Centra Na Fialce nebo SKC On-
dřejov. Děti se naučí vnímat možnosti svého 
těla, techniky triků a především se seznámí 
se spoustou skvělých dětí, se kterými budou 
na stejné vlně. Není důležité umět skákat na 
trampolíně a dělat salta. Je důležité vědět, kdy 
je ten čas. 
Pro více informací kontaktujte na e-mailu: iva.
mrackova@seznam.cz

Za APDT Říčany, z. s., Iva Mračková

Stále se zlepšujeme

Parkour & Freerun 
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Areál Oáza Říčany nabízí profesionální sportovní zázemí. 
Program se koná na venkovních sportovištích, bazénu 
a také v případě deště v tenisové hale a v horní restauraci, 
která slouží jako „klubovna“. 

JAK VyPADá CeLODeNNí PROGRAM 

Rodiče mohou své děti přivést ráno od 7:30 do 8:30 a odpo-
ledne si je vyzvednout od 16:00 do 17:30. Během této doby 
je pro děti připraven bohatý program, který je zaměřen 
zejména na pohybové aktivity a sportování. Děti jsou roz-
děleny do skupin (pět až osm dětí ve skupině) a postupně 
se během dne střídají na stanovištích jako je výuka tenisu, 
venkovní bazén, jízda na kole (není povinná), stolní tenis, 
míčové hry a další herní a sportovní činnosti.
Tábor je určen pro děti od 5 let až do 14 let. Pro letošní 
prázdniny je vypsáno osm „týdenních“ termínů (vždy pon-

dělí až pátek). Jsou to: 1. - 5. 7., 8. - 12. 7., 15. - 19. 7., 22. 
- 26. 7., 29. 7. - 2. 8., 5. 8. - 9. 8., 12. - 16. 8., 19. - 23. 8.

Cena za týdenní turnus dle termínu zaplacení je 2 750,- 
Kč při zaplacení do 30. 4. 2019, 3 250,- Kč do 30. 6. 2019,  
3 500,- Kč po těchto termínech (možná účast i jeden nebo 
více dnů – 700 Kč/den). Veškeré další podmínky a informa-
ce jsou k dispozici v recepci Oázy Říčany.

Oáza Říčany pořádá pravidelně ve svém areálu během 
letních prázdnin oblíbené příměstské tábory. 
Přihlášky jsou k vyzvednutí v recepci Oázy nebo ke sta-
žení na webových stránkách www.oazaricany.cz. 
Přihlášky prosím odevzdávejte v recepci Oázy nebo za-
sílejte mailem na adresu oazaricany@oazaricany.cz .
Další informace obdržíte na tel. č. 736 679 097
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ÚZASNá SeZÓNA FLORbALOVé PŘíPRAVKy
V z h l e d e m 
k tomu, že se 
v letošním roce 
posunula větši-

na kluků z loňské přípravky do kate-
gorie elévů, neměli jsme jako trenéři 
velká očekávání a počítali jsme s tím, 
že budou kluci sbírat zkušenosti v niž-
ších výkonnostních koších. Překvape-
ním však byl již první turnaj, kde jsme 
skončili druzí. Za tuto sezónu zatím 
odehráli kluci v 6 turnajích 18 zápa-
sů, z toho 15 vítězných s bilancí + 59 
vstřelených gólů. 
Fantastické byly zejména dva poslední 
turnaje, které jsme oba vyhráli a posu-
nuli se tak do prvního výkonnostního 
koše mezi šest nejlepších týmů regio-
nu Praha a Středočeský kraj !
V předminulém turnaji nám dopo-
mohl prolomit druhá místa vynika-
jící Aleš Fiala, který se vrátil do týmu 
po zranění. První turnaj si vyzkoušel 
i Tadeáš Tůma a branku hájil ve dvou 
zápasech Denis Lubina. 

Neuvěřitelnou bojovnost a nasazení 
kluci předvedli na minulém turnaji 
v Kutné Hoře, kdy jsme postupně 
porazili Orku Čelákovice 8:4, ve 
druhém, podle mě nejkrásnějším 
a vyrovnaném zápase kluci porazi-
li naše kamarády z Čerčan 5:4 a ve 
finále si poradili s Chodovem 6:4. 
Branku tentokrát ve všech zápasech 
hájil bezchybný Adam Sojka, pilířem 
obrany byl Jáchym Steinhaizl a v úto-

ku se střelecky prosazovali Martin Vi-
tha a zejména Patrik Fiala, kterému 
to tam letos opravdu „padá“. V prv-
ních dvou zápasech obětavě pomohl 
gólově i herním přehledem  zkušený 
Honzík Dvořák. Do hry se zapojovali 
i noví hráči  - Adam Rožek, jehož to 
byl teprve třetí turnaj a tým nově do-
plnil nadějný Vojta Fiala, jehož to byl 
první turnaj v začínající florbalové 
kariéře. 
Chtěl bych touto cestou klukům po-
gratulovat, poděkovat a popřát hodně 
štěstí a radosti ze hry!
Zároveň bych chtěl pozvat holky 
a kluky narozené  v letech  2010 -2013, 
aby si přišli vyzkoušet trénink, a mohli  
s námi v budoucnu sdílet radost z ví-
tězství!
Tréninky pondělí 17:00 – 18.30 Pacov, 
čtvrtek 16:30 – 18:00 Městská hala 
Říčany. Další info na www.fbcricany.
cz nebo na facebooku.

Za trenéry FBC Draci Říčany 
Václav Steinhaizl
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Letošní ročník Říčanského poháru by se dal 
bez přehánění označit tanečním maratonem. Soutěžit se 
začalo již v páteční podvečer a to v kategoriích Pro-Am, 
soutěže končily kolem jedné hodiny po půlnoci a již v brz-
kých ranních hodinách v sobotu pokračovaly další soutě-
že tentokrát pod hlavičkou ČSTS. I přes harmonogram 
naplněný k prasknutí se nám podařilo ho dodržet a nemít 
žádný časový skluz. V 19 hodin tedy mohl začít galavečer 
se semifinále a finále Super Taneční ligy seniorů. K tanci 
i poslechu v části pro veřejnost hráli opět Ada & Denny 
Band v rozšířené sestavě. I v neděli se začínalo tančit velmi 
brzy. Na neděli se nám již podruhé podařilo vyhrát výběro-
vé řízení na konání soutěže v nejvyšší národní lize – tedy A. 
Počet soutěžících párů dokonce v neděli překonal hranici 
400. Od pátku do neděle se pak naší soutěže zúčastnilo 797 
tanečních párů.
V letošní porotě zasedla samá hvězdná jména. Vedle pre-
zidenta a viceprezidenta Českého svazu tanečního spor-
tu k nám zavítal ještě viceprezident svazu slovenského 
a k tomu porotci z Polska a Německa (i když původem jen 
tento porotce Čech). I účastí byla naše soutěž mezinárod-
ní. Přijely za námi páry ze Slovenska, Polska a Německa. 
Maďarské páry se soutěže nakonec zúčastnit kvůli nemoci 
nemohly. Kladné ohlasy se k nám dostávají nejen právě od 
párů, ale i od diváků a porotců. Slovenský porotce byl pře-
kvapený jak úrovní párů, tak celkovou organizací soutěže, 
kterou si velmi pochvaloval. 
Říčanský pohár patří již k tradičním soutěžím v České re-
publice a my jsme rádi, že jsme letos mohli pomyslnou úro-

veň soutěže ještě zvýšit a to konkrétně streamem na webu, 
který má zhruba jen sedm soutěží za celý rok. Fotky ze sou-
těže budou k nalezení na stránce www.ricanskypohar.cz. 
Podrobnější výsledky našich párů napíšeme v příštím čís-
le, ale již teď můžeme prozradit, že na nejvyšší příčky se 
ve svých kategoriích podívali například Honza a Pája, Fi-
lip a Lucka, Matěj a Agnes, Filip a Klárka, Filip a Martina. 
A tady je vidět, jak je důležité míti Filipa.
Poděkování patří hlavně našim sponzorům, jmenovitě: 
město Říčany a pan starosta Kořen (děkujeme za vyřešení 
svízelné situace), KC Labuť a dále firmám ICZ, Instalace 
Praha, Langfor, Penta Trading, Aproel (Hana Zákoucká), 
DreamTeam, Kasia, Esthé, E-DKP Říčany Copycentrum, 
Keso Praha s.r.o., Elektrocentrum Kadlec, Krotitelé Kotlů 
a dánské-kostky.cz. Mediálním partnerem je firma MAKS 
Říčany, která vydává Říčanský Kurýr. Velkou část caterin-
gu pro porotce a také bar na galavečeru zajišťovala Hos-
půdka a vinárna u Anežky. Děkujeme, velmi si vaší podpory 
vážíme.
Na zakončení plesové sezóny nás 13. dubna samozřejmě 
čeká již tradiční reprezentační ples našeho klubu Fuego. 
Jste všichni srdečně zváni. Lístky budou k dostání na taneč-
ním studiu Sokolská 6, případně na emailu info@fuego.cz
Těšíme se na vás u čtení dalšího čísla
 Vaše Fuego

42. ročník je úspěšně za námi
Ceny vítězům 
předali sta-
rosta Vladimír 
Kořen a prezid-
net ČSTS Petr 
Odstrčil.
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Pro mnohé diváky 
to může být pře-
kvapující, ale ří-

čanské volejbalistky již v první se-
zóně svého působení ve druhé lize 
žen „válcují“ své soupeřky. Posled-
ních dvanáct zápasů s žádným tý-
mem neprohrály a tak velmi naděj-
ně míří k bojům o postup do první 
ligy. V době uzávěrky Říčanského 
kurýra jsou po 26. kole na 2. místě 
v tabulce a to s těsným odstupem 
za týmem z Havlíčkova Brodu. 
Nebýt zaváhání na začátku sezó-
ny, kdy se tým seznamoval, byly 
by naše ženy určitě první. Úspěch 
říčanských volejbalistek však není 
žádným překvapením pro nás, ani 
pro odbornou veřejnost. Tým je 
totiž tvořen hráčkami, které mimo 
jiné hrály úspěšně v zahraničních 

soutěžích a byly i členkami státní 
volejbalové reprezentace. Do kon-
ce základní části zbývá pouze pět 
dvojzápasů, z toho dva domácí. 
Nejbližší domácí zápas nás čeká 9. 
3. 2019 v 10:00 v Městské sportov-
ní hale Říčany. Posledním domá-

cím zápasem, v základní části, pak 
bude boj proti Svitavám a to 23. 3. 
2019. Vstup je na všechny zápasy 
zdarma. Tedy neváhejte a přijďte 
fandit říčanským volejbalistkám. 

Filip Miler

Říčanské volejbalistky „drtí“ své soupeřky



ze sportu

Jeden z nejúspěšnějších střelců nej-
vyšší české fotbalové ligy Horst Sie-
gl se v Říčanech představí na ledě. A 
nebude sám, přiveze Sigi tým. Večer 
6. dubna 2019 v Merkur Ice Areně 
sehraje charitativní utkání hned 
několik známých jmen. Na podrob-
nosti jsem se zeptala pana Siegla, 
který akci spoluorganizuje.

Prozraďte čtenářům, co chystáte v 
Říčanech za akci? 
Akci samozřejmě pro fanoušky, po-
těšit je hokejem, kde se objeví známí 
úspěšní kamarádi s bohatou úspěš-
nou kariérou z reprezentace jak ho-
keje, tak i fotbalu a i některé známe 
osobnosti. 
Asi bychom Vás spíš čekali v ko-
pačkách než na bruslích. Jaký 
máte vztah k hokeji?
Pocházím z malého horského města, 
kde byl hlavní sport fotbal a v zimě 
lyže nebo hokej. Hokej mi i zůstal jako 
druhý oblíbený sport, který chodím 
hrát pravidelně 2 x týdně rekreačně.
Půjde o charitativní akci. Komu a 
na co konkrétně vybrané peníze 
věnujete? 
Ano jedná se o charitativní akci, vždy 
se snažíme, aby akce měla určitý pří-
běh, akce je pro konkrétní osobu, 
kterou jsme vybrali, ale více se dozví-
te v příštím čísle vašeho měsíčníku. 
Velké poděkování patří jak hráčům, 
tak městu Říčany a všem partnerům 
bez kterých by tato akce nemohla být. 
Doufáme, že se to bude líbit hlavně 

divákům, a že všichni společně pomů-
žeme dobré věci.
Na jaké hvězdy se v Říčanech mů-
žeme těšit?  
Jen namátkou jednáme např. s Jiřím 
Novotným, Jaroslavem Černým, Vlas-
timilem Vidličkou, Pavlem Kukou, 
Vladimírem Šmicrem, Karlem Pobor-
ským, Ivanem Haškem, Tomášem Jů-
nem, Ladislavem Vízkem, Martinem 
Altrichterem, Jaroslavem Bednářem, 
Jiřím Hrdinou, Františkem Ptáčkem, 
Sagvanem Tofim a Zdeňkem Toužim-
ským.

Jste srdečně zváni v sobotu  
6. dubna od 18.30 hod. do Merkur 
Ice Areny. Přijďte podpořit dobrou 
věc. Výtěžek ze vstupného a dary 
partnerů akce budou předány bě-
hem večera. Po zápase se můžete 
těšit na autogramiádu včetně fo-
cení pro diváky.

Partneři akce: Město Říčany, Sigi 
team, Merkur Ice Arena, ribanadresy.
cz, Auto Brejla, Říčanský longál, Pl-
zeňský prazdroj a.s.
 Kateřina Lauerová

Hvězdy na říčanském ledě pro dobrou věc
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ReALiTNí PORADNA
ing. Jana 
Karlachová
REMAX Alfa
Realitní makléřka  
pro Říčany a okolí

Chcete také poradit při 
prodeji, koupi nebo pro-
nájmu nemovitosti? Po-
šlete mi svůj dotaz k pro-
blému, který řešíte. 

OTáZKA: Dobrý den, rád bych se zeptal, jestli je po-
vinné mít průkaz energetické náročnosti před prodejem 
domu, v době, kdy ho teprve inzerujeme nebo stačí až při 
podpisu kupní smlouvy?  Tomáš L.

ODPOVĚď: Už několik let platí, že každý prodávající 
musí předložit originál energetického průkazu budovy 
(PENB) všem zájemcům o koupi. Tedy již v době, kdy 
začne nemovitost nabízet k prodeji, to znamená v inzer-
ci. Tato povinnost platí to pro majitele rodinných domů 
i bytů, při prodeji i pronájmu. V případě, že majitel 
domu energetický průkaz nezpracuje, je povinen ozna-
čit v inzerci nabízeného domu či bytu nejhorší třídou G. 

Takovým označením si výrazně snížíte zájem ze strany 
kupujících. Nejhorší stupeň G, signalizuje vysoké ná-
klady na vytápění a ohřev teplé vody, velké úniky tep-
la, a tedy potřebu výrazné investice do rekonstrukce. 
Je důležité vědět, že tím, že majitel označí energetický 
štítek budovy písmenem G, není nijak ochráněn před 
případnou kontrolou ze strany Státní energetické in-
spekce a vystavuje se riziku finanční sankce až do výše 
100 000 Kč. V případě prodej přes RK Vám makléř jistě 
pomůže PENB zajistit.

OTáZKA: Dobrý den. Chtěla bych prodat chatu a ná-
sledně do půl roku koupit rodinný dum. Veškeré peníze 
z prodeje chaty chci použít na koupi tohoto domu. Musím 
zaplatit daň z příjmu nebo ne?  Jitka T.

ODPOVĚď: Dobrý den, pokud použijete peníze za pro-
dej chaty k pořízení vlastního bydlení, pak jste od plat-
by daně z příjmu osvobozena. Je tam podmínka, že tuto 
vlastní nemovitost k bydlení musíte koupit do konce ná-
sledujícího roku po roce, ve kterém došlo k prodeji první 
nemovitosti.

Kontaktujte mne, pokud řešíte nějaký realitní problém:
e-mail:

 jana.karlachova@re-max.cz 
nebo přes webový formulář zde: 
www.janakarlachova.cz/rea-
litni-poradna
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 V sobotu 16. 
února pořá-
dal spolek 
Ryba histo-
ricky první 
m a s o p u s t . 
Za slunečné-
ho odpoled-
ne se sešly 
trochu nesměle všechny masky a při písničkách 
skvělých muzikantů procházely postupně celou ob-
lastí Ryby. Začala opravdu povedená taškařice. Tak 
jak jsme šli od domu k domu, zpívali písničky, tan-
čili a posilňovali se koblížky, koláči, guláškem, ale  
i něčím pro zahřátí, ostych postupně mizel. Stala se 
z toho povedená akce, která se protáhla dlouho do 
noci, sblížila všechny zúčastněné sousedy a ukáza-
la, že i dnes k sobě můžeme mít blíž a neschovávat 
se jen za zavřenými dveřmi. Už nyní se těšíme na  
2. ročník. Pozn. Spolek Ryba sdružuje obyvatele čás-
ti Říčan, které se říká Ryba a zahrnuje především 
ulice Nad Vodárnou, Oddechová a Potoční. 

Petra Kohoutková 

Masopust v Rybě

Přijďte s dětmi

Objevte 

skrytý svět 

peruánských 

domorodců

Živá
zvířata

Indiánské 

předměty 

a umění

23. 2.–20. 6. 2019 

Vydejte se 
s námi na výpravu!

výstava

Plakát_Kurýr.indd   1 16.01.2019   10:56:44
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PŘIPRAVU-
JEME

KRUCIPÜSK
 Pá 29 / 03 / 2019 – 20.30
   KonceRt.  

KRAUSbeRRY
 Pá 19 / 04 / 2019 – 20.00
   KonceRt.   

 
  
 

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

MňágA A ŽďoRP
 St 20 / 03 / 2019 – 20.00
     KonceRt známé a oblíbené KaPely.  

AbbA WoRLD ReVIVAL  
In LIVe SYMPHonIC SHoW
 Pá 22 / 03 / 2019 – 20.00
   PREMIERE 15 YEARS CELEBRATION!!! abba  
  tentoKRát jinaK. PRo naše věRné PoSluchače  
  jSme PřiPRavili SPeciální KonceRt K 15-ti letům  
  založení abba woRld Revival v živé  
  SymfonicKé Show.   

 SPOLEČNOS T A TA NEC 

PLES ZdRAv. A ZáChRANNé SLužBY
So 

 SPOLEČNOS T A TA NEC 

PRvNí ŘíČANSká vEŘEjNá TANČíRNA
Út

 SPOLEČNOS T A TA NEC 

PLES jAZYkOvé škOLY LANGFOR
So 

 SPOLEČNOS T A TA NEC 

SETkáNí SENIORů S hudBOu
Po 

 dĚ TI 

PĚvECké MLádí
Út Projekt Patriot. zuš říčany.

 kONCERT Y 

dvĚ TváŘE jITkY vRBOvé
St od trampské písně k swingu, doprovází hot jazz Praha. Koncert z cyklu 
„jazzové večery v Říčanech”.

 SPOLEČNOS T A TA NEC 

PRvNí ŘíČANSká vEŘEjNá TANČíRNA
Út

 kONCERT Y 

MňáGA A žďORP
St Koncert známé a oblíbené kapely.

 kONCERT Y 

ABBA WORLd REvIvAL  
IN LIvE SYMPhONIC ShOW
Pá PREMIERE 15 YEARS CELEBRATION!!! abba tentokrát jinak. Pro naše 
věrné posluchače jsme připravili speciální koncert k 15-ti letům založení abba 
world revival v živé symfonické show.

 SPOLEČNOS T A TA NEC 

PLES FOTBALISTů
So

 vá žNá hudBA 

TRIO INCENdIO 
St Koncert z cyklu „kruh přátel hudby”.

 kONCERT Y 

kRuCIPÜSk, support: The Scoffers 
Pá Koncert.

těšíme se na vaši návštěvu!

20.00

09

19.00

05

14.00

11

19.30

13

info@kclabut.cz

NEBuď LABuť A  zajdi na KultuRu!

20.00

20

ŠPeJbL’S HeLPRS  
AC / DC ReVIVAL bAnD
 Pá 05 / 04 / 2019 – 20.30
   KonceRt nejlePší Revivalové  
  KaPely ac/dc...  

eSteR KočIčKoVá  
& MooDY CAt bAnD
 St 22 / 05 / 2019 – 20.00
   jazzové StanadaRdy neStandaRdně.   

MňáGA A žďORP 
– koncert
 nezaměnitelný styl kapely z valašského meziříčí oslovuje české 
posluchače napříč generacemi. Kromě písniček z nové desky mňága 
zahraje i nejznámější hity. chytlavé melodie i texty zcela jistě nenechají 
nikoho nehybně stát...

TRIO INCENdIO 
– koncert kPh
  filip zaykov (housle), vilém Petras (violoncello) a Karolína  
františová (klavír) si spolu poprvé zahráli v roce 2016 jako členové 
akademie komorní hudby, která spolupracuje s německou nadací villa 
musica. Po této zkušenosti se rozhodli založit trio na hamu v Praze.  
v r. 2017 soubor absolvoval mezinárodní letní akademii iSa  
v Rakousku. v rámci akademie obdrželi cenu za interpretaci  
české soudobé hudby. v září 2017 získalo trio 1. cenu v prestižní  
soutěži gianni bergamo classic music award ve švýcarském luganu,  
o měsíc později bylo zařazeno jako „aspirant ensemble“ do programu  
european chamber music academy (ecma), která pořádá  
pro vybrané soubory koncerty a mistrovské kurzy po evropě. 

kRuCIPÜSk 
– koncert
 milí milovníci hutných kytarových riffů a nesmrtelných groovů.  
Krucipüsk vás vroce 2019 navštíví na mnoha festivalech  
i samostatných vystoupeních s koncertním programem složeným  
z nezapomenutelných hitů, jako je druide, láska je kurva, cesta,  
aeronehet, Krucipüsk, Sine amore nihil, máme se, cirkus 
dneska nebude atd., doplněných o písně z nově vydaného 
singlu „country hell“ a „zabil jsem Robota“, které jsou již  
ke stažení na Spotify a i-tunes, a jsou předzvěstí připravovaného 
12. studiového alba, jenž spatří světlo světa 1.11.2019 na cd+lP  
pod názvem „countRy hell“, a ke kterému vyrazí koncem roku 2019 
na tour po čechách a moravě ve výtečném obsazení: tomáš hajíček 
sr.- voc., tomáš hajíček jr.- drums, Peter boška - guitar, Pepa Křeček 
- bass posíleného o skvělé žesťové trio! vroce 2019 je tomu také, 
jářku, už 29 let,co tato skupina, pod vedením zakladatele a zpěváka 
strejdy tomáše, začala poletovat po českých, ale i evropských podiích 
a plnit všechny smysly posluchačů svým „jazzaerobigovýmštýlkem“.  
za tu dobu se nesmazatelně vryla do životů, snů a duší desetitisíců 
věrných fanynek, fanoušů a dětského publika nevyjímaje. a vězte 
tedy, že léta páně 2020 bude Krucipüsk slavit 30 let své existence  
a k tomuto jubileu připravuje pro vás věrné fanoušky, společně  
s pořadateli festivalu  Rock for churchill, jedinečný koncert s mnoha 
významnými hosty hudební a divadelní scény, který se bude konat 
17.4.2020 v pražském fóru Karlín. co dodat závěrem .....?   Krucipüsk, 
toť kapela, jenž svým vytříbeným vkusem pro rytmiku a harmonii,  
nenechá jeden úd v klidu a jak je vidno a nakonec i slyšno, Krucipüsk  
se neflákají, jenžto „práce šlechtí“, a oni tento „Klasikův“ slogan 
bezesporu ctí :-) zkrátka, je stále na co se těšit :-) 
více na www.krucipusk.cz nebo na fb. budeme se na vás 
těšit!!! děkujeme za přízeň, buďte zdrávi a žijte dobře.:-)
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DRobečKY z PeRnÍKU
 Út 02 / 04 / 2019 – 19.30
   hRají: SIMONA STAšOvá (cena thalie),  
  ANdREA dAňkOvá, ČESTMíR GEBOuSký,  
  hELENA kAROChOvá, ERNESTO ČEkAN / FILIP  
  CíL, vOjTĚCh ZávESký.  Režie: MILAN SChEjBAL.  
  dojemná Komedie inSPiRovaná SKutečným  
  Příběhem.  

Sto zVÍřAt
 Pá 12 / 04 / 2019 – 20.00
   KonceRt.   

RADŮzA
 St 24 / 04 / 2019 – 20.00
   KonceRt.   

TANEČNí ZákLAdNí kuRZY PRO MLádEž 
– Sezóna 2019
oznamujeme  vám,  že  základní  kurz  tance  a společenského 
chování bude zahájen v sobotu  14. září  2019 v 17.00 a 20.00 hodin 
v sále Kc labuť v říčanech, ul. 17. listopadu 214. Kurz vede taneční 
mistr ing. ivan vít s partnerkou p. janou vítovou. 
více informací a přihlášku najdete na: kclabut.cz v sekci „taneční”.
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PŘIPRAVU-
JEME

KRUCIPÜSK
 Pá 29 / 03 / 2019 – 20.30
   KonceRt.  

KRAUSbeRRY
 Pá 19 / 04 / 2019 – 20.00
   KonceRt.   

 
  
 

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

MňágA A ŽďoRP
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     KonceRt známé a oblíbené KaPely.  

AbbA WoRLD ReVIVAL  
In LIVe SYMPHonIC SHoW
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   PREMIERE 15 YEARS CELEBRATION!!! abba  
  tentoKRát jinaK. PRo naše věRné PoSluchače  
  jSme PřiPRavili SPeciální KonceRt K 15-ti letům  
  založení abba woRld Revival v živé  
  SymfonicKé Show.   

 SPOLEČNOS T A TA NEC 

PLES ZdRAv. A ZáChRANNé SLužBY
So 

 SPOLEČNOS T A TA NEC 

PRvNí ŘíČANSká vEŘEjNá TANČíRNA
Út

 SPOLEČNOS T A TA NEC 

PLES jAZYkOvé škOLY LANGFOR
So 

 SPOLEČNOS T A TA NEC 

SETkáNí SENIORů S hudBOu
Po 

 dĚ TI 

PĚvECké MLádí
Út Projekt Patriot. zuš říčany.

 kONCERT Y 

dvĚ TváŘE jITkY vRBOvé
St od trampské písně k swingu, doprovází hot jazz Praha. Koncert z cyklu 
„jazzové večery v Říčanech”.

 SPOLEČNOS T A TA NEC 

PRvNí ŘíČANSká vEŘEjNá TANČíRNA
Út

 kONCERT Y 

MňáGA A žďORP
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 kONCERT Y 

ABBA WORLd REvIvAL  
IN LIvE SYMPhONIC ShOW
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 SPOLEČNOS T A TA NEC 

PLES FOTBALISTů
So

 vá žNá hudBA 

TRIO INCENdIO 
St Koncert z cyklu „kruh přátel hudby”.

 kONCERT Y 

kRuCIPÜSk, support: The Scoffers 
Pá Koncert.

těšíme se na vaši návštěvu!
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NEBuď LABuť A  zajdi na KultuRu!
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Otevírací doba během výstav:
po – čt  14:00 – 18:00
pá zavřeno
so 10:00 – 18:00, ne 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
živá Amazonie
do 20. června 2019

Kolik druhů stromů dokážete určit? 
Smrk? Dub, buk, břízu nebo borovi-
ci? Představte si procházku tropic-
kým deštným lesem, kde roste 16 
tisíc druhů stromů. Deštným lesem, 
který je největší na světě. Tropickým 
pralesem s dosud neobjevenými 
rostlinami a živočichy. Jací zde žijí 
lidé? Jaké mají zvyky? Jak se oblé-
kají? Co se od nich můžeme naučit?
Vydejte se s námi na výpravu do pe-
ruánské Amazonie a objevte skrytý 
svět místních domorodců a jejich 
život v jednom z nejrozmanitějších 
koutů světa.
Kromě obrazových panelů uvidíte 
i exponáty, které přicestovaly přímo 
z Amazonie. Součástí výstavy budou 
i živá zvířata, např. žabky prales-
ničky nebo morčata.
Výstavní panely a předměty jsou 
zapůjčeny z Muzea Vysočiny Havlíč-
kův Brod. Panely vytvořila organiza-
ce Students for the Living Amazon.
Výstava je velmi vhodná i děti.
Vstupné 60 Kč/ zlevněné 30 Kč/ ro-
dinné 150 Kč
Děti do 3 let a senioři nad 70 let 
mají vstup na výstavy zdarma.

DOPROVODNé PROGRAMy 
K VýSTAVě žiVá AMAZONie:
Komentovaná prohlídka 
výstavy „živá Amazonie“ 
s indiánským programem 
pro děti
neděle 10. března, 15:00 indiánský 
program pro děti, 16:30 komentovaná 
prohlídka
Na výstavě uvidíte kolem stovky origi-
nálních předmětů dovezených z Ama-
zonie. Jaký je jejich příběh? Komen-
tovaná prohlídka s jedním z autorů 
výstavy Jiřím Lipenským odhalí infor-

Co se děje v kultuře

mace k vystaveným předmětům, o ži-
votě domorodců a amazonské přírodě.
Pro děti bude připraven doprovodný 
program - výroba masek s indiánský-
mi ornamenty.
Povede Jiří Lipenský a Marie Tvrdo-
ňová
Vstupné 60/30/150 Kč, 
rezervace nutná!

beseda: K pramenům 
Amazonky
pondělí 11. března, 19:00-21:00

Věděli jste, že prameny Amazonky 
objevili češi? A to teprve před 20 
lety? Přijďte na besedu o třech úspěš-
ných českých expedicích do Peru, 
které uskutečnil tým studentů a vědců 
z Přírodovědecké fakulty Univerzity 
Karlovy. Na základě výsledků expedi-
ce vznikly jedinečné mapy, mnoho od-
borných článků a publikace „K pra-
menům Amazonky“. 
Vyprávět a promítat fotografie bude 
profesor Bohumír Janský z katedry 
fyzické geografie a geoekologie PřF 
UK v Praze.
Vstupné 50 Kč

Večerní komentovaná pro-
hlídka výstavy živá Amazonie
středa 3. dubna, 19:00 

Na výstavě uvidíte kolem stovky origi-
nálních předmětů dovezených z Amazo-
nie. Jaký je jejich příběh? Komentovaná 
prohlídka odhalí informace k vystave-
ným předmětům, o životě domorodců 
a amazonské přírodě.
Vstupné 60/30/150 Kč

Cyklus workshopů Vyrobte si 
to sami: Hračky
pondělí 4. března, 18:00

Na pátém workshopu si vyzkoušíte vý-
robu zvířátek z ponožek, hraček z kar-
tónu i háčkování.
Povedou Petra Skřivánková a Jana 
Véghová
Vstupné 200 Kč, rezervace nutná!

Cyklus workshopů Vyrobte si 
to sami: Recy-věci 
pondělí 1. dubna, 18:00 

Na po-
s l e d n í m 
workshopu 
se budeme 
v ě n o v a t 
recy-věcem 
- výrobkům 
ze starého oblečení (výroba „špagá-
tů“ a jejich využití, jednoduché šití).
Povedou Petra Skřivánková a Jana 
Véghová
Vstupné 200 Kč, rezervace nutná!

REZERVACE AKCÍ: marie.tvrdo-
nova@muzeum.ricany.cz, tel.: 722 
074 782
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Ze SbíReK MUZeA: NiKáb  

Prázdniny s muzeem – letní 
příměstské tábory Muzea Říčany

Co se děje v kultuře

V minulém čísle jsme začali představovat exotické 
předměty ze sbírky říčanského z muzea.  Tentokrát 
zaměříme naši pozornost na předmět z prostředí geo-
graficky bližšího, ovšem neméně evokujícího vzdálené 
kraje. Je jím historický nikáb (rouška přes obličej).  Ni-
káb je charakteristickou součástí oděvu muslimských 
žen a zakrývá celý obličej s výjimkou očí. 
Jinými typy zakrytí obličeje jsou hidžáb 
a čádor (zakrývají vlasy, nikoliv obličej) 
a burka (zakrývá vše, přes oči je síťka). 
Nikáb bývá většinou černý, může mít ov-
šem i jiné barvy. Zpravidla se však jedná 
o barvy tmavé. Nikáb z říčanského mu-
zea byl vytvořen z hnědého sametu a je 
vyšíván stříbrným a zlatým dracounem 
tak, aby byl zdoben rostlinnými motivy. 
Další části výšivky na nikábu jsou červené 
a žluté. Nikáb se v současné době nosí na-
příklad v Saudské Arábii a přilehlých stá-
tech, dříve byl však populární i jinde, což 
dokazuje říčanský exemplář. Ten pochází 
z bosenského města Feidža a do muzea jej 

daroval redaktor a spisovatel Karel Kozák (známý i pod 
pseudonymem Šimon Kozák).
Zajímá vás, jaké oděvy nosí lidé v cizích krajích? Pak 
se přijďte podívat na výstavu Živá Amazonie v říčan-
ském muzeu. Uvidíte oděvy indiánských kmenů Ashá-
ninků a Shipibů.  Jan Boukal

Pohodový řemeslný tábor
– příměstský tábor na 
Říčanské hájovně (nejen 
pro teenagery)
Kdy: 5. – 9. srpna 2019, 
vždy od 8:30 do 16:30 h
Kde: Říčanská hájovna u Světic 
a její okolí
Pro koho:  od 11 do 16 let 
Cena: 2 700 Kč (v ceně stravování 
– denně 2 svačiny, oběd, pitný re-
žim, program, lektoři)
Sourozenci: 2 500 Kč / dítě (po-
kud se tábora zúčastní sourozenci, 
každý z nich platí tuto cenu)
Vypravte se s námi na tvořivou 
cestu kolem světa! Prozkoumáme 
kontinenty na Zemi a na každém 
se něco přiučíme - budeme praco-
vat se dřevem, vlnou, hedvábím. 
Samozřejmě si před tím na cestu 
ještě něco dobrého upečeme a uva-
říme. Na Antarktidě si upleteme 
čepici či šálu, od indiánů se naučí-
me, jak vyrobit lapač snů a až nám 

bude Země malá, podíváme se i do 
vesmíru! :)
Tábor je určen pro starší děti, bude-
me tedy pracovat i na náročnějších 
projektech, režim bude volnější, 
přesto nebudou chybět i hry a zá-
bava.
Informace a přihlášky: 
edita.jezkova@muzeum.ricany.cz, 
323 603 161 
Muzeum Říčany pořádá ještě další 
dva příměstské tábory (Dobro-
družství ve větvích a Neposedný 
řemeslný tábor), jejichž kapacita je 
v tuto chvíli již naplněna.

Řezání a broušení 
kamenů v Didaktickém 
centru geologie v sezóně 
2019
19:00-21:00
Termíny: soboty 16. 3., 13. 4., 18. 
5., 15. 6., 20. 7., 17. 8., 21. 9., 19. 
10., vždy 14:00-17:00 
Přijďte se podívat, jak se řežou 
a brousí horniny v geologické 
laboratoři. Přineste si svůj vlastní 
kamínek. Rozřízneme ho a vy si 
kamínek zkusíte vyleštit. 
Cena dle velikosti kamene.
Rezervace nutná: na tel. 
323 603 161 (nejpozději 2 pra-
covní dny před vybraným termí-
nem) nebo prostřednictvím for-
muláře na webu Muzea Říčany 
v sekci Akce.
Povede Pavel Bednář, ředitel 1. 
ZŠ Říčany
Na realizaci akcí finančně přispěl 
Středočeský kraj.
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ODDěLeNí PRO DOSPěLé 
Masarykovo nám. 66 
Tel. 323 602 654 
E-mail: 
dospele.odd@knihovna.ricany.cz

ODDěLeNí PRO DěTi 
Komenského nám. 1910 
Tel. 323 605 920 
E-mail: 
detske.odd@knihovna.ricany.cz

WWW.KNiHOVNA.RiCANy.CZ

VýPŮJČNí HODiNy:
Oddělení pro dospělé: pondělí až pátek od 8.30 do 18.00, 
sobota 8.30 – 12.00
Oddělení pro děti: pondělí od 12.00 do 18.00, úterý od 

12.00 do 17.00, středa a čtvrtek od 8.30 do 18.00, pátek 
od 12.00 do 17.00 a nově každou první sobotu v měsíci 
od 8.30 do 12.00.

autorské čtení a beseda, čtvrtek 21. března od 
18 hodin, odd. pro dospělé
Generál Andor Šándor působil v nejvyšším velení Čes-
koslovenské armády, poté byl v letech 2001 - 2002 šé-
fem české vojenské zpravodajské služby. Pracoval také 
jako náčelník odboru vojenské diplomacie a zahranič-
ních vztahů Vojenské zpravodajské služby ČR a jako 
vojenský přidělenec na velvyslanectví ČR v Londýně.
Je často zván do médií jako špičkový odborník se 
schopností analyzovat mezinárodně bezpečnostní 
problematiku. Na toto téma napsal mnoho odbor-
ných prací. Své znalosti a zkušenosti předává rovněž 
jako lektor studentům a dalším zájemcům. Přednášel 
mimo jiné na Oxford University, University of New 
York in Prague, Prague Security Study Institute, VŠE 
v Praze či na Univerzitě Karlově. Účastnil se také kon-
ferencí o krizovém řízení (T-Soft, Tovek a další).  
Knižně vyšly jeho paměti „Čeká nás pohroma?“,  které 
nesou podtitul „Životní příběh generála tajné služby“. 
Paměti nejsou jen běžnými memoáry, s popisem vlast-
ního života od dětství až do moudrosti let, ale autor 

své vzpomínky zpestřuje ostrými úvahami, historický-
mi obrazy, někdy až ironickými komentáři a výhledy 
do možná nebezpečné budoucnosti.

Knihovna dále připravuje pořad se Sta-
nislavem Motlem s názvem „Kam zmizel 
zlatý poklad republiky“, který se usku-
teční 18. dubna. Stanislav Motl již v naší 
knihovně byl před pěti lety a nadchl mno-
ho posluchačů zcela zaplněné knihovny 
svým pásmem o filmových hercích v době 

2. světové války. Věříme, že neméně zají-
mavé bude i zkoumání, co se stalo s naším 
zlatým pokladem. Byly to desítky a desítky 
tun, včetně takřka sedmnácti tun zlatých 
mincí nevyčíslitelné historické hodnoty...
Na pořady Husovy knihovny je vstup 
volný.

Generál Andor Šándor – Jak bezpečný 
je svět, ve kterém žijeme?

Galerie Kotelna pro vás připravila výjimečnou 
výstavu AUSTERITy Marka Schovánka.  Autor 
narozený v Čechách vyrůstal a studoval v Ka-
nadě. Vystavoval v New yorku, Londýně, Vídni, 
Mariboru, Berlíně a dalších městech historicky 
zasvěcených umění.
Jeho tvorba byla prezentována na velkých výsta-
vách v DOxu (2015), Tančícím domě (2015), 

jeho díla zdobila fasádu předvánoční Kotvy 
(2017). V Kotelně jste jeho plastiky mohli vidět 
na výstavě Blind RAM (2017). V letošním roce 
připravuje také výstavu v Obecním domě.
Vernisáž výstavy v galerii Kotelna proběhne ve 
čtvrtek 14. 3. od 18.30 hod. Výstavu si můžete 
prohlédnout do 25. 4. 2019.

Michaela Kočová
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informační centrum
Masarykovo nám. 83
251 01 Říčany
tel.:  323 618 169

ladŮv kraj a okolí...
kulturní a sportovní kalendáŘ 
www.laduv–kraj.cz
změna programu vyhrazena
Vstupenky na veškeré akce získají zájemci u pořadatelů

Co se děje v kultuře

do 21.4. Praha Rozhledny ve věži – Výstava modelů rozhleden a věží ze sbírky Tomáše Hob-
zíka a různé artefakty z činosti Klubu přátel rozhleden. Koutek pro děti, kvízy 
a soutěže i pro dospělé. Vodárenská věž na Letné.

do 20.6. Říčany Živá Amazonie – Výprava do peruánské Amazonie, skrytý svět místních 
domorodců a jejich život v jednom z nejrozmanitějších koutů světa. Obrazové 
panely i živá zvířata. Muzeum.

1.3. - 2.3. Říčany 14.00  - 17.00 Výměnný bazar oblečení – Kolik kousků přinesete, tolik si budete moci 
odnést. Vstupné 50 Kč platí na oba dva dny (můžete přijít i opakovaně). 
Muzeum.

2.3. Uhříněves 10.30 Sobotní pohádka – Jak si Kuba Marjánku zasloužil - hraje Divadlo KAPSA 
Andělská Hora. Vhodné pro děti od čtyř let, vstupné 100 Kč, rodinné vstupné 
20% sleva. Divadlo U22.

2.3. Říčany 19.00 Ples Zdravotní a záchranné služby – Kulturní centrum Labuť.

3.3. Kamenice 13.00 Masopust – Prodej pochutin, průvod maškar s kapelou a BlackOut Fire Thea-
ther Praha. Ringhofferovo náměstí.

3.3. Velké Popovice 14.30 čarodějův hrad – Loutkové divadlo, vstupné 50 Kč. Sokolovna.

4.3. Říčany 18.00-19.30 Vyrobte si to sami – Hračky. Kurz povedou Petra Skřivánková a Jana Végho-
vá. Vstupné 200 Kč, rezervace nutná. Muzeum Říčany.

5.3. Kolovraty 19.30 Křeslo pro hosta – Mé cesty ke hvězdám - povídání s astronautem a astrofyzi-
kem Jiřím Grygarem. Moderuje Štěpán Kovář. Klub U Boudů. 

8.3. Kunice 20.00 Oldies Disco – Písničky k tanci a poslechu na přání nejen z 80. a 90. let. 
Zámek Berchotold.

9.3. Velké Popovice 9.00 - 15.00 Ladovské vepřové hody – Zabijačkové dobroty, ukázky bourání masa, pro-
hlídková trasa pivovarem s malým občerstvením a školou čepování piva, sklá-
dání soudků, vypalování na dřevo a mnoho dalšího. Pivovar Velké Popovice.

9.3. Svojšovice 13.00 Šešovický masopust – 9. ročník masopustu s vepřovými hody. Masopustní 
průvod vychází od Sokolovny ve Strančicích ve 12 hod na náves ve Svojšovi-
cích.

9.3. Uhříněves 14.00 Dětský karneval – Soutěže, předtančení, vyhodnocení masek. Vstupné 70 Kč, 
dospělí 100 Kč. Divadlo U22.

9.3. Uhříněves 19.30 Divadelní ples – Masopustní hry, tombola, k tanci a poslechu hraje kapela 
Corbells, vstupné 200 Kč. Divadlo U22.

9.3. Štiřín 19.30 Květinový ples - 30. léta v rytmu swingu. Večerem prování Hana Heřmánková, 
Ondřej Havelka a Václav Větvička. Vstupné 600 Kč.

9.3. Říčany 20.00 Ples Jazykové školy LANGFOR – Kulturní centrum Říčany

10.3. Říčany 7.55 Nedělní pochod s Líbou – Turistický pochod Řevnice - Řitka - Bojov, 10,5-
15 km. Odjezd vlakem ze Říčan, přihlášky na tel. 723 513 431 nebo libuse.
rohoskova@centrum.cz.

10.3. Říčany 15.00 Komentovaná prohlídka výstav „Živá Amazonie“ – Od 15 hod proběhne 
indiánský program pro děti, od 16.30 hod komentovaná prohlídka s jedním 
z autorů výstavy Jiřím Lipenským. Děti si budou moci vyrobit masku s indián-
skými ornamenty. Vstupné 60/30/150 Kč. Muzeum.

11.3. Říčany 14.00 - 17.00 Taneční odpoledne – K poslechu a tanci hraje skupina Amoroso, přijde i kou-
zelník Grino. Vstup zdarma. Kulturní centrum Labuť. 
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11.3. Říčany 19.00 - 21.00 K pramenům Amazonky – Beseda o třech úspěšných českých expedicích do 
Peru, které uskutečnil tým studentů a vědců z Přírodovědné fakulty Univerzity 
Karlovy. Vyprávět a promítat bude profesor Bohumír Janský, vstupné 50 Kč. 
Muzeum.

11.3. Tehov 19.00 Bosenské pyramidy – Přednáška slečny Avy Chrtkové v zasedací místnosti 
Obecního úřadu. Vstup zdarma.

14.3. Uhříněves 19.30 Ondřej Havelka a jeho Melody Makers – Koncert s názvem Rhapsodie 
v modrém pokoji. Vstupné 550 Kč. Divadlo U22.

16.3. Uhříněves 10.30 Sobotní pohádka – Loutková pohádka O zajíčkovi plná krásné hudby a pís-
niček. Vhodné pro děti od tří let, vstupné 100 Kč, rodinné vstupné 20% sleva. 
Divadlo U22.

16.3. Říčany 14.00 - 17.00 Řezání a broušení kamenů – Řezání a broušení vlastních kamínků v Di-
daktickém centru geologie. Cena dle velikosti kamene. Doporučujeme teplé 
oblečení, rezervace nutná (viz web Muzea Říčany - Akce).

16.3. Tehov 14.00 a 20.00 Maškarní ples – Pohádkové odpoledne pro děti od 14 hod, soutěže a bohatá 
tombola, vstupné 20/50 Kč. Večer pro dospělé od 20 hod s hudební skupinou 
(Po)Krok. Tombola, soutěž o nejlepší masky, vstupné 120 Kč. Kulturní sál 
Obecního úřadu.

16.3. Kamenice 20.00 Kamenický ples – Vstupné 250 Kč. Kulturní dům.

17.3. Říčany 9.00 Soutěž CZECH MAJORETTES, Z.S. – Pořadatel soutěže je Taneční studio 
Dance EB Říčany ve spolupráci s mažoretkami Sympa Praha. Vstupné 50/100 
Kč. Sportovní hala.

17.3. Velké Popovice 14.30 O zlé koze – Loutkové divadlo, vstupné 50 kč. Sokolovna.

19.3. Kamenice 19.30 Ondřej Ruml – Koncert stále populárního interpreta, který zazpívá Ježka, 
Voskovce a Wericha. Spolu s ním zahraje Matěj Benko Quintet. Kulturní dům.

20.3. Říčany 20.00 MACBETH – Záznam z operního představení opery Macbeth podle slavného 
příběhu Williama Shakespeara předvede v Pařížské opeře Státní opera Berlín 
s mezinárodním obsazením. Cena 260 Kč. Centrum Na Fialce. 

20.3. Říčany 19.00 Mňága & Žďorp – Koncert v Kulturním centru Labuť.

23.3. Říčany 7.00 - 18.00 Okolím Říčan - 50. rovnoběžka – 41. ročník turistického pochodu 9, 19, 25, 
37 km. Start na nádraží ČD od 7 do 10 hod, cíl v Říčanském pivovaru 11 - 18 
hod. Startovné 40 /30 Kč.

23.3. Ondřejov 15.00 Akademie – Vystoupení účastníků kurzů - kytary, flétny, karate, sebeobra-
ny, Parkour&Freerun, Taekwon-Do, rokenrolu, Rope Skippingu, muzikálu, 
baletu, Hip Hopu a zajímaví hosté. Vstupné dobrovolné. Sportovně kulturní 
centrum.

23.3. Říčany 19.30 Ples Fotbalistů – Kulturní centrum Labuť

26.3. Kolovraty 19.30 Matka a dítě – Večer z cyklu Tělo-Mysl-Zdraví. Náš vývoj v rodině z pohledu 
celostní terapie, přednáší Michal Kolář. Klub U Boudů.

27.3. Říčany 19.00 SpaceX - historie, současnost i budoucnost – Přednáška našeho předního 
odborníka na kosmonautiku Dušana Majera o progresivní firmě SpaceX, která 
se zabývá lety do vesmíru včetně letů civilních. Centrum Na Fialce.

31.3. Říčany 10.30 Velikonoční pohádka – Divadélko Romaneto hraje pohádku Jak pan Slepička 
a paní Kohoutková malovali vajíčka. Vstupné 80 Kč. Kaple Olivovy dětské 
léčebny.

31.3. Velké Popovice 14.30 Pohádka o Slunci – Loutkové divadlo, vstupné 50 Kč. Sokolovna.
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byty, nemovitosti  
n Ubytování a pronájem pokojů v Říčanech v RD se za-
hradou, pro firmy i jednotlivce. Tel. 737 511 734.
n Pronajmu krásný prostorný nový byt v Říčanech, 2+ 
kuchyňský kout, parkovací stání. Tel. 608 880 058.
n Hledám v Říčanech a okolí malou zahrádku k pronájmu, 
nebo část zahrady (možno i za výpomoc s údržbou), za úče-
lem sezónního pěstování. Email: lenka.hof@centrum.cz.
n Zdravotnice a malý vychovaný pejsek hledají dlouho-
dobý pronájem cca. 1 + 1 Říčany a okolí. Děkuji mob: 
723 451 445. 

ZamĚstnání 
n Přijmu kadeřnici na ŽL, Širová ul. Říčany. Info na tel. 
777 598 089.
n Akademie doučování přivítá do svého týmu nové lek-
tory ČJ a M pro ZŠ a SŠ. Tel. 720 362 324.
n Hledám pedikérku a kosmetičku na ŽL. Více na 
608 132 440.
n Olivova dětská léčebna přijme zdravotní sestru a pra-
covníka údržby.  Kontakt: Olga Trnková, personální od-
dělení, Tel.: +420 323 619 189, 602 627 741, Email: per-
sonal@olivovna.cz.
n Hledáme novou kolegyni/kolegu do zavedené pojišťo-
vací kanceláře v centru Říčan. Nabízíme pestrou a zají-
mavou práci v  přátelském prostředí malého kolektivu. 
Práce je na IČO, ale s unikátní garancí fixního měsíčního 
výdělku a možností dalšího rozvoje. Vhodné i pro absol-
venty SŠ/VŠ. Předchozí zkušenosti z oboru nejsou pod-
mínkou, zájemce rádi proškolíme. Pro bližší informace 
kontaktujte paní Homolkovou, tel. 603869332, leona.
homolkova@obchod.csobpoj.cz.
n Hledám řemeslníky na střešní práce. Tel. 723 571 757.

ostatní 
n Prořezávání a kácení stromů z lana. Opravy nátěry 
střech, okapů, fasád a jiné výškové práce michalptak@cen-
trum.cz , tel: 603 712 174.
n Doučování matematiky a fyziky, student ČVUT. Tel. 
607 570 747.
n Malířské a lakýrnické práce Jan Tobiáš. Práce o víken-
dech bez příplatku, rozpočet zdarma. Tel: 604 427 432, to-
bih@seznam.cz.
n Prodej slepiček: Drůbež Červený Hrádek prodává sle-
pičky Tetra hnědá, Dominant ve všech barvách a Green 
Shell-typu Araukana. Stáří 14- 19týdnů, cena 159 -209,- 
Kč/ ks. Prodej: Říčany - u zim. stadionu - 23.3.2019 -10.00 
hod. Výkup králičích kožek - cena dle poptávky. Info : Po-
-Pá 9.00 - 16.00 hod., tel. 601 576 270, 728 605 840.

n Prodám 2 dámská elektrokola CRUSSIS stáří 2 a 3 
roky. Najeto 200 km. Vše za 30 tis. I jednotlivě. Tel: 
723 749 021.
n „Hubneme s jídlem“ studio Vitality, Černokostelecká 
526, Říčany. Informace: 777 150 457.
n Hledám brigádníka nebo zahradníka na údržbu zahrady 
v Říčanech. Tel. 603 498 558.
n Provedeme hydroizolace plochých střech - foliové sys-
témy z mPVC na balkony, terasy, pergoly, garáže, jezírka vč. 
oplechování. Luboš Marek, 777 969 939, izolace.marek@
seznam.cz.

Soukromá řádková inzerce je od roku 2016 zpoplatněna takto:
první řádek textu zůstává za 50 kč, dva řádky jsou za 100 kč, 3–5 řádků za 150 kč, 

6–7 řádků za 200 kč. ceny komerční řádkové inzerce si vyžádejte na adrese: inzerce.
kuryr@ricany.cz. inzerce nabízející pronájem bytu bude nadále zařazena jako komerční. 

Řádková inzerce musí být zaplacena před vydáním konkrétního čísla.

inzerce.kuryr@ricany.cz
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Město Říčany, pod č. e.: 52 388 a č.j.: 47 762/2019-MURI/
OHS/00035 ze dne 20.2.2019 a v souladu s platnou Směrnicí 
města Říčany č. 1/2009 zveřejňuje záměr obce: 

uzavřít na dobu určitou 5 let nájemní smlouvu na pronájem 
komerčního bytu č. 09 ve 4. podlaží domu č. p. 35 Masarykovo nám. 
v Říčanech kategorie standard, typ 3 + 1 o celkové ploše 117,28 m2.

Přihláška do řízení o přidělení bytu se podává na předepsaném 
formuláři v termínu do 29. 3. 2019, přičemž za datum podání se 
považuje datum osobního doručení přihlášky do podatelny MěÚ 
v Říčanech, nebo datum doručení přihlášky zaslané poštou. Formulář 
přihlášky, náležitosti přihlášky, podmínky a průběh řízení o přidělení 
bytu jsou k dispozici na veřejných stránkách www.ricany.cz nebo 
v podatelně MěÚ v Říčanech. Konečné přidělení bytu v režimu řízení 
o přidělení komerčního bytu schvaluje Rada města Říčany na základě 
provedeného výběrového řízení. 

Výběrové řízení bude provedeno formou veřejného otevírání 
obálek v zasedací síni MěÚ v Říčanech v termínu, kter ý 
bude př ihlášeným účastníkům oznámen. Hlavním kritériem 
je nejv yšší nabídnutá cena měsíčního nájemného a splnění 
podmínky složení jistiny před konáním výběrového řízení 
ve v ýši 33 500 Kč na účet města Říčany č. účtu: 6015-
724201/0100, VS 36123509 a specif ický symbol uvede 
f yzická osoba rodné číslo a právnická osoba IČ. 

Prohlídky bytu se budou konat po předchozí telefonické dohodě s pí 
Havránkovou. Kontakty pro sjednání prohlídky jsou tel.: 323 618 165 
nebo e-mail: renata.havrankova@ricany.cz.

Odbor správy majetku

Město Říčany, pod č. e.: 52 383 a č.j.: 47 757/2019-MURI/
OHS/00035 ze dne 20.2.2019 a v souladu s platnou Směrnicí 
města Říčany č. 1/2009 zveřejňuje záměr obce: 

uzavřít na dobu určitou 5 let nájemní smlouvu na pronájem 
komerčního bytu č. 10 ve 4. podlaží domu č. p. 35 Masarykovo nám. 
v Říčanech kategorie standard, typ 1 + 1 o celkové ploše 51,15 m2.

Přihláška do řízení o přidělení bytu se podává na předepsaném 
formuláři  v termínu do 29. 3. 2019, přičemž za datum podání se 
považuje datum osobního doručení přihlášky do podatelny MěÚ 
v Říčanech, nebo datum doručení přihlášky zaslané poštou. Formulář 
přihlášky, náležitosti přihlášky, podmínky a průběh řízení o přidělení 
bytu jsou k dispozici na veřejných stránkách www.ricany.cz nebo 
v podatelně MěÚ v Říčanech. Konečné přidělení bytu v režimu řízení 
o přidělení komerčního bytu schvaluje Rada města Říčany na základě 
provedeného výběrového řízení. 

Výběrové řízení bude provedeno formou veřejného otevírání 
obálek v zasedací síni MěÚ v Říčanech v termínu, který bude 
přihlášeným účastníkům oznámen. Hlavním kritériem je nejvyš-
ší nabídnutá cena měsíčního nájemného a splnění podmínky 
složení jistiny před konáním výběrového řízení ve výši 14 600 
Kč na účet města Říčany č. účtu: 6015-724201/0100, VS 
36123510 a specifický symbol uvede f yzická osoba rodné číslo 
a právnická osoba IČ. 

Prohlídky bytu se budou konat po předchozí telefonické dohodě s pí 
Havránkovou. Kontakty pro sjednání prohlídky jsou tel.: 323 618 165 
nebo e-mail: renata.havrankova@ricany.cz.

Odbor správy majetku
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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

Sokolský biograf (známý jako Bio Sokol) byl postaven roku 1921. Právě z uvedeného roku pochází tento snímek zachycující 
dokončovací práce v budoucí Sokolské ulici. Původně měli mít sokolové svůj kinosál v domě č. 6 na náměstí, ale nakonec byl 
postaven s využitím dvou vojenských baráků, dovezených do Říčan z Broumova. Biograf byl hojně využíván, během roku 1922 zde 
bylo promítnuto 190 filmů. Kromě toho sloužil pro pořádání plesů, tělocvičných akademií a divadelních představení.  V roce 1950 
kino vyhořelo. Údajně chytlo od přetopených kamen. Do současné doby se dochovala pouze menší část stavby, která je na snímku 
rozestavěná zcela vpravo. Objekt patří T. J. Sokol Říčany a Radošovice, který zde cvičí společně s nájemcem - tanečním klubem 
Fuego, také jsou zde chovatelské potřeby.


