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Jiří Ort, 
farář Českobratrské církve evangelické 
v Uhříněvsi a v Říčanech

Velikonoční svátky mě vždy znovu fascinují. Protože je v nich koncentrována podstata křesťan-
ství – i podstata našeho vlastního hledání. To zní komplikovaně a vznešeně, že? Ale ono to tak 
komplikované a vznešené není. Ono je to prostě o životě. A je to geniálně jednoduché. Ježíš z Na-
zareta totiž rozpoznal lidskou touhu po přijetí. Po bezpodmínečném přijetí. Toto přijetí nabízel 
ve jménu Božím.

Geniálně jednoduché, ale také nesmírně riskantní. Nabízet přijetí bez kontroly? Nabízet člověku, 
že jeho život má smysl takový, jaký je – bez podmínek? To nemůže dobře dopadnout. Hlubokou 
pravdou je, že to „dobře“ nedopadlo. A nedopadá. Protože člověk vždy chtěl a chce kontrolovat a 
určovat, co je správné. Určovat řád a pravidla, podle kterých mají ti druzí žít – aby se on sám cítil 
bezpečně. Používá k tomu nejrůznější způsoby, nejrůznější ideologie – mohli bychom to shrnout 
termínem – nejrůznější náboženství. Skutečně to dobře nedopadlo – Ježíš i se svou zvěstí skončil 
na kříži. Byl se svou nabídkou exemplárně odmítnut.

Všichni si uvědomujeme, že každé společenství, každá společnost musí fungovat podle nějakých 
pravidel. Ale Ježíš mluví o něčem jiném – žádná společnost ani žádné náboženství nemá právo 
určovat, jakou kdo má mít identitu. Protože každého člověka přijímá Pán Bůh a přijímá ho bez 
podmínek. Že je to iluze? Právě velikonoční zvěst přichází s ujištěním, že není. Křesťané vyzná-
vají, že Bůh Ježíše z Nazareta vzkřísil. Že se přiznal k němu osobně se vším, co přinesl. K jeho 
nabídce přijetí. 

Znovu a znovu se s tím pereme. Znovu a znovu jako křesťané selháváme v prezentaci Ježíšovy 
základní zvěsti o přijetí. Znovu a znovu se snažíme si přijetí osobně zasloužit a vyžadujeme to 
pak logicky i u druhých. Zlobíme se na druhé, že nechápou, jak mají žít. Je nám smutno ze sebe, 
protože i my osobně selháváme. Já selhávám a je mi smutno. A do toho přichází velikonoční zvěst 
o bezpodmínečném přijetí. Okouzluje mě, jak nám naše představy neustále dává do uvozovek. 
Ano – je to velice prosté. Je to o životě, ve kterém smíme přijmout sami sebe i druhé. Protože 
jsme přijati. 

Dennodenně vidíme kolem sebe strach i jej sami zažíváme. Bojíme se ohrožení našich jistot, 
našich představ, a proto se ostře vymezujeme vůči druhým. Moc bych nám všem přál, aby nám 
byly právě Velikonoce se svojí zvěstí posilou, která nás zbaví strachu z toho, že selžeme, která nás 
zbaví zloby na druhé, že selhávají. Která nám umožní těšit se ze života.

Slovo úvodem
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Akci pořádají: Na akci spolupracují:

aneb místo Petřína 
na Lázeňskou louku

Májové 
   slavnosti

● Piknik v trávě (deky s sebou)
● Staročeský kolotoč a střelnice
● Májka pro všechny zamilované
● Řemeslné stánky od 12 hodin
● Občerstvení na celý den
● Koncert kapely Jazzmazec

Doprovodný program
●  Křtíme srstnatého nosorožce – pravěké aktivity Muzea Říčany v geoparku u 1. ZŠ  
● Zamilované fotografie od profesionála

Od 13 hodin program na pódiu:
● Vystoupení mateřských škol
● Veselý program pro děti s Fun Activity
● Divadélko - Jak se krotí princezna
● Koncert kapely Troufalost (ZŠ Bezručova)
● Řezbářská show Jaroslava Pecháčka

majove_slavnosti_FINAL.indd   1 25.03.19   19:33



Informace z radnice

Krátce ze zastupitelstva 
dne 13. 3. 2019
u Zastupitelstvo schválilo úpravu rozpočtu města na rok 
2019. V příjmech počítá s částkou 2 996 550 Kč z plánova-
cích smluv, ve výdajích třeba s částkou 50 000 Kč na dětské 
hřiště u Ládek, 600 000 Kč na Chodník Květná Kuří.

Hlasy pro: 17, nepřítomno: 4
u Zastupitelé schválili investiční záměr Vodovod Otavská 
v úseku Jizerská – Na Obci v předloženém znění.

Hlasy pro: 17, nepřítomno: 4
u Zastupitelstvo schválilo revizi investičního záměru na 
akci Rekonstrukce tribuny u fotbalového hřiště v Říčanech 
a rozdělení akce na dvě etapy. 

Hlasy pro: 16, zdržel se: 1, nepřítomno: 4
u Zastupitelstvo vzalo na vědomí předloženou územní stu-
dii U Trati a souhlasilo s uzavřením plánovací smlouvy.

Hlasy pro: 17, zdržel se: 1, nepřítomno: 3
u Zastupitelstvo souhlasilo s uzavřením Dodatku č. 4 k 
plánovací smlouvě se společností BYTY Říčany. Obsahem 
je zejména dokončení valu podél komunikace II/101 včetně 
izolační zeleně a sadových úprav v původně dohodnutém 
rozsahu, avšak bez realizace chodníků a laviček (neumož-
ňuje to sklon terénu), a zároveň úhrada finančního příspěv-
ku ve výši 300 000 Kč městu Říčany.

Hlasy pro: 17, zdržel se: 1, nepřítomno: 3
u Zastupitelstvo schválilo členy a předsedy osadních výbo-
rů Jažlovice, Kuří, Pacov, Strašín Voděrádky.

Hlasy pro: 18, nepřítomno: 3
u Zastupitelstvo schválilo rozdělení finančních prostřed-
ků na žádosti podané v programu Akce 2019 v celkové výši 
1 497 500 Kč, přičemž dle doporučení dotační komise dojde 
ke snížení požadované částky u vybraných projektů.

Hlasy pro: 16, zdržel se: 2, nepřítomno: 3
u Zastupitelstvo souhlasilo s nabízenou kupní cenou v roz-
mezí 1280 – 1520,- Kč/m2, v případě majetkoprávního 
vypořádání veřejně prospěšných staveb (Pražský okruh 
D0 – úsek 511 – Běchovice – D1.) za předpokladu odsou-
hlasení zveřejnění záměru úplatného převodu pozemků ve 
vlastnictví města Říčany.

Hlasy pro: 18, nepřítomno: 3

Pozvánka 
pro říčanskou veřejnost na

zasedání
Zastupitelstva města Říčany

ve středu 10. dubna 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

Krátce z rady dne 14. 2. 2019 
rada přijala celkem 18 usnesení

u Rada doporučila Zastupitelstvu schválit investiční zá-
měr Vodovod Otavská v úseku Jizerská – Na Obci.

Hlasy pro: 7  
u Rada souhlasila s uzavřením Servisní smlouvy pro 
zveřejňování jízdních řádů se společností ARRIVA 
CITY, s.r.o. a městem Říčany na pronájem a využívání 
52 ks vývěsných zastávkových zařízení pronajímatele, 
zahrnující pravidelnou kontrolu a údržbu těchto zaří-
zení v provozním režimu a aktualizaci informací o spo-
jích, přičemž roční hodnota nájmu činí 62 400 Kč bez 
DPH.

Hlasy pro: 7  
u Rada schválila realizaci dopravního opatření spočí-
vající v prodloužení stávajícího podélného parkovacího 
stání při pravém okraji ulice Rýdlova v úseku od ulice Šte-
fánikova k ulici Jiráskova ve směru k ulici Olivova. Tímto 
usnesením není dotčeno rozhodování příslušných orgánů 
státní správy.

Hlasy pro: 7  
u Rada souhlasila s pronájmem pozemků (Komenského 
náměstí), dne 11. 5. 2019 společnosti ALL IN PROMO-
TION s.r.o., za nájemné 1000 Kč pro uspořádání hudební 
produkce spojené se zábavou pro děti od 8:00 do 22:00 
hodin, a s uspořádáním této akce souhlasí.

Hlasy pro: 4, proti: 1, zdrželi se: 2  
u Rada vzala na vědomí přehled o využití městských po-
zemků, na kterých jsou umístěny cizí stavby.

Hlasy pro: 7  
u Rada souhlasila s vyhlášením veřejné zakázky Zakládá-
ní a péče o květinové výsadby v Říčanech formou zjedno-
dušeného podlimitního řízení.

Hlasy pro: 6, zdrželi se: 1  

Krátce z rady dne 21. 2. 2019   
– rada přijala celkem 36 usnesení

u Rada schválila uzavření nájemních smluv na pronájmy 
sportovišť v majetku města Říčany.

Hlasy pro: 4, proti: 1, zdrželi se: 1, nepřítomno: 1
u Rada souhlasila s ukončením Rámcové kupní smlouvy 
č. 107/2004-M na zajištění výpočetní techniky pro MěÚ 
v Říčanech uzavřené dne 3. 11. 2004 se společností F. F. T., 
s.r.o. se sídlem Černokostelecká 526/55a, Říčany-Radošo-
vice 251 01 a to formou výpovědi města Říčany v 24měsíční 
výpovědní lhůtě. 

Hlasy pro: 4, zdrželi se: 2, nepřítomno: 1
u Rada souhlasila s udělením výjimky z počtu dětí v jed-
notlivých třídách pro školní rok 2019/2020: Mateřská ško-
la Srdíčko Říčany celkem bude 96 dětí: jedna třída 26 dětí, 
jedna třída 22 dětí. Další dvě třídy po 24 dětech, nevyžadují 
udělení výjimky.
Mateřská škola U Slunečních hodin celkem bude 173 dětí: 
třídy po 26 dětech, jedna třída 25 dětí a jedna třída 20 dětí. 
Další třída s 24 dětmi, nevyžaduje udělení výjimky. 
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Informace z radnice
Mateřská škola Zahrádka Říčany celkem bude 112 dětí ve 
čtyřech třídách po 28 dětech. 
Mateřská škola Čtyřlístek Říčany, v budově ul. Domažlická 
ve třídách A, B, C, D po 26 dětech a ve třídě E 15 dětí; v bu-
dově ul. Kolovratská ve třídě A 10 dětí, B 16 dětí a C 14 dětí, 
tj. celkem 159 dětí.

Hlasy: pro: 6, nepřítomno: 1
u Radní souhlasili s pronájmem části pozemku na Komen-
ského náměstí o výměře cca 60 m2, ve dnech 1. - 5. 3. 2019 
za celkové nájemné ve výši 500 Kč, pro uspořádání kulturní 
akce pro děti - loutkového představení putovního divadla 
Jindřicha Dvořáka.

Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1
u Rada schválila uzavření veřejnoprávní smlouvy na po-
skytnutí individuální dotace ve výši 40.000 Kč na podporu 
tisku monografie „Tomáš Hřivnáč“. 

Hlasy pro: 5, nepřítomno: 2

Krátce z rady dne 28. 2. 2019  
– rada přijala celkem 8 usnesení

u Rada souhlasila s kompletním pročištěním škar-
pového tělesa v Říčanském na lese, profilace větví 
podél škarpového tělesa a pročištění a obnažení pro-
pustku za cenu 288 101 Kč vč. DPH zhotovitelem H. 
Neumannem.

Hlasy pro: 4, proti: 1, nepřítomno: 2
u Rada souhlasila, že technický dozor investora (TDI) 
a koordinátora BOZP v rámci stavební akce Stavební 
úpravy budovy základní školy Kuří – přestavba na ma-
teřskou školu provede NDCon, s.r.o., za cenu 359 128 
Kč vč. DPH. 

Hlasy pro: 5, nepřítomno: 2
u Rada schválila realizaci dopravního opatření č. 3/2019 
– „Blokové čištění komunikací v Říčanech“ dle „Harmo-
nogramu letního blokového čištění“ a v souvislosti s tímto 
opatřením instalaci přenosného DZ č. B 28 „Zákaz zasta-
vení“ s dodatkovou tabulkou „Blokové čištění“, kde bude 
dále uveden datum a doba, kdy bude čištění probíhat. 
Tímto usnesením není dotčeno rozhodování příslušných 
orgánů státní správy.

Hlasy pro: 5, nepřítomno: 2

Krátce z rady dne 7. 3. 2019  
– rada přijala celkem 29 usnesení

u Rada doporučila Zastupitelstvu vzít na vědomí zpraco-
vanou územní studii U Trati a souhlasit s uzavřením plá-
novací smlouvy.

Hlasy pro: 5, nepřítomno: 2
u Rada doporučila Zastupitelstvu schválit revizi inves-
tičního záměru akce Rekonstrukce tribuny fotbalového 
hřiště v Říčanech a ukládá OSM předložit tento materiál 
na nejbližším zasedání ZMŘ.

Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1
u Rada souhlasila se zahájením zadávacího řízení na 
podlimitní veřejnou zakázku č. 1/2019 Intenzifikace 
ČOV, Říčany, formou otevřeného řízení dle § 56 záko-

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 17. 4.

u  s místostarostkou Hanou Špačkovou 
každou čtvrtou středu v měsíci, 17–18 h. 
Tento měsíc bude 24. 4.

u  s místostarostou Davidem Michaličkou  
každou první středu v měsíci, 17–18 h. 
Tento měsíc bude 3. 4.

na č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a 
schvaluje zadávací dokumentaci této veřejné zakázky.

Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1
u Rada doporučuje Zastupitelstvu schválit rozdělení 
finančních prostředků na žádosti podané v programu 
Akce 2019 v celkové výši 1 497 500 Kč, přičemž dle do-
poručení Dotační komise dojde ke snížení požadované 
částky u vybraných projektů. 

Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1
u Rada schválila realizaci dopravního opatření č. 
5/2019 – místní úpravu provozu na pozemní komu-
nikaci Štěchovická („Zákaz vjezdu všech motoro-
vých vozidel“ s dodatkovou tabulkou „Mino dopravní 
obsluhu“ a C 9a „Stezka pro chodce a cyklisty“, dále 
svislého dopravního značení B 24a „Zákaz odbočová-
ní vpravo“ a B 24b „Zákaz odbočování vlevo“ na ulici 
Jizerská a dopravního značení C  9b „Konec stezky pro 
chodce a cyklisty“ v ulici Na Obci). Tímto usnesením 
není dotčeno rozhodování příslušných orgánů státní 
správy.

Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1
u Rada souhlasila se schválením Veřejnoprávní 
smlouvy o dotaci na poskytování sociální činnosti na 
rok 2019 mezi poskytovatelem Středočeským krajem 
a příjemcem DPS Senior a stacionář Olga Říčany 
v celkové výši 4 347 300 Kč.

Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1
u Rada schválila uzavření servisní smlouvy na technic-
kou podporu Portálu občana se zhotovitelem společností 
DATRON, a.s., za cenu 84 300 Kč bez DPH ročně po 
dobu udržitelnosti projektu 5 let.

Hlasy: pro: 6, nepřítomno: 1
u Rada jmenovala na základě konkurzního řízení ze dne 
7. 2. 2019 magistra Jana Šindeláře do funkce ředitele 2. 
ZŠ Bezručova Říčany a to od 1. 7. 2019.

Hlasy pro: 5, nepřítomno: 2
u Rada vybrala dodavatele Výsadby krajinné zeleně, 
Říčany II: STROMMY COMPANY s.r.o. s celkovou 
nabídkovou cenou 4 413 154,59 Kč vč. DPH. Součástí 
smlouvy je i rozvojová péče o vysazené dřeviny a ná-
sledná péče o založené travní plochy a oplocenku po 
dobu 3 let.

Hlasy: pro: 6, nepřítomno: 1 
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POrTáL ObČaNa
město spustilo novou aplikaci pro elektronickou komunikaci s občany

Na konci února 2019 přešel do ostrého provozu nový 
systém pro on-line komunikaci mezi občanem a měst-
ským úřadem. Takzvaný Portál občana bude zajišťovat 
elektronické vyřízení životních situací a poskytovat 
přehled o stavu jejich zpracování. Samoobslužná ko-
munikace občan - úřad nahradí osobní nebo poštovní 
kontakt mezi stranami (občan - úřad) a umožní vyří-
dit závazek či podání prostřednictvím elektronických 
on-line formulářů, a to i mimo úřední hodiny, a zjed-
noduší a zrychlí práci úřadu. Systém mohou využívat 
rovněž podnikatelé, a to fyzické i právnické osoby. Ří-
čany jsou tak jedním z prvních měst v republice, které 
uvádí do praxe elektronizaci veřejné správy. Systém 
Portál občana byl realizován za spolufinancování EU 
v rámci Integrovaného regionálního operačního pro-
gramu a vznikl za spolupráce IT odboru Městského 
úřadu a společnosti DATRON, a.s.

Služby, které Portál občana poskytuje

Portál občana je rozdělen na veřejnou část a na neve-
řejnou část, která je přístupná po přihlášení/registra-
ci občana. Veřejná část obsahuje seznam životních 
situací a jejich popis, jak v nich má občan postupo-
vat (stavební povolení, registrace vozidel, řidičské 
průkazy, občanské průkazy, cestovní pasy, matrika, 
živnostenské podnikání, vodoprávní úřad, odpady, a 
mnoho dalších). Dále si může občan v neveřejné čás-
ti stáhnout potřebné formuláře pro jednotlivé životní 
situace, vytisknout, vyplnit je a doručit na podatelnu 
města. Ve veřejné části portálu najde občan také kom-
pletní seznam kontaktů na pracovníky úřadu.
Přístup do neveřejné části Portálu občana vyžaduje 
jeho registraci v systému, aby byl občan jednoznačně 
identifikovatelný. V této části portálu získá uživatel 
další individualizované služby a možnost elektronic-

kého podání formulářů. Formuláře se automaticky 
předvyplňují známými údaji o přihlášené osobě nebo 
podnikatelském subjektu. Občan nebo firma budou 
moci sledovat historii odeslaných formulářů a stav 
jejich projednávání. Registrovaný občan může přes 
portál hradit platby on-line (platební brána). V sou-
časnosti se tak dají platit poplatky za psa a za odvoz 
odpadu. Užitečnou funkcionalitou portálu je tzv. 
„hlídací pes“, který umožňuje nastavit upozornění na 
končící platnost dokladů. Upozornění přijde občanovi 
na uvedený e-mail.

Kde Portál občana najdu

Přístup na Portál občana najdete na stránkách města 
(www.ricany.cz), v sekci Radnice/Potřebuji si vyřídit. 
Nebo na odkazu: https://obcan.ricany.cz/obcan/. 

Jak se na Portál občana přihlásit 
(neveřejná část)

Přihlásit se na Portál občana je možné několika způsoby: 
a) přes moje ID
b) přes datovou schránku
c) přes elektronickou eObčanku (je potřeba čtečka či-
pových karet + aplikace eObčanka)
Na závěr chci požádat obyvatele Říčan, aby Portál 
občana vyzkoušeli, aby měli odvahu se zaregistrovat 
a aby systém aktivně používali. Bude to ku prospěchu 
jejich a ku prospěchu pracovníků městského úřadu.

Vladimír Polánský
radní města za KM

Částečná uzavírka
V termínu 15. 4. 2019 – 28. 4. 2019 se bude realizovat 
nátěr protihlukové stěny  na komunikaci II/101 ulice 
Říčanská za ul. Kolovratská směr Pod Lihovarem. Při 
těchto dokončovacích pracích bude omezen provoz 
v jednom pruhu (částečná uzavírka). Doprava bude ře-
šena opět dynamickými světly, která reagují na provoz 
podle vypočítaného algoritmu a aktuálně upravují svůj 
algoritmus podle provozu. Stejný systém byl s úspě-
chem použit i při budování této protihlukové stěny.  
 Michal Šilinger,
 vedoucí Odboru správních agend a dopravy

Platební terminály v IC
Informační centrum Říčany na ná-
městí i v rondelu oznamuje svým 
návštěvníkům i zákazníkům, že 
v průběhu dubna budou v obou 
pobočkách zavedeny platební ter-
minály pro bezhotovostní platby. 
Všichni naši klienti nyní již budou 
moci nakupovat suvenýry, mapy, 
dárky, vstupenky či 
jízdenky s plateb-
ními kartami bez 
nutné hotovosti. 
Věříme, že vás tato 
novinka potěší.

V dubnu začíná blokové čištění ulic!
Žádáme majitele vozidel, aby respektovali dopravní značení 
a v uvedených termínech vyparkovali svá auta.
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Říčanští posluchači premiérového ročníku virtuální 
univerzity třetího věku převzali osvědčení

První cyklus virtuálních přednášek 
U3V Lékařské fakulty v Plzni Uni-
verzity Karlovy probíhal premiérově 
v Říčanech od října 2018 do letošní-
ho března. Dvacet dva posluchačů 
se účastnilo 20 přednášek na téma 
„Zdravé stárnutí“. Město podpořilo 
studium seniorů z Říčan finančně 
a technicky. Dům s pečovatelskou 
službou poskytl prostor. Zakončení 
dvouletého studia proběhne příští rok 
slavnostně v pražském Karolinu. 
Osvědčení o absolvování prvního 
roku studia obdrželo dvacet dva účast-
níků univerzity třetího věku od garan-
ta programu, Lékařské fakulty v Plzni. 
Slavnostní předání za účasti místosta-
rostky Hany Špačkové (Klidné město) 
proběhlo v obřadní síni MěÚ na Ma-
sarykově náměstí 20. března 2019. 
Kromě osvědčení obdrželi posluchači 
jako bonus nahrávku všech předná-
šek, které si v prvním roce kurzu vy-
slechli. Mohou si tak opětovně probrat 
témata, která je zaujala. 
Pravidelně každé pondělí se v DPS na 
Komenského náměstí scházeli stu-
denti z řad seniorů. On-line přenos 
z Lékařské fakulty v Plzni jim nabídl 
pestrou škálu přednášek předních 
odborníků z různých oblastí medicíny.  
I virtuální přednášky dávají poslucha-
čům možnost komunikovat s předná-
šejícími, a to prostřednictvím mailu 
během přednášky i po jejím skončení.
 „Přednášky mi daly celkový pohled 
na tělo člověka. Já bych je zaměřila 
více na problematiku co dělat, aby-

chom zůstali soběstační co nejdéle,“ 
komentuje studium jedna z poslu-
chaček paní Zdena Šerá a pokračuje:  
„To, co jsme se dozvěděli, mne bavilo 
a jsem vděčná přednášejícím za jejich 
přístup k nám. Děkuji všem, kdo se 
podílí na této osvětě,“ dodává jedna 
z držitelek studentského indexu.
Kurz je dvouletý a přednášky probí-
hají každý týden od října do března. 
Všech 22 studentů, kteří končí v břez-
nu 2019 první ročník studia, má zájem 
pokračovat i ve druhém roce. Po jeho 
absolvování obdrží Osvědčení Lékař-
ské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy 
o absolvování celé virtuální univerzity, 
a to v červnu 2020 přímo ve staroby-
lém Karolinu v Praze.  
Posluchači se během dvouletého stu-
dia seznamují se základy somatologie, 
nejčastějšími onemocněními ve stáří 
a jejich prevencí, tématy ze sociální-

ho zabezpečení a zdravotně sociální 
oblasti. „Ve druhém roce studia budou 
probírána například témata Oční one-
mocnění spojená se stárnutím, Poruchy 
sluchu ve stáří a jejich léčba, Preventivní 
aspekty stomatologické protetiky, Cévní 
onemocnění mozku a mnohá další, tak 
aby posluchači získali základní znalosti 
a základní orientaci v péči o své zdraví,“ 
prozrazuje docentka Libuše Čeledová 
z Lékařské fakulty v Plzni, která zde 
přednášky organizuje.
Univerzita třetího věku působí na 
Lékařské fakultě v Plzni již 30 let. 
„Říčany jsou prvním městem, ve kte-
rém jsme díky podpoře představitelů 
města vyzkoušeli její virtuální podobu 
formou on-line přenosu přednášek,“ 
pochvaluje průkopnický přístup 
města docentka Čeledová.
Ani ředitelka DPS Říčany Iveta Zá-
vodská nešetřila chválou: „Já samo-
zřejmě tuto akci hodnotím velmi vyso-
ko, je to naprostá novinka, se kterou 
jsme neměli žádné zkušenosti a která se 
ukázala jako mimořádně kvalitní akti-
vita pro naše seniory. V této souvislosti 
musím pochválit pracovníky IT odboru 
města, kteří nám každý týden perfektně 
připravují a nastavují techniku.“
V ceně kurzu 600 korun byla i publika-
ce, která slouží jako učebnice s názvem 
Člověk ve zdraví i v nemoci s podtitulem 
Podpora zdraví a prevence nemoci ve 
stáří. Občané Říčan měli kurz z poloviny 
hrazený městem.

Kateřina Lauerová
Tisková zpráva města

Účastníkům gratulovala místostarostka Hana Špačková (KM)

rada starších
K mé veliké radosti se konala v úterý 19. března první „povolební“ Rada starších. Setkání na radnici se zúčastnilo 10 
říčanských občanů – seniorů, kteří se zajímají o dění kolem sebe, o aktivní život ve městě nebo v DPS Senior. Hned 
v úvodu jsme se dohodli na pravidelném setkávání, vždy jednou za měsíc, mimo letní prázdniny. Podrobněji jsme 
hovořili o připravovaném projektu charitativního obchůdku „Koloběh“ a aktivit, které budou s jeho provozováním na 
náměstí souviset. Všichni se shodli, že se na obchůdek i na klub pro seniory velmi těší. Hledali jsme nový název, který by 
vyjadřoval obě činnosti, na které bude tato organizace zaměřena. Co byste řekli názvu: Sen, charitativní obchod a klub 
Říčany? Všichni přítomní se dále dozvěděli o připravovaných akcích. 16. května vystoupí většina mateřských škol a jedna 
základní škola pro naše „seniorky – matky“ k jejich svátku v kulturním centru Labuť. Už nyní vás všechny srdečně zveme! 
Na podzim se pak můžete těšit na divadelní představení říčanského ochotnického spolku Tyl Říčany. Ve volné diskuzi jsme 
se dotkli snad všeho, co se v Říčanech děje – staví, provozuje, připravuje. Nejdelší diskuze byla okolo provozu autobusu 
„Městská“, dále o sběru separovaného odpadu, o výsadbě květinových záhonů, o připravované publikaci, která nabídne 
všem občanům ucelený přehled o sociálních službách. Nakousli jsme plno dalších témat, diskuze byla pestrá, zajímavá 
a dlouhá. Přítomní se také vyjadřovali k tomu, jaký si přejí koncert, který chtějí děti ze žákovského zastupitelstva všem 
seniorům věnovat jako dárek. Zvítězila dechová hudba se zpěváky. Příště vás na tento koncert pozveme. Příští setkání 
Rady starších se uskuteční 16. dubna 2019 ve 13 hodin na radnici. Všichni jste srdečně zváni! 

Hana Špačková, místostarostka
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Lavičky v říčanském lese čekají  
nejen na seniory

Říčanská radnice dokončila realizaci dalšího z vítězných 
projektů pébéčka Překvapte Říčany. Lavičky v říčanském 
lese nejen pro seniory jsou rozmístěny na plánovaných pat-
nácti místech. Začala stavba posilovny na Lázeňské louce 
a intenzivně se připravuje minigolf na Marvánku. Dojít 
by mělo i na rozšíření chodníku v Široké ulici, který již má 
stavební povolení. V parku pro -náctileté probíhají terénní 
úpravy a kácení. Projektant dokončuje jeho projekt. 
Druhý ročník Překvapte Říčany se může pochlubit dalším 
realizovaným projektem. Vítězný projekt v kategorii malé 
projekty Lavičky v Říčanském lese nejen pro seniory je 
hotový a lavičky čekají na výletníky. V městských lesích 
podél cest jich bylo rozmístěno patnáct. Polovina v lokalitě 
nad Jurečkem směrem ke Strašínu a druhá polovina v Ří-
čanském lese nad Olivovnou. Zprávu o realizaci s radostí 
přivítala i navrhovatelka projektu Zuzana Treglerová, která 
spolupracovala s úřadem i při realizaci veřejné zakázky. A 
jak hodnotí svoji účast v projektu Překvapte Říčany? 

„Upřímně řečeno, projekt Překvapte Říčany byl i velmi pří-
jemným překvapením pro mě, a to v tom, že je možné přijít 
s nápadem, který se skutečně v relativně krátké době zreali-

zuje. Pochválit musím i konstruktivní, věcnou a profesionální 
spolupráci s vámi, s panem Frankem a se všemi ostatními z 
Městského úřadu Říčany, se kterými jsem při realizaci mého 
projektu spolupracovala,“ shrnuje zkušenost paní Tregle-
rová a pokračuje: „Mám radost, že můj osobní čas věnova-
ný projektu přinesl své výsledky a věřím, že snad i ostatním 
milovníkům procházek v našem lese nově instalované lavičky 
zpříjemní čas v něm strávený.“ A doplňuje, co by ještě ráda 
změnila: „Jediné, co mě mrzí je, že lavičky nemohly být umís-
těny v lese v těsném sousedství Strašína, neboť to je území ve 
vlastnictví Lesů České republiky, tedy nepatří do katastru 
říčanského lesa. Pokud bych to tedy bylo možné, nabízím po-
moc při rozmístění alespoň několika laviček v lese v těsném 
sousedství Strašína, aby si strašínští senioři mohli vychutnat 
krásu lesní procházky blíže svému domovu a bez obav, že si 
nemají kde sednout.“
  
I ve třetím ročníku Překvapte Říčany máme opět přihlášen 
projekt, který zahrnuje rozmístění dalších laviček po výletní 
trase. 
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V zimních měsících město vysoutěžilo ve dvou výběrových 
řízeních dodavatele Venkovní posilovny na Lázeňské louce 
a minigolfu u vodní nádrže Marvánek. Na Lázeňské louce 
se již rýsují základy workoutu a hotovo by mělo být v dubnu.

U Marvánku již proběhlo kácení náletů na ploše bu-
doucího minigolfu a pokud vše půjde bez komplikací, 
v průběhu dubna zde vznikne adventure minigolf hřiš-
tě o devíti jamkách.

Industriální park pro -náctileté je vyprojektovaný. Na 
místě budoucího hřiště je již odstraněna náletová vege-
tace. Město nechalo zpracovat projekt dle schváleného 
investičního záměru na tuto lokalitu. Realizovat se bude 
zatím pouze první etapa projektu tak, aby investice ne-
přesáhla dva miliony korun. 

K realizaci je připraven i poslední nerealizovaný pro-
jekt z prvního ročníku Rozšíření chodníku v ulici Ši-
roká. Má již stavební povolení a realizace je v plánu na 
jaře 2019.

Kateřina Lauerová
Koordinátorka participativního rozpočtování

Tisková zpráva města

Budoucí venkovní posilov-
na na Lázeňské louce byla 
v pořadí druhý umístěný 
námět v kategorii malé 
projekty do půl milionu 
v loňském druhém ročníku 
pébéčka

Projekt I. etapa Industriálního parku 
získal v prvním ročníku 404 hlasů

U Marvánku vítězná firma již zamě-
řuje nový adventure minigolf 
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městské lesy ničí kůrovec. Správa lesa důsledně 
kácí napadené stromy a vysazuje nové 

Vichřice a kůrovec řádili v lesích po celé republice. 
Škody se nevyhnuly ani říčanským městským lesům. 
V loňském roce v důsledku nepřízně počasí a kůrovce 
muselo být vytěženo na dva tisíce kubíků dřeva. Správ-
ci lesa chystají na jaře k výsadbě několika tisíc dubů a 
jedlí. V další výsadbě chtějí pokračovat s buky, javory, 
jedlemi, modříny, smrky a douglaskami. Na místě zva-
ném „U Obrázku“ vzniklo tisoviště.
Lesy v majetku města jsou zhruba o rozloze 241 hektarů. 
V městských lesích bylo v loňském roce vytěženo celkem 
2.096 m³. Z čehož v důsledku několika vichřic na jaře loň-
ského roku odtěžili těžaři zhruba 700 kubíků především 
modřínů. Polomy se podařilo zlikvidovat již v polovině 
minulého roku. Správa městských lesů odtěžené dřevo 
plnohodnotně prodala prostřednictvím aukce. Především 
vyvrácené stromy byly převážně jednotlivě v porostu což 
si nevyžádalo následné zalesnění. Velké kácení proběhlo 
zejména na podzim od září do prosince 2018 z důvodu 
kůrovcové kalamity. V důsledku umírání stromů  bylo vy-
těženo na 1.380 kubíků dřeva. Správci lesa si ale pochva-
lují úspěšný prodej přes internetové aukce: „Přes složitou 
situaci na trhu se podařilo dřevo prodat prostřednictvím 
aukce za dobrou cenu.“ Trh se dřevem je zahlcený a chybí 
zpracovatelé. Vzhledem k vývoji trhu se dřevo ve velkém  
prodává do Číny.
Část náhradní výsadby  lesníci vysadili, především po těž-
bě v mladých porostech, zejména u světické hájenky. Zde 
se přesazuje jedle z přirozeného zmlazení. Objednáno 
k výsadbě je několik tisíc sazenic dubu. Ty  vysadí zejména 
na třech velkých plochách pokácených v důsledku kůrov-
cové kalamity. Duby by měly plnit funkci větrolamů a po-
rostou zejména v okrajových pásmech vykácených lokalit 
u hájenky, U Obrázku a u bosonohé stezky nad Olivovnou. 
„Pokračujeme v úpravě druhové skladby lesa. Jednak musí-
me přizpůsobit lesní ekosystém klimatické změně, která nás 

podle vědců zcela určitě čeká,“ vysvětluje starosta Vladimír 
Kořen (Klidné město) a dodává: „Lesy druhově pestré jsou 
ale hlavně mnohem stabilnější v případě škůdců. V rámci 
debat se také zabýváme otázkou, zda neudělat několik hek-
tarů jako bezzásahovou oblast, kde příroda dostane úplnou 
volnost v přirozeném vývoji. Ale je to jen debata a nevím, jak 
by takový nápad veřejnost přijala.“  
 Další výsadba proběhne až na podzim po vyklizení pasek od 
těžebních zbytků. Pokud se podaří sehnat sazenice budou se 
sázet buky, duby, javory, jedle, modříny, smrky, douglasky. 
Snahou je zajistit různorodost budoucího porostu. V lokalitě 
U Obrázku  už lesníci vysadili několik druhů tisů.
Kromě bedlivého sledování stavu stromů, důsledného 
kácení a rychlého odvozu napadeného dřeva, jsou pro 
omezení šíření škůdců používány i lapače a lapáky. 
Je nutné poznamenat, že i zelený strom vypadající na 
první pohled zdravě, může být napaden kůrovcem a 
musí být včas pokácen. Kácení provádějí zkušené fir-
my vybavené profesionální technikou na vymezeném 
prostoru. „Poněkud zbytečně si lidé stěžují a volají na 
firmy zpracovávající kůrovcovou hmotu městskou policii 
nebo informují správce lesa o špatném postupu firmy. 
Jsou to na první pohled profesionálové a vědí co dělají,“ 
povzdechl si Jiří Dvořák správce městských lesů. Kvůli 
kůrovcové kalamitě je takzvaná úmyslná těžba zdra-
vých stromů zakázána. Těží se pouze z důvodu asanace 
kůrovcového dříví.
Vzhledem k průběhu zimních měsíců je předpoklad, že 
kůrovcová kalamita bude nejspíše pokračovat. Rozměry 
kůrovcové kalamity jsou patrné po celé republice. Množe-
ní kůrovce napomáhá suché počasí. Nezbývá než si přát 
dostatek srážek pro nově vysazené stromy i pro zlepšení 
přirozené rovnováhy, aby mohla příroda eliminovat škůd-
ce sama.

Kateřina Lauerová, tisková zpráva města 
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Kůrovec ničí naše lesy

VÝZVA PRO VLASTNÍKY LESŮ:
Rozsah kůrovcové kalamity je největší v historii ČR! 
Současná kritická situace vyžaduje vaši aktivní účast! 
Vlastníci a nájemci lesů jsou odpovědní za zachování 
lesa. Důsledkem zanedbání péče o lesní porosty jsou 
významná finanční ztráta a porušení právních před-
pisů.
JAK POSTUPOVAT?
1. Kontaktuje svého odborného lesního hospodáře 
(OLH)
Každý vlastník lesa má k dispozici OLH. Pokud jej ne-
znáte, kontaktuje místně příslušný orgán státní správy 
lesů (SSL) na obci s rozšířenou působností (ORP), kde 
vám sdělí nezbytné informace.
2. Informujte o stavu vašeho lesa orgán SSL
Každý vlastník a správce lesa je povinen sám nebo pro-
střednictvím svého OLH informovat o šíření škodlivých
činitelů (kůrovce) orgán SSL. Orgánem SSL je vždy pří-
slušný odborný pracovník úřadu ORP.
3. Využijte státní podpory a čerpejte dotace na své lesy

Prostřednictvím Krajského úřadu Středočeského kraje 
lze žádat o dotace na hospodaření v lesích (asanace, za-
lesnění, výchova lesních porostů, oplocenky atd.).
Pokud si nevíte rady, obraťte se na:
• místní obecní úřad
• úřad obce s rozšířenou působností
• https://www.kr-stredocesky.cz/web/20994/17
• dotace: https://www.kr-stredocesky.cz/web/20994/65
Odbor životního prostředí a zemědělství
Zborovská 11 150 21 Praha 5 www.kr-stredocesky.cz
Rámcová doporučená opatření:
• Celoročně důsledně vyhledávat, vyznačovat, včas vytě-
žit a účinně asanovat veškeré dříví nově napadené kůrov-
ci. Asanací se rozumí bezodkladné odkornění dříví nebo 
chemický postřik celého povrchu kmene v larválním stá-
diu kůrovce, v důsledku čehož kůrovec nedokončí svůj 
vývoj a uhyne. Asanací se nerozumí pouhý odvoz dříví 
z lesa, protože tímto naopak dochází k šíření škůdce, 
který v neošetřeném dříví svůj vývoj dokončí.
• Zaměřit se na napadené stromy a nikoli souše, které již
nepředstavují riziko šíření škůdce. Staré souše jsou již 
mrtvé stromy a nemají čerstvé lýko, které je potravou 
kůrovců. Tyto souše již škůdce opustil a napadl živé je-
dince smrků v jejich nejbližším okolí. Právě tyto čerstvě 
napadené jedince smrků je nezbytné vytěžit a asanovat.
• Odstraňovat a asanovat rovněž polomy, vývraty a ostat-
ní dříví atraktivní pro rozvoj kůrovců. Čerstvé polo-
my a vývraty (mající zelené jehličí) vůní své pryskyřice 
kůrovce přitahují. Na těchto stromech, které již nemají 
schopnost se přirozeně bránit, je kůrovec schopen se vel-
mi rychle namnožit a rozšířit.

Foto napadeného stromu (kůrovcová souše).

Pokud nebudeme včas zpracovávat kůrovcem
napadené stromy, dojde k plošnému rozpadu
lesních ekosystémů. Chraňte svůj majetek a
zachovejte jej budoucím generacím!
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Říčanští školáci využívají pro výuku 
angličtiny nejmodernější technologie

Třikrát rychleji oproti běžné výuce se mohou školáci z Ří-
čanských škol učit anglický jazyk. Umožňuje jim to metoda 
využívající multimediální technologie a nejnovější vědecké 
výzkumy. Výukový program DynEd nechala radnice zavést 
do tří základních škol, kde je zřizovatelem. Jeden a půl tisí-
ce žáků prvních i druhých stupňů može individuálně stu-
dovat s programem DynEd i doma. Program byl pořízen 
stejně, jako vybavení pěti počítačových učeben z patnácti 
milionové dotace z fondů EU.
Pět nově vybavených učeben na výuku informatiky již vyu-
žívají žáci a učitelé také jako jazykové laboratoře. Výukový 
program DynEd, který radnice pořídila do 1., 2. a 3. základní 
školy představuje špičku ve výuce anglického jazyka. Pořízen 
byl v rámci dotačního projektu Moderní výuka anglického 
jazyka a počítačová výuka na základních školách v Říčanech. 
Poté, co se v prvním pololetí 2018 s výukovým programem 
seznamovali sami učitelé, v letošním roce už takto studují žáci 
na prvních i druhých stupních. Jedním z pedagogů, kterého si 
DynEd naprosto získal, je učitel a od července 2019 nově jme-
novaný ředitel 2. ZŠ Bezručova, Jan Šindelář. „Program je vyu-
žitelný a prostupný jednotlivými stupni školy. Rozvíjet jazykovou 
složku mohou jak začátečníci, tak i žáci, kteří s jazykem již přišli 
do styku. Program je nastaven tak, že po splnění rozřazovací-
ho testu je sám umístí na úroveň, která je pro žáky přirozená a 
umožní jim se i nadále rozvíjet. Žákům stále tvrdím, že je to pro 
ně velká příležitost. Dále se mi líbí, že je možné program využí-
vat i při běžných hodinách, kdy lze prostřednictvím interaktivní 
tabule ve třídě s žáky procvičit potřebné učivo. Žáci se učí pouze 
pomocí mluvení, nepíší a neučí se gramatiku přímo. Tento způ-
sob výuky je z mého pohledu vynikající.“ A hovoří i o benefitech 
pro učitele samotné: „Pro učitele je program výbornou formou 
vzdělávání se v anglickém jazyce a může pedagogy posunout ně-
kam dál. Z vlastní zkušenosti vím, že pokud člověk jazyk aktivně 
nevyužívá, je pro něj následně velmi složité rozvíjet své jazykové 
dovednosti“ míní Jan Šindelář.
Jde o systém jazykového vzdělávání, který kombinuje tradiční 
výuku a současné multimediální technologie. Systém je plně 
v souladu se Školním vzdělávacím plánem každé školy. Na 
začátku studia rozřazovací testy přesně vyhodnotily úroveň 
znalostí jednotlivých studentů a personifikovaly jejich výuku. 
„Nyní se nacházíme ve fázi, kdy se všichni s možnostmi pro-
gramu seznamují. Pozoruji děti, ptám se učitelů a mám zatím 
dobrý pocit,“ popisuje starosta Vladimír Kořen (Klidné měs-
to) a doplňuje: „Sám jsem si v programu prošel několik desítek 
hodin, abych pochopil jeho plusy i minusy. DynEd vás rozmlu-
ví, nutí reagovat a průběžně vás testuje a motivuje.“ 
Systém sledování studia na bázi umělé inteligence umístí 
vždy studenta na odpovídající studijní úroveň a po každém 
provedeném učebním kroku mu individuálně přizpůsobuje 
stupeň obtížnosti probírané látky. 
Systém rozvíjí všechny čtyři jazykové dovednosti - poslech, 
mluvení, čtení a psaní. Teorie výuky jazyka je založena na 
principech fungování mozku a opírá se o výzkumy neuro-

vědy. Během osvojování jazyka se v mozku nejdříve rozvíjí 
poslech. Ten je navíc ve výuce doplněn o vizualizaci. Doved-
nost, která se rozvíjí následně, je mluvení, které je třeba často 
procvičovat spolu s poslechem. Jazykový základ vybudovaný 
poslechem a mluvením pozitivně ovlivňuje další dovednosti 
čtení a psaní.
Každý stolní počítač v těchto učebnách s monitorem a klá-
vesnicí je vybaven mikrofonem a sluchátky. Každý žák komu-
nikuje „se svým“ výukovým programem. Systém nepřetržitě 
analyzuje osvojování jazyka a doporučuje, jak zlepšit studijní 
návyky. Systém je jedinečný i díky pokročilému systému roz-
poznávání řeči, který pomáhá rozvíjet plynulost projevu stu-
denta. Ve výslovnosti musí být studenti precizní, stejně jako 
v poslechu, aby mohli odpovídat na otázky, které průběžně 
prověřují porozumění textů. Postup v látce je tak u každého 
studenta individuální. V běžně vedené hodině má žák mož-
nost hovořit anglicky jen občas, když je zrovna vyvolán. Při 
tomto způsobu výuky studenti intenzivně komunikují i po-
slouchají angličtinu v podání rodilých mluvčích.
Jazyk je dovednost a osvojení dovednosti vyžaduje dlouho-
dobé opakování a nácvik. Proto má každý žák možnost v in-
dividuálním studiu pokračovat i doma. K samostudiu je žák 
motivován i školou. Pedagog sleduje individuální výsledky 
svých studentů i „třídní skóre“. Má přesný přehled o tom, jak 
často a jak intenzivně se studiu AJ žáci věnují a jaké úrovně 
znalostí dosahují. Tento systém učení jazyka je třikrát rych-
lejší než tradiční metody.
„Hlavní je ale aktivní přístup. Posloucháte a mluvíte velmi 
intenzivně. Stačí 20 minut denně. Je moc důležité, aby rodiče 
stáhli program dětem do jejich domácích počítačů. Je to radost 
pozorovat své děti, kolik hodin s angličtinou sami vydrží,“ do-
plňuje starosta Vladimír Kořen.  
DynEd, International aplikuje tento způsob výuky angličtiny 
od roku 1987, kdy byla firma v San Francisku založena. Za 
tu dobu si ji osvojily desítky milionů studentů po celém světě 
a získala mnoho prestižních ocenění. V rámci České repub-
liky je DynEd zprostředkováván skrze výhradního partnera, 
EdWay s.r.o. od roku 2010. 

Kateřina Lauerová, tisková zpráva města

reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0006052
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Jednotce sboru dobrovolných hasičů Říčany 
zařídilo město nový vůz za téměř milion korun

V areálu Hasičského záchranného 
sboru Středočeského kraje v Říčanech 
předalo vedení města dne 4. 3. 2019 
nový hasičský vůz Ford Transit jednotce 
Sboru dobrovolných hasičů Říčany. Při 
významné události pro místní dobro-
volné hasiče byli přítomni i radní Stře-
dočeského kraje pro oblast bezpečnosti 
a zdravotnictví Robert Bezděk, Dalibor 
Zeman, ředitel územního odboru Kolín 
HZS Středočeského kraje a velitel stani-
ce Říčany Roman Hejzlar.
Za nastoupené členy výjezdové jednotky 
Sboru dobrovolných hasičů města Říčany 
převzal nový hasičský dopravní automo-
bil Ford Transit Kombi L3 350 Trend ve-
litel jednotky SDH Říčany Zdeněk Kavka. 
Tento nový Ford Transit nahradí stařičkou 
Avii A30 vyrobenou v roce 1976. Město na 
nákup automobilu získalo dvě dotace. Po-
děkování za poskytnuté finance patří Ge-
nerálnímu ředitelství HZS ČR za 450 000 
Kč a Středočeskému kraji za 300 000 Kč. 
Z vlastních zdrojů dofinancovalo město 
částku 163 550 Kč do celkové kupní částky  
913 550 Kč vč. DPH.
Kateřina Lauerová , tisková zpráva města

Šlo by to i bez toho auta?
Ne 
Jsou tam kopce, bude mi zima, pracuji daleko, fouká vítr, mám 
píchlé kolo, hlásí déšť, jezdí moc aut, nemám tolik času, umažu 
se od řetězu, musím odvézt děti do školy, zpotím se, chci nakoupit 
v supermarketu, autobus má zpoždění, někdo mi ukradne kolo, 
v práci nemáme sprchu. Mám na to jezdit autem.

ano 
Na kole je to kousek, nemusím řešit parkování, trocha sportu po ránu, 
kolegyně budou koukat, žádný stres v kolonách, dětem ukážu cestu 
zadem ke škole, zpátky se stavím v pekárně, udělám něco pro zdraví, 
potkám kámoše, dáme pivko, v dešti sednu na vlak. Mám na to.

a jak to vidíte cy?
Přihlášky v dubnu, jezdíme v květnu 2019. Těšte se na skvělé 
akce na triko od říčanských partnerů.
Říčany jezdí:   www.dopracenakole.cz   www.doskolynakole.cz

Pořádá spolekDO PRÁCE NA KOLE 2019
Květnová akce pro nový druh z doby šlapací www.dopracenakole.cz 
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Dotace města z programu 
akce 2019 rozděleny

Dne 12. 9. 2018 schválilo Zastupitelstvo města Říča-
ny pod číslem usnesení 18-07-022 program AKCE 
na poskytnutí dotací z rozpočtu města Říčany na rok 
2019. Celková alokace pro rok 2019 byla stanovena na 
1 500 000 Kč. Žádosti o finanční podporu na své pro-
jekty mohli žadatelé podle podmínek schváleného pro-
gramu podávat v databázovém systému Grantys do 31. 

12. 2018. Celkem bylo zaevidováno 67 žádostí o dotaci 
v celkové hodnotě 1 639 500 Kč.  
Zastupitelstvo města Říčany schválilo na svém zasedání 
dne 13. 3. 2019 rozdělení finančních prostředků mezi ža-
datele dle doporučení Dotační komise. Celkem bude na 
jednotlivé projekty z programu Akce 2019 vyplaceno 
1 497 500 Kč. 

Název organizace Název projektu
Výše schválené 
dotace (v Kč)

aizen - japonská zahrada, o. p. s. Den se zvířaty v japonské zahradě aizen 8 000   

aizen - japonská zahrada, o. p. s. Den pro děti v japonské zahradě aizen 20 000   

aizen - japonská zahrada, o. p. s. Sousedské slavnosti v japonské zahradě aizen 20 000   

aizen - japonská zahrada, o. p. s. Letní kino a kempování v japonské zahradě aizen 14 000   

aizen - japonská zahrada, o. p. s. Japonský den v zahradě aizen 20 000   

 Běžecký klub Říčany, z. s. Lesní běh Říčany XCR 2019 - 38. ročník 20 000   

Bruslařský klub Říčany, z. s. Mikuláš na ledě 8 000   

Bruslařský klub Říčany, z. s. Masopust na ledě 2019 8 000   

Bruslařský klub Říčany, z. s. Halloween na ledě 2019 20 000   

Bruslařský klub Říčany, z. s. Den dětí na ledě 2019 20 000   

Bruslařský klub Říčany, z. s. Vánoční ledový ples 20 000   

Centrum Na Fialce, o. p. s. Plavecký maraton 2019 20 000   

Cesta integrace, o. p. s. Klub i v ulicích 2019 20 000   

Cesta integrace, o. p. s. Den bez úrazů 2019 20 000   

Cesta integrace, o. p. s. Den záchranářů 2019 50 000   

Divadelní spolek Tyl Říčany Divadelní podzim Jiřího Šatopleta 40 000   

Fight club Říčany, z. s. Říčanské potahání 8 8 000   

Fight club Říčany, z. s. Říčanské potahání 9 8 000   

FK Říčany, spolek Memoriál Miroslava Šafaříka 2019 XVI. Ročník 20 000   

Fuego Říčany, z. s.
42. Říčanský pohár 2019 - dvoudenní otevřená mezinárodní soutěž 
v tanečním sportu

50 000   

Fuego Říčany, z. s. Fuego Cup 2019 - 17. ročník taneční soutěže 40 000   

Gymnastika Říčany, z. s. TeamGym Cup Říčany 40 000   

Gymnastika Říčany, z. s. Říčanské hvězdičky 20 000   

HaM Fest, z. s. Říčanský hudební festival HaMFest 2019 40 000   

Ice Ballerina, z. s. Vánoční příběh 8 000   

Judo Club Kyklop pobočný spolek Říčany Judo Cup Říčany 2019 50 000   

Junák - český skaut, středisko Lípa Říčany, z. s. Cyklotrophy 2019 11 500   

KČT, pobočný spolek Turistický pochod Pytláckými roklemi 20 000   

Klub šachistů Říčany 1925 KP družstev mladších žáků 20 000   
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Kovačková eva Letní turnaj dětí červenec 2019 3 000   

Kovačková eva Letní turnaj dětí srpen 2019 3 000   

Ladislav Musil Koloběžková Grand Prix Říčany 19 000   

Mraveniště, centrum volného času při ZŠ Říčany, z.s. Den pro děti - 20. narozeniny Mraveniště 40 000   

Mraveniště, centrum volného času při ZŠ Říčany, z.s. Říčanské šlapačky 2019 40 000   

Na Radostech, z. s. Jarní festival Říčany 50 000   

Na Radostech, z. s. Street Food Festival Říčany 50 000   

Rugby Club Říčany, z. s. Dětský den 50 000   

Rugby Club Říčany, z. s. Mezinárodní turnaj PYRF 2019 pro U14 30 000   

Rugby Club Říčany, z. s. Mezinárodní turnaj PYRF 2019 pro U16 30 000   

SC SPIRIT Říčany, z. s. Dětský miniturnaj karate 20 000   

SC SPIRIT Říčany, z. s. Dětská sportovní liga karate v Říčanech 20 000   

SC SPIRIT Říčany, z. s. Středočeský přebor karate 2019 20 000   

SC SPIRIT Říčany, z. s. Krajský turnaj minivolejbalu 8 000   

SC SPIRIT Říčany, z. s. Dětský turnaj minivolejbalu 8 000   

Studio Dance eB, spolek Kvalifikace do semifinále taneční soutěže CMa Czech Majorettes 40 000   

Studio Dance eB, spolek 4. STeP CUP Říčany 40 000   

Studio Dance eB, spolek Taneční akademie Studia Dance eB 20 000   

Škola Taekwon-do ITF Kwang Gae, z. s. 16. ročník Mezinárodní šampionát Best of the Best 2019 40 000   

Škola Taekwon-do ITF Kwang Gae, z. s. otevřené Mistrovství ČR 2019 40 000   

TJ Sokol Říčany a Radošovice Žákovský atletický den 20 000   

TJ Sokol Říčany a Radošovice Jarní atletické závody 20 000   

TJ Sokol Říčany a Radošovice Tenisový turnaj o Šlehačkový pohár 8 000   

TJ Sokol Říčany a Radošovice Tenisový turnaj k zahájení sezony 8 000   

TŠ Twist Říčany, z. s. Jarní cena TŠ Twist Říčany 2019, 17. ročník 40 000   

TŠ Twist Říčany, z. s. Pohár starosty města Říčany 2019, 19. ročník 40 000   

TŠ Twist Říčany, z. s. Vánoční TWISTování 2019 20 000   

Vaněčková Veronika Silvestr na nečisto 2019 8 000   

Vaněčková Veronika Podzimní tančírna 2019 8 000   

Vaněčková Veronika adventní tančírna (Mikulášská) 2019 8 000   

Vaněčková Veronika Májová tančírna-lásky čas 8 000   

Vaněčková Veronika Retro tančírna-oslava MDŽ, svátek Pepíčků 2019 8 000   

Vesmír Říčany, z. s. Realizace dětského dne na Marvánku 2019 15 000   

Zo ČSoP ekocentrum Říčany Den stromů 2019 20 000   

Zo ČSoP ekocentrum Říčany Mláďátka na dvorku 8 000   

Zo ČSoP ekocentrum Říčany ovečky na Dvorku 2019 - stříhání ovcí, předení vlny, plstění 8 000   

Zo ČSoP ekocentrum Říčany Kozí odpoledne na Dvorku - výroba másla a sýra 8 000

Zo ČSoP ekocentrum Říčany ořechobraní v ořechovce 8 000   

Lenka Urbanová
Dotace města a informační zákon
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1.   RefeRent kancelář staRosty - podatelna
POŽADUJEME: Střední vzdělání s maturitní zkouškou 

LHŮTA PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK: 9. 4. 2019 do 14,30 hod. 

TERMÍN VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ: 10. 4. 2019 ve 9,00 hod. – účast na VŘ je závazná podáním přihlášky 

včetně všech náležitostí – účastníci nebudou k účasti vyzýváni.

2.  vedoucí oddělení kontRoly na odboRu obecní 
živnostenský úřad

POŽADUJEME: Vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v oboru právo na VŠ v Čr, 

případně vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu v jiné oblasti

LHŮTA PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK: 9. 4. 2019 do 14,30 hod. 

TERMÍN VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ: 10. 4. 2019 ve 10,30 hod. – účast na VŘ je závazná podáním přihlášky 

včetně všech náležitostí – účastníci nebudou k účasti vyzýváni.

3.  RefeRent oddělení technické spRávy – odboR spRávy 
majetku (místní komunikace)

POŽADUJEME: Vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání  

LHŮTA PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK: 9. 4. 2019 do 14,30 hod. 

TERMÍN VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ: 10. 4. 2019 v 13,00 hod. – účast na VŘ je závazná podáním přihlášky 

včetně všech náležitostí – účastníci nebudou k účasti vyzýváni.

4.  RefeRent oddělení technické spRávy – odboR spRávy 
majetku (dopRavní obslužnost)

POŽADUJEME: Střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo vyšší odborné vzdělání 

LHŮTA PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK: 9. 4. 2019 do 14,30 hod. 

TERMÍN VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ: 10. 4. 2019 v 15,00 hod. – účast na VŘ je závazná podáním přihlášky 

včetně všech náležitostí – účastníci nebudou k účasti vyzýváni.

5.  RefeRent oddělení dopRavy - silniční spRávní úřad a speciální 
stavební úřad na odboRu spRávních agend a dopRavy

POŽADUJEME: Vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání

LHŮTA PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK: 10. 4. 2019 do 17,30 hod. 

TERMÍN VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ: 11. 4. 2019 v 9,00 hod. – účast na VŘ je závazná podáním přihlášky 

včetně všech náležitostí – účastníci nebudou k účasti vyzýváni.

6.  RefeRent oddělní přestupkového – odboR pRávní
POŽADUJEME: Vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v oboru právo na VŠ v Čr, 

případně vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu v jiné oblasti

LHŮTA PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK: 14. 5. 2019 do 14,30 hod. 

Město Říčany hledá 

schopné pracovníky do dobŘe zavedeného kolektivu  
na následující pracovní pozice:

Informace z radnice 
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Vizuální dopady loňských voleb aneb kdo špiní veřejný prostor 
Když jsem v loňském listopadovém čísle Kurýru děkoval za 
vzornou přípravu a organizaci komunálních voleb, zmínil 
jsem i drobnou kaňku v podobě až urážlivého negativis-
mu ve volební kampani jednotlivců a příznivců některých 
stran. Objevila se dokonce i žaloba na výsledky voleb, 
která ale byla soudem celkem bez problémů smetena, na-
víc s nelichotivým odůvodněním pro žalobce. Čas jako by 
vše dávno zavál, ale bohužel právě nedořešené pozůstatky 
této negativní kampaně můžeme vidět jak v Říčanech, tak 
v nejbližším okolí dodnes. Cosi to vypovídá o samotných 
autorech, kteří nejsou schopni a ochotni uklidit po sobě le-
táky a transparenty, které umístili do veřejného prostoru. 

Že to může být i trochu složitější (viz aktuální foto polepe-
ného krytu skříně jističů), si měli oni autoři uvědomit už 
při zvolené aplikaci na místa, která pro výlep předvolební 
agitace nebyla určena ani povolena. Některé billboardy asi 
byly umístěny na ploty i bez patřičných souhlasů a poplat-
ků, neboť jak jinak si vysvětlit, že je autor neodstranil ani 
půl roku po volbách (opět viz foto). Jak by to asi vypadalo 
v Říčanech, kdyby se tito lidé prosadili do vedení města, 
radši ani nechci domýšlet. Takto si můžu jen s úlevou po-
vzdechnout, že díky vám, všem aktivním voličům, volby 
dopadly pro Říčany tak, jak nakonec dopadly.

Tomáš Mařík, tajemník

TERMÍN VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ: 15. 5. 2019 v 9,00 hod. – účast na VŘ je závazná podáním přihlášky 

včetně všech náležitostí – účastníci nebudou k účasti vyzýváni.

7.  spRávce voZového paRku, dělník čiŠtění města (1 pRac. místo)
POŽADUJEME: min. střední vzdělání s výučním listem

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

8.  asistentka odboRu životního pRostředí (doba uRčitá)
POŽADUJEME: střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo vyšší odborné vzdělání

Bližší informace: na tel. č. 323 618  247 radek Smetánka, vedoucí odboru životního prostředí 

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

17



	 Schválený	 Upravený	 Skutečnost		 %	plnění
	 rozpočet	 rozpočet	 k	28.		2.	2019	 k	uprav.
	 v	Kč	 v	Kč	 v	Kč	 rozpočtu

plnění rozpočtu 
města

PŘÍJMY

Daňové příjmy	(daň	z	příjmů	fyzických	osob	
ze	závislé	činnosti	a	z	podnikání,	daň	z	příjmů	
právnických	osob,	daň	z	příjmů	města	Říčany,	
daň	z	přidané	hodnoty,	správní	poplatky	a	místní	
poplatky)

282	296	000,00 288	296	000,00 42	992	336,13 14,91

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

112	044	795,00 111	714	881,00 20	014	621,98 17,92

Kapitálové příjmy (příjmy	z	prodeje	majetku) 7	260	150,00 7	260	150,00 364	162,00 5,02

Přijaté dotace 170	576	736,89 164	617	473,89 8	543	523,24 5,19

Přijaté splátky půjček 1	255	200,00 1	255	200,00 9	200,00 0,73

Rozpočtové příjmy  
běžného roku celkem

573 432 881,89 573 143 704,89 71 923 843,35 12,55

Přebytek	hospodaření	za	minulý	rok 64	322	298,80 118	784	744,24 118	784	744,24 100,00

Úvěr	na	nákup	nemovitostí	 60	262	473,77 62	140	473,77 0,00 0,00

Příjmy celkem vč. přebytku hospodaření 698 017 654,46 754 068 922,90 190 708 587,59 25,29

VÝDAJE	

Běžné	(provozní)	výdaje 353	230	788,40 370	724	006,59 53	195	028,53 14,35

Rozpisové	rezervy 10	867	000,00 10	394	517,76 0,00 0,00

Běžné výdaje celkem 364 097 788,40 381 118 524,35 53 195 028,53 13,96

Kapitálové	(investiční)	výdaje 231	616	126,31 278	513	816,64 8	376	897,11 3,01

Rezervy	na	investice 28	754	181,75 20	887	023,91 0,00 0,00

Investiční výdaje celkem 260 370 308,06 299 400 840,55 8 376 897,11 2,80

Rozpočtové výdaje běžného roku 
celkem

624 468 096,46 680 519 364,90 61 571 925,64 9,05

Splátky	úvěru 73	549	558,00 73	549	558,00 7	077	783,08 9,62

Výdaje vč. splátky půjčky 698 017 654,46 754 068 922,90 68 649 708,72 9,10

rozdíl příjmy - výdaje (BV s kons.) 0,00 0,00 122 058 878,87

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

Výsledky lednových voleb do pěti osadních výborů
 Zastupitelstvo města Říčany v soula-
du s § 120 zákona č. 128/2000 Sb. o 
obcích, jmenovalo na svém březnovém 
jednání tyto členy osadních výborů:

osadní výbor jažlovice 
v počtu 5 členů ov:
1. Ivan Belko - předseda
2. Jakub Novák 
3. Jiří Sýkora
4. Stanislava Provazníková
5. Zuzana Dubová

osadní výbor kuří  
v počtu 7 členů ov:
1. Tomáš Kořán - předseda

2. Josef Fiala
3. Josef Zmeškal
4. Roman Vít
5. Karel Chaloupecký
6. František Dohnal
7. David Kakeš

osadní výbor pacov  
v počtu 7 členů ov:
1. Václav Černý
2. František Drahotínský
3. Jiří Jiroušek
4. Andrea Klapálková
5. Věra Krejčová - předseda
6. Václav Steinhaizl
7. Ondřej Sýkora

osadní výbor strašín  
v počtu 7 členů ov:
1. Tomáš Nejedlý - předseda
2. Ivan Přívětivý 
3. Ivana Svetlíková
4. Helena Lacinová
5. Dominik Landkammer
6. Eva Formánková
7. Leontín Ditrich
osadní výbor voděrádky  
v počtu 5 členů ov:
1. Vladana Hoskovcová
2. Vladimíra Hubatová - předseda
3. Alena Kallová
4. Rudolf Hořínek
5. Lada Petržílková

Informace z radnice 
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Sociální péče v OrP Říčany. Setkání zástupců 
obcí a registrovaných poskytovatelů

 Na setkání do Říčan dorazili zá-
stupci  dvaceti obcí z celého ORP.  
Prezentovaly se jim organizace po-
skytující rozmanité spektrum soci-
álních služeb - ambulantní, terénní, 
pobytové. Představily se organizace 
nabízející preventivní programy 
pro děti, pomoc hendikepovaným, 
domovy seniorů, poskytovatele do-
mácí péče, poradny. Svoji činnost 
představila i organizace, která se 
zabývá paliativní péčí pobytovou i 
v domácím prostředí.
Na koho se obrátit v situaci kdy řešíte 
každodenní péči o vaše nejbližší, ať už 
se jedná o seniory nebo hendikepo-
vané dospělé či děti? Kdo poradí ve 
vztahové problematice? Kde hledat 
pomoc při psychických problémech 
nebo dokonce závislostech? Má řešení 
vaše zoufalá finanční situace? Odbor-
né služby a rady nabízí mnoho organi-
zací, působících na Říčansku a okolí. 
Na pozvání říčanského Odboru soci-
álních věcí a zdravotnictví MěÚ dora-
zila v úterý 5. 3. 2019 do KC Labuť pa-
desátka účastníků. Cílem setkání bylo 
představit starostům a zástupcům 
obcí spadajících do územně správního 
celku (ORP) služby registrovaných 
poskytovatelů sociální péče a služeb. 

Akce byla novinkou, kterou uvítali jak 
nově zvolené starostky a starostové, 
kteří se s rozsahem své činnosti teprve 
seznamují, tak i organizace poskytu-
jící služby. Na dvacet registrovaných 
organizací dostalo prostor pro své 
prezentace. Je to však pouze zlomek 
z celkového počtu organizací, půso-
bících v našem ORP. Říčanský odbor 
sociálních věcí a zdravotnictví nabídl 
pomoc a spolupráci všem zájemcům. 
Vedoucí odboru Blanka Spolková 
nabídla elektronickou podobu kom-
pletního seznamu ambulantních, 
terénních i pobytových poskytovate-
lů sociální péče působících v našem 
ORP.
Místostarostka Hana Špačková (Klid-
né město) seznámila účastníky se zá-
měrem vydání speciální brožury, která 
by přinesla komplexní přehled posky-
tovatelů sociálních služeb. Praktické 
rady koho, kdy a kde kontaktovat. Po-
moci by mohla ve složitých životních 
situacích přímo občanům a přehled 
poskytne pracovníkům obecních úřa-
dů i lékařům, kteří často potíže dia-
gnostikují. 
Město Říčany se pokouší na tisk bro-
žur získat krajskou dotaci a poskyt-
nout tak obyvatelům 52 obcí ORP 
čítající přes 62 tisíc občanů praktické 
rady a kontakty na konkrétní pomoc. 
Pokud bude o brožuru stejný zájem 
jako o letáčky na akci, tak budou ihned 
rozebrané. 

Vedoucí říčanského odboru se zmí-
nila i o dalším připravovaném pro-
jektu Seniorská karta. Tento projekt 
s pracovním názvem „Kartička na 
ledničku“ je připravován ve spolu-
práci s Ministerstvem práce a so-
ciálních věcí. Zájem o něj projevili 
jak zástupci obecních úřadů, tak po-
skytovatelé sociálních služeb, kteří 
poskytují pomoc klientům v terénu. 
Takzvané I. C. E. karty obsahují úda-
je sloužící k informaci v situaci tísně 
a ohrožení zdraví nebo života. Pro 
případ příjezdu záchranné služby či 
police jsou kartičky s osobními úda-
ji a zdravotním stavu umístěny na 
viditelném místě (na ledničce) v by-
tech osob, které žijí samy. Projekt již 
běží v mnoha městech ČR. Říčanský 
odbor by rád rozšířil kategorii seni-
orů i o osoby hendikepované nebo 
maminky samoživitelky, případně 
další osoby, které projeví o kartičku 
zájem. 
Akci závěrem zhodnotila vedoucí od-
boru sociálních věcí a zdravotnictví 
Blanka Spolková: „Celkově hodnotím 
setkání poskytovatelů sociálních služeb 
se zástupci obcí jako přínosné, o čemž 
svědčila jak řada dotazů během pre-
zentací, tak dlouhá neformální diskuse 
po ukončení oficiálního programu, kte-
rá přinesla i pomoc při řešení konkrét-
ních případů.“

Kateřina Lauerová, 
tisková zpráva městaFo
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Proměňte s námi říčanská sídliště!
 Do revitalizace říčan-

ských sídlišť chce radnice v příštích 
letech 2020 až 2022 investovat přes 
18 milionů korun ze svého rozpočtu, 
případně využít dotační výzvy. Co 
konkrétně by se v lokalitách mělo 
změnit? To chce radnice probrat pří-
mo s rezidenty. Organizuje proto sou-
sedská grilování v lokalitách sídlišť a 
bytových domů.
Říčanská sídliště Olivovna, Kavčí 
skála, Komenského náměstí i okolí 
bytových domů v ulicích Domažlická, 
Bezručova a Haškova by v příštích le-
tech chtěla radnice revitalizovat. Nové 
lavičky, zeleň, hřiště a sportoviště, sta-
noviště kontejnerů, ale i místa pro gri-
lování či komunitní zahrádky. Měli by 
obyvatelé bytových domů o toto zájem? 
Řeč přijde samozřejmě i na zklidnění 
provozu a parkování pro rezidenty.  O 
tom, co chtějí v blízkosti svých domů 

lidé změnit, co chtějí vybudovat a jak by 
to mohlo vypadat, se chce vedení radni-
ce bavit přímo na místě s rezidenty.  
„Naplánovali jsme tak trochu jiná ve-
řejná projednání spojená s grilováním 
a programem pro celou rodinu“ říká 
garant projektu místostarosta David 
Michalička. Na těchto neformálních 
setkáních budou kromě vedení radnice 
přítomni architekti města z oddělení 
investic, kteří budou setkání modero-
vat. Dále se potkáte s městkou policií či 
technickou správou města. „Společně 
s vámi v první řadě pojmenujeme hlavní 
problémy v konkrétním území a budeme 
hledat nápady na jejich řešení. Pro inspi-
raci ukážeme úspěšné realizace z jiných 
měst“ říká jeden z architektů z oddělení 
investic Petr Frank a pokračuje „Na pár 
hodin budete moci převzít roli projektan-
ta a společně pracovat na projektu dané-
ho území. Po setkání projektant vaše ná-

vrhy rozpracuje do konkrétních variant. 
Výsledné řešení pak budeme opět prezen-
tovat a diskutovat.“ Skupinová diskuse 
takzvaně „Design Charrette“ (název 
původem z francouzštiny), je velmi in-
tenzivní způsob navrhování různých 
alternativ projektů v komunitě. 
Do plánování proměn okolí svého do-
mova se tak může zapojit každý. Jste 
srdečně zváni, přijďte s námi grilovat 
s celou rodinou! Informace najdete na 
plakátech, webu města a facebooku.
Termíny a místa setkání vždy od 16 
do 20 hod.
Út 14. 5. 2019 Haškova ul. 
Čt 16. 5. 2019 Kavčí skála 
Út 21. 5. 2019 Olivovna
Čt 23. 5. 2019 Komenského nám.   
Výsledné řešení budeme opět prezen-
tovat a diskutovat o něm s vámi.

Kateřina Lauerová,
tisková zpráva města
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V rámci výukového programu muzea Říčany  
Ptačí budky a krmítka vyráběli budky také žáci 
3. ZŠ U Říčanského lesa

Ve spolupráci s říčanským muzeem se děti 
učily nejen poznávat ptáky

Práce se vydařila a budky budou 
postupně rozmístěny po městě a okolí

Dívky zručně šroubovaly jednotlivé díly a 
práce s nářadím je moc bavila
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Informace z radnice 

V letošním roce město Říčany připra-
vuje realizaci další etapy rekonstrukce 

této důležité městské komunikace. V I. etapě v roce 
2018 byla ulice kompletně opravena od křižovatky 
Rýdlova po vjezd do sídliště Fialka.
Letos se bude pokračovat křižovatkou s ulicí Cesta Svobo-
dy, která bude nově upravena jako zvýšená vozovka v úrov-
ni navazujících chodníků. Vyvýšení přispěje ke zvýšení 
bezpečnosti chodců na této hlavní přístupové komunikaci 
k říčanskému nádraží, po které denně projde několik tisíc 
lidí. Poté budou práce pokračovat zbývajícím úsekem ulice 
Pol. vězňů až ke křižovatce s ulicí 17. listopadu. 
Než přijde na řadu samotný povrch silnice a chodníků, 
musí se však nejdříve opravit technická infrastruktura 
uložená pod komunikací. Práce odstartují v dubnu vý-
stavbou nové dešťové kanalizace v místech odlehčova-
cích komor A na kraji nově vybudovaného parku Kozi-
nova. Následně bude zrealizován protlak pod ulicí Pod 
Lihovarem. Zkraje května bude potom uzavřena ulice 
17. listopadu mezi křižovatkou Pod Lihovarem a Pol. 
vězňů, na což plynule naváže uzavírka ulice Pol. vězňů 
v úseku 17. listopadu – Cesta Svobody. Zde bude kromě 
nové dešťové kanalizace opraveno i splaškové potrubí a 
vodovodní řad. Celá ulice dostane rovněž nové osvětlení.
Součástí dopravních opatření v důsledku uzavírek 

bude také úprava tras a jízdních řádů linek městské, 
které nebudou moci projíždět ulicí Pol. vězňů.
Práce potrvají dle platné smlouvy o dílo do 31. 10. 2019 
a provede je „Společnost Říčany – Stavitelství Řehoř + 
T4Building“ za cenu 14 614 185,95 Kč bez DPH.
V rámci celé investiční akce je připravena rovněž rekon-
strukce úseku Cesty Svobody směrem k podchodu pod ná-
dražím a v úseku k volnočasovému centru Na Fialce. Rea-
lizace těchto etap bude spuštěna v závislosti na finančních 
možnostech města.

Dominik Landkammer, oddělení investic

rekonstrukce ulice Politických vězňů II. etapa

ZVEME VÁS 

NA VÝSTAVU K PŘEDSTAVENÍ 
VÝSTUPŮ  

STRATEGIE ROZVOJE 
PŘEDNÁDRAŽNÍHO 
PROSTORU V ŘÍČANECH 

VERNISÁŽ VÝSTAVY S DISKUZÍ 
S ARCHITEKTY PROBĚHNE 

V ÚTERÝ 20. KVĚTNA V 17:00 

V ALEJI NA CESTĚ SVOBODY  

V návaznosti na plánovanou rekonstrukci komunikace Politických vězňů budou provedeny změny tras linek 
Městské a Školní až začátkem května (pravděpodobně 6. 5. 2019). Sledujte, prosím, aktuální informace 
na zastávkách, webu města a Facebooku.
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restaurátoři obnovují původní malbu 
v sálu Staré radnice
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Říčany, středa 1. května 2019 

Akci pořádají: Na akci spolupracují:

aneb místo Petřína 
na Lázeňskou louku

Májové 
   slavnosti

● Piknik v trávě (deky s sebou)
● Staročeský kolotoč a střelnice
● Májka pro všechny zamilované
● Řemeslné stánky od 12 hodin
● Občerstvení na celý den
● Koncert kapely Jazzmazec

Doprovodný program
●  Křtíme srstnatého nosorožce – pravěké aktivity Muzea Říčany v geoparku u 1. ZŠ  
● Zamilované fotografie od profesionála

Od 13 hodin program na pódiu:
● Vystoupení mateřských škol
● Veselý program pro děti s Fun Activity
● Divadélko - Jak se krotí princezna
● Koncert kapely Troufalost (ZŠ Bezručova)
● Řezbářská show Jaroslava Pecháčka

majove_slavnosti_FINAL.indd   1 25.03.19   19:33



zastupitelé

Dotace města na akce - tentokrát bez emocí 
Mělo to 
být dlouhé 
z a s t u p i t e l -
stvo. „Jen 
bod dotace 
akcí pořá-
daných v 
Ř í č a n e c h 
zabere hodi-
nu, vždy se 

okolo toho rozvine bouřlivá disku-
se, každý má názor, každý ví, komu 
ubrat a komu přidat,” říkali mi 
před březnovým zasedáním zku-
šenější a déle sloužící zastupitelé. 
Nakonec na žádné emoce nedošlo 
a bod prošel hladce, když jej pod-
pořilo 16 zastupitelů ze všech na 
radnici zastoupených stran a hnutí.
Jak je to možné? Na diskusi na 
téma kdo má moc a kdo zas málo 
vůbec nedošlo. Zásluhu na tom 
mají především členové dotační ko-
mise - Jaroslav Borovský, Andrea 

Klapálková, Markéta Hubínková, 
Iveta Kozáková a Nina Šafránek 
Vaněčková, kteří dodali pro jedná-
ní zastupitelstva precizní materiál 
zdůvodňující navrženou výši dota-
cí, případně jasně vysvětlili důvod, 
proč má být krácena. Hodnotili 
slovně, hlavním kritériem hodno-
cení byl odhadovaný počet účast-
níků každé akce, efektivnost její-
ho rozpočtu a přínos projektu pro 
město. Nebáli se v žádostech ani 
výrazně škrtat, především z důvo-
du nadhodnoceného odhadu počtu 
účastníků či nehospodárnosti. V 
souladu s pravidly programu bylo 
do konce minulého roku zaevido-
váno 67 žádostí v celkové hodnotě 
1 639 500 korun (v roce 2018: 62 
žádostí v celkové hodnotě 1 378 
200 korun). Komise se díky krácení 
vešla do stanoveného rozpočtové-
ho rámce 1,5 milionu korun.
A na jaké akce se můžeme letos 

těšit. Nejvyšší padesátitisícovou 
dotaci získalo Fuego Říčany na 42. 
Říčanský pohár, dvoudenní otevře-
nou mezinárodní taneční soutěž; 
Cesta integrace na Den záchraná-
řů; Judo Club Kyklop na Judo Cup; 
Rugby Club Říčany na dětský den a 
spolek Na Radostech na dvojici po-
uličních festivalů jídla a pití - Jarní 
festival Říčany, který proběhne v 
květnu na Lázeňské louce, a na zá-
řijový Street Food Festival.
Jsem rád, že jsme se my, zastupi-
telé, nepokusili suplovat práci od-
borné komise a do říčanských akcí 
tentokrát lokální politika vůbec ne-
zasáhla. Zda bylo správné podpořit 
právě zvolené akce, budeme moci 
společně jako jejich účastníci po-
suzovat v průběhu celého letošního 
roku. Osobně se na mnohé z nich 
už moc těším.
 Tomáš Skřivánek, člen finančního 

výboru a zastupitel za KM

Šťastné Říčany a nové koupaliště
Dnes pouze krátce ze šťastné 
středy v Zastupitelstvu. Stát 
začíná vykupovat pozemky pro 
silniční okruh do Běchovic. Na 
Zastupitelstvu byla odsouhla-
sena nabízená kupní cena od 
státu na pozemky ve vlastnictví 
města. Další krok pro realizaci 
okruhu. A nyní téma koupališ-
tě. Máme to štěstí, že žijeme ve 

šťastném městě, kde vše funguje. Každý je připojen na 
kanalizaci, nejsou žádná omezení na odběr vody v době 
sucha, jsou opraveny chodníky a silnice, postaveny ško-
ly a školky, v rozpočtové rezervě máme 50 - 80 mil. Kč 
na zbytný projekt a jediné, co k dokonalému ráji na zemi 
chybí, je nové venkovní koupaliště.
V minulém čísle jsme otevřeli diskusi na toto téma. 
Jsme rádi, že se k tématu vyjádřil pan David Michalička 
v článku „Venkovní koupaliště – začínáme“. Uvedl, že 
je vybrána lokalita u Kavčí skály, odborná firma prove-
de studii proveditelnosti. Bude prostor pro připomínky 
občanů a začne se zde stavět. Doposud o umístění kou-
paliště nikdo neměl ani páru a tím, že se téma koupališ-
tě stalo věcí veřejnou, nastal zajímavý posun. Ozvali se 
lidé z okolí a najednou se tato lokalita nezdá až tak op-
timální. Potvrzuje se, že je to nevhodný zásah do obytné 
zóny. Navíc umístnění na kopci odkloněném na sever, 

nutnost odclonit výrazný hluk, nedostatek parkování 
atd. Takže zpět na začátek.
Obecně nic proti novému koupališti. Proč ne, bude-li 
vhodná a slunná lokalita mimo hustě obydlené území 
s možností dostatečného počtu parkovacích míst. Dej-
me na stůl varianty (lokality, výše investice, náklady na 
provoz) k odborné i veřejné diskusi a pak rozhodněme. 
Bude-li dávat smysl, pojďme do toho. V opačném pří-
padě by se venkovní koupaliště nemělo za každou cenu 
stavět. Svět se nezboří a chleba levnější nebude.
Vše špatné je pro něco dobré. Pozemky původně určené 
pro koupaliště jsou v majetku města a v územním plánu 
jsou vymezeny jako občanská vybavenost. Nikdy však 
neproběhla diskuse, jaký typ projektu by u Kavčí skály 
měl vzniknout. Budeme iniciovat diskusi, co zde vybu-
dovat, účelně a ohleduplně k okolí. Návrhy projektů 
pak předložíme k projednání. Takto navržený projekt, 
podobně jako třeba koupaliště, by pak měl být obsažen 
ve strategickém plánu města, který však městu zoufale 
chybí. Zastaralá verze strategického plánu je již z roku 
2005 a nutně potřebuje aktualizaci, aby se nám zde ne-
objevovaly nesystémové projekty, které končí v propad-
lišti dějin.
Máte-li něco na nás, pište na stanricany@seznam.cz, 
jinak zase příště.

 Tomáš Krebs,  zastupitel (STAN)
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Bezpečnost a infrastruktura

městská policie říčany
Komenského nám. 1619/3, 251 01 Říčany 

e-mail: mestska.policie@ricany.cz

tel. 323 618 150  
Mob. 725 022 765

městská policie radí a informuje
Z KNIHy UDÁLOSTÍ
16. února, 04.03 
Při kontrolní hlídkové činnosti si strážníci všímají v ulici Čer-
nokostelecká řidiče vozidla Mercedes, který se dopouští pře-
stupkového jednání. Řidič je zastaven a vyzván k předložení 
dokladů potřebných k řízení vozidla. Řidič potřebné doklady 
strážníkům na výzvu předkládá, ale k předložení řidičského 
průkazu sděluje, že jej u sebe nemá. Při komunikaci s řidičem 
strážníci nabývají dojmu, že požil před jízdou nebo během 
jízdy alkoholický nápoj, proto je provedena orientační decho-
vá zkouška na přítomnost alkoholu. Zkouška je pozitivní a to 
v hodnotě 0.95 promile. Při následné kontrole dokladů vychá-
zí najevo, že řidič má uložen platný zákaz řízení motorových 
vozidel do roku 2020. Na místo je strážníky přivolána Policie 
ČR, které byla celá událost předána k dořešení, jelikož řidič je 
důvodně podezřelý ze spáchání trestného činu.

23. února, 21.57  
Nejistá jízda řidiče motorového vozidla Mazda zaujala strážní-
ky v ulici Škroupova. Řidič při jízdě najíždí ke středu vozovky. 
Strážníci přistupují ke kontrole, jelikož nabývají dojmu, že vo-
zidlo je řízeno pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky. 
Když řidič za sebou spatří služební vůz strážníků, přidává a 
snaží se ujet. Na výzvy k zastavení vozidla nereaguje a páchá 
při své rychlé a bezohledné jízdě další přestupky proti bezpeč-
nosti a plynulosti provozu. Po krátkém pronásledování řidič 
zastavuje v ulici Blahoslavova, zde zanechává své vozidlo. Na 
strážníky nečeká a z místa utíká. Hlídka strážníků řidiče pro-

následuje. Na zákonné výzvy k zastavení se, nereaguje. Zane-
dlouho je řidič dostižen a za pomoci donucovacích prostředků 
strážníkem sveden k zemi, omezen v pohybu a jsou mu nasa-
zena služební pouta. Na místo následně přijíždí i hlídka Policie 
ČR, která byla o události informována. Je zjištěna totožnost 
řidiče a provedena orientační dechová zkouška na přítomnost 
alkoholu s pozitivním výsledkem v hodnotě 0.83 promile. Ři-
dič byl následně převezen k provedení dalších úkonů a opatře-
ní na Policii ČR.

7. března, 20.00 
Seniorka oznamuje strážníkům podezření, že její manžel 
nakoupil předražené a pravděpodobně kradené zboží od ne-
známého muže v ulici Smiřických. Neznámý muž, manžela 
k získání hotovosti za zboží dokonce převezl do místa bydliš-
tě, aby mohl zboží zaplatit. Strážníci zjišťují, že předmětem 
koupě je například zastřihovač vousů, hodinky, parfémy a 
jiné věci, za které senior zaplatil tři tisíce korun. Strážníkům 
se daří získat přibližný popis muže a to včetně popisu vozi-
dla, kterým se má po městě pohybovat. Zanedlouho od této 
události je shodou okolností strážníky přijat telefonický do-
taz od recepční hotelu umístěného na Černokostelecké ulici, 
zda může ubytovat osobu na základě dokumentu o odcizení 
občanského průkazu. Při řešení tohoto dotazu, vychází naje-
vo, že popis muže, který se chce v hotelu ubytovat, se shoduje 
s možným prodejcem pravděpodobně kradeného zboží. Jeli-
kož hlídka strážníků provádí stále šetření, je do hotelu vyslá-
na hlídka Policie ČR. Muže se však zastihnout nepodaří. Do 
hotelu se následně dostavují i strážníci ke zjištění skutečného 
stavu věci. Zde je zjištěno, že popis muže se opravdu shoduje 
a je tak získána jeho totožnost. Veškeré poznatky jsou předá-
ny Policii ČR k dalšímu šetření.

10. března, 12.25 
Na základě telefonického oznámení občana strážníci pro-
věřují únik provozních kapalin z motorového vozidla na uli-
ci Mírová v Pacově. Strážníci po příjezdu na místo zjišťují, 
že oznámení se zakládá na pravdě a na komunikaci je zjiště-
na probarvená stopa po ropných produktech o velikosti ně-
kolika desítek metrů čtverečních. Ropný produkt je značně 
rozředěný dešťovou vodou, jelikož pršelo. Pneumatikami 
projíždějících vozidel byly vytvořeny stopy v celé délce ulice 
Mírová. Strážníci dále zjišťují, že se jedná pravděpodobně o 
motorový olej, který vytekl ze zaparkovaného automobilu, 
odstaveného v ulici. Dalším šetřením strážníci zjišťují, že 
vozidlo pozbylo platnosti technické kontroly, je zjištěn ma-
jitel vozidla, který tvrdí, že vozidlo je určeno k likvidaci, kam 
mělo být odvezeno následující den. Jelikož dešťová voda 
olej splachuje do kanalizační vpusti dešťové kanalizace a 
olejový film byl zjištěn i na hladině sousedící vodní nádrže, 
je na místo přivolání Hasičský záchranný sbor, k odborné 
neutralizaci bezprostředního okolí vozidla a posouzení cel-
kového stavu věci. Hasiči následně sdělují, že nehrozí bez-
prostřední ohrožení životního prostředí. Celá událost byla 
strážníky zadokumentována a následně předána k dořešení 
příslušnému odboru městského úřadu.  

Jindřich Joch
zástupce vedoucího Městské policie Říčany
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Milí čtenáři, rád bych vás seznámil s děním u hasičské dob-
rovolné jednotky. S příchodem jara začínáme všichni sčítat 
škody, které zima napáchala. Komíny pomalu vychladly a du-
ben je ideální čas na přípravu zahrady a s tím souvisí i prořez 
a pálení větví. Dbejme všichni nejvyšší opatrnosti, protože 
začíná období požárů a tak je důležité mít hořeniště pořád pod 
dozorem, a když začne foukat silný vítr anebo se jinak náhle 
počasí zhorší, doporučuje se pálení ihned přerušit a oheň oka-
mžitě uhasit.
Konec dubna je velmi silně spjat s pálením čarodějnic a pokud 
plánujete nějaké to pálení, je vždy lepší svůj záměr nahlásit na 
https://paleni.izscr.cz/ . Stránka slouží jen pro nahlášení, ni-
koliv pro schválení. Nahlášením minimalizujete riziko, že vám 
u domu či zahrádky zastaví hned několik hasičských vozidel.
No a jak se daří mládeži? Po uzlování v Kuří, kde dosáhli skvě-
lých výsledků se „neopili“ úspěchem a dále tvrdě trénují. Zlep-
šují si jak fyzičku, tak i dovednosti, které nadále uplatní v dalších 
soutěžích. Jako druhá letošní soutěž bylo Mukařovské uzlování, 
které proběhlo 9. 3. Konkurence byla veliká, ale naše mládež se 
nedala. Mladší žáky doplnily čtyři děti z přípravky, pro které to 
byla vůbec první soutěž v uzlování. Mladší vybojovali úžasné 
3. místo z 23 družstev. Starší žáci také předvedli skvělý výkon a 
získali 7. místo také z 23 družstev. Na konec si každý za skvělý 
výsledek dal sladkou odměnu v podobě palačinky se šlehačkou. 
Tímto našim mladým a nejmenším členům gratuluji.
Naše jednotka byla povolána hned k několika výjezdům. 23. 
2. v odpoledních hodinách jsme byli povoláni k požáru nízké 
budovy. Zasahovali jsme spolu s profesionálními kolegy v dý-
chací technice a naštěstí vše dopadlo dobře. Škoda na majetku 
byla minimální a nikomu se nic nestalo. Českou republikou se 
prohnal silný vítr a zaměstnal i naši jednotku - 8. 3. jsme vyjeli 
k požáru polního porostu oběma CAS 32 T815, protože silný 
vítr zesiloval požár a ten se nadále rychle šířil. Kromě profe-

Co nového u hasičů
www.sdhricany.cz

sionálních hasičů z Říčan a naší dobrovolné jednotky byly 
povolány ještě jednotky z SDH Tehovec a Mukařov. Díky 
množství techniky a hasičů na místě se dostal požár rychle 
pod kontrolu. Dne 13. 3. jsme byli povolání k záloze našich 
profesionálních kolegů při složitém zásahu v Jevanech, kde 
vytahovali vozidlo z rybníku.
K zajištění bezpečné jízdy k zásahům i od nich probíhá pravi-
delná údržba techniky. Někdy je ale potřeba techniku obnovit 
a tak i naše jednotka dostala letos úžasnou nadílku. Novým 
členem naší hasičské rodiny se stalo nové zásahové vozidlo 
DA Ford Tranzit  L1Z, které nahradilo letitou Avii A 31.1K. 
Předání proběhlo 4. 3. 2019 na HZS stanice Říčany za účasti 
zástupců města Říčany, Hasičského záchranného sboru a 
Krajského úřadu Středočeského kraje. Dopravní automobil 
byl financován z dotace Ministerstva vnitra – Generálního 
ředitelství HZS ČR, přispěl i Středočeský kraj a v neposlední 
řadě i město Říčany. Tímto bychom chtěli ještě jednou všem 
poděkovat za financování vozu, protože bez jejich pomoci by 
to nešlo. Do vozidla se vejde celkem devět lidí a ještě zbývá 
mnoho místa na vybavení a materiál. Vozidlo je vybaveno 
vším, co nám usnadní práci v terénu.  Součástí vozu jsou dva 
hasicí přístroje (práškový a CO2), dva vyhledávací světlome-
ty, VRNV (variabilní ruční vyprošťovací nástroj) a vytyčovací 
páska. Ve voze jsou umístěny dobíječe pro kapesní vysílačky 
a led svítilny. Důležité je, abychom viděli a byli vidět, a tak na 
bocích a v zadní části jsou zabudovaná LED pracovní světla, 
modrá rampa na střeše, v přední masce a na vrchní zadní čás-
ti vozidla led majáky. V zadní části vozidla se nachází i oran-
žová výstražná světla. Pravé zadní dveře jsou osazeny žebří-
kem, kterým je přístupná střecha vozidla s nosiči pro další 
převážený materiál. Vozidlo je od výroby vybavené závěsným 
zařízením, abychom mohli vozit i další techniku jako napří-
klad člun. Vozidlo je vybaveno parkovací kamerou, předními 
a zadními parkovacími senzory, pro větší komfort v zimě tep-
lovodním nezávislým topením, pro parné dny je k dispozici 
klimatizace.  Věříme, že vozidlo bude sloužit jak jednotce, tak 
občanům minimálně jako naše Avie, která s naší jednotkou 
jezdí neuvěřitelných 37 let. S přáním hezkých Velikonoc 
 David Pojezný, 

jednatel SDH  Říčany
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Životní prostředí a zdraví

dymnivka dutá   
Corydalis cava

Naše dymnivky jsou krásné jarní 
rostliny, které po zbytek roku vůbec 
neuvidíme. Spolu s dalšími podob-
ně žijícími bylinami, mezi něž patří 
třeba sasanky, křivatce nebo orsej, 
vytváří tzv. jarní aspekt. Vyrostou 
jako barevný koberec ve vlhkých list-
natých lesích, a to ještě předtím, než 
se stromy olistí. Všechno světlo tak 
mají pro sebe. Později se zatáhnou 
pod zem.
Několik stovek druhů dymnivek 
roste mimo tropické oblasti severní 
polokoule. Největší bohatství druhů 
najdeme v Himálaji a v Číně.
U nás rostou čtyři druhy dymnivek. 
V okolí Říčan můžeme vzácně na-
lézt dymnivku bobovitou (Corydalis 
intermedia), ale nejčastější je dym-
nivka dutá. Za vidění stojí rozkvet-
lé porosty dymnivek kolem potoka 
Rokytky v přírodní rezervaci Mýto 
v těsném sousedství Říčan. Celkové 
rozšíření má od střední a jižní Evro-
py až po Kavkaz. Vyskytuje se hlavně 
ve vlhkých listnatých nebo lužních 
lesích.
Vytrvalá bylina vyrůstá z duté hlízy o 
velikosti vlašského ořechu. V květu 
bývá vysoká kolem 30 cm. Z neroz-
větveného stonku vyrůstají obvykle 
dva listy, které se dělí na tři části, 

přičemž každá se skládá ze tří laloč-
natých lístků.
Květy s nápadnou ostruhou vyrůs-
tají ve vzpřímeném hroznu. Mají 
barvu od červenofialové přes mod-
ravé tóny po bílou. Pod jednotlivý-
mi kvítky jsou zelenavé celokrajné 

listeny. Vykvétají od března do květ-
na a příjemně voní. Jejich nektar je 
oblíbenou jarní pastvou pro včely a 
čmeláky.
Zralé tobolky obsahují několik čer-
ných semen. Každé semeno má bílý 
přívěsek, tzv. masíčko, s vysokým 
obsahem živin. Masíčkem se živí 
mravenci a přispívají tak k rozšiřo-
vání dymnivky do okolí (odborně 
myrmekochorie).
Rostlina je jedovatá, ale otrava hrozí 
spíš zvířatům, která by ji ve velkém 
spásla. Dříve se používala jako léčivka.
Z mnoha pozoruhodných lidových 
názvů dymnivky duté stojí za zmín-
ku: holubí vole, hužvor, kukačka, 
podražek, smetaník nebo syreček.
Na jarní rostliny do Mýta s námi mů-
žete vyrazit v sobotu 6. dubna

 Jakub Halaš
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Životní prostředí a zdraví

Jarní úklid kolem  
Říčanského potoka
Také vám vadí, že mnoho hezkých míst ve městě a okolí je 
zaneřáděno smetím? Nezoufejte a pojďte s tím něco udě-
lat. Ekocentrum Říčany již poněkolikáté organizuje oblí-
bený sběr odpadků pro muže a ženy činu. Trasa letos vede 
dobrodružně korytem Říčanského potoka - je tedy velice 
vhodná pro rodiny s akčními dětmi. Šnorchly volitelné, 
holinky nutné! Pytle a rukavice zajistíme my.
Začátek 14. dubna v 10 hodin na konečné autobusů 
Wolkerova. Konec kolem oběda u Říčanské hájovny na 
začátku akce Den Země. Těšíme se na vaši účast!

Martin Karáč

Je čas na jarní setí
Aby se to letos zelenalo a kvetlo ve vašem okolí, je čas 
vysévat – zeleninu, okrasné či luční květiny. V Muzeu 
Říčany je vám k dispozici Semínkovna – zásobárna se-
men okrasných květin (aktuálně třeba afrikány, krásen-
ka, nebo sléz) a oblíbených i méně obvyklých druhů ze-
leniny (novozélandský špenát – čtyřboč, různé fazole). 
Můžete si vyzvednout semínka a na oplátku sem donést 
ta svoje – přijímáme cokoli kromě dýní/cuket, protože 
ty se nekontrolovatelně kříží. Poskytneme vám rádi také 

semínka lučních druhů (kopretin, chrp apod.)i s návo-
dem, jak založit květnatý pruh ve vaší zahradě nebo před 
domem. Semínkovnu můžete navštívit i na Dni Země na 
Říčanské hájovně.

Kateřina Čiháková

Zelené kilometry opět po roce
Možná se vám zdá, že chodit 
pěšky do školy (nebo tam jezdit 
na kole, koloběžce či dokonce 
autobusem) jeden měsíc v roce 
je málo. Že to není žádný pro-
blém a odměňovat školáky 
za něco tak samozřejmého se 
snad ani nehodí. To byste se 
divili! Co je pro jednu rodinu přirozené, pro jinou může 
být ohromná komplikace a hned by se na vás obořili: 
Pustit dítě samotné do školy?! To v dnešním provozu – a 
zrychlené době – nemyslíte vážně!
U rodičů prvňáků to chápeme. U rodin z hůř dostupných 
lokalit je to taky jasné. Ale když někdo bydlí pár desítek 
i stovek metrů od školy, na přechodech dohlíží na bez-
pečnost městská policie a ve vzduchu voní květen… Proč 
sedat do auta? Vždyť jít stejnou trasu s kamarády ze sou-
sedství je zábava!
Opět po roce vyhlašujeme soutěž pro školáky, žáky od 2. do 
9. třídy. Zkuste se dopravit několik týdnů v kuse do školy 
BEZ AUTA. Když děti přemluví rodiče, aby se i oni dostali 
do práce jiným způsobem, není možné, aby se v Říčanech 
a okolí nepročistil vzduch.
Přesné podmínky soutěže rozešleme do základních škol 
v průběhu dubna. Půjde o to, aby se účastnily celé třídní 
kolektivy (přespolní spolužáci mohou samozřejmě využít 
autobus a vlak). Nejvytrvalejší třídy odměníme stejně jako 
loni pěknými cenami.
Akci pořádá Ekocentrum Říčany ve spolupráci s místním 
muzeem, s městem Říčany, Cestou integrace a MAP II v 
ORP Říčany. 
 Renata Skalošová

Děkujeme olivově nadaci za finanční příspěvek na nákup 
matrací pro olivovu dětskou léčebnu v hodnotě 18 000 Kč.
Naše děti díky vašemu daru získaly lepší komfort při 
léčebném pobytu u nás. 

Miroslav Vacek, ředitel ODL
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První jarní měsíc jsme prožili aktivně. Se-
tkali jsme se na tanečním odpoledni v KC 
Labuť, kde nám k poslechu hrála hudeb-
ní skupina Amoroso (Magda s Honzou) a 
přišel i kouzelník Grigo. Ačkoli venku pa-

dal ten den sníh a bylo hodně nevlídno, tak odpoledne bylo 
více než příjemné. Na pozvání pana senátora Hraby jsme 
navštívili Senát ČR (více v článku pana senátora). V závě-
ru měsíce jsme v rámci jednodenních zájezdů navštívili 
Pelhřimovsko – prohlédli jsme si město, muzeum rekordů 
a další zajímavosti regionu. I v dubnu máme naplánováno 
několik akcí a tak se těšíme na setkání s vámi.
 Irena Moudrá, předsedkyně správní rady

seniorcentruM Říčany

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

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). 

připravované akce:
n 2. - 4. května 2019 
– Rekondiční pobyt – Janské Lázně
Třídenní zájezd. Ubytování: Hotel Astoria. Program 

rekondice: prohlídka zámku Hrádek u Nechanic, měs-
ta Hradec Králové včetně Bílé věže, Pohádkové výsta-
vy v Dolním Maršově, Tkalcovského muzea a kostela 
Narození Panny Marie v Trutnově, zříceniny hradu 
Kumburk, Valdštejnské lodžie v Jičíně; pobyt v Aqua-
centru v Janských Lázních (teplé minerální prameny) 
aj. Příspěvek účastníků: 1.300,- Kč (záloha 650,- Kč 
při objednání). Příspěvek zahrnuje dopravu, ubyto-
vání se snídaní (večeře nutno objednat předem, hradí 
účastníci sami), vstupné, pojištění, tištěný materiál. 
Přihlášení a záloha: do 15. 4. 2019.

n 6. května 2019– Taneční odpoledne – Den matek
Setkání seniorů s živou hudbou v KC Labuť od 14:00h, 
vstup zdarma.  K poslechu i tanci bude hrát hudební 
skupina Club Praha s kapelníkem Josefem Šramem. 
Každá žena obdrží jako pozornost kytičku. 

Program

Pro seniory

nejstarší občanka říčan, paní 
ludmila kučerová, oslavila 100 let. 
gratulujeme.
K životnímu jubileu paní Kučerové poblahopřál sta-
rosta města Vladimír Kořen.Kromě květiny a gratu-
lace předal Pamětní list města s poštovní známkou.

Fo
To

 R
UD

oL
F 

FL
aC

HS

30 texty.kuryr@ricany.cz



Pro seniory

Říčanští senioři navštívili Senát
Přesně třicet seniorů z našeho měs-
ta přijalo pozvání senátora a říčan-
ského zastupitele Zdeňka Hraby a 
prohlédlo si historické prostory Vald-
štejnského paláce a poté se přesunu-
lo na besedu do Valdštejnovy pracov-
ny. Jak příjemné celé dopoledne bylo, 
se můžete přesvědčit z následujících 
fotografií. 

Výzva pro říčanské školy – napoprvé 
navštívili Senát naši senioři, ale pri-
márně jsou tyto prohlídky určeny 
školám. Pokud byste měli zájem o po-
dobnou prohlídku pro své žáky, pište 
na e-mail: jancikova@hraba.cz. 

Jitka Jančíková, asistentka senátora
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Senioři zhlédli nejkrásnější historické místnosti paláce – od hlavního sálu 
až po audienční síně samotného albrechta z Valdštejna.

Poté se prošli po schodišti, po kterém přicházejí senátoři do jednacího sálu 
a které zdobí portréty předsedů současného a prvorepublikového Senátu.

Ti zvědavější si vyzkoušeli, jak se sedí v senátorských lavicích při hlasování 
– a všichni se shodli, že křesla vůbec nejsou pohodlná.

Prohlídku završil příjemný rozhovor s panem senátorem, který probíhal v krásné 
Valdštejnově pracovně, za vůně kávy a zákusků ze senátní restaurace.

Prohlídku doplnil zasvěcený a poutavý výklad průvodkyně z místního info-
centra. Senioři samozřejmě nemohli minout jednací sál Senátu, bývalou 
konírnu.

Návštěvníci se zajímali o mnoho věcí – od historie paláce přes běžný provoz 
až po politiku.
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Pro děti a rodiče

Příměstské tábory s Cestou integrace
Je ti 6 – 15 let, rád trávíš prázdniny s kamarády, máš rád 
akci, dobrodružství, výlety a chceš být při tom, když… 
Základna: Klub Cesta – Na Obci 2049, Říčany. Pří-
spěvek 1000 Kč na stravu a výlety. Ostatní hrazeno 
z Evropského sociálního fondu – Operační program 
Zaměstnanost a spolupráce s MAS Říčansko.
Více informací na www.cestaintegrace.cz nebo Face-
booku.
Termíny: 8. – 12. 7. – Cyklo komando, 15. – 19. 7. a 
12. – 16. 8. – Superhrdinové – vynález zkázy

Superhrdinové – vynález zkázy
Jsi to ty! Vyvolený! Zro-
zen k záchraně světa. Tvoje 
schopnosti se vyvíjí a z tebe 
se stává superhrdina. Nic 
ale není zadarmo. Výcvik, 
sbírání dovedností a super 
schopností, logické úsudky, 
zdolání výzev, spolupráce a 

hledání antihmoty, která byla vyvinuta pro zkázu svě-
ta. Ty a tvůj tým to dokážete. Musíš si věřit, čekáme 
na tebe! 

Centrum primárních programů
 Tábor zaměřený na cyk-
listické dovednosti, do-
pravní znalosti a výlety na 
kolech. Samozřejmostí je 
i celotáborová hra Cyklo 
komando, kdy budeme 
cestovat a objevovat záha-
dy, tajemství a překonávat 

překážky a nástrahy. Aktivity na dopravním hřišti a 
menší i větší výlety po okolí. Určeno pro děti, které na 
kole jezdí. Přizpůsobeno všem s ohledem na fyzickou 
kondici. Podmínkou je funkční jízdní kolo (ideálně 
trekingové nebo horské – bude se jezdit mimo silnice), 
helma a úrazové pojištění. 

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

V pátek 15. 2. 2019 jsme se s běžkami sešli na nádraží a na-
těšení na sníh jsme vyrazili do Jablonce nad Nisou. Páteční 
večer jsme strávili hraním deskovek a přípravami jídla na so-
botní výlet. V sobotu ráno jsme se rozdělili na dvě skupinky a 
dojeli do Harrachova, odkud jsme vyrazili na prosluněné hře-
beny Jizerských hor. Po celodenním běžkování, zakončeném 
dlouhým sjezdem do Bedřichova, jsme se vrátili do klubovny, 
navečeřeli se a odpočívali u hraní různých deskovek. 
Nedělní dopoledne jsme strávili opět na běžkách, tentokrát 
jsme objevovali okolí Josefodolské nádrže. Pak už zbývalo 
zabalit si věci a vydat se na cestu zpátky do Říčan.

Vedení 2. oddílu skautek Říčan

Výprava skautů a skautek na běžky

KLUB MTB &TRIAl Mraveniště zahajuje od 8. dubna 
pravidelné pondělní a středeční tréninky, pořádané v okolí 
Říčan a Tehova. Začínáme vždy v 17 - 17:30 ve volnoča-
sovém parku Tehov (ulice u Čističky - Všestarská). Vítán 
je každý se zájmem o kolo a hlavně trialový sport, který je 
základem pro všechny ostatní cyklistické disciplíny. Tré-
nujeme děti i dospělé. Trenéry jsou čeští současní i bývalí 
elitní jezdci, včetně Vlasty Kabeláče Čiháčka (10x mistr 
ČR), Martin Gomboš (legenda českého cyklotrialu), Lu-
káš Valný (mistr ČR) a řada dalších jezdců našeho klubu. 
Naše jezdce můžete potkat i na veletrhu FOR BIKES 29. 
- 31. 3., kde prezentujeme náš sport v rámci doprovodné-
ho programu v hale 1. Pro více dotazů navštivte stránky: 
www.mtbtrial.cz.

MATEŘSKé CENTRUM - zajímavá témata si pro vás 
připravily naše lektorky kroužků pro maminky. Během 
čtvrtečních tvoření maminek s dětmi (v průběhu je ote-
vřená herna pro děti) se můžete těšit například na výrobu 
soli do koupele a voňavého šamponu, chystáme se malo-
vat mandaly a čeká nás i výroba velikonoční výzdoby. Při 

pátečních setkáních MumSpace se zase můžete těšit na 
tanec pro rodiče s dětmi, aromaterapii a povídání o látko-
vých plenách. 
KURZY KERAMIKY jsou teď věnovány většinou výrobě 
velikonočních dekorací. V naší dílně vznikají krásné koší-
ky na vajíčka, zajíčci, zápichy do květináčů, ale i spousta 
květináčů a zahradních dekorací. Pokud vás právě teď 
napadlo, co přesně byste si potřebovali vyrobit, neváhejte 
mezi nás přijít na naše jednorázové lekce, které se konají 
pod vedeným lektorky Evy každý sudý čtvrtek – 4. 4. a 18. 
4. od 18:30 do 21:00 a pod vedením Katky a Štěpánky kaž-
dou sudou sobotu – 6. 4. a 27. 4. od 9:00 do 11:30.
Vylepšili jsme vybavení pro kurzy Kresby a malby a tak 
teď naši studenti tvoří svá krásná díla u malířských stoja-
nů na velká plátna. 
PŘÍMěSTSKé A POBYTOVé TáBORY: V plném 
proudu jsou i přípravy na letní tábory. Kompletní infor-
mace o programu a počtu ještě volných míst naleznete 
na našich stránkách www.mraveniste.info v sekci tábory. 
Další zajímavé informace o naší činnosti a kroužcích jsou 
i na nástěnce u budovy Mraveniště na adrese Bezručova 
441/23. Letos máme pro děti skvělý program, děti se mají 
opravdu na co těšit!
DEN PRO DěTI - oslavy dvacátých narozenin Mrave-
niště: V tuto chvíli se nejvíc soustřeďujeme na přípravu 
programu – můžete se těšit na krásný aktivní den s Mra-
veništěm v neděli 19. května v budově Mraveniště a okolní 
ulice. Připravujeme nejen prezentaci naší činnosti, ukáz-
ky práce v kroužcích, ale i tvořivé dílničky pro děti i do-
spělé, koncert hudebních kroužků, výstavu keramických 
i výtvarných děl, tvoření v naší keramické dílně, báječné 
občerstvení a hlavně na naše nejmenší čeká spousta zába-
vy, her a soutěží. Přijďte s námi oslavit naše kulatiny! 

Nina Šafránek Vaněčková, koordinátor Mraveniště

Zprávy z mraveniště
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Ahoj Říčaňáci, s potěšením vám ozna-
mujeme, že je tomu letos 40 let, co se na 
louku do Dolní Světlé poprvé vypravila 
skupina dětí a vedoucích z Říčan. Od té 
doby uteklo hodně vody v místním po-
toce, loni dokonce kvůli velkému suchu 
odtekla všechna a žádná nepřitekla. Od 
založení pionýrské organizace s názvem 
Vesmír při 2. ZŠ Bezručova Říčany se 
také mnohé změnilo. Změnil se politic-
ký režim, zanikla pionýrská organizace 
v Říčanech, louka, na kterou jezdíme, se 
vrátila v restituci, zpřísnily se podmínky 
v CHKO, kde pořádáme tábory atd. Co 
ale zůstává, je odhodlání skupiny dob-

rovolníků, která se snaží zachovat tuto 
tradici a zajistit každoročně 14denní po-
byt dětí v nádherné přírodě Lužických 
hor, sportovní vyžití, zvládnutí tábor-
nických dovedností a navázání nových 
přátelství.
Za celou historii fungování tábora ve 
Světlé spala pod stanovými celtami 
spousta říčanských dětí, vedoucích i 
přátel, podílejících se na zajištění pro-
vozu. Z tehdejších dětí jsou dnes rodiče 
a určitě nejen z nostalgie posílají své po-
tomky na stejné místo.
Zkrátka a dobře, toto čtyřicáté výročí 
se sluší pořádně oslavit a zavzpomínat 

na roky minulé. Proto zveme všech-
ny, kteří na tábor jezdili, na setkání 
přítomnosti s minulostí, ve dnech 
13. a 14. 7. 2019 na místo činu, na 
louku u Dolní Světlé (50.8405642N, 
14.6714647E). Předpokládaný za-
čátek akce je ve 14 hod. Podrobnosti 
ohledně organizace akce budeme 
postupně zveřejňovat na webových 
stránkách a táborovém facebooku. 
V případě zájmu o účast na oslavě nás 
kontaktujete na mailu info@vesmir-
-ricany.cz nebo rovnou vyplňte při-
hlášku na našich webových stránkách 
http://www.vesmir-ricany.cz/
Pokud se nemůžete zúčastnit, prosíme 
vás alespoň o zapůjčení fotografií, pí-
semností, nebo i předmětů z táborové 
historie - máme na mysli kroniky, dení-
ky, celkové záběry tábora, diplomy, věci 
k celotáborovým hrám, táborové upo-
mínkové předměty apod.
Těšíme se na všechny, kterým letní tábo-
ry s Vesmírem přirostly k srdci, chtějí si 
zavzpomínat na své mládí a potkat stej-
ně nadšené lidi napříč celou historií.

Ivo Jauris,  
předseda spolku Vesmír Říčany, z. s. 

Vesmír Říčany slaví 40. výročí
Pro děti a rodiče

Zápisy do mateřských škol
Vážení rodiče, v letošním roce 
proběhne zápis do mateřských škol, 
zřizovaných městem Říčany, ve stejný 
den, tedy 2. května 2019 (od 9 do 
17 hodin). K samotnému zápisu 
vaše dítě nemusí přijít osobně, pouze 
zákonný zástupce. Elektronický 
systém, kam vložíte potřebná data 
před samotným zápisem a tím 
celý proces výrazně urychlíte, bude 
otevřen od pondělí 1. dubna do 1. 

května 2019 na https://skolky.ricany.cz/info/kriteria-
prijeti. Veškeré podrobnosti najdete buď na webových 
stránkách vybrané mateřské školy, nebo na výše 
uvedeném odkazu pro elektronický 
zápis. doporučujeme navštívit den 
otevřených dveří, který se koná 
jednotně ve všech školkách 13. 
dubna od 9 do 11:30, mimo MŠ 
Čtyřlístek, kde je den otevřených 
dveří 10. dubna od 17 do 19 hodin. 
Přiveďte děti seznámit se blíže se 
školkou! 
Hana Špačková, místostarostka
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Zápisy a dny otevřených dveří v Pramínku
Srdečně vás zveme na dny otevřených dveří, které se ko-
nají v úterý 26. března a ve čtvrtek 11. dubna. Den ote-
vřených dveří je celý den od 8 do 16 hodin, informační 
setkání s prostorem na dotazy je v 9 hodin. Na den otevře-
ných dveří se nemusíte registrovat.
Zápisy pro školní rok 2019/2020 proběhnou ve čtvrtek 
25. dubna a 2. května od 14 do 18 hodin v Pramínku. 
Máte-li o docházku zájem, je třeba vyplnit přihlášku na 
našem webu nejpozději do 15. dubna. Více informací u 
Olgy Jarkovské na tel. 731 523 025.

Lesní dopoledne vedou maminky
Lesní dopoledne v Pramínku funguje již sedm let. Jeho 
smyslem bylo od počátku vytvořit příjemný prostor 
ženám s malými dětmi pro sdílení, tvoření a relaxaci. 
Přidanou hodnotou bylo, když program ženy samy 
vedly, což se v minulých letech občas uskutečnilo. Le-
tos se podařilo, že každé lesní dopoledne připravuje 
a vede jiná žena. Program je tak neuvěřitelně pestrý. 
Ženy dostanou prostor předat, co umí, co jim jde, sdí-
let s ostatními ženami. 

Program:

čtvrtek 4. 4. 2019 – Pletený hadřík (Míša Marková)
čtvrtek 11. 4. 2019 – Všímavé setkání (Jani Kubová)
čtvrtek 18. 4. 2019 – Plstěná ovečka (Jana Šilarová)
čtvrtek 25. 4. 2019 – Rozvíjím se (Marie Vacíková)
čtvrtek 2. 5. 2019 – Přešívárna (Jana Bernsteinová)

Ohlédnutí za masopustem

V rámci projektu, v němž dětem představujeme různá po-
volání, jsme zavítali na stanici Hasičského záchranného 
sboru v Říčanech. Rádi bychom hasičům poděkovali za 
představení jejich práce, prohlídku stanice a za ukázku 
techniky, kterou využívají pro svou práci. Děti pokládaly 
mnoho zvídavých otázek, na které hasiči s velkou vstříc-
ností a trpělivostí odpovídali. Několik dětí tak stanici 
opouštělo s předsevzetím, že by se jednou rádi tomuto 
povolání věnovaly. Děkujeme!

Za ZŠ Nemo Dagmar Bartoňková

Díky 
říčanským 
hasičůmPlujte s námi za poznáním!

Olga Jarkovská, koordinátorka

WAL & JOE 
FITNESS 

PROGRAM

MŠ A ZŠ NEMO VE SPOLUPRÁCI 
S DIGIDETI.CZ POŘÁDÁ
SEMINÁŘ PRO RODIČE

 

DĚTI A 
DIGITÁLNÍ

TECHNOLOGIE
 

 

  
JAK ZDRAVĚ  Ž ÍT V DIGITÁLNÍM 

SVĚTĚ?

4. DUBNA 2019 OD 16 HODIN
    V MŠ A ZŠ NEMO ŘÍČANY

  
DĚTI TO ZVLÁDNOU, KDYŽ  TO 

ZVLÁDNEME MY! 

 
LEKTOR: JAN KRŠŇÁK

PŘIHLÁŠKY E-MAILEM NA BARTONKOVA.SKOLANEMO@SEZNAM.CZ
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Jaro je za dveřmi
Čekání na jaro si ve školce Kolovrátek 
užíváme ve jménu barev, hudby a tance. 
V naší školce je pro nás důležitý nejen 

kvalitní rámcový vzdělávací program, ale hlavně motto: JARO, 
LÉTO, PODZIM, ZIMA, VE ŠKOLCE JE POŘÁD PRIMA.
Děti u nás také mají možnost se setkávat s různými generace-

mi. Naše zlatá paní kuchařka, která se dětem stará o svačinky, 
je zároveň i jejich „babička“, která má pro každého vždy v zálo-
ze milé slůvko, pochování a babičkovské pochopení. A v nepo-
slední řadě jsou tu tety, které s dětmi kreativně vyrábějí, hrají si 
na školu, užívají si s nimi jejich narozeniny a vždy po probuzení 
jsou u nich, aby je pohladily a zpříjemnily den. A to, že děti k 
nám chodí rády a s úsměvem, je největší odměna za všechno.
Stále mezi sebe rádi přivítáme nové kamarády a kamarádky k 
naším společným radovánkám.
Nabízíme docházku celodenní, půldenní i jednotlivé vstupy.

Těší se na vás TETY z KOLOVRÁTKU
Pro více informací ohledně naší školky navštivte
 www.facebook.com/skolkakolovratek,
nebo nás kontaktujte:
tel. č. 605 555 009 (MŠ Kolovrátek)
tel. č. 602 484 921 (p. Jonáková – majitelka MŠ)

Okna Bambinária se nedávno oblékla do pestrých barev, ob-
rázků květin a zvířátek, tak i při vrtošivých náladách počasí po-
sledních let nám dávají iluzi, že přišlo to správné jaro. Co jiné-
ho nám jaro připomíná víc, než příroda a vše, co se v ní v tomto 
období odehrává!? Těšíme se z nové energie, z hřejivého slu-
níčka, pozorujeme rašící listy a cvrkot na zemi i ve vzduchu...
A děti jsou skvělými prostředníky. Všímají si všeho 
kolem, a tak, jestliže my dospělí trochu zpomalíme v 
našem shonu a dovolíme jim pozastavit se, můžeme si 
společně užít okamžiky jejich důkladného pozorování. 
V těchto chvílích, kdy budeme ochotni na okamžik za-
pomenout na „důležitý svět záležitostí dospělých“, se 
nám svým způsobem otevře jakási dvojitá náruč. Náruč 
přírody a náruč dítěte. Obojí je totiž pro všechny velmi 
důležité.
U nás v Bambináriu mají děti spoustu možností k pozorování 
přírody po celý rok. Denně se společně s učitelkami vypravují 
na procházku po okolí a na nedaleká hřiště, což jim bezespo-
ru pomáhá otužovat se v pohybu na komunikacích. Bohatá 
nabídka delších výletů do blízkého a vzdálenějšího okolí jim 
otevírá další zajímavé možnosti.
O tom, že snažení přináší ovoce a naše děti mají pěkný vztah k 

přírodě, mě přesvědčila nedávná beseda v ranním kruhu, kde 
jsme si povídali o srdci a plicích a jejich funkci v lidském těle. 
Přirovnání deštného pralesa k plicím planety a jeho kácení 
pro byznys je překvapilo a upřímně znepokojilo, a dokonce je 
vyprovokovalo k diskuzi o možnosti záchrany Země. Není v 
tom krásný záblesk naděje? A tak se – jako každý rok na jaře 
– zabydlí ve školce téma ekologie. Povídání, výpravy, hry a pís-
ničky, zkrátka všechno, co k tomu patří. Protože vložit do dětí 
lásku k přírodě je dobrá investice, to přece stojí za to!
Podrobnosti o našich aktivitách každý měsíc naleznete na ba-
revné nástěnce před budovou školky. Všem, kteří by měli zá-
jem prožívat s námi naše aktivity, si dovolujeme sdělit, že 
30. 5. od 9:00 do 18:00 budeme mít zápis na další školní rok 
2019/2020, na který se moc těšíme. 
I v tomto novém školním roce budeme pokračovat s našim 
nultým ročníkem ZŠ, který se úspěšně zavedl. Naši letošní 
„ptáčci“, jak jim nyní v oddělení říkáme, jsou připraveni vy-
létnout z „mateřského“ hnízda a úspěšně se zabydlet v základ-
ních školách. Očekáváme, že přijdou ptáčci noví.
Budete-li mít cestu kolem, nahlédněte, jste jako vždy srdečně 
vítáni. Přejeme vám všem krásné jaro!

Dagmar Hrabová, ředitelka ZŠ a MŠ Bambinárium

Mateřská škola Srdíčko Říčany přijme od 1. 9. 2019 

ŠKOLNÍHO ASISTENTA
Pracovní doba 8.00 – 12.00 hod

Informace na tel. 739 666 423, 601 574 041
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Příměstské tábory v mŠ Landie - letní prázdniny 2019

LÉTO S DĚTSKýmI FILmy
„Harry POTTer“
1. – 4. července
cena 2.580,-Kč

Kdo by neznal příběhy o mladém kouzelníkovi Harry Potterovi.
• Tento týden je určen malým kouzelníkům, kteří budou chtít poznat magický svět kouzel. 
• Vyrobíme si kouzelnické hůlky, uvaříme kouzelný lektvar, uděláme si závody na koštěti a budeme celý týden plnit 
zajímavé kouzelnické úkoly.
• Na konci týdne přijde KoUZeLNíK a z dětí se stanou  kouzelníci – pomocníci.

 maDaGaSKar
8. -12. července
cena 3.800,-Kč

SOUČÁSTÍ CELÉHO TÝDNE CELODENNÍ ANGLIČTINA
• Zvířecí hrdinové alex, Marty, Gloria a Melman na své cestě do afriky.
• Seznámíme se se zvířaty v africe, jak žijí, co jedí.
• Vyrobíme si masky zvířátek, ze sádry vylejeme stopy lva, zebry nebo hrocha.
• Zabubnujeme se africké rytmy. • Budeme stopovat divoká zvířata při napínavé hledací hře.
 Výlet: FaRMa SoBěHRDY

HODNý DINOSaUrUS
15. - 19. července

Cena 3.200,-Kč

Co když dinosauři nevyhynuli, dobrodružná výprava do světa dinosaurů. 
• Budeme stopovat velké i malé dinosaury, pátrat po zkamenělinách, odlévat obří stopy a zdolávat zajímavé úkoly.
• Vyzdobíme si pravěkou jeskyni, vyrobíme jednoduché hudební a pracovní nástroje. Zjistíme co je venku k snědku a jak 
se žije v tlupě.
Výlet: DINoPaRK HaRFa

KarLíK a TOVárNa 
Na ČOKOLáDU

22. – 26. července
cena 3.200,-Kč

Vaření s dětmi bude téma celého týdne.
• Seznámíme se se zdravým stravováním, budeme poznávat ovoce a zeleninu, nejen na obrázcích, ale i podle vůně a chuti.
• Vyzkoušíme si vaření venku-na ohni i v kotlíku.
• Upečeme chleba i ovocný koláč. 
• Uděláme si piknik u rybníka Marvánek
Výlet: ČoKoLáDoVNa ŠeSTaJoVICe

Mateřská a základní škola Sofie přijme:

l učitele/učitelku do MŠ
l  učitele/učitelku do ZŠ,  

případně asistenta/asistentku pedagoga
l vychovatele/vychovatelku

Od vhodného kandidáta očekáváme:
Pedagogické vzdělání
zkušenosti ze školství 
Komunikační schopnosti na vysoké úrovni
Schopnost týmové práce
Chuť učit se novým věcem

Nabízíme:
zázemí stabilní organizace s 10letou historií
Příjemné pracovní prostředí a přátelský kolektiv
Možnost aktivně se vzdělávat interně i externě
dobré platové podmínky

Nástup je možný dohodou, nejpozději 
od srpna 2019.

Své životopisy posílejte na e-mail: info@zs-sofie.cz.

Vybíráte mateřskou školu? Hledáte mateřskou školu, 
která nabízí plnohodnotné vzdělávání i výchovu dětí 
od 2 do 6 let? Hledáte školu, které nabízí vašim dětem 
budování kompetencí a dovedností ve dvou jazycích? 

Přijďte se k nám podívat, ukážeme vám, jak náš systém 
vzdělávání funguje, a jaké máme výsledky. Sofie nabídne 
rodilé mluvčí, kteří jsou kvalifikovanými učiteli. 

Den otevřených dveří máme každý den, nicméně zá-
pis do mateřské školy se koná 14. 5. 2019 od 09.00 
do 16.00. V případě zájmu nás kontaktujte telefonic-
ky na 773 220 281 nebo e-mailem na info@ms-sofie.
cz. Rezervace přijímáme také na školní rok 2020/21 a 
2021/22. 

Co dětem nabízíme:
• Komplexní přípravu na jakoukoliv základní školu 
• 20 dětí ve třídě v péči dvou učitelů
• Třídy kompletně vybavené Montessori pomůckami
• Rodilý mluvčí dopoledne ve třídě
• Kvalitní strava od společnosti Bionea
• Vlastní bezpečná zahrada
• Nabídka odpoledních kroužků v budově školy, některé 
vedené v cizím jazyce

Den otevřených dveří  
a zápis do mŠ Sofie 
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Úspěchy v okresních olympiá-
dách a postupy do krajských kol
Naši žáci se během ledna a února zúčastnili okresních 
kol několika olympiád. Zúčastňují se jich vedle žáků 
ZŠ i studenti víceletých gymnázií. V této konkurenci 
si naší žáci vedli velmi dobře, chceme pogratulovat 
k úspěchu zejména Martinu Hrabovi z 9. C, který ob-
sadil 2. místo v olympiádě z matematiky a postupuje 
do krajského kola, dále Markétě Brodské z 9. C, kte-
rá se na 2. místě umístila v olympiádě z německého 
jazyka. V okresním kole zeměpisné olympiády uspěli 
naši žáci Ondřej Sojka (v kategorii 8. – 9. roč.), který 
zvítězil a postupuje do krajského kola. Stejně tak po-
stupuje z 2. místa v kategorii 6. roč. Lukáš Blovský. 
Velký úspěch zaznamenali naši žáci v geologické olym-
piádě, kde v okresním kole obsadili žáci 9. ročníků 
1. místo -  společně Martin Hraba a Sára Krahulcová, 
3. místo opět společně Michaela Davidová a Matěj 
Skořepa, za nimi se umístil Karel Hudera a všichni 
jmenovaní postupují do krajského kola.
Držíme palce k dalším úspěchům, především u přijímacích 
zkoušek, které přijdou už zanedlouho.

Zuzana Pacovská

Turnaj Patriot
V pátek 8. 
března ne-
byl jen svá-
tek žen, ale 
proběhl také 
meziškolní 
turnaj Pa-
triot v ZŠ 
Bezručova. 
Soutěžilo se 
v přehazo-
vané a v sá-
lové kopané. 
D r u ž s t v o 
m l a d š í c h 
žákyň pro-
šlo turnajem 
bez jediné 
prohry a zaslouženě turnaj vyhrálo. Starší dívky obsa-
dily 2. místo. Kluci v sálové kopané vybojovali bronzo-
vou medaili. Děkujeme za perfektní organizaci soutěže 
panu učiteli Benešovi.

Zuzana Čásenská

Školní futsalová liga 2018/2019
Stejně jako v předešlých letech se naše škola zúčastnila i 
letos školní futsalové ligy. Zatímco žáci z 8. a 9. ročníků 
skončili ve 2. kole soutěže, žáci z 6. a 7. tříd postoupili přes 
dvě kola do krajského finále, které se odehrálo ve středu 13. 
2. v Příbrami.
Ve finále jsme se postupně utkali s Gymnáziem Bohumila 
Hrabala z Nymburka (1:4), porazili ZŠ Wagnerovo náměs-
tí Beroun 1:0 a v posledním utkání jsme stále byli ve hře o 
postup do celonárodního finále. Soupeřem nám však byli 
žáci z fotbalových tříd z pořádající školy ZŠ Příbram - Bře-
zové Hory, kteří celou soutěž již několikrát vyhráli. Tito sou-
peři byli nakonec nad naše síly a zaslouženě si vybojovali 
postup. Naše škola tak skončila na konečném 3. místě ve 
Středočeském kraji, což je velký úspěch. Děkuji proto všem 
zúčastněným žákům za vzornou reprezentaci školy.
Výsledky je možné dohledat na:
https://futsal.fotbal.cz/futsal-subject/
page/17?pageId=120#B-fin

„Příběhy našich sousedů“  
dospěly do finále

Na projektu Paměti národa „Příběhy našich sousedů“ u 
nás ve škole pracovaly tři žákovské týmy z 8. a 9. tříd pod 
vedením učitelek Zuzany Havlíkové a Zuzany Pacovské 
od loňského podzimu. Před Vánocemi děti navštívily 
„naše“ vybrané pamětníky v jejich domovech a pořídily 
nahrávky s rozhovory o jejich životním příběhu. Ty pak 
následně během ledna každá ze tří skupin upravila do 
krátkých audioreportáží v nahrávacím studiu Českého 
rozhlasu. V posledních týdnech jsme připravovali závě-
rečné prezentace svých materiálů, které byly slavnostně 
předvedeny v kinosále Na Fialce 8. března. Konkurence 
v rámci Říčanska byla veliká, soutěže se zúčastnilo devět 
týmů ze čtyř škol a mezi nimi se jeden z našich týmů pod 
vedením p. učitelky Havlíkové umístil na 2. místě.

Zuzana Pacovská
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PrOJeKT PaTrIOT - SPOrTOVNí 
SOUTĚže
Již tradičně pořádá naše škola turnaj v přehazo-
vané a sálové kopané v rámci projektu Patriot. 

Termín letošního sportovního klání mezi říčanskými školami 
byl stanoven na pátek 8. března. Těšit jsme se mohli tedy na 
souboje mezi naší Bezručkou, 1. ZŠ Masarykovo náměstí a 3. 
ZŠ u Říčanského lesa.
Turnaj klasicky začínal přehazovanou, kde byly pro děvčata vy-
psány dvě kategorie, 6. - 7. třída a 8. - 9. třída. K vítězství v utká-
ní bylo potřeba vyhrát dva sety. Ty byly hrány do 15 bodů. Od 
loňského roku došlo k výraznému srovnání sil. Svědčí o tom to, 
že z šesti utkání se celých pět hrálo v třísetové bitvě. V mladší 
kategorii zvítězila děvčata 1. ZŠ Masarykovo Náměstí před 3. 
ZŠ u Říčanského lesa. V kategorii starších si pořadí tyto školy 
prohodily. Třetí místa obsadila družstva domácích z Bezručky.
Pro domácí barvy přišel trochu jiný příběh v turnaji sálové ko-
pané. Po dvou vítězstvích se Bezručka mohla radovat z prvního 
místa. O to druhé si to rozdaly 3. ZŠ a 1. ZŠ. Ze zápasu, který 
měl být velice vyrovnaný, nakonec vyplynulo jasné vítězství pro 
3. ZŠ u Říčanského lesa.
Za poslední roky se jednalo určitě o nejpovedenější turnaj, kdy 
všechny školy postavily družstvo do každé z kategorií. Žáci 
srdnatě bojovali a nenechali žádný bod ležet. Ve vzduchu byla 
cítit zdravá rivalita a soutěživost. Takže se těšíme opět za rok na 
další krásné bitvy. David Beneš, trenér a učitel TV

JSme PrVNí V OKreSe!
Jako v každém školním roce, se i le-
tos na ZŠ Bezručova konala a koná 
řada soutěží a olympiád. Mezi nimi 
je i ta zeměpisná. V té si mohli v led-
nu žáci vyzkoušet své geografické 
znalosti v rámci školního kola. 
Ti nejúspěšnější pak pokračovali 

v „zeměpisném klání“ ve středu 20. února v okresním kole 
v Čelákovicích. Soutěž měla tři části – práce s atlasem, písemný 
test geografických znalostí a praktickou část.
Další dny pak všichni zúčastnění netrpělivě čekali na výsledky. 
A pak to přišlo. Velká gratulace. Marius Didek, žák třídy 7. A, se 
umístil na 1. místě kategorie B. 
20. března tak na Kladně vyzkouší své zeměpisné znalosti spo-
lečně s ostatními úspěšnými řešiteli celého Středočeského kra-
je v krajském kole této soutěže. Držíme palce.

Helena Mrázová, učitelka zeměpisu

PŘíbĚHy NaŠICH SOUSeDů  
V CeNTrU Na FIaLCe
Dva pamětnické příběhy představily 8. března týmy z Bezru-
čovky v centru Na Fialce – před odbornou porotou a plným sá-
lem diváků.  Dva lidské osudy, na které se díky projektu Příběhy 
našich sousedů nezapomene: 
Marie Kheilová (původním příjmením 
Provazníková, nar. 1940)
S paní Marií Kheilovou jsme se setkali v domě naší spolužačky 
Markéty, která je její vnučkou. Paní Marie se narodila v Sibřině 
u Říčan a válečná léta prožila u prarodičů na Strašíně. Dědeček 
byl starostou a v době Pražského povstání v jejich domě sídlili 
vojáci Rudé armády, na které ráda vzpomíná. Také si ale pama-
tuje, jak za války přišla o kamarádku židovského původu.
 Po válce se Marie přestěhovala za rodiči do Prahy, ale na Stra-
šín se ráda vracela, a tak viděla, jak do života jejích prarodičů 
dramaticky zasáhla kolektivizace. Dospívala s cejchem dcery 
živnostníka, který byl v padesátých letech vězněn a zbaven ma-
jetku. Vysokou školu chemicko-technologickou dokončila s vý-
bornými výsledky, pracovní umístěnku ale dostala tu nejhorší 
– v pohraničí, kde trestanci budovali fabriku v areálu hlídaném 
vojáky. Marie to však nevzdala, časem si udělala aspiranturu; 
ani pak však nemohla pracovat ve svém oboru. Nikdy nevstou-
pila do KSČ, v práci si ale získala respekt díky vzdělání a profe-
sionalitě. Po smrti svého muže vychovávala sama dvě děti. Na 
nepřízeň osudu si ale nestěžovala - zůstává optimistkou.
„Strach je nejlepším způsobem, jak ovládat lidi. A když se 
k tomu přidá nedostatek, tak se manipuluje úžasně. Myslím si, 
že před nastolením strachu ve společnosti je jedinou obranou 
ta nedokonalá forma řízení společnosti, a to je demokracie.“ 
(Marie Kheilová, prosinec 2018)
https://www.pribehynasichsousedu.cz/ricany/rica-
ny-2018-2019/kheilova-marie/
František Reichel (nar. 1938)
V rámci projektu Příběhy našich sousedů jsme měli mož-
nost poznat pana Františka Reichela.  Setkání probíhalo 
ve škole v předvánočním čase. Pamětník je velmi úzce 
spjat s okolím naší školy. Jako malý chlapec jezdil k tetě na 
víkendy a prázdniny do Radošovic. Nebylo by na tom nic 
neobvyklého, kdyby se vzpomínky na Radošovice neode-
hrávaly během 2. světové války. 
Do Radošovic se s rodiči a sestrou přestěhoval jako sedmiletý 
chlapec z Prahy, která byla bombardována.  Od dubna 1945 
do září 1945 navštěvoval dokonce i naši školu. Jak sám říká, 
vzpomínky na ni nemá žádné. V této době prožíval konec války. 
Vyprávěl nám o tom, jak lidé strhávali německé nápisy a osla-
vovali příjezd ruských vojsk. Pan František spolu s kamarády za 
vojáky často chodil a obdivoval vojenskou techniku. Během 50. 
let přestává do Radošovic jezdit. Začal se věnovat skautingu, 
volejbalu a hlavně studiu. Jeho životní příběh je velmi pestrý. 
Vystudoval veterinu, ekonomii a teologii. Byl aktivním členem 
Československé strany lidové, na krátký čas vstoupil do vysoké 
politiky. V první polistopadové vládě zastával post ministra bez 
portfeje. „Vším, čím jsem byl, byl jsem rád. Ale teď jsem rád, že 
tím nejsem.“ (Fr. Reichel, prosinec 2018)
https://www.pribehynasichsousedu.cz/ricany/rica-
ny-2018-2019/reichel-frantisek/

Co nového v bezručovce? 
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ZáKLaDNí ŠKOLa u ŘíČaNSKÉHO LeSa

Lyžařský kurz pro pokročilé aLPy 2019
K závěru prvního pololetí se vydali vybraní žáci osmých a de-
vátých ročníků, pod vedením svých zkušených lyžařských 
instruktorů z řad učitelů, pokořit sjezdovky do rakouského 
střediska Alpendorf. 
Ač byla cesta daleká a dlouhá, pod tíhou očekávání nám až 
nečekaně rychle utekla. Ubytovali jsme se v malebném ho-
telu přímo v centru Bischofschofenu, chutně jsme se nave-
čeřeli a první den jsme zakončili procházkou po zasněženém 
centru města. 
Následující dva dny jsme naplno propadli lyžování. Rozlehlé 
alpské sjezdovky různých obtížností nám nabídly možnost 
procvičit své oblouky, ve snowparku a  na crossová dráze 
jsme si zvýšili adrenalin v krvi a všudypřítomné horské slu-
níčko nám přidalo na dobré náladě.
Náš první zahraniční kurz nám rychle utekl a dle našeho mí-
nění dopadl na výbornou. Všichni jsme si naplno užili kva-
litní podmínky velkého střediska a ve zdraví jsme se navrá-
tili domů. Pěvně věříme, že se za rok opět na rakouské svahy 
vrátíme. 
Lyžařská sezóna však U Lesa zdaleka nekončí.  Žáci sed-
mých ročníků již s napětím očekávají tradiční lyžařský kurz, 
který se uskuteční v půlce března v Peci pod Sněžkou. Skol!

M. Dobešová, K. Raková, kabinet TV

aKTIVITy SeKCe aNGLIČTINy Ve 2. POLOLeTí
2. pololetí je ve znamení zvýšené aktivity jazykové sekce. 
V únoru se jazykové třídy účastnily celodenní akce, která za-
hrnovala čtení v Oxford bookshopu, anglicky komentovanou 

prohlídku sbírek Národního muzea a divadelní představení 
v angličtině. V březnu k nám opět zavítala mezinárodní he-
recká skupina, která odehrála tři interaktivní představení pro 
různé jazykové úrovně. Po Velikonocích naše jazykové třídy 
čeká intenzivní týden s AJ, pro který připravujeme osvědčené 
aktivity podporující rozvoj jazykových kompetencí (čtení de-
tektivky, poznávání neznámého cizince, prohlídka Prahy v AJ 
s pracovním listem, filmové představení s pracovním listem, 
anglická bojovka s Frediem). V květnu skupina žáků a dvě vy-
učující odletí na jazykově - poznávací pobyt do Irska. V červnu 
nás na týden opět navštíví skupina cizinců ze všech koutů svě-
ta a přiblíží nám svou zemi, své zvyky, svou kuchyni a vůbec 
svůj způsob života. Naše historicky první jazyková třída, dnes 
již 9. A, se se svou alma mater rozloučí divadelním předsta-
vením - volným zpracováním hry Večer tříkrálový a americké 
komedie She´s the man. Velký obdiv a dík patří vedoucí ja-
zykové sekce Janě Uríkové a jejímu neutuchajícímu zápalu, 
a dále všem jazykářům, kteří se na realizaci akcí podílejí.

Zuzana Pokorná 

PrOJeKT mODerNí VýUKa aJ a POČíTaČOVá 
VýUKa - NáVŠTĚVa Ze ŠKOLKy

Město Říčany pro základní školy ve městě získalo projekt, 
ze kterého byly v naší škole zřízeny dvě moderně vybavené 
počítačové učebny. Přidanou hodnotou projektu je výukový 
program angličtiny DynEd, který používají žáci od 3. do 9. 
ročníku a to ve škole i doma. Během trvání projektu nás každý 
rok navštíví žáčci z říčanských mateřských škol. Paní učitelky 3. ZŠ u Říčanského lesa, Říčany, přijme 

učitele 1. stupně, nástup od září 2019. 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.
asistenta pedagoga, nástup ihned. 

Možnost částečného nebo plného úvazku.
speciálního pedagoga, nástup od září. 

Možnost částečného nebo plného úvazku.
Kontakt: Dalibor Dudek, dalibor.dudek@zs.ricany.cz, 

tel. 739 610 085.

reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0006052
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V těchto jarních měsících je 
opět naplánovaná řada akcí. Po-
prvé mezi nás zavítala dentální 
hygienista spolu s posluchači  
3. LF UK v Praze, kteří učili děti 
nejen teoreticky, ale i prakticky pe-
čovat o svůj chrup. Za organizaci 
této akce moc děkujeme Barboře 
Benekditové. 
Dále v rámci projektu Šablony 
II. proběhlo 1. komunitní setkání 
s obyvateli Domova seniorů Říčany 

Voděrádky. Senioři se poprvé seznámili s naší školou již 18. 
března, cílem bylo nejen společné setkání různých generací, 
ale i společná výroba hmyzích domků a velikonoční výzdoby. 
Financování akce bylo z prostředků tohoto projektu. Při této 
příležitosti bychom chtěli poděkovat Pekařství Frydrych za po-
moc při zajištění občerstvení této akce.
Tím však naše aktivity nekončí. Na jarní měsíce připravujeme 
již 8. ročník soutěže předškoláků v soutěži EVVO. Opět se 
sejdeme u nás ve škole, kde děti budou plnit různé úkoly, vítěz-
ný tým si odnese „Pohár 4. ZŠ Říčany“ - v loňském roce to byly 
děti z MŠ od Slunečních hodin Říčany. V EVVO budeme po-
kračovat i rámci workshopů, které připravujeme ve spolupráci 
s agenturou Recyklohraní na téma „Vzduch“.
Tak jako na všech školách je vyvrcholením celoškolní práce 
závěrečný výlet. I my ho uskutečníme, cílem bude Vodní svět, 
návštěva partnerské školy ve Vlašimi a Eko ZOO.
V červnu se do naší školy již těší závodníci na meziškolní 
kolo lehkoatletických závodů. Budeme soutěžit ve čtyřech 
klasických atletických disciplínách - běhu na 60 m, sko-
ku do dálky, hodu kriketovým míčkem, běhu na dlouhou 
vzdálenost (od 250 do1500 m).
Tak to je jen malá ukázka akcí, které chystáme, o dalších vás 
budeme průběžně informovat.

informace k přijímání do přípravné třídy 
pro školní rok 2019/2020
Stejně jako v minulých letech, tak i pro příští školní rok se připravujeme 
s otevřením přípravné třídy pro předškoláky. Tato třída by měla děti při-
pravit pro jejich úspěšný nástup do školy a vyrovnání jejich vývoje. Třída 
nemá logopedické zaměření.
Třída bude otevřena při minimálním počtu 10 dětí, pokud bude volná 
kapacita počtu žáků školy a tříd, a následném schválení Středočeským 
krajským úřadem. Na základě přihlášky, podané zákonným zástupcem 
nejen elektronicky, ale i osobně, ve dnech 13. 5. 2019 a 15. 5. 2019, 
jejíž nedílnou součástí je doporučující stanovisko školského poradenské-
ho zařízení k zařazení do přípravné třídy a schválený odklad k povinné 
školní docházce, budou děti přijímány do přípravné třídy od školního roku 
2019/2020 v tomto pořadí:
dítě s trvalým pobytem v Říčanech s následující předností:
1.1 dítě, které opakovaně získalo odklad začátku povinné školní docházky
1.2 dítě, jež získalo první odklad začátku povinné školní docházky
1.3 dítě, u něhož je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jeho vývoj
dítě bez trvalého pobytu v Říčanech s následující předností:
1.1 dítě, které opakovaně získalo odklad začátku povinné školní docházky
1.2 dítě, jež získalo první odklad začátku povinné školní docházky
1.3 dítě, u něhož je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jeho vývoj
V případě celkového počtu zájemců vyššího, než maximální možný počet vzhle-
dem ke kapacitě školy, bude o přijetí dětí na úrovni jednotlivých kritérií rozhod-
nuto losem.
Přihlašování bude probíhat opět formou elektronického zápisu, ten bude otevřen 
od 7. dubna 2019 na stránkách: www.pripravka.ricany.cz, nově bude probíhat 
elektronický zápis i do školní družiny- viz informace na stránkách školy: www.
skoly.ricany.cz, popř. http://zs-nerudova.interlet.cz.  Upozorňujeme zákonné 
zástupce, že v jiných dnech, než je uvedeno v úvodu (13. 5. 2019 a 15. 5. 2019) 
nebudou přihlášky přijaty z důvodů organizačních a provozních. Ukončení pří-
jmu přihlášek do školní družiny je 15. 6. 2019.
V případě zájmu je možná návštěva školy, po předchozí domluvě. Další informace 
rádi poskytneme na tel. číslech: 323  602 005, 777 755 127, 731 449 247.

ZŠ Nerudova?

OBSAH ZKOUŠKY:

ź poslech s porozuměním

ź čtení s porozuměním

ź didaktický test

ź rozhovor

ź přihlášku a kopii vysvědčení za 1. pololetí 5. ročníku doručte na adresu školy do  30.4.2019 

přihlášku lze stáhnout na www školy nebo vyzvednout v kanceláři školy
ź

ź o zařazení žáka/žákyně rozhoduje ředitel školy na základě výsledku přijímací zkoušky, známek 

za 1. pololetí 5. třídy a kapacitních možností školy
ź

INFORMACE: Mgr. Zuzana Pokorná, zuzana.pokorna@zs.ricany.cz, 605 854 366 

3. základní škola u Říčanského lesa Říčany, p.o.

Školní 2400/4

251 01 Říčany

323 666 555

zuzana.pokorna@zs.ricany.cz

www.zs.ricany.cz 

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY DO 6. TŘÍDY 

S ROZŠÍŘENOU VÝUKOU ANGLICKÉHO JAZYKA

7. května od 8:30 v budově školy
       

si pro ně připraví zábavný program na interaktivní tabuli, kde 
předškoláčkům mohou ukázat, jak se také učí ve „velké ško-
le“. V březnu jsme dvakrát přivítali předškoláčky z MŠ Čtyřlís-
tek. Paní učitelka Martina Kořenová si připravila jednoduché 
početní úkoly s obrázky, řešením základních logických operací 
a děti při řešení mohly ukázat, jak jsou na vstup do školy při-
praveny. Nenápadně si také prohlédly školu, do které mnozí 
z nich budou po prázdninách chodit a snad se i zbavily trémy 
z nadcházejího zápisu. Děkujeme za návštěvu a na podzim na 
shledanou!

Zuzana Pokorná

POmáHaT Je NOrmáLNí:
rUN aND HeLP JIž POTŘeTí
Run and Help neboli Běhání, které pomáhá. Letos budeme 
s kontem Bariéry běhat kromě jiných pro malého Lukáše, kte-
rý má dětskou mozkovou obrnu a potřebuje finančně náročné 
rehabilitace, které mu výrazně zlepší život. Věříme, že se nám cíl 
podaří splnit stejně jako v minulých letech, kdy jsme běhali pro 
dobrou věc a pomohli tak již pěti dětem, kterým sbírka umožnila 
například zakoupení sportovních protéz.
A jak to bude vypadat letos? Běhat budeme 11. 6. 2019. Běžci si 

sami stanoví, kolik metrů chtějí uběhnout, i jakou částkou chtějí 
přispět. Pro děti bude připravena malá odměna a pro dospělé 
dobrý pocit. Nebude chybět občerstvení a kulturní program, 
který připravují žáci naší školy. Zatím je vše ve fázi zrodu, ale na 
našem facebooku se již brzy začnou objevovat konkrétní infor-
mace. Chystáme i malé překvapení s panem starostou. Run and 
Help Říčany, aneb běhání, které pomáhá, tentokrát ve sportov-
ním areálu U Říčanského lesa. -Pep-

Jitka Macháčková
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rychlý a nezapomenutelný maturitní ples

Náš maturitní ples uběhl, jako by trval jen pár minut. Ani jsme 
si nestihli uvázat motýlky a domalovat rty, a už nám naše profe-
sorka třídní podávala šerpy. Jen co mí spolužáci odnesli rekvi-
zity z předtančení, tak nás rychle volali na půlnoční překvape-
ní. A chvíli potom, co jsme našim rodinám popřáli dobrou noc, 
jsme najednou všichni seděli v autobuse směrem do Říčan a 
následně protancovali celou noc jako o život. Byl to rychlý a 
krátký večer, alevšichni na něj budeme dlouho vzpomínat.

Sandra Sýkorová, C4

Sekunda ve školce
V rámci společenskovědního projektu nacvičili žáci sekundy 
pod vedením paní profesorky Remkové divadelní představení 
Jeníček a Mařenka, ovšem v moderním pojetí. Děti se tatínkovi 
ztratí v obchoďáku, sladkostmi se krmí v cukrárně, dědu, co je 
honí, porazí auto, situaci řeší policie a vše dobře dopadne. Ta-
ková pohádka potěší malé děti a sekundáni jí neváhali předvést.
První představení pro MŠ U Slunečních hodin proběhlo v aule 
gymnázia, podruhé se sekundáni vydali do mnichovické škol-
ky. Do Mnichovic se vypravili i žáci z projektu přírodovědného 
a pro malé děti, které se střídaly na přestavení, připravili různé 
drobné hry. Po skončení programu si naše velké děti ještě hrály 
s těmi malými na zahradě školky. Kluci si společně zahráli fot-
bálek, dívky ze sekundy se pečlivě staraly o čilý provoz na hou-
pačkách, prolézačkách a klouzačkách.  Děti si to užily a sekun-
da sklidila pochvalu od paní ředitelky mnichovické školky. dd 

Uctění významného dne
V pondělí 11. března jsme si s primou připomněli významný 
den České republiky, Den památky obětí vyhlazení terezínské-
ho rodinného tábora v Osvětimi II Březince. Výročí připadá 
na 9. března, neboť tento den došlo pravděpodobně k největší 
hromadné vraždě spáchané na československých občanech 
za druhé světové války. Během noci jich bylo zplynováno sko-
ro 4000. Primáni vytvořili obrazová díla připomínající tuto 
událost a společně jsme si ve škole k uctění památky zazpívali 
Československou hymnu, kterou dle svědectví spolu s Interna-
cionálou a Hatikvou zpívaly ženy jdoucí na smrt.

Tamara Nováková

beseda s Václavem moravcem
Ve čtvrtek 14.3.2019 jsme na našem gymnáziu přivítali známé-
ho redaktora, moderátora a vysokoškolského učitele žurnalisti-

ky Václava Moravce. Tématem besedy byla digitální technolo-
gie a mediální výchova. Moderátory se stali maturanti Sandra 
Sýkorová z C4 a Michael Einsenreich z oktávy. Během setkání 
byly panu Moravcovi kladeny dotazy od žáků nižšího i vyššího 
gymnázia, např. Jak média formují veřejné mínění; Probíhá v 
mediálním světě nějaká cenzura, popř. v jaké míře; Jak vznikají 
zprávy a proč jsou v různých médiích odlišné;  Proč je důležitá 
mediální výchova, co by mělo být její náplní a od jaké třídy by 
se měla vyučovat? Na takové otázky a mnoho dalších dokázal 
Václav Moravec odpovědět v příjemné atmosféře, snažil se od-
povědi odůvodnit, rozvést a vysvětlit k pochopení všech. Bese-
da zaujala snad všechny žáky a všem se líbila. Důkazem toho je 
i fakt, že se pan Moravec po besedě ve škole ještě asi dvě hodiny 
zdržel a povídal si se studenty. 

Anna Křivánková, C4, dř

Návštěva anatomického muzea
Koncem února jsme my, studenti maturitních ročníků semi-
náře biologie, navštívili muzeum Anatomického ústavu 1.LF 
UK. V první části exkurze jsme měli možnost si prohlédnout 
i osahat preparáty, které medikům slouží ke studiu anatomie 
člověka, a to hlavně lidské kosti nebo i konzervované lidské 
orgány. Hlavně pro ty z nás, co chtějí studovat lékařské obory, 
byla tato část prohlídky velkým přínosem a k prohloubení na-
šich znalostí napomohl i výklad paní průvodkyně. V druhé části 
prohlídky si na své přišli zájemci především o zoologii. K vidění 
byly skvosty celého muzea, ke kterým patří např. hatérie novo-
zélandská či ptakopysk podivný, které jsou unikátní i v meziná-
rodním měřítku. Za zmínku stojí i kompletní exemplář kostry 
plejtváka malého, který je vedle skeletu velryby z Národního 
muzea jediným v ČR. V oblasti biologie jsme si rozšířili znalosti, 
které můžeme uplatnit během blížící se maturity a přijímacích 
zkoušek. Proto se návštěva Anatomického muzea setkala u 
všech studentů s pozitivními ohlasy. Děkujeme. 
 Petr Švadlenka, C4 

Projektový Den Země
Ve středu 24. 4. 2019 se bude v prostorách gymnázia opět ko-
nat od 9 do 13 hodin „Den Země“. Zveme žáky ZŠ i malé žáčky 
MŠ. Abychom předešli zbytečným nesrovnalostem, prosíme 
Vás, abyste si domluvili svoji návštěvu na konkrétní čas.
Kontakt: rehakova@gyri.cz

Přijímací zkoušky
Přijímací zkoušky do primy a 1.roč. se uskuteční ve dnech 
12. 4. – 17. 4. 2019. Informace i kritéria pro přijímací říze-
ní na gymnázium ve šk. roce 2019/20 naleznete na webu 
stránkách školy – www.gyri.cz.

42 texty.kuryr@ricany.cz



ze života škol(ek)

12. března 2019 proběhl již VII. ročník soutěžní přehlídky 
Pěvecké mládí. Soutěž se uskutečnila pod patronací mís-
tostarostky města Říčany Hany Špačkové a organizuje ji 
ZUŠ Říčany společně s Městem Říčany a KC Labuť v rámci 
programu spolupráce škol PATRIOT.
V letošním roce se soutěže zúčastnilo téměř 50 žáků z říčan-
ských škol i školek. Soutěž proběhla ve třech kategoriích a 
podle předvedeného výkonu soutěžící získali bronzové, stříbr-
né či zlaté pásmo.

V porotě zasedli učitelé hudební výchovy z říčanských škol 
– Martin Mužík (ZŠ Bezručova), Mária Vlčková (ZŠ U Ří-
čanského lesa), Martina Červená (ZUŠ Říčany) a Jindřiška 
Šebestová, absolventka ZUŠ a laureátka ústředního kola 
pěvecké soutěže MŠMT 2018. Role předsedkyně se ujala ne-
závislá porotkyně, profesorka Jana Nováková, která vyučuje 
zpěv na Vyšší odborné škole herecké v Praze.

Organizaci soutěže a roli tajemníka převzala Hana Javorská 
ze ZUŠ Říčany a korepetice zajistil učitel ZUŠ Petr Malínek a 
absolvent klavírního oddělení František Korynt, také ze ZUŠ.
Úroveň pěveckých výkonů se každým rokem zlepšuje. Na 
předvedených výkonech bylo vidět, že soutěžící věnovali pří-
pravě dostatečnou pozornost.
Žádné dítě neodešlo s prázdnou, každý soutěžící dostal diplom 
a malou hudební odměnu. Na závěr zhodnocení soutěže by se 
slušelo poděkovat všem, kteří nám s organizací pomohli.
Děkujeme žákům ze ZŠ Bezručova  - Elišce Maškové za mo-
derování a Kryštofu Peterkovi za přípravu mikrofonů. Poděko-
vání patří také Radimovi Kadlčákovi z KC Labuť za ozvučení. 
Celá akce proběhla za finanční podpory města Říčany.
Výsledkovou listinu můžete shlédnout na www.zusricany.cz. 
Těšíme se v březnu 2020 na VIII. ročník, takže už začněte 
zpívat!
 Iveta Sinkulová, ředitelka ZUŠ Říčany

VII. rOČNíK SOUTĚže PĚVeCKÉ mLáDí

SOUTĚŽ PRO MLADÉ KLAVÍRISTY
STŘEDOČESKÉHO KRAJE

I. ročník  
12. - 13. dubna 2019

PIANOFORTE
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Plný sál Centra Na Fialce v Říčanech 
tleskal Příběhům našich sousedů

V pátek 8. března odpoledne se v říčanském Centru Na 
Fialce konala slavnostní závěrečná prezentace Příběhů 
našich sousedů. Tento vzdělávací projekt Post Bellum 
se na Říčansku realizuje díky projektu MAP II v ORP 
Říčany. Letos se do něj zapojilo devět týmů složených 
z žáků 8. a 9. tříd základních škol v Říčanech a ve 
Strančicích. Ti všichni představili pamětnické příběhy 
před porotou a početným publikem. Porota nakonec 
přidělila nejvíce bodů žákovskému týmu ze Strančic 
s příběhem pamětnice Olgy Vaňkové. Stříbrnou příčku 
obsadil tým z 1. ZŠ Masarykovo náměstí Říčany, děti 
zpracovávaly příběh Františka Křížka. Na třetím místě 
se umístili žáci z 2. ZŠ Bezručova Říčany, kteří se věno-

vali příběhu Marie Kheilové. Na pódiu se ale v závěru 
slavnostního odpoledne neobjevili jen vítězové. Mo-
derátorka Barbora Kreuzerová na něj pozvala všechny 
zapojené žáky a kromě odměny v podobě voucherů na 
rozmanité zážitkové aktivity od sponzorů se jim dosta-
lo i obrovského potlesku z hlediště. Prezentaci doplnila 
výstava mapující cestu jednotlivých týmů za pamětnic-
kým příběhem – putovala nejprve po říčanských ško-
lách, v dubnu je k vidění ve Strančicích.
Děkujeme Centru Na Fialce za úžasné zázemí při pre-
zentaci a všem zúčastněným hostům za velkou podporu!

Renata Skalošová, 
místní koordinátorka projektu

ze života škol(ek)

V úvodu promluvila Linda Kůstková, hlavní manažer-
ka Místního akčního plánu vzdělávání v Říčanech

Tým z 1. ZŠ Masarykovo náměstí Říčany 
s pamětnicí Hanou Ťukalovou. Po srpnu 
1968 se jí život převrátil naruby 

Cenu vítěznému týmu předával sta-
rosta Říčan Vladimír Kořen. Na pódiu 
mluvil také o tom, jak je důležité, 
aby se neztratil hlas našich předků – 
k jejich zachování přispívají i Příběhy 
našich sousedů.

Tým z 2. ZŠ Bezručova Říčany se 
věnoval příběhu Marie Kheilové. 
Ta dětství prožila na Strašíně 

Výstupy žáků 
hodnotila 
porota ve 
složení: 
novinářka eva 
Hůlková (Čes-
ký rozhlas), 
pedagog Vítek 
Březka (ZŠ 
Sofie Říčany, 
na snímku 
vpravo) a 
historik 
Martin Hůrka 
(Muzeum 
Brandýs nad 
Labem)

František Křížek, pamětník předválečných a válečných Říčan 
– spolužák chlapce z židovské rodiny, který najednou zmizel
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Setkávání ředitelů mŠ a ZŠ 
Platforma nese název Učící se síť a 
funguje v regionu díky MAP již třetím 

rokem. Minimálně čtyřikrát ročně se schází zvlášť ře-
ditelé MŠ a ředitelé ZŠ v jedné z našich škol v regionu. 
Cílem těchto setkání je nejen navazování dobrých part-
nerských vztahů a spolupráce mezi školami a dalšími 
organizacemi na Říčansku, ale také probírání témat, 
která souvisí s řízením škol a vedením lidí. V březnu 
se toto setkání uskutečnilo v ZŠ Senohraby a pozvání 
přijali zástupci organizace Učitel naživo a Vít Beran, 
ředitel ZŠ Kunratice a lídr ze sousedního regionu. 

Nově setkání zástupců ředitelů z Říčanska
Na základě dobré praxe z Učící se sítě ZŠ se na nás 
obrátili zástupci ředitelů s žádostí o realizaci prvního 
setkání pro zástupce ředitelů z našeho regionu. To se 
uskutečnilo v ZŠ TGM Mnichovice pod vedením zku-
šeného lektora, bývalého pedagoga Aleše Hradečného. 
Téma, které se prolínalo celým setkáním: role zástupce 
ředitele, kompetence a očekávání okolí. Již nyní máme 
naplánované druhé setkání, tentokrát diskuzi povede 
Václav Trojan z Pedagogické fakulty UK v Praze a bude 
se konat v sousedních Světicích.

Umí vaše děti správně číst? 
Dlouho očekávaný seminář s Ninou Rutovou, odborni-
cí na čtenářskou gramotnost a kritické myšlení, se setkal 
s pozitivními ohlasy účastníků. Paní Rutová je odbornice 
na metodu RWC (Reading, Writing for Critical Thinking). 
Její práce směřuje i k dětem ze znevýhodněného prostředí. 
V knihovničce MAP nabízíme k zapůjčení knihy do čtenář-
ských dílen včetně metodiky, jak s knihami pracovat. Nevá-
hejte se na nás obrátit – mohou nás kontaktovat i rodiče, 
kteří s dětmi rádi čtou.

Otevřít téma mediální výchovy je důležité
Co je to mediální výchova, jak ji zakomponovat napříč 
předměty a jak ji učit, bylo předmětem semináře s Mi-

chalem Kaderkou, který se této oblasti aktivně věnuje po 
odborné i pedagogické stránce. Účastníci se seznámili 
také s podporou pro pedagogy - s texty, pracovními listy 
a spolehlivými informačními zdroji. Dostupné materiály 
mohou učitelům ušetřit mnoho času. A jak lektor dodá-
vá: „Je hlavně potřeba zjistit, která média děti sledují 
a navázat ve výuce na jejich zkušenosti a znalosti.“ Na 
toto setkání navážeme v dalším školním roce a podpo-
říme otevřené setkání pro ostatní zájemce s novinářkou 
Petrou Procházkovou, která se osobně účastnila bom-
bardování v Čečensku. Naším cílem je rozvinout diskusi 
na téma dezinformačních kampaní, jak se učit pracovat s 
falešnými zprávami, tzv. fake news, s hoaxy. 
Máte-li zájem o další informace, neváhejte se na nás 
obrátit na map@ricany.cz, facebookovém profilu MAP 
v ORP Říčany a na www.map.ricany.cz

Linda Kůstková,
manažerka 

a koordinátorka  
implementačních aktivit

ze života škol(ek)

poZvánka pRo pedagogy
Matematika názorně (nejen) pro žáky s dyskalkulií 
s Renatou Wolfovou
Termín a čas konání: středa 10. 4. 2019 od 13.00 
do 18.00 hodin 
Místo konání: 3. Základní škola u Říčanského lesa 
Říčany (posluchárna) Školní 2400/4, Říčany
 
„Veverka za jedna, želva za pět“ – hodnocení  
s Petrou Kobrovou
Termín a čas konání: pondělí 15. 4. 2019 od 14.00 
do 17.00 hodin 
Místo konání: Open Gate - gymnázium a základní 
škola, s.r.o., Na Návsi 5, Babice
Semináře jsou určeny pro učitele 1. stupně zŠ, 
asistenty pedagoga, školní speciální pedagogy.
 
Semináře jsou pro zájemce z OrP Říčany zdarma 
v rámci projektu MaP II v OrP Říčany. registrace 
nutná: map@ricany.cz
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Mezi námi

V sobotu 27. dubna 2019 
odstartuje už čtrnáctý 
Pochod Krajinou barona 
Ringoffera. Trasu dlouhou 
dvacet kilometrů může ab-
solvovat kdokoliv - pěšky, 
na kole či koloběžce. 

Zahájení pochodu, který je tradičně oživen několika zastave-
ními s doprovodným programem, bude na vlakovém nádraží 
v Mirošovicích. Akce pak končí v Kamenici, kde se také budou 
vyhodnocovat splněné úkoly na doprovodných stanovištích. Na 
startu pochodu se totiž budou rozdávat účastnické karty, a kdo 
nasbírá všechna razítka, toho bude v cíli možná čekat odměna.
Ráno bude, stejně jako v předchozích letech, vypraven spe-
ciální autobusový spoj Kamenice – Velké Popovice - Miro-
šovice tak, aby se lidé mohli na vlakové nádraží pohodlně 
dopravit.  Stejně tak bude autobus svážet odpoledne turisty 
nazpět do Kamenice. 
Trasa pochodu vede po naučné stezce Krajinou barona Ring-
hoffera, která vás provede malebným krajem v okolí Velkých 
Popovic a Kamenice, kde tento významný průmyslník v 
19. století žil, všestranně podnikal a o jehož rozvoj se velkou 

měrou zasloužil. Stezka mimo jiné 
seznamuje s pivovarem ve Velkých Popovicích, zámkem 
Štiřín, kamenickými hamry, hrobkou rodiny Ringhofferů 
nebo historií obce Kostelec u Křížků. Jsou zde cesty různého 

typu, místy i po silnicích se slabším provozem. 
 Na trase je deset značených zastávek: 
1. Začátek stezky – Mirošovice
2. Tvář Ringhofferovy krajiny
3. Lesní studny 
4. Historie a současnost velkopopovického pivovaru
5. Přírodní park Velkopopovicko
6. Zámek Štiřín
7. Kamenické hamry
8. Život a dílo barona Ringhoffera
9. Rotunda a kostel sv. Martina
10. Konec stezky 

Více informací i 
mapa/leták naučné 
stezky ke stažení na 
www.laduv-kraj.cz.  
Dobrovolný svazek 
obcí Ladův kraj.

Hanka Bolcková

mikRoRegion

LADŮV KRAJ
Velkolepá turistická akce v malebném kraji za Prahou se blíží
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Pochod Krajinou Barona Ringhoffera 
- sobota 27. dubna 2019 
Speciální autobus pro účastníky 
odjezd autobusu na start do Mirošovic:
• 8:30 Kamenice – obecní úřad
• 8:45 Velké Popovice – pivovar
Autobusy z cíle zpět do Mirošovic:    
• 16.00 do 17.00 (dle zájmu)

Od března začaly na náměstí v Říčanech trhy, 
které se konají pravidelně ve čtvrtek každý  sudý 
týden, a také pravidelné sobotní farmářské trhy.

texty.kuryr@ricany.cz



l Finální výsled-
ky tří výzev IROP 
roku 2018 Škol-
ství, sociální pod-

nikání a UNESCO.
13. března 2019 se sešel Programo-
vý výbor MAS Říčansko, aby vybral 
projekty, které prošly věcným hodno-
cením ze třech výzev IROP.
Všechny projekty byly 14. března ze 
strany MAS předány na Centrum pro 
regionální rozvoj k závěrečnému ově-
ření způsobilosti.
Výsledné pořadí hodnocení:
Školství: 
1. Vybudování odborných učeben v 
ZŠ Devětsil, Lesní MŠ a ZŠ Devětsil - 
5 380 265 Kč
2. Novostavba MŠ v Herinku, Obec 
Herink - 8 000 000 Kč 
3. Prakticky v odborných předmětech 
v ZŠ Sulice, příspěvková organizace - 
2 922 826 Kč
4. Zvýšení kapacity MŠ Sofie Sofie – 
MŠ a ZŠ o.p.s. - 8 000 000,-Kč – hra-
niční projekt
5. Botanické centrum při ZŠ u Říčan-
ského lesa - 1. etapa, Město Říčany - 7 
046 326,96 Kč – náhradní projekt

Sociální podnikání: 
Založení sociálního podniku Jasmíno-
vá prádelna,Tereza Novotná - 1 983 
400 Kč 
UNESCO:
Zvýšení ochrany a sjednocení areálu 
Průhonického parku, Botanický ústav 
AV ČR, v. v. i. - 9 470 374,14 Kč
Uvedené částky znamenají celkovou 
výši způsobilých výdajů na projekt. 

Spoluúčast žadatelů je 5%. Všem 
úspěšným žadatelům gratulujeme.
l V pondělí 25. března 2019 pro-
běhne věcné hodnocení devíti pro-
jektů přijatých do výzvy IROP č. 8 
Doprava a bezpečnost. 
l Nové výzvy IROP 2019 budou vy-
hlášeny v 1. polovině roku na podporu 
sociálního podnikání a na podporu 
tvorby, územních plánů, regulačních 
plánů a územních studií. 
l Až do konce dubna je možnost 
podávat projekty do 4. Výzvy OPZ 
„Rozvoj a podpora sociálních slu-
žeb a sociálního začleňování“. Na-
stavená alokace je cca 5,6 mil. Kč. 
Podrobné informace najdete na strán-
kách MAS.
l Zájemci o podání projektů do Pro-
gramu rozvoje venkova mohou své 
projekty podávat do 18. 4. 2019 na 
všechny níže uvedené Fiche. Celková 
alokace na 3. výzvu je cca 18,7 mil. Kč. 
Fiche 1 – Investice do zemědělských 
podniků 
Fiche 2 – Nezemědělské podnikání 
Fiche 3 – Lesnická technologie 

Fiche 4 – Lesnická infrastruktura 
Fiche 5 – Zemědělská infrastruktura  
l Certifikační komise značky Zápraží 
originální produkt® zasedne 26. 3. 
2019. Výrobce s regionální značkou 
můžete potkávat na různých akcích 
v regionu. Jsme rádi, že značka stále 
vykazuje známky kvality a jedinečnosti 
šikovných a tvořivých lidí u nás na Ří-
čansku a Dolnobřežansku.   
l Město Říčany, Muzeum Říčany a 
MAS Říčansko spolupořádá Májové 
slavnosti aneb svátek lásky ve středu 
1. 5. 2019 na náměstí v Říčanech. 
Program  na podiu, kolotoč, řemeslní 
prodejci a občerstvení bude probíhat 
od 11 do 16 hodin na Masarykově ná-
městí. Slavnost navazuje na Jarní festi-
valy řemesel a bylinek, které se konaly 
každé jaro v dubnu od roku 2013. Akce 
bývala spojená se sobotními dopolední-
mi Farmářskými trhy. Letos prvně bude 
slavnost pojatá Májově se svátkem lásky 
a Májkou. Přijďte se políbit pod třešní a 
přivonět si k májovým květům.
 Za MAS Říčansko o.p.s.  

Pavlína Šantorová Filková

Střípky z maSky
Mezi námi

VZPOMÍNKA
V březnu uplynulo neuvěřitelných 20 let, 
kdy předčasně odešel z tohoto světa 
hudebník, sportovec a nadšený Říčaňák 
Jiří Vaniš. 

Vzpomínají manželka Hanka
a syn Jirka s rodinou

dne 1. 4. 2019 uplynou dva roky od úmrtí 
našeho milovaného, pana Miroslava 
Lehovce. Vzpomíná sestra dana s 
rodinou, družka anička, Tomáš a Míša s 
rodinou. děkujeme všem, kteří se k naší 
vzpomínce připojí

Touto cestou bych chtěla poděkovat panu primáři 
Zemanovi z interního oddělení Říčanské nemocnice, 
dále týmu lékařů a ošetřujícího personálu za 
pomoc při důstojném odchodu mojí maminky, 
Zdeňky Silagadzeové, z tohoto světa. Děkuji za 
poskytovanou péči a psychickou podporu.

S úctou Dana Čapková 

Poděkování
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Pesach – židovské Velikonoce
Ve čtvrtek 18.4. slavíme tradiční ži-
dovský svátek, který se přímo týká 
křesťanské víry. Pokud si chcete 

spolu s námi připomenout význam Velikonoc, budeme 
rádi, když se připojíte. Akce se koná od 18.00 v ulici 
Roklanská 805, Říčany. Součástí slavnosti je večeře, a 
proto je nutné se přihlásit na ricany@cb.cz.

Čtení z Bible na náměstí v Říčanech
V sobotu 20. 4. se již tradičně připojujeme k akci Celonárodní 
čtení Bible. Přijďte si poslechnout nebo i přečíst texty, které po-
pisují Velikonoční i jiné události. Čteme od 8 do 13 hod.

Církev bratrská v Říčanech

Církev bratrská Říčany

Slovo života 
pro každého!
sobota 20. dubna 2019, 8 – 13 hodin,
Říčany Masarykovo náměstí

Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého 
jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, 
nezahynul, ale měl život věčný. (Jan 13, 16)

Říčanská kuličková liga 2019
Kuličkové turnaje pro každého bez ohledu na věk nebo 
zkušenosti.
Připravili jsme pro vás sérii turnajů jejichž výsledky se 
započítávají do národního žebříčku Českého kuličko-
vého svazu a také do žebříčku Říčanské kuličkové ligy. 
Kuličky je možné si půjčit. Hrajeme podle oficiálních 
pravidel ČKS.

Přehled turnajů:
Neděle 07. 04. 2019 od 14.00
Neděle 28. 04. 2019 od 14:00
Neděle 05. 05. 2019 od 14:00
Neděle 19. 05. 2019 od 14.00
Neděle 02. 06. 2019 od 14.00  

Všechny turnaje se konají na kuličkovém hřišti v parku 
Por. Koreše v Olivově ulici. Pro tři nejúspěšnější jsou 
připraveny drobné ceny. Pořádá Církev bratrská v Ří-
čanech ve spolupráci s Českým kuličkovým svazem 
www.kulicky.com

Neděle 21.4. - Slavnostní Bohoslužba.
Přijďte spolu s námi oslavit Kristovo vzkříšení z mrtvých. 
Bohoslužba se koná od 9.30 v sále U Boudů, Mírová 66, 
Kolovraty.
Více informací na www.cbricany.cz

48 texty.kuryr@ricany.cz

 Výlet do Kudowy Zdroje

11. června 2019
(pojede 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
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život vojenského kapelníka antonína Freieslebena
Nezapomínejme na lidi, kteří se za-
psali do historie našeho města, do 
pamětí jeho obyvatel a přispívali 
k obohacení zdejšího života. Letos 
v lednu uplynulo právě sto let od úmrtí 
Antonína Freieslebena, aktivního hu-
debníka a učitele, který lásku k hudbě 
dokázal dál šířit.
Narodil se 27. září 1857 do rodiny obec-
ního pastýře-slouhy Antonína Freiesle-
bena, ve Zlatníkách v okrese Praha-zá-
pad jako šesté ze sedmi dětí. Měl čtyři 
sestry a dva bratry. Matka se jmenovala 
Eleonora Křížová, byla to dcera psárské-
ho chalupníka Vojtěcha Kříže.  
Už jako hudebník (jak uvádějí veřejně 
přístupné matriky) se oženil s Antonií 
Vorlíčkovou, dcerou tesařského mistra 
Josefa Vorlíčka. V den svatby, která se 
konala v Ratajích nad Sázavou, slavil 
i třiadvacáté narozeniny. Víme, že v ná-
sledujícím roce působil jako obecní pas-
týř v Dolních Jirčanech. Tehdy se man-
želům narodila dcera Anna, která svým 
potomkům i nám ostatním zanechala 
vzpomínky na dětství a na rodiče.
Jak dlouho práci obecního pastýře vy-
konával, bohužel není známo, stejně 
tak nevíme, kdy se stal vojenským ka-
pelníkem. Působil u pražského pěšího 
pluku. Antonín ovládal vícero hudeb-
ních nástrojů a za nejoblíbenější snad 
považoval dechový nástroj flíghorna 
neboli křídlovku. „Všude se o něm ří-
kalo toto: On netroubí, on zpívá,“ tvr-
dil dirigent a hudební skladatel, rodák 
z Dobřejovic Václav Vačkář. Freiesle-
benova nejstarší dcera Anna, provdané 
Vlčková, popisovala otce ve vojenské 
uniformě: „Tolik se nám náš táta líbil. 
Byl vysoký, štíhlý, a hlavně měl velmi 
dobré srdce.“ Kapelníci za Rakouska-
-Uherska byli vybíráni z civilistů a ne-
měli žádnou vojenskou hodnost, nosili 
ale důstojnický stejnokroj s límcovými 
odznaky ve tvaru lyry (zlaté nebo stříbr-
né) se zkříženými meči.
V šedesátých letech 19. století se roční 
plat takového kapelníka pohyboval oko-
lo 1200 zlatých s nárokem na služební 
byt. Uspokojivou finanční situaci Fre-
ieslebenových ale narušila nemoc, kvůli 
níž Antonín o práci bez náhrady přišel. 
Začalo tak několik let života v bídě. Do 
rodinného rozpočtu přispívala výděl-
kem z šití jen Antonie. Netrvalo dlouho 

a rodina se stěhovala z pražského Žiž-
kova na Hlubočinku u Velkých Popovic 
a následně po požáru, kdy se zachránilo 
jen pár věcí, do sousedních Sulic. Zde 
se jim v roce 1888 narodila další dcera. 
(Antonín s Antonií přivedli na svět do-
hromady patně devět dětí, z toho šest 
dcer a tři syny.)
V těžké životní situaci se Antonín roz-
hodl, že se bude věnovat výuce mládeže: 
bude děti učit hrát na hudební nástro-
je. Měl v úmyslu si pro začátek pořídit 
housle. Požádal tedy svou starší sestru 
Františku, provdanou do Prahy za ar-
cibiskupského komorníka, o finanční 
půjčku. Ale neuspěl… Situace byla prav-
děpodobně vážná, protože se za Fran-
tiškou vydal i otec Antonín Freiesleben 
starší. I když pak peníze pro bratra při-
slíbila posílat, nikdy se tak nestalo. Sta-
rý muž se vydal do Prahy ještě jednou, 
domů se však už nikdy nevrátil – zemřel 
totiž na zpáteční cestě ve Psárech. 
I když mu rodina s financemi nepomoh-
la, Antonín si housle koupil. Peníze mu 
půjčil, a nakonec dal, jejich sulický do-
mácí výměnkář Svoboda. Žáků bylo sice 
na začátku málo, ale situace se zlepšova-
la. Jak se dozvídáme ze vzpomínek Anny 
Vlčkové, postaral se o to dědeček Vorlí-
ček z Ratají. Dozvěděl se o rodinných 
těžkostech a proběhlo další stěhování, 
tentokrát k němu. Dokonce pak v Rata-
jích vznikla příležitostná kapela.
Antonín se nevzdával myšlenky na ná-
vrat blíže ku Praze. Jak víme, nakonec 
se mu to vyplnilo. V Modleticích, asi 
tři kilometry od Říčan, s jistotou bydlel 
v polovině devadesátých let 19. století, 
není však vyloučeno, že i dříve. Talen-
tovaný hudebník přistupoval ke svému 
povolání zodpovědně.  František Šťo-
víček z Říčan, člen místního pěvecké-
ho sboru a Říčanské filharmonie, se 
vyjádřil: „Velmi uvážlivě doporučoval 

nástroje jednotlivým žákům podle jejich 
předpokladů. A ovládal prý téměř všech-
ny nástroje, nejlépe však asi křídlovku.“ 
Již zmiňovaný skladatel Václav Vačkář, 
který se u něj, ještě v Modleticích, učil 
na křídlovku, tvrdil: „Tohoto učitele jsem 
miloval jako svého otce. Rozpoznav můj 
mimořádný talent, dovolil, abych k němu 
docházel denně, a když jsem trochu po-
kročil, s velkou oblibou hrával se mnou 
dueta.“ Díky Václavu Vačkáři si Antonín 
Freiesleben nadělal takovou reklamu, že 
o žáky neměl ve svém zralém věku vůbec 
nouzi a bída byla pryč. Mezi jeho svěřen-
ce v Říčanech patřil už čtenářům Kurýru 
známý Zdeněk Uhlíř.
Kdy přesně a proč se Antonín Freiesle-
ben dostal do Říčan, nevíme. Hudební 
školu zde provozoval v ulici Olšany 
v domě čp. 175, a to nejspíše v letech 
1912-1916, možná i déle. Zemřel 9.  led-
na roku 1919, v jednašedesáti letech ho 
postihla mrtvice. Podle vyprávění dcery 
Anny ještě čtrnáct dní před smrtí vítal na 
nádraží projíždějící vlak s prezidentem 
Masarykem.

Šárka Vydrařová, spolupracovnice 
Muzea Říčany

Zdroje ke článku: Veřejně přístupné inter-
netové matriky; vzpomínky Anny Vlčkové 
rozené Freieslebenové (nar. 1881); Muzi-
kantská krev: črty veselé i vážné ze života 
našich hudebníků: sborník II. díl. Uspo-

řádala redakce Hu-
debníka, vydáno v roce 
1928; Životopis Fran-
tiška Šťovíčka, člena pě-
veckého sboru Jablonský 
a Říčanské filharmonie, 
uloženo v Muzeu Říčany.
antonín Freiesleben vyučoval 
hru na housle, křídlovku, basu 
nebo klarinet. Snímek z doby 
kolem první světové války ho 
zachytil s říčanskými žáky
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antonín Freiesleben (1857-1919)



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 loňské 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 30. 4. 20
19

Vyzkoušejte si

MĚSÍC
ZA PŮLKU!

Zaregistrujte se na
www.ener-gym.cz

www.ener-gym.cz

in
ze

rc
e



Mezi námi

Tradiční dětský karneval pořádala 
Římskokatolická farnost společně s 
T.J. Sokol Říčany a Radošovice 17. 
února 2019 v radošovické sokolov-
ně. Kolem půl třetí odpoledne začaly 
přicházet dětské postavičky oblečené 
do roztomilých převleků. Mohli jsme 
vidět různá zvířátka, princezny, rytí-
ře, čarodějníky, rusalky, kouzelníky, 
víly a mnoho dalších krásných masek, 
které doprovázeli rodiče, prarodiče a 
další příbuzní. Po zahájení karnevalu 
náčelnicí jednoty Jarkou Voráčkovou,  
dále  místostarostkou jednoty Hanou 
Dobrovodskou a panem farářem Kon-
stantinem taneční parket ožil „Makare-
nou“, kterou společně s cvičitelkami ze 
Sokola tančily všechny děti. „Dobývání 
pevnosti Boyard“ a získávání klíčů k 
pokladu bylo důležitým bodem progra-
mu, který vedla Eva a Hanka a pomá-
haly i mladé sokolky Danielka  a Vanda.  
V průběhu jsme roztočili“ Kolo štěstí“ 
(byl to klobouk) a kdo si koupil tombolu, 
něco pěkného vyhrál. Sokolský dětský 
oddíl rokenrolu předvedl své předtanče-

ní pod vedením Sáry a Veroniky. Náčel-
nice Jarka se sokolkami zatančily „Ba-
lónkové etudy“. Obě ukázky byly všemi 
přítomnými odměněny potleskem. 
Klíče k pokladu byly nalezeny, truh-
la otevřena a v ní sladký poklad pro 
všechny účastníky dobývané pevnos-
ti. Improvizované občerstvení nabí-
zelo všem kávu, čaj minerálku, kolu a 
různé oplatky. Všem nejvíce chutnaly 
koláčky z pekárny Davida Frydrycha.

Děkujeme sponzorům: Pekařství 
Davida Frydrycha, Galanterii a Foto-
grafii Rudolfa Flachse, všem dárcům 
do „Kola štěstí“ - členům Sokola a 
farníkům z ŘMK farnosti. Děkujeme 
našim obětavým organizátorům za 
přípravu karnevalu.
Srdečně vás zveme na příští 20. jubi-
lejní karneval v roce 2020. Těšíme se 
na vás!

Miloslava Pangrácová

Celorepubliková akce zavítá i do Říčan u Prahy. 
V areálu Olivovy dětské léčebny se 14. 4. 2019 usku-
teční závod kočárků v chůzi na 100 metrů. Areál 
se otevře ve 14:00 a v 15:00 odstartuje první závod. 
Předpokládaný konec bude kolem 17:00.
Do závodu se mohou zapojit maminky, tatínkové, ale i 
babičky a dědečkové, zkrátka celá rodina. Závodit bu-
dou buď jednotlivci, nebo celá rodina, podmínkou je 
však držet se svého kočárku. 
Dál se můžete těšit také na bohatý doprovodný program 
v podobě závodů nejmenších na odrážedlech, soutěž o 
nejkrásnější těhotenské bříško, skákací hrad, malování 
na obličej a mnoho dalšího.
Startovné ve výši 200 Kč se bude hradit na místě akce a každý 
účastník si odnese dárkovou tašku a hlavně super zážitek.
Značná část výtěžku poputuje na kampaň Naděje pro 
Michalku (www.nadejepromichalku.cz). Michalka má 
problémy už od narození. Narodila se s rozštěpem páteře, 
velkou hlavičkou (hydrocefalem, vodnatelnost hlavičky) a 
golfovou nožičkou. Za necelé dva roky svého života Michal-
ka prodělala několik operací, které bohužel ještě nekončí. 
Proto přijďte Michalce pomoci se postavit na nohy.
Přihlásit se můžete na: https://www.zavodykocarku.
cz/prihlaste-se/ricany-u-prahy/ 

M. Frydrychová

Karnevalové veselí v sokolovně 

S kočárkem se dá i sportovat. 
Přihlaste se na Závody kočárků! 
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Mezi námi

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: Při prohlídce bytu, který jsem chtěl koupit 
mne makléř sdělil, že se byt prodává v aukci. Přestože 
jsem o byt měl zájem, koupil ho někdo jiný. Jak přesně 
aukce  probíhá?
 
ODPOVěď: Dobrý den, prodej nemovitosti formou auk-
ce se používají některé realitní kanceláře v případě, že o 
nemovitost má zájem více zájemců nebo ještě před prode-
jem předpokládáme, že by tato situace mohla nastat. 

Při tradičním způsobu prodeje je běžné, že o nemovi-
tost projeví zájem více lidí a makléř s prodávajícím po-
tom řeší, komu nemovitost prodat, jestli tomu prvnímu 

nebo tomu, kdo je ochoten dát lepší nabídku. Při aukci 
mají všichni zájemci stejnou možnost podat nabídku ke 
koupi a je jen na prodávajícím, pro kterou nabídku se 
rozhodne. Aukce je transparentní, všichni zájemci mají 
rovné podmínky. 

Aukce není třeba se obávat, jedná se o velmi spravedli-
vou formu prodeje. Při organizaci aukce je nutné, aby 
makléř jasně komunikoval pravidla prodeje ještě před 
prohlídkami, aby zájemci nebyli zaskočeni způsobem 
prodeje, který neznají. Z vlastní zkušenosti však vím, 
že pokud jsou pravidla známá předem, kupující rádi 
učiní nabídku ke koupi. Prodávající se pak může roz-
hodnout mezi více nabídkami, podle toho, co je pro 
něj důležité. Pro většinu prodávajících je důležitá 
prodejní cena, ale v aukci může rozhodování ovlivnit 
i více parametrů – kromě ceny to může být např. způ-
sob financování, rychlost úhrady kupní ceny, požado-
vaný termín předání apod. V poslední době se formou 
aukce úspěšně prodává stále více nemovitostí a tento 
způsob prodeje používá stále více makléřů a realitních 
kanceláří.

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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rybářský kroužek v Říčanech – pojďte mezi nás
Již více než de-
set let funguje 
ve spolupráci 
z 1. ZŠ v Ří-
čanech krou-
žek dětí, které 
mají zájem 

o rybařinu a přírodu. Své zkuše-
nosti pomáhají předávat dětem 
dva dlouholetí členové říčanské 
organizace.
Naší líhní mladých rybářů a rybářek 
prošlo několik desítek dětí, z nich 
dokonce některé začaly studovat 
Střední rybářskou školu v Třeboni. 
Našim cílem je děti motivovat nejen 
k rybaření, ale i vztahu k přírodě jako 
takové.
Proto mládež, při pobytu u vody, 
upozorňuji na různé projevy příro-
dy a vztahu nás lidí k ní. Ať se jedná 
o ryby, obojživelníky, ptáky, hmyz či 
rostliny. Tyto aktivní pobyty u vody 
prožíváme s dětmi v okolí rybníka 
Marvánek a v areálu místní orga-
nizace od jara do pozdních pod-

zimních dní. V chladných měsících 
studujeme v teple školní třídy 1. ZŠ 
na Masarykově náměstí. Děti učíme 
teorii, týkající se pravidel rybářské-
ho řádu, probíráme různé techniky 
rybolovu, druhy ryb, jejich výskyt a 
projevy. Je pravdou, že děcka nejvíc 
baví pobyt u vody, ale teorie práv a 
povinností rybáře je také velice dů-
ležitá.
V průběhu lovné sezóny vždy pořá-
dá naše organizace rybářské závody, 
kterých se rybářský kroužek pravi-
delně zúčastňuje, a mladí rybáři jsou 
za své snažení odměněni. Nikdo ne-
odejde s prázdnou. Pro nejlepší jsou 
připraveny pruty, navijáky a ostatní 
obdrží nějakou rybářskou drobnost 
a sladkost.
Jsem velice rád, že mají děti stále zá-
jem o rybaření a přírodu. 
Závěrem bych poděkoval 1. ZŠ Ma-
sarykovo nám., za propůjčení třídy 
v zimních měsících, městu Říčany za 
podporu místní rybářské organizace 
pomocí grantů, ze kterých čerpáme 

prostředky právě pro mladé začínají-
cí rybáře a rybářky a na závěr oběta-
vým vedoucím rybářského kroužku, 
panu Jaroslavu Hladovi a panu Zdeň-
ku Habšudovi, za jejich trpělivost a 
výdrž s dětmi.
Kontakty pro nové zájemce do ry-
bářského kroužku jsou: J. Hlad – tel: 
323 632 333 - večer
Z. Habšuda – tel: 607 930 709
S rybářským pozdravem „Petrův 
zdar“ 

Pavel Novák,  
předseda místní organizace 
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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 DUbeN : FINaNČNí NáSTrOJe PrO ZaJIŠTĚNí bUDOUCNOSTI KažDÉHO Z NáS

ÚČeTNí a DaňOVá POraDNa PrO PODNIKaTeLe

Vážení čtenáři, k napsání tohoto článku mne přivedly dvě 
skutečnosti. Za prvé: máme za sebou březen, měsíc daňo-
vých přiznání, kdy u fyzických osob jsme našim klientům 
často objasňovali význam a rozdíl mezi položkou odči-
tatelnou od základu daně a slevou na dani. Tím druhým 
momentem pak bylo navázání spolupráce s investičním a 
finančním poradcem, kterého vám blíže představím v naší 
rubrice RADIUS představuje své zákazníky. Patrně se 
mnou budete souhlasit, když napíšu, že přáním každého 
z nás je platit daně co možná nejmenší (jistěže vždy v me-
zích platných zákonů), a také mít co možná nejvíce peněz, 
mít se co možná nejlépe. Většina z našich klientů je ochot-
na pro splnění tohoto cíle tvrdě pracovat i po dobu mno-
ha let, a většina z nich má i jasno, jakým směrem se jejich 
podnikání má ubírat. V čem však mnozí tápou, je otázka, 
jak konkrétně naložit s finančními prostředky, které po 
určité době každé poctivé podnikání nakonec vygeneruje. 
Prakticky všichni naši klienti již využívají takové nástro-
je, jako je životní pojištění a penzijní připojištění, nebo 
hypoteční úvěry jak pro občany, tak i pro podnikající sub-
jekty. Tyto instrumenty si podnikatelé pořizují jako jedny 

z prvních, a s námi pak řeší jejich konkrétní daňový dopad, 
často vůbec netuší, jak je správně uplatnit. Jako nejzáklad-
nější informaci pro čtenáře uvedu toto: vypočtený základ 
daně z příjmu fyzických osob je možno snížit o položky 
odčitatelné od základu daně, tím vznikne snížený základ 
daně a z něj pak se vypočte daň. Následně je možno uplat-
nit slevu na dani a poplatník nakonec platí vypočtenou 
daň po slevě. Mezi položky odčitatelné od základu daně 
patří bezúplatná plnění a dary, životní pojištění a penzijní 
připojištění, úroky z úvěru na bydlení, platby za zkoušky 
ověřující další vzdělávání, členské příspěvky odborové or-
ganizaci. A ze slev na již vypočtené dani lze uplatnit kromě 
základní slevy na poplatníka ve výši 24.840,-Kč například 
slevu za invaliditu nebo ZTP, vyživovaného manžela či 
děti, slevu na studium či za tzv. školkovné. Nepřekvapím 
vás, když napíšu, že celý tento režim je detailně upraven 
zákonem o dani z příjmu, a že v případě jakýchkoliv do-
tazů můžete kontaktovat RADIUS Říčany s.r.o., kde se 
vám rádi budeme věnovat.

Ing. Věra Tauberová,  
tel. 728 832 303, vera.tauberova@radiusricany.cz
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raDIUS ŘíČaNy PŘeDSTaVUJe SVÉ ZáKaZNíKy
Při představování našeho zákazní-
ka navážu na svůj článek o finanč-
ních nástrojích: máme i klienty, kteří 
už jsou v životě tak daleko, že výše 
popsané instrumenty jim pro zajiš-
tění budoucnosti už sami o sobě 
nepostačují. a právě oni využívají 
služeb našeho klienta, společnosti 
Sušánka & partneři s.r.o., kterou 
osobně vede její majitel Jan Sušán-
ka. Čtenáře určitě napadne prostá 
otázka: a čím je Jan Sušánka vý-
jimečný? Proč zrovna jeho dnes 
představuji? dovolím si na tuto otáz-
ku odpovědět v úplném závěru, nyní 
vám předložím základní fakta. V 
oblasti privátního investičního pora-
denství pro bonitní klientelu se Jan 
Sušánka pohybuje od roku 2012. 
za tu dobu nabyl opravu bohaté 
zkušenosti s tvorbou finančních 
plánů a nalézáním nejvýhodnějších 
řešení pro zajištění pasivního pří-
jmu a finanční nezávislosti svých 
klientů. V roce 2015 získal jeden z 
nejprestižnějších evropských cer-
tifikátů EFA – European Financial 
Advisor s akreditací u ČNB, který 

ho zavazuje se pravidelně vzdělá-
vat a prohlubovat své znalosti. díky 
němu svým klientům nabízí služby, 
které stojí na kvalitních základech. 
Portfolio jeho klientů úspěšně na-
růstalo, a tak v roce 2018 založil 
firmu Sušánka a partneři s.r.o. 
základní vize jeho firmy zahrnuje 
zavedení a rozšíření honorovaného 
investičního poradenství a finanč-
ního plánování do České republiky. 
Jedním z jejích cílů je naučit klienty, 
jak správně investovat a hlavně jak 
se chovat během budovaní dlouho-
dobého majetku. Společnost a Jan 
Sušánka osobně poskytují nezávis-
lé honorované investiční a finanční 
poradenství dosahující evropské 
úrovně. V případě investičního po-
radenství se jedná o transparentní 
službu, kdy poradce je placen klien-
tem za správu a budování jeho ma-
jetku, a dále také podílem ze zisku, 
pokud klient vydělává (a to je velmi 
důležité!), nikoli z provizí finančních 
produktů. Sušánka & partneři s.r.o. 
jsou naprosto nezávislí na produ-
centech a provizích finančních a 

investičních společností. Výhodou 
této nezávislosti je to, že poradci 
mohou při práci pro klienta využívat 
kvalitní světové fondy založené na 
nízkonákladových nástrojích. Výno-
sům tak pomáhají růst, ale náklady 
drží při zemi.  V rámci finančního po-
radenství společnost pracuje podle 
zásady, že sestavením finančního 
plánu práce s klientem nekončí, ale 
naopak začíná. Např. krizové plány 
pro řešení nenadálých životních si-
tuací jsou velmi oceňovanou částí 
jejich práce, a to u všech skupin 
jejich klientů. a jaká je má odpověď 
na otázku, proč přestavuji a doporu-
čuji zrovna Jana Sušánku? Je pros-
tá. Vedle osobnostního a morálního 
profilu člověka je pro mne nejsilněj-
ším argumentem pro spolupráci 
s kýmkoliv jeho odbornost a profe-
sionalita. a opravdu jsem nepotka-
la nikoho, kdo by Jana Sušánku od-
borně převýšil. a velmi oceňuji fakt, 
že on svým klientům poradí nejen 
jak majetek vybudovat, ale i jak ho 
chránit v budoucnu. 
 Vaše Věra Tauberová   

Mezi námi
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Je tady duben, před námi jsou Velikonoce 
a jaro už je tady v plné parádě. Příroda 
se zelená, venku se otepluje, ale pro to 

pořádné zahřátí to stále ještě venku není. A proto je dobře, když 
se můžete v chladnějších dnech vydat někam, kde je teplo za 
každého počasí. Že nevíte, kam? Tak na nic nečekejte a běžte si 
duben 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 dubnu premiéru saunového ce-
remoniálu:

■ Saunový ceremoniál Malý Princ
„Co je důležité, je očím neviditelné,“ opakoval Malý Princ, aby 
si to zapamatoval. Přijďte i vy poznat, že správně vidíme jen 
srdcem. Premiéra ceremoniálu se saunérem Honzou vás čeká 
v neděli 28. dubna ve 20 hodin.

■ Čarodějnicec
Na 30. dubna pro vás připravujeme saunový svět zahalený do 
čarodějného hávu. Chybět nebudou speciální ceremoniály ani 
čarodějný nápoj pro všechny, kdo se přijdou prohřát.

vodní svět
■ Duben v Aquapalace Praha
6. 4. – Víkend s integrovaným záchranářským systémem
Tradiční víkend se záchrannými složkami. Těšit se můžete na 
policii, hasiče nebo záchranáře.
6. – 7. 4. – Námořní víkend

13. – 14. 4. – Víkend s hrdiny z filmu Mrňouskové
Užijte si animace s hrdiny z filmu Mrňouskové. Premiéra fil-
mu 10. dubna 2019
18. - 22. 4. – Velikonoce v Aquapalace Praha
Připravili jsme pro vás netradiční velikonoční animace, veli-
konoční koledu, hledání vajíček a čeká vás bohatá pomlázka.
27. – 28. 4. – Čarodějnický víkend
Víkend plný kouzel a čarodějnického řádění.

spa – wellness
■ Body Sculpt
Jedinečné ošetření s nápravou celulitidy a zpevnění pokožky. 
Přijďte 4. dubna otestovat úžasnou proceduru ještě před létem 
na speciální event, na kterém vám uděláme navíc diagnostiku 
pleti zdarma. Začínáme už v 19:00.
Rezervujte si svůj termín na tel.: 739 341 082.

fitness
■ Velikonoční skupinové lekce 
Velikonoce znamenají pro většinu z nás spoustu vajec, pomlá-
zek, a mlsání. S našimi tematickými skupinovkami 24. dubna 
ale dostanete mlsání rychle z hlavy a ještě si užijete spoustu 
zábavy a dobrého cvičení. Pokud se bojíte, že si nic nevykole-
dujete, tak nezoufejte, i u nás čeká malá nadílka. 

■ Čarodějnický Open Day skupinových lekcí 
Země se otevírá a vítá jaro, tak i my otevíráme 30. dubna naše 
fitness a vítáme všechny, kdo si chtějí zdarma vyzkoušet úterní 
program našich skupinových lekcí. Otestujte jednu nebo klid-
ně všechny, jsme si jisti, že vám vykouzlí úsměv na rtech.
www.fitnessaquapalace.cz.  
  Více na www.aquapalace.cz

aquapalace v dubnu
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Projekty Převapte Říčany

Luční plochy v Říčanech - 
pastva pro oči i pro včely

V posledních letech je česká krajina svědkem katastrofální-
ho úbytku užitečného hmyzu, např. včel a motýlů. Životní 
prostor jim neustále ubývá - je ukrajován výstavbou ko-
munikací, parkovišť a nových staveb, aplikací chemických 
postřiků v zemědělství a nešetrným lesním hospodařením. 
Důsledky nese nejen příroda (vymírání ptáků a jiných hmy-

zožravých živočichů), ale také ekonomika (nedostatek opy-
lovačů zemědělských plodin).
Cílem předkládaného projektu je zlepšení podmínek pro 
udržení užitečného hmyzu v Říčanech. Rádi bychom vrátili 
do městské zeleně alespoň malé plochy lučních květnatých 
porostů. Nakrátko sečené trávníky totiž postrádají původní 
místní druhy kvetoucích rostlin, které např. motýli potře-
bují ke svému vývoji.
Navrhujeme proměnit vybrané zatravněné plochy na květi-
nové louky a udržovat je způsobem šetrným k jejich včelím a 
motýlím obyvatelům. U některých lokalit záměr předpoklá-
dá změnu pouze u části trávníku nebo vznik úzkého lučního 
pásu, abychom zachovali prostor ke hrám a vycházkám.
Očekáváme, že výsledkem našeho projektu bude atraktiv-
nější městský prostor, poskytnutí útočišť opylovačům za-
hrad a lokální zlepšení mikroklimatu (zachytávání prachu, 
zvlhčování vzduchu).
Živé květinové louky jsou levnou a rozumnou investicí do 
budoucnosti. Pokud považujete dobré hospodaření s naší 
krajinou za důležité, dejte našemu projektu v červnu svůj 
hlas. Děkujeme!

Předkladatelem návrhu je Martin Karáč

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. 

Úprava stanovišť 
pro třídění odpadu

Vážený spoluobčané, obracím se na vás nejen s žádostí 
o podporu  mého návrhu na úpravu stanoviště pro tří-
dění odpadu, ale také abyste se aktivně zapojili to toho-

to projektu.  Všichni chceme, aby naše město vypadalo 
lépe, a domnívám se, že k tomu přispěje, když jednotli-
vá stanoviště pro tříděný odpad budou „upravená“.
Já samozřejmě  požaduji úpravu stanovišť, která jsou u 
mého bydliště - U Jurečku. Zároveň doporučuji co nej-
levnější variantu, aby bylo možno upravit co nejvíce sta-
novišť - tedy zámkovou dlažbu (v tomto případě již je) a 
v okolí tohoto stanoviště postavit betonové sloupky (viz. 
ilustrační foto).
Kromě stanoviště U Jurečku ještě doporučuji volně stojící 
nádoby na odpad v ulici Ke Koupališti přemístit na vhodnější 
místo, např. v ulici Pod Vojenským velitelstvím, která není 
tak frekventovaná a je dostatečně široká - stavebně zase zám-
ková dlažba a ze tří stran „oplotit“ betonovými sloupky.

Předkladatelem návrhu M. Kotrba, Radošovice
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Dvě kola před kon-
cem soutěže jsou, 
v době uzávěrky, 

říčanské volejbalistky stále na úžas-
ném druhém místě ve druhé lize žen 
a to se ztrátou pouhých čtyř bodů na 
první Havlíčkův Brod. Ten bude na-
víc hrát klíčový zápas se třetím Čer-
veným Kostelcem. O konečném po-
řadí tak rozhodnou až poslední dvě 
kola soutěže. Tedy sportovní napětí 

jak se patří. V uplynulých týdnech 
hrály naše ženy s Libercem, Brnem 
a Červeným Kostelcem. První dva 
jmenované týmy jsme jednoznačně 
porazili ve všech zápasech 3:0, resp. 
3:1. Jediný Červený Kostelec, který 
je aktuálně třetí v tabulce, sebral na-
šim ženám výhru a tak po šestnácti 
vyhraných zápasech v řadě, podlehly 
naše ženy 1:3. Ve druhém dvojzápa-
su, však naše říčanské ženy vyhrály 

3:2 a tak si stále udržely teoretickou 
možnost vyhrát druhou ligu žen. I 
přesto, že o případné výhře našich 
žen v soutěži bude také rozhodovat 
výsledek prvního Havlíčkova Brodu, 
se ženy soustředí na svůj výkon proti 
Svitavám. Nám divákům a přátelům 
říčanského volejbalu nezbývá nic ji-
ného než držet našim ženám palce a 
podpořit je na zápasech ve sportovní 
hale.  Drže palce Říčanům i vy. 

Říčanské volejbalistky jsou ve formě

Názory
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Tady se dějí ale věci
6. 12. 2018 pan starosta uzavřel se svým spolustraníkem 
a sousedem, radním Polánským, smlouvu o poskytování 
poradenských a konzultačních služeb za celkovou částku 1 
440 000 Kč, která bude vyplácena po dobu čtyř let  měsíční 
částkou 30 000 Kč. Tisková mluvčí odmítala na DF o obsahu 
smlouvy cokoliv sdělit, teprve později se ji pokusil obhájit sám 
starosta. Radní Polánský se prý bude  m. j. podílet na nastavo-
vání procesů uvnitř úřadu (což je v náplni tajemníka), startu 
malých TS (což je věcí odd. tech. služeb) a optimalizaci IT slu-
žeb (což je věcí odborníků odboru IT). Předmět smlouvy však 
hýří obecnými formulacemi, není specifikován rozsah prací, 
plnění smlouvy je tedy prakticky nekontrolovatelné a jedná se 
proto o čtyři roky fixního platu bez ohledu na to, co bylo od-
vedeno. Objektivně vzato, je to zbytečnost. Všechny důležité 
věci procházejí tzv. kolečkem k vyjádření všech odborných 
útvarů úřadu a jejich vedoucích.  Navíc sám radní Polánský 
nám  v Kurýru sdělil, že v tomto volebním období má v kom-
petenci úklid města (tedy i malé TS), za což jako radní bere 
cca 8 500 Kč měsíčně.  
Na otázku jednoho účastníka DF, zda proběhlo na tuto smlou-
vu výběrové řízení, pan starosta sdělil, že spolustraník Polánský 
prošel nejnáročnějším výběrem a to komunálními volbami. Vy-
padalo to, že to myslí vážně.
Po poslední otázce na DF, zda po proběhlé kritice tohoto plýt-
vání veřejnými prostředky nechce zvážit přehodnocení této 
smlouvy, pan starosta Kořen po svém zvyku zaujal pozici mrt-
vého brouka a odmlčel se.
Snad pro pobavení lze dodat, že radnice považuje za po-

třebné v Kurýru sdělit široké veřejnosti, že MR schválila 
nákup motorové sekačky, ale neměla tu samou potřebu u 
smlouvy se členem rady za takřka 1,5 milionu Kč. Takové 
věci se ale obecně říká trafika.    Václav  Macinauer

žádné teplé místečko,  
práce za přiměřený honorář
Situace je prakticky stejná jako v celém minulém volebním 
období, kdy na radnici kromě starosty a dvou místostarostů 
pracoval ještě jeden radní. Po volbách D. Michalička nastoupil 
na pozici místostarosty po Z. Hrabovi. A na uvolněnou pozici 
projektového manažera nastoupil V. Polánský. Forma spolu-
práce na základě příkazní smlouvy je pro město výhodnější z 
hlediska nákladů. Městský úřad za pana Polánského neodvádí 
zaměstnanecké odvody. V. Polánský pracuje v kanceláři přímo 
na radnici od prosince 2018. Má svoji agendu, která spočívá 
především v projektovém řízení, nastavování procesů uvnitř 
úřadu, v oblasti HR či optimalizaci IT služeb.  Vedoucí odborů 
mají svou specifickou pracovní náplň a nelze očekávat, že bu-
dou navíc koordinovat či řídit procesy napříč úřadem. Výsled-
ky své práce předkládá každý týden starostovi, v rámci porady 
vedení nebo na jednáních rady. Struktura řízení nastavená v 
minulém volebním období jednoznačně prokázala smyslupl-
nost, efektivnost a produktivitu. Vynaložené finance odpoví-
dají dolní hranici nástupního platu řidiče kamionů, přičemž 
V. Polánský v rámci své podnikatelské činnosti má honorář za 
konzultace nastaven na vyšší úrovni. O uzavření smlouvy hla-
sovala městská rada.

Vladimír Kořen, starosta města Říčany



JaK SI STOJí DrUžSTVa FLOrbaLISTů? 
Florbalová sezona se pomaličku chýlí ke svému závěru.
Jak si vedou naše družstva?

O fantastických výkonech našich 
nejmenších florbalistů jsme infor-
movali v minulém čísle. Po uzávěr-
ce však naše přípravka dokázala 
znovu překvapit. 23. února měli 
kluci premiéru v 1. výkonnostním 
koši mezi nejlepšími týmy regionu 
Praha a střední Čechy a celý turnaj 
vyhráli!
Za zmínku stojí určitě i stabilní výko-
ny obou týmů elévů ve 2. či 3. výkon-
nostním koši. Potěšující je i vyrovna-
nost obou družstev.
Bílý tým starších žáků si stále drží po-
zici ve 2. koši a příjemné je sledovat 
herní posun hráčů modrého týmu, z 
nichž někteří již nakoukli i do týmu 
bílého a okusili tak hru se silnějšími 
soupeři, která je podstatně rychlejší i 
fyzicky náročnější. 

První tým dorostu si jako nováček na-
dále vede výborně ve druhé lize a patří 
mu průběžně druhé místo s dvoubo-
dovým odstupem na lídra soutěže. 
Drží tak reálnou naději na možnost 
zabojovat v nadstavbové části o po-
stup do 1. dorostenecké ligy, což by 

bylo obrovským úspěchem. Doros-
tenecký B tým se pohybuje ve středu 
tabulky ve své soutěži a dává možnost 
sbírat zkušenosti mezi staršími i ně-
kterým starším žákům.
Junioři jsou průběžně na druhém mís-
tě dlouhodobé soutěže a mají reálnou 
naději na postup do 2. juniorské ligy. 
Proti svým nejbližším konkurentům 
mají navíc dva zápasy k dobru a mo-
hou pomýšlet i na vítězství v celé sou-
těži. 
Muži jsou po rozpačitém podzimu 
na průběžném šestém místě dlou-
hodobé soutěže, ale výborné výko-
ny v posledních čtyřech utkáních 
a 100% úspěšnost v nich, jim ještě 
stále dává možnost snít o postupu o 
patro výš.

Jana Tománková

ze sportu

Plesová sezona se opět nachýlila ke svému 
konci, a tak je nám ctí vás pozvat na poslední 

ples, jak jinak než náš klubový Fuego ples. Proběhne 13. 
4. od 20 hodin v KC Labuť. K poslechu i tanci bude opět 
hrát kapela Ada & Denny Band a můžete se těšit na spous-
tu tanečních ukázek. Lístky budou k dostání na Tanečním 
studiu Sokolská 6 nebo emailu info@fuego.cz
Ještě vám dlužíme výsledky za poslední měsíc a to včetně 
Říčanského poháru. Začněme tedy domácí soutěží. Na té 
naše páry zvládly ukořistit celkem 12 medailí. Zlato vytan-
čili v kategorii nejvyšší – SuperTaneční liga Senior I v latině 
Honza a Pavla. Další zlato získal Matěj s Agnes v kategorii 
E STT, dále v E LAT to byl Filip s Marťou a poslední zla-
tou medaili vytančil Vojta se Šarlotkou v kategorii JUN I D 
LAT. Stříbrnou příčku vybojoval v kategorii D LAT Adam 
s Bárou, v kategorii SEN II D LAT Richard s Martinou, 
Filip a Klárka se na stříbrnou pozici protančili v kategorii 
D STT a rovnou dvakrát (v sobotu i v neděli) v kategorii C 
LAT to zvládli Filip s Luckou. Bronz pak připadl opět Voj-
tovi se Šarlotkou, tentokrát v kategorii Děti II D LAT, dále 
znovu Matějovi s Agi, ale tentokrát za latinu kategorie C a 
poslední bronz získal další juniorský pár a to Fanda s Kač-
kou v kategorii JUN II E LAT. To vše za jeden víkend.
Dalším úspěšným víkendem byla soutěž pořádaná taneč-
ním klubem Astra v Praze 9. – 10. 3. Matěj s Agi opět drtili 
svou konkurenci a zvládli vyhrát oba dny kategorii E STT. 
Do třídy D jim tak zbývá již jen krůček. Druhé a třetí místo 
vytančili Fanda s Kačkou opět v kategorii JUN II E LAT.
V neposlední řadě musíme také zmínit, že Tom s Fany se 
díky soustavné píli v minulém roce zvládli probojovat na 

Mistrovství České republiky v latinskoamerických tan-
cích, které se konalo 23. 2. ve Zlíně. A ani tam si nevedli 
zle. V konkurenci 36 nejlepších juniorských párů z celé ČR 
se zvládli protančit do druhého kola na konečné 20. místo, 
krásné umístění ve velmi silné konkurenci.
Všem úspěšným párům gratulujeme a s vámi ostatními se 
těšíme na shledanou při tanci, třeba zrovna na našem plese.

Klára Pazourková

máme 12 medailí z Říčanského poháru
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Mistrovství České republiky mládeže v šachu se letos hrá-
lo opět v Koutech nad Desnou. Mistrovské tituly se udělují 
v kategoriích chlapců a děvčat do 16, 14, 12 a 10 let. Bojuje 
se nejenom o tituly, ale také o postupy na MS, ME.  V kate-
goriích chlapců hraje vždy 24 oprávněných finalistů dané 
kategorie. Soutěže dívek jsou otevřené pro všechny hráč-
ky ČR. Popularita a výkonnost děvčat stále roste. Loňská 
rekordní účast byla překonána. Na start se postavilo cel-
kem 129 děvčat. V doprovodných openech startovalo 103 
šachistů. Za šachovnice zasedlo celkem 340 hráčů. Hrálo 
se na devět kol celkem osm dní. Pro rodiče účastníků a dal-
ší šachisty, kteří se nemohou zúčastnit osobně, připravili 
pořadatelé ve spolupráci se Slovenským šachovým sva-
zem a SK Slavia Orlová on-line přenos ze 136 šachovnic.
Účast říčanské mládeže byla velmi početná. V soutěži 
chlapců jsme měli čtyři zástupce, což je i pro nás histo-
rický rekord. Ve startovní listině děvčat se dalo nalézt pět 
našich dívek. A výsledky? Nad očekávání!  Posuďte sami:
H 10: 9. místo Jan Síleš 5 bodů
H 12: 2. místo Jáchym Němec 7 b , 8. místo Jáchym 
Šmolík 5 b., 11. místo Tobiáš Pressler 5 b. 
D 12:  9. místo Laura Sehnoutková, 24. místo Veronika 
Myšková 4 b. celkem hrálo 38 hráček

D 14: 4. místo Monika Strnadová 6 b, 27. místo Lucie 
Glasbergová 3,5 body, celkem 34 hráček
D 16: 2 místo Kristýna Otrubová 6,5 b., celkem 19 hráček

Partie rozebíral a připravoval na další partii tandem tre-
nérů Stanislav Stárek a Marek Otruba. Celkový výsledek 
je vynikající. V soutěžích chlapců jsme přivezli medaili po 
dlouhých 21 letech, kdy naposledy přivezl bronzovou me-
daili Miroslav Voráček v kategorii H 16. 

Mistr republiky má právo si vybrat MS nebo ME. Mistrov-
ství světa se hraje v Číně. Nechme se překvapit, kam od-
cestují naši svěřenci. ME se hraje na Slovensku. 
 Jaroslav Říha

máme dva vicemistry Čr !

kalendář spoRtovních akcí v říčanech - duben 2019,
datum čas sport a kategorie program místo
6.4. 8.30 - 15.30 florbal turnaj sportovní hala Říčany
 17.00 košíková U 15 Příbram sportovní hala Říčany
7.4. 8.30 - 15.00 florbal turnaj sportovní hala Říčany
 16.00 košíková U 17 USK B sportovní hala Říčany
12.4. 17.00 košíková U 15 Borotín sportovní hala Říčany
14.4. 9.00 - 17.00 košíková U 10 turnaj sportovní hala Říčany
27.4. 8.00 rock ŕoll jarní cena sportovní hala Říčany
28.4. 8.00 tanec studio EB sportovní hala Říčany

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

Naše úspěšné hráče  můžete vidět v akci v úterý 1. 5. v KC Labuť, 
kdy pořádá náš klub Krajský přebor družstev do 12 let a budeme 
obhajovat prvenství a bojovat o postup na M ČR. očekáváme více jak 
20 šestičlenných. Vstup je volný a hrajeme od 9.00 hod. - 16.00 hod.
Akce je pořádaná za grantové podpory města Říčany
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 Naši kluci a holky zažívali v od ledna do března 
úplný festival fotbalu, kdy se hrálo skoro každý 

víkend. Na druhou polovinu února jsme proto vyhlásili fot-
balové prázdniny, aby si děti užily i zimu na horách. V březnu 
jsme odehráli poslední turnaje a vrhli se do jarních venkovních 
soutěží. Zde krátká rekapitulace některých úspěchů našich 
svěřenců.
U7 Naši elévové bojovali během zimy zejména na turna-
jích Ufoun v Kostelci n. Č. L. Na závěr zimy jsme hráli náš 
prestižní RadoCup. Ze základní skupiny jsme postoupili 
do play-off pouze s odřenýma ušima. Nicméně v semifinále 
jsme porazili favorizovaný Petřín-Plzeň a ve finále již nikdo 
nepochyboval o vítězství. Věříme, že se naše dobrá forma po-
tvrdí v jarní soutěži Ministar.

U8 Jedenáctky jsou pravidelně na turnajích na bedně. Je-
nom nám pořád uniká zlato. Na posledním RadoCup tak 
opět dosáhli „jenom“ na stříbro za prvním Kolínem. V dru-
hé polovině března hostujeme v Říčanech prestižní turnaj 
s účasti AC Sparta Praha, FC Viktoria Plzeň, FK Mladá Bo-
leslav nebo SK Dynamo České Budějovice. V zimě se nám 
podařilo přilákat do Říčan celou českou fotbalovou špičku 
včetně SK Slavia Praha nebo Slovanu Liberec. Věříme, že 
jsme vybudovali pro Říčany dobrou pověst v českém fotba-
lovém světě.
U9 Desítky mají odehráno nejvíc zápasů ze všech týmů. Na-
příklad na turnaji pořádaných FK Říčany dne 3. 2. bez prohry 
dosáhli na zlato. Samozřejmě záleží na kvalitě soupeře. Na 
silně obsazených domácích RadoCupech jsme letos obsadili 
třetí, páté a sedmé místo.

rado se těší zpět na zelený trávník

A je to tady. 
V sobotu 27. 
dubna vypukne 
v říčanské spor-
tovní hale znovu 

rokenrolové šílenství. Pořádáme už 
17. ročník jarní mezinárodní taneč-
ní soutěže v rokenrolu. Zúčastní ho 
stovky chlapců a dívek z několika 
zemí střední Evropy. K vidění budou 
medailisté světového šampionátu, 
včetně domácích medailistů z MS, 
předvedou se i páry ve vysoké akro-
bacii. Očekáváni jsou i letos zástupci 
ze Slovenska, Polska, hlásí se i ně-
mecká výprava a zveme Maďary.
Jarní cena TŠ Twist Říčany začíná 
v 11.00 dopoledne a kdo chce místo na 
sezení, měl by přijít už o hodinu dříve. 
A to i přes to, že vyrostou po stranách 
taneční plochy přídavné tribuny. Těšit se 
můžete i na barevné osvětlení parketu, 
skvělou muziku a mezinárodní porotu. 
Ještě před domácí soutěží budeme 
mít čest reprezentovat Českou re-

publiku na akci s názvem Světový 
pohár v polském Krakově. Hned 
dvě naše skupiny z TŠ Twist Říča-
ny získaly možnost se mezinárodní 
akce zúčastnit. Naše výprava, číta-
jící 35 tanečníků a trenérů, bude se 
světovým výběrem zápolit 6. dub-
na. Věříme, že formace Madonna 
a Xena zase zviditelní náš oddíl 
a město v zahraničí.

I když v TŠ Twist Říčany znatelně pře-
važují dívky, rádi uvítáme na trénincích 
párů i šikovné kluky se smyslem pro 
rytmus, kteří mají rádi moderní hudbu 
a dynamický pohyb. Nebojte se mezi nás 
a přijďte zkusit rokenrol! Do přípravky 
přijímáme kluky a holky od čtyř let, do 
tréninkové skupiny párů od osmi let.

Jiří Boháček
Vedoucí TŠ Twist Říčany

rokenrol nás baví, TWIST je ten pravý!
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rugby Club mountfield Říčany
www.rugbyricany.cz, www.twitter.com/rugbyricany, www.facebook.com/rcricany

mUžI
Úspěšné herní soustředění v Chor-
vatsku
Muži a junioři Mountfieldu absolvovali 
přípravný kemp v chorvatském Splitu a 
okolí a svému městu rozhodně neudě-
lali ostudu. 
Ubytování na pokraji přímořského 
městečka Omiš umožnilo ranní výbě-
hy po pláži až ke starobylému centru 
města, kde pod středověkou skalní 
pevností ústí kaňonem do moře horská 
říčka Cetina. Tréninky zaměřené jak na 
kondiční, tak herní prvky, probíhaly ve 
větrném počasí na stadionu ve Splitu.
Na závěr soustředění se naši ragbis-
té v městě Sinj utkali v přípravných 
utkáních s chorvatskými kluby. Juni-
oři pod vedením trenérů Tomáše Ko-
houta a Pavla Frinty změřili své síly 
s vrstevníky z RK Nada Split. Mladí 
říčanští, jejichž příprava je vzhledem 
k rozlosování domácí ligové sezó-
ny v ranější fázi než příprava mužů, 
nepustili své soupeře během celého 
zápasu téměř do hry a přestože utká-
ní trvalo jen 2x25 minut, nasázeli 
úctyhodných devět pětek. Skvěle se 
prezentoval i kopáč Jan Frinta, který 
ve zrádném větru minul pouhý jeden 
kop. Výsledek 61-0 po poločase 33-0.

Muži vedení Miroslavem Němečkem 
a Antonínem Brabcem odehráli mi-
niturnaj s RK Nada Split a RK Sinj. 
Utkání s Nadou přineslo vyrovnaný 
první poločas, obě mužstva jeden-
krát položila a protože se nedařilo 
kopáčům, skončil dvacetiminutový 
poločas 5-5. V druhé půli již říčanští 
dominovali a přidali dalších dvanáct 
bodů, když sami neinkasovali. Ví-

tězství 17-5 podtrhl svou dominancí 
více než 900 kg těžký roj Mountfiel-
du. Druhé utkání proti RK Sinj bylo 
nečekaně podstatně těžší, domácí 
hráči se prezentovali velice dobrým 
a kompaktním výkonem, v prvním 
poločase náš tým přehrávali a vedli 
12-7. V druhém poločase ale na-
rozdíl od říčanských nebodovali a o 
výsledku utkání 14-12 ve prospěch 
Mountfieldu rozhodl jeden úspěšný 
prokop Jana Kučery. V posledním 
zápase Sinj přehrál Split a zajistil si 
druhé místo v tabulce miniturnaje. 
Tým mužů hrál ve velmi mladé sesta-
vě, hráči jako Jakub Homer, Kryštof 
Kobián či Lukáš Chytil, mají celou 
svou ragbyovou kariéru teprve před 
sebou. Je velmi potěšujícím faktem, 
že Sportovní centrum mládeže RC 
Mountfield Říčany, dokáže produko-
vat talentované a odolné sportovce, 
kteří se i přes nízký věk dokáží prosa-
dit v prvním týmu mužů.

DĚTI
Mladší žáci se chystají do Whitstable
Partnerským městem Říčan je anglický 
Whitstable, přístavní město v hrabství 
Kent. Na anglické poměry je se svými 
32 tisíci občany poměrně malé, ale má 
velmi bohatou historii a žijící tradice, 
jako je třeba každoroční festival ústřic. 
A protože Anglie je země zaslíbená 
ragby, vydají se žáci RC Mountfield Ří-
čany o velikonočním víkendu právě do 
Whitstable, aby zde předvedli, že ragby 
se dělá dobře i u nás v Říčanech.

UDáLOSTI 
Populární festival ragbyové mládeže 
PYRF opět v Říčanech
Za podpo-
ry města 
Říčany se 
na stadio-
nu Josefa 
K o h o u t a 
uskuteční 
turnaj star-
ších žáků v 
rámci Me-
z i n á r o d -
ního ragbyového festivalu mládeže 
PYRF (Prague Youth Rugby Fes-
tival). Festival se za několik let své 
existence stal jednou z největších 
ragbyových událostí pro děti a mlá-
dež ve střední Evropě. Turnaje roz-
dělené dle věkových kategorií hostí 
pražské kluby a od založení festivalu 
také Říčany. I letos k nám tak zaví-
tají týmy nejen z nejvyšší české celo-
státní soutěže starších žáků, ale i za-
hraniční týmy z Německa, Litvy, či 
Chorvatska. Přijďte říčanské naděje 
povzbudit v sobotu 6. dubna.

DOTaCe 
Středočeský kraj podpoří Sportovní 
centrum mládeže říčanského ragby
Zastupitelstvo Středočeského kraje 
na svém únorovém zasedání schvá-
lilo poskytnutí individuální účelo-
vé neinvestiční dotace na provoz a 
činnost SCM - Ragbyové sportovní 
centra mládeže Říčany pro rok 2019. 
Děkujeme Středočeskému kraji za 
podporu. 

POZVáNKa Na raGby - 
STaDION JOSeFa KOHOUTa

13. 4. rC Mountfield Říčany - rC 
Slavia Praha

1. 5. rC Mountfield Říčany - JIMI rC 
Vyškov

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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  O víkendu 16. - 17. 
března se uskuteč-
nila v Centru na 
Fialce neskutečná 

gymnastická podívaná. Do našeho 
města zavítalo téměř 800 gymnastek 
z celé ČR.
V sobotu se konal závod ve sportovní 
gymnastice Říčanské hvězdičky, kde 
cvičily dívky ve věku 4 – 16 let. Ve čtvr-
tém ročníku tohoto závodu startoval 
rekordní počet téměř 300 závodnic 
z 22 oddílů. Celý sobotní maraton od-
startoval v 9 hodin slavnostním nástup 
a v dopolední části odcvičily dívky v ktg. 
„B“. Říčanské gymnastky se ve svém 
městě samozřejmě chtěly předvést co 
nejlépe, a tak jsme sbíraly i medailové 
úspěchy, celkem 5x stříbro díky M. 
Škardové, T. Šubrtové, E. Pospíšilové, 
A. Žvejkalové a S. Vašutové a 5x bronz 
díky V. Kroupové, A. Bernardové, J. 
Holdswort, V. Seaton a M. Chalupecké.

Zlaté žně začaly hned v neděli dopo-
ledne, kdy odstartoval 3. ročník TEAM 
GYM CUP Říčany za účasti 500 gym-
nastů a gymnastek. V ktg. 0 (2011 a 
ml.) zvítězilo domácí družstvo „Oveč-
ky“ v ktg. TRIA (2008 - 2003) také zví-
tězilo s přehledem říčanské družstvo 
složené ze sportovních gymnastek. 
Další zlaté poháry přidaly v ktg. 1B 
Panteřice a 1A Lemurky . Na konci ce-
lého víkendu jsme v ktg. 2A získaly pro 
Říčany ještě stříbro díky Eagles starším 
a v ktg 2B bronz díky Eagles mladším.

Celá víkendová gymnastická „show“ 
se konala díky obětavé práci trené-
rek, které byly hlavními koordináto-
ry naší akce, našim sponzorům, ro-
dičům našich gymnastek, kteří nám 
pomohli nejen se sháněním krás-
ných cen, stěhováním nářadí do haly 
Na Fialce a zpět do Mnichovic, při-
pravením občerstvení pro rozhodčí, 
ale také se spoustou organizačních 
prací, bez kterých by se nám tento 
závod pořádal jen velmi těžko. V ne-
poslední řadě patří také poděkování 
městu Říčany za finanční podporu 
našich závodů a především paní 
místostarostce Haně Špačkové, kte-
rá celý víkend předávala poháry vítě-
zům a podpořila nás nejen svou pří-
tomností, ale také krásnými slovy: 
„Jdete správným směrem a děláte 
to dobře…“ Děkujeme! A těšíme se 
na další ročníky závodů pořádaných 
naším oddílem.
 J. Jechová a B. Bernardová

Říčany městem gymnastiky

T. J. Sokol Říčany a Radošovice
Atletický oddíl

pořádá v sobotu 13. dubna 2019

 5. přespolní běh kolem olivovny
Srdečně zveme širokou veřejnost ve věku od 4 do 15 let

   9:40 Pidi 2014 – 2015 150 m
 10:00 Mini 2012 – 2013 300 m
 10:20 Přípravka I 2010 – 2011 450 m
 10:40 Přípravka II  2008 – 2009 600 m
 11:00 Mladší žactvo 2006 – 2007 1 000 m
 11:10 Starší žactvo 2004 – 2005 1 300 m

Prezence: 9:00 – 10:00 hod (nejpozději však 15 min před startem jednotlivých kategorií).
Zahájení:  9:30 hod
Sraz v areálu Olivovy dětské léčebny Olivova 224/108, 251 01 Říčany
Elektronická registrace na www.atletika-ricany.cz naším partnerem je
Startovné s registrací 50 Kč, bez registrace 100 Kč
Vyhlášení 6 nejrychlejších v každé kategorii, drobné odměny
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Co se děje v kultuře

Více než šest 
tisíciletí vzru-
šuje zlato 
člověka. Ma-
gický žlutý 
kov, který se 
stal symbo-
lem krásy, 
radosti, ale 

také prokletím, ztělesněnějším zla a 
temných sil. Zlato dovede udělat z člo-
věka šťastlivce i žebráka. Oslepuje ro-
zum, demoralizuje. Má mimořádnou 
ekonomickou moc.  Není ani divu, 

že vyspělé země se snaží mít ve svých 
bankovních sejfech zlata co nejvíce. 
Zlatý poklad měla svého času i naše 
země. Byly to desítky a desítky tun, 
včetně takřka sedmnácti tun zlatých 
mincí nevyčíslitelné historické hodno-
ty. To však už patří minulosti…
Co se s naším zlatým pokladem, na 
který se po roce 1918 skládali dávní 
předkové, vlastně stalo? Jaké byly jeho 
osudy? A jak tento zlatý poklad souvisí 
s našimi válečnými hrdiny, kteří bojo-
vali a umírali na nejrůznějších fron-
tách druhé světové války? 

Odpověď se snaží najít investigativní 
novinář a spisovatel Stanislav Motl, 
veřejnosti dobře známý z televizních 
pořadů (Na vlastní oči, Stopy, fakta, 
tajemství aj.), ve kterých se zabývá 
dosud ne zcela vyjasněnými okolnost-
mi zajímavých a významných přípa-
dů z naší novodobé i starší historie. 
V jeho pořadech je patrná snaha o 
skutečně objektivní a nestranné zjiš-
tění faktů podle zásady „padni komu 
padni“.
Na pořady Husovy knihovny je vstup 
volný.

Stanislav motl – Kam zmizel zlatý poklad republiky?
přednáška a beseda, čtvrtek 18. dubna od 18.30, odd. pro dospělé

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.

V galerii Kotelna až do 25. 4. probíhá velmi 
zajímavá výstava  Aus·te·ri·ty  Marka 
Schovánka. Marek je, jak sám říká, Kanaďan, kde 
vystudoval, Pražan, kde se narodil a kde částečně 
tvoří, a taky Berlíňan, kde má ateliér a kde provo-
zuje dvě galerie. Je estetickým vandalem, arche-
ologem i sběratelem, ale především je úkaz! Do 

češtiny těžce přeložitelný výraz  aAus·te·ri·ty,  
vysvětluje jako PŘíSNé DůVoDY.
Na květen pak připravujeme tradiční festival 
amatérů. Pokud se jej budete chtít účastnit, po-
šlete nám v období  1. – 12. 4. náhledy svých děl 
na galeriekotelna@seznam.cz. Samotná výstava 
proběhne v období 11. 5. – 1. 6.
 Michaela Kočová

Již podruhé se oddělení pro děti účastní projektu, který vy-
hlašuje SKIP (Svaz knihovníků a informačních pracovníků). 
Jedná se o projekt na podporu čtenářské gramotnosti Už jsem 
čtenář – Knížka pro prvňáčka. Cílem projektu je rozvoj čtenář-
ských návyků žáků již od prvního ročníku školní docházky. Do 
projektu přihlašuje žáky prvních tříd základních škol veřejná 

knihovna ve spolupráci se škola-
mi v místě působnosti knihovny. 
Knihovna, která žáky do projek-
tu přihlašuje, s nimi pracuje nad 
rámec obvyklých knihovnických 
činností. V období od listopadu 
2018 do května 2019 realizujeme 
pro prvňáky nejméně dvě návštěvy 
knihovny. Odměnou za úspěšné absolvování projektu je pro 
děti knížka pro prvňáčka za minimální částku 20 Kč, původní 
česká novinka, která byla napsána a ilustrována výhradně pro 
účastníky projektu a kterou nelze v běžné knihkupecké síti mi-
nimálně tři roky koupit. Ve školním roce 2018/2019 je to kniha 
spisovatele Miroslava Tvrze a ilustrátorky Aleny Schulz – Kde 
se nosí krky.  V letošním roce se nám do projektu přihlásily 
dvě školy, šest prvních tříd, celkem 139 dětí. 

Oddělení pro děti se zapojilo do projektu Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka 
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04 duben
PRogRam 2019

PŘIPRAVU-
JEME

KRAuSbeRRY
 Pá 19 / 04 / 2019 – 20.00
   KonceRt.  

eSteR KočičKová  
& MoodY CAt bAnd
 St 22 / 05 / 2019 – 20.00
   Jazzové StanadaRdy neStandaRdně.   

 
  
 

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

ŠPeJbL’S HeLPRS |  
AC / dC RevivAL bAnd
 Pá 05 / 04 / 2019 – 20.30
     KonceRt neJlePší Revivalové  
  KaPely ac/dc...  

Sto ZvÍŘAt  
– eLePHAntouR 2019
 Pá 12 / 04 / 2019 – 20.00
   KonceRt.   

 DIVA DLO 

DROBEČKY Z PERNÍKU
Út Hrají: Simona Stašová (cena Thalie), Andrea Daňková, Čestmír 
Gebouský, Helena Karochová, Ernesto Čekan / Filip Cíl, Vojtěch Záveský.  
Režie: Milan Schejbal.

 KONCERT Y 

ŠPEJBL’S HELPRS | AC/DC revival band
Pá Koncert nejlepší revivalové kapely ac/dc...

 KONCERT Y 

JARNÍ KONCERT ZUŠ ŘÍČANY
Po Koncert žáku zUš Říčany.

 SPOLEČNOS T A TA NEC 

TANEČNÍ AKADEMIE ZUŠ ŘÍČANY
Út 

 KONCERT Y 

HOT SISTERS
St Česko-anglické jarní swingování. Koncert z cyklu „Jazzové večery  
v Říčanech”.

 SPOLEČNOS T A TA NEC 

TANEČNÍ AKADEMIE ZUŠ ŘÍČANY
Čt 

 KONCERT Y 

STO ZVÍŘAT – ELEPHANTOUR 2019
Pá Koncert.

 SPOLEČNOS T A TA NEC 

PLES FUEGO
So

 SPOLEČNOS T A TA NEC 

PRVNÍ ŘÍČANSKá VEŘEJNá TANČÍRNA
Út

 Vá ŽN á HUDBA 

CZECH PHILHARMONIC JAZZ BAND 
St Koncert z cyklu „Kruh přátel hudby”.

 KONCERT Y 

KRAUSBERRY
Pá Koncert.

 SPOLEČNOS T A TA NEC 

PRVNÍ ŘÍČANSKá VEŘEJNá TANČÍRNA
Út

 KONCERT Y 

RADŮZA
St Koncert.

 DĚ TI 

ZPÍVáME A TANČÍME S MÍŠOU  
– NáMOŘNICKá SHOw 
So Míša Růžičková se svojí písničkovou šou přináší zábavu pro naše 
nejmenší diváky.

těšíme se na vaši návštěvu!

17.00

08

20.30

05

18.00

09

16.30

11

info@kclabut.cz

NEBUď LABUť A  zaJdi na KUltURU!

20.00

13

oLd tiMeRS JAZZ bAnd
 St 14 / 05 / 2019 – 19.30
   KonceRt z cyKlU  
  „JAZZOVé VEČERY V ŘÍČANECH”.  

ASonAnCe
 Pá 07 / 06 / 2019 – 20.00
   SKotSKé a iRSKé balady a PíSně.  
  KonceRt oblíbené KaPely.   

STO ZVÍŘAT 
– ELEPHANTOUR 2019
 Kapela Sto zvíŘat přichází do své dvacáté deváté sezóny jistým 
krokem a v plné formě. zvířecí devítičlenná sestava se v roce 2019 opět 
vrací ke klubovému programu sestavenému ze svých třiceti největších 
pecek a hitovek. diváci se tudíž mohou těšit na své oblíbené songy 
jako Píseň, Poprvé, alice se dala na pití, Podpaží, nejkratší cesta, škola  
a další, které ke zvířecí koncertní atmosféře neodmyslitelně patří a jsou 
výběrem toho nejlepšího z jedenácti zvířecích alb. během koncertu  
zazní i pár písniček z Janina sólového alba, které do repertoáru kapely 
okamžitě vklouzly. vše navíc podtrhuje pro zvířata typická žlutočerná 
pódiová prezentace a kabaretní kostýmy. 

CZECH PHILHARMONIC JAZZ BAND 
– Koncert KPH
  czech Philharmonic Jazz band je složený z hudebníků  
České filharmonie, které spojuje dlouholetý zájem o jazzovou hudbu.  
na domácí scéně působí cPJb od roku 2010 a svou kvalitou  
se již zařadil mezi špičkové ansámbly. velký ohlas vzbudilo jejich 
společné vystoupení s bobby mcFerrinem ve dvořákově síni Rudolfina. 
výběr repertoáru sahá od raných dixielandových hitů přes jazzové 
standardy až po jejich autorské skladby. velkým vkladem cPJb  
je nástrojová virtuozita, tónová kultura, precizní intonace či smysl  
pro dynamiku. vedle členů České filharmonie zde stabilně hrají  
i hudebníci z ryze jazzového světa, kteří dotváří portrét této jedinečné 
kapely.

ZPÍVáME A TANČÍME S MÍŠOU 
– Námořnická show
  míša Růžičková se svojí písničkovou šou přináší zábavu  
pro naše nejmenší diváky. v hodinovém programu si zazpívají její 
nejznámější dětské hity a zatančí si na nejoblíbenější písničky Sloník 
toník, Hasičská, Popeláři, tanec princezen a spoustu dalších... 
Představení je vhodné pro děti od 2 let. vítáni jsou i menší diváci,  
ale doporučujeme rodičům, zvážit, zda se budou jejich děti cítit stejně 
dobře i v cizím prostoru s hlasitější hudbou, jako doma při sledování 
písniček v televizi, kde to znají. během představení míša děti zapojuje 
do písniček a zve je na pódium, ale ne vždy se dostanou úplně všechny 
děti. všechny děti mají možnost se s míšou setkat na autogramiádě 
po vystoupení, vyfotit se, nebo si nechat podepsat plakát, cd, dvd  
či tričko na předem označeném místě.

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. 

TANEČNÍ KURZY PRO DOSPĚLé 
začínají 4. října 2019 od 19.00 (mírně pokročilí) 
a 21.00 (pokročilí) hodin. oba kurzy vede 
taneční mistr ing. ivan vít s partnerkou  
p. Janou vítovou. více informací a přihlášky najdete  
na: kclabut.cz v sekci „taneční”.

19.30

17

19.00

23

20.00

19

MiRoSLAv donutiL  
v pořadu „Cestou necestou”
 Čt 09 / 05 / 2019 – 19.00
   PoPUláRní HeRec, baviČ, vyPRavěČ  miRoSlav  
  donUtil váS navštíví Se SvoJí SHow CESTOU  
  NECESTOU.  

bennewitZovo  
KvARteto
 St 15 / 05 / 2019 – 19.30
   KonceRt z cyKlU  
  „KRUH PŘáTEL HUDBY”.   

JoSef fouSeK  
„Zkrátka bez pozlátka”
 St 29 / 05 / 2019 – 19.00
   Recitál SvéRáznéHo báSníKa, PíSniČKáŘe  
  a HUmoRiSty, dloUHoletéHo Člena divadla   
  SemaFoR a divadla J. gRoSmanna.”   
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04 duben
PRogRam 2019

PŘIPRAVU-
JEME

KRAuSbeRRY
 Pá 19 / 04 / 2019 – 20.00
   KonceRt.  

eSteR KočičKová  
& MoodY CAt bAnd
 St 22 / 05 / 2019 – 20.00
   Jazzové StanadaRdy neStandaRdně.   

 
  
 

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

ŠPeJbL’S HeLPRS |  
AC / dC RevivAL bAnd
 Pá 05 / 04 / 2019 – 20.30
     KonceRt neJlePší Revivalové  
  KaPely ac/dc...  

Sto ZvÍŘAt  
– eLePHAntouR 2019
 Pá 12 / 04 / 2019 – 20.00
   KonceRt.   

 DIVA DLO 

DROBEČKY Z PERNÍKU
Út Hrají: Simona Stašová (cena Thalie), Andrea Daňková, Čestmír 
Gebouský, Helena Karochová, Ernesto Čekan / Filip Cíl, Vojtěch Záveský.  
Režie: Milan Schejbal.

 KONCERT Y 

ŠPEJBL’S HELPRS | AC/DC revival band
Pá Koncert nejlepší revivalové kapely ac/dc...

 KONCERT Y 

JARNÍ KONCERT ZUŠ ŘÍČANY
Po Koncert žáku zUš Říčany.

 SPOLEČNOS T A TA NEC 

TANEČNÍ AKADEMIE ZUŠ ŘÍČANY
Út 

 KONCERT Y 

HOT SISTERS
St Česko-anglické jarní swingování. Koncert z cyklu „Jazzové večery  
v Říčanech”.

 SPOLEČNOS T A TA NEC 

TANEČNÍ AKADEMIE ZUŠ ŘÍČANY
Čt 

 KONCERT Y 

STO ZVÍŘAT – ELEPHANTOUR 2019
Pá Koncert.

 SPOLEČNOS T A TA NEC 

PLES FUEGO
So

 SPOLEČNOS T A TA NEC 

PRVNÍ ŘÍČANSKá VEŘEJNá TANČÍRNA
Út

 Vá ŽN á HUDBA 

CZECH PHILHARMONIC JAZZ BAND 
St Koncert z cyklu „Kruh přátel hudby”.

 KONCERT Y 

KRAUSBERRY
Pá Koncert.

 SPOLEČNOS T A TA NEC 

PRVNÍ ŘÍČANSKá VEŘEJNá TANČÍRNA
Út

 KONCERT Y 

RADŮZA
St Koncert.

 DĚ TI 

ZPÍVáME A TANČÍME S MÍŠOU  
– NáMOŘNICKá SHOw 
So Míša Růžičková se svojí písničkovou šou přináší zábavu pro naše 
nejmenší diváky.

těšíme se na vaši návštěvu!
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NEBUď LABUť A  zaJdi na KUltURU!

20.00

13

oLd tiMeRS JAZZ bAnd
 St 14 / 05 / 2019 – 19.30
   KonceRt z cyKlU  
  „JAZZOVé VEČERY V ŘÍČANECH”.  

ASonAnCe
 Pá 07 / 06 / 2019 – 20.00
   SKotSKé a iRSKé balady a PíSně.  
  KonceRt oblíbené KaPely.   

STO ZVÍŘAT 
– ELEPHANTOUR 2019
 Kapela Sto zvíŘat přichází do své dvacáté deváté sezóny jistým 
krokem a v plné formě. zvířecí devítičlenná sestava se v roce 2019 opět 
vrací ke klubovému programu sestavenému ze svých třiceti největších 
pecek a hitovek. diváci se tudíž mohou těšit na své oblíbené songy 
jako Píseň, Poprvé, alice se dala na pití, Podpaží, nejkratší cesta, škola  
a další, které ke zvířecí koncertní atmosféře neodmyslitelně patří a jsou 
výběrem toho nejlepšího z jedenácti zvířecích alb. během koncertu  
zazní i pár písniček z Janina sólového alba, které do repertoáru kapely 
okamžitě vklouzly. vše navíc podtrhuje pro zvířata typická žlutočerná 
pódiová prezentace a kabaretní kostýmy. 

CZECH PHILHARMONIC JAZZ BAND 
– Koncert KPH
  czech Philharmonic Jazz band je složený z hudebníků  
České filharmonie, které spojuje dlouholetý zájem o jazzovou hudbu.  
na domácí scéně působí cPJb od roku 2010 a svou kvalitou  
se již zařadil mezi špičkové ansámbly. velký ohlas vzbudilo jejich 
společné vystoupení s bobby mcFerrinem ve dvořákově síni Rudolfina. 
výběr repertoáru sahá od raných dixielandových hitů přes jazzové 
standardy až po jejich autorské skladby. velkým vkladem cPJb  
je nástrojová virtuozita, tónová kultura, precizní intonace či smysl  
pro dynamiku. vedle členů České filharmonie zde stabilně hrají  
i hudebníci z ryze jazzového světa, kteří dotváří portrét této jedinečné 
kapely.

ZPÍVáME A TANČÍME S MÍŠOU 
– Námořnická show
  míša Růžičková se svojí písničkovou šou přináší zábavu  
pro naše nejmenší diváky. v hodinovém programu si zazpívají její 
nejznámější dětské hity a zatančí si na nejoblíbenější písničky Sloník 
toník, Hasičská, Popeláři, tanec princezen a spoustu dalších... 
Představení je vhodné pro děti od 2 let. vítáni jsou i menší diváci,  
ale doporučujeme rodičům, zvážit, zda se budou jejich děti cítit stejně 
dobře i v cizím prostoru s hlasitější hudbou, jako doma při sledování 
písniček v televizi, kde to znají. během představení míša děti zapojuje 
do písniček a zve je na pódium, ale ne vždy se dostanou úplně všechny 
děti. všechny děti mají možnost se s míšou setkat na autogramiádě 
po vystoupení, vyfotit se, nebo si nechat podepsat plakát, cd, dvd  
či tričko na předem označeném místě.

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. 

TANEČNÍ KURZY PRO DOSPĚLé 
začínají 4. října 2019 od 19.00 (mírně pokročilí) 
a 21.00 (pokročilí) hodin. oba kurzy vede 
taneční mistr ing. ivan vít s partnerkou  
p. Janou vítovou. více informací a přihlášky najdete  
na: kclabut.cz v sekci „taneční”.
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MiRoSLAv donutiL  
v pořadu „Cestou necestou”
 Čt 09 / 05 / 2019 – 19.00
   PoPUláRní HeRec, baviČ, vyPRavěČ  miRoSlav  
  donUtil váS navštíví Se SvoJí SHow CESTOU  
  NECESTOU.  

bennewitZovo  
KvARteto
 St 15 / 05 / 2019 – 19.30
   KonceRt z cyKlU  
  „KRUH PŘáTEL HUDBY”.   

JoSef fouSeK  
„Zkrátka bez pozlátka”
 St 29 / 05 / 2019 – 19.00
   Recitál SvéRáznéHo báSníKa, PíSniČKáŘe  
  a HUmoRiSty, dloUHoletéHo Člena divadla   
  SemaFoR a divadla J. gRoSmanna.”   
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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 dětmi na výpravu do peru-
ánské Amazonie a objevte skrytý svět 
místních domorodců a jejich život v jed-
nom z nejrozmanitějších koutů světa.
Kromě obrazových panelů uvidíte i 
exponáty, které přicestovaly přímo z 
Amazonie. Součástí výstavy budou i 
živá zvířata, např. žabky pralesnič-
ky nebo morčata a množství aktivit 
pro děti.
Výstavní panely a předměty jsou 
zapůjčeny z Muzea Vysočiny Havlíč-
kův Brod. Panely vytvořila organiza-
ce Students for the Living Amazon.
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: Komentovaná 
prohlídka výstavy „živá 
amazonie“ 
středa 3. dubna, 19:00, muzeum

Co se děje v kultuře

Na výstavě uvidíte kolem stovky 
originálních předmětů dovezených 
z Amazonie. Jaký je jejich příběh? 
Komentovaná prohlídka odhalí in-
formace k vystaveným předmětům, 
o životě domorodců a amazonské 
přírodě.
Povede Carolina Sidon
Vstupné 60/30/150 Kč

Indiánská dílna pro děti
neděle 28. dubna, 15:00-18:00, 
muzeum

Víte, jak vypadá umění amazonských 
indiánů? V naší dílně se seznámíte 
s kmenem Shipibo a jejich tradiční vý-
tvarnou technikou. Vytvoříte si masku 
s indiánskými vzory a zkusíte si malo-
vání dřívkem na látku.
Povede Carolina Sidon
Vstupné 80 Kč dítě, 60 Kč dospělý
Rezervace nutná: 15:00 pro děti 4 - 6 
let, 16:00 a 17:00 pro děti od 7 let

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

Na posledním workshopu se budeme 
věnovat recy-věcem - výrobkům ze 
starého oblečení (výroba „špagátů“ a 
jejich využití, jednoduché šití).
Povedou Petra Skřivánková a Jana 
Véghová
Vstupné 200 Kč, rezervace nutná!

Jarní rostliny a ptáci 
v přírodní rezervaci mýto
sobota 6. dubna, 9:30-11:30, 
sraz v Nedvězí u dětského hřiště 
v ul. Hájová
Při procházce rozkvetlým lužním 
lesem podél Rokytky můžeme obdi-
vovat koberce rozkvetlých sasanek 
a dymnivek. Zaposloucháme se do 
zpěvu sýkor, pěnkav, brhlíků a drozdů 
a pokusíme se najít i ledňáčky, kteří 
hnízdí v norách v obnažených březích 
meandrující Rokytky.
Povede Kateřina Čiháková
Vstupné 50 Kč

DeN ZemĚ na Říčanské 
hájovně – ZerO WaSTe
neděle 14. dubna od 14:00 do 17:00, 
louka u Říčanské hájovny u Světic 

Tradiční akce pod širým nebem, 
letos zero-waste! Divadlo pro děti 
Vivat kompostela, kapela Náhod-
ná setkání – irský folk, stanoviště 
pro děti, dílny zero-waste výrobků 
pro dospělé, sítotisk, zvířátka pana 
Havlíčka, oheň s opékáním, swap 
na louce (přineste, co vám přebývá, 
a odneste si, co se vám hodí! Hračky, 
nádobí atd. - kromě oblečení a bot) a 
spousta dalšího!
Občerstvení zajistí Dart‘s Pub, Fair 
& Bio obchod a další. Vlastní hrnek 
a půllitr s sebou! Ekoprodukty na-
koupíte v Modrásku Mnichovice.

66 texty.kuryr@ricany.cz



Ze SbíreK mUZea: ZUrNa  

Co se děje v kultuře

V posledním díle seriálu o exotických předmětech ze 
sbírek Muzea Říčany se zaměříme na jeden zvláštní 
hudební nástroj. Nazývá se zurna (osmansky   (انرس
a jedná se o dřevěný dechový hudební 
nástroj s jazýčkem. Zurna je popu-
lárním hudebním nástrojem pře-
devším v Turecku, ale i v přilehlých 
oblastech, jako například na Bal-
káně, Kavkazu, na Blízkém výcho-
dě či v severní Africe. Zurny (a dal-
ší hudební nástroje) si z výprav do 
Svaté země přivezli zpátky do Ev-
ropy křižáci. V Evropě se v průběhu 
středověku ze zurny stala tzv. šalmaj, 
z níž se časem stal hoboj. V turecké lido-
vé hudbě se užívaly i podobné nástroje – duduk 
a kaval. Zurny se nejčastěji vyrábí ze dřeva švestky 
(slivoně) či meruňky. 
Říčanský exemplář zurny je poškozený, část korpusu 
(rozšířené části) je odlomená a strojek s plátkem zcela 
chybí, nástroj tedy není funkční. Uvnitř rozšířené části 
se nachází nápis, který nás informuje o původu a staří 

předmětu: „Zurna Caři-
hrad 1908“. Předmět 
ř í č a n s k é m u 
m u z e u 

da-
r o v a l 

c e s t o v a -
tel, dramatik 

a redaktor Karel 
Kozák, známý i pod 

pseudonymem Tomáš 
Šimon Kozák, o němž jste si 

mohli přečíst v březnovém Kurý-
ru na str. 42. Po Balkáně a Turecku 

cestoval Kozák jako obchodní cestující 
textilního podniku. Přestože si říčanskou 

zurnu již neposlechnete, můžete získat jiný exotický 
hudební zážitek. Na výstavě Živá Amazonie si můžete 
poslechnout písně peruánských indiánů nebo si zkusit 
zahrát na panovu flétnu, okarínu nebo si zabubnovat. 
Výstava potrvá až do 20. června.

Jan Boukal 

Vstupné dobrovolné (stanoviště 
pro děti 50 Kč, dílny pro dospělé se 
platí zvlášť)
Pořádá Muzeum Říčany ve spolupráci 
s  Ekocentrem Říčany a dalšími orga-
nizacemi za podpory Města Říčany.  

Do Světic autem? Ne! 
Nezaparkujete!
l Využijte autobusy zdarma 
z Říčan: cca každých 20 minut od 
nádražní budovy a z náměstí a zpět
l Vydejte se na pěší trasy na 
hájovnu s úkoly a odměnou (tra-
sy budou otevřeny od 13:00 do 
15:00). Každé dítě, které projde 
jednu z tras a zakoupí si startovní 
kartičku ke stanovištím u hájovny, 
získá zdarma vstupenku na výsta-
vu Živá Amazonie!
1. trasa (3,5 km): start u Olivovny
2. trasa (1,5 km): start u rybníka 
Rozpakov

Zero waste dílny pro 
dospělé na Dni Země:
l Domácí balzám na rty  
(cena 70 Kč)

l Voskové ubrousky na svačinu 
(cena 50 Kč)

Rezervace na dílny nutná: marie.
tvrdonova@muzeum.ricany.cz, tel.: 
323 603 161, 722 074 782

Velikonoční dílna: Voskem 
batikovaná vejce
pondělí 15. dubna, 
18:00-20:00, muzeum
Zdobení kraslic barevnými vosky a me-
todou voskové batiky je velmi efektní a 
není zas tak složité, jak vypadá. Přijďte 
se o tom přesvědčit! Odnesete si ori-
ginální, vlastnoručně ozdobené kras-
lice.  S sebou: bílá vyfouknutá vejce a 
vejce uvařená natvrdo.
Povede Jana Slámová
Rezervace nutná!
Vstupné 150 Kč

Křtíme srstnatého 
nosorožce!
středa 1. května, 
14:00-17:00, 
Didaktické 
centrum geologie

Kdo byli srstnatí 
nosorožci, jak žili 
a co nám po nich 
zůstalo v Říčanech? 
Přijďte si vyzkoušet 
nový interaktivní prvek v geoparku 
věnovaný právě tomuto obřímu sav-
ci. Nosorožce si zkusíte ulovit a roz-
dělat oheň na jeho opečení pomocí 
pazourků. 
S sebou domů si odnesete vlastního 
uplstěného nosorožce!
Vrcholem akce bude křest zbrusu no-
vého objektu srstnatého nosorožce, 
který vznikl v dílně mladého sochaře 
Adama Velíška.
Odpoledne vás čeká také komento-
vaná prohlídka geoparku.
Povedou Jana Švandová a Jakub Ha-
laš
Vstupné 80/40/200 Kč

REZERVACE AKCÍ: 
marie.tvrdonova@muzeum.rica-
ny.cz, tel.: 722 074 782
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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 18.4. Mnichovice Velikonoce za doby Josefa Lady – Výstavní síň na nádvoří Městského úřadu. 
Otevřeno po-pá 8-11,30, 13-16.30, so 8-11.30 hod.

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

do 25.4. Říčany Austerity – Výstava plastik Marka Schovánka. Galerie Kotelna.

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

1.4. Říčany 18.00-19.30 Vyrobte si to sami – Recy-věci ze starého oblečení. Kurz povedou Petra Skři-
vánková a Jana Véghová. Vstupné 200 Kč, rezervace nutná. Muzeum Říčany.

2.4. Říčany 19.30 Drobečky z perníku – Dojemná komedie inspirovaná skutečným příběhem. 
Hrají Simona Stašová, Andrea Daňková, Čestmír Gebouský a další. Kulturní 
centrum Labuť.

2.4. Kolovraty 19.30 Cestopisné úterý – S kytarou napříč Evropou s Janem Jíchou. Klub U Boudů.

3.4. Říčany 19.00 Komentovaná prohlídka výstavy Živá Amazonie – Komentovaná prohlídka s 
jedním z autorů výstavy Jiřím Lipenským, vstupné 60/30/150 Kč. Muzeum.

4.4. Říčany 16.00 Děti a digitální technologie – Seminář pro rodiče. Jak zdravě žít v digitálním 
světě? ZŠ a MŠ Nemo.

5.4. Říčany 20.30 Špejblś Helprs – Koncert nejlepší revivalové kapely AC/DC. Vstupné 200 Kč v 
předprodeji, 230 Kč na místě. Kulturní centrum Labuť.

6.4. Nedvězí 9.30 - 11.30 Jarní rostliny a ptáci v přírodní rezervaci Mýto – Procházka rozkvetlým luž-
ním lesem podél Rokytky s Kateřinou Čihákovou, vstupné 50 Kč. Sraz v Nedvězí 
u dětského hřiště v ul. Hájová. Pořádá Muzeum Říčany.

6.4. Uhříněves 10.30 Sobotní pohádka – Obr Finn - hraje Divadlo Krab. Irská pohádková legenda o 
dvou obrech, jedné velké lásce a poloviční statečnosti. Vhodné pro děti od tří let, 
vstupné 100 Kč, rodinné vstupné 20% sleva. Divadlo U22.

6.4. Ondřejov 15.00 - 17.00 Aprílové taneční i cvičební odpoledne – Latino Salsa party, Port de Bras, 
Pilates, balance, protahování. Cena 200 Kč i s občerstvením. Sportovně kulturní 
centrum.

7.4. Říčany 7.55 Nedělní pochod s Líbou – Turistický pochod Dobřichovice - Třebotov - Čer-
nošice, 12,5 km. Odjezd vlakem ze Říčan, přihlášky na tel. 723 513 431 nebo 
libuse.rohoskova@centrum.cz.

7.4. Tehov 10.00 Vynášení Morany – Průvod, který vyrazí z návsi směrem k Panskému rybníku, 
odnese Moranu, aby mohlo přijít jaro.

12.4. Uhříněves 14.00 - 15.30 Senior bez nehod – Projekt na zvýšení bezpečnosti seniorů v dopravě. Dozvíte 
se, jak můžete být i v seniorském věku aktivní řidiči. Divadlo U22.

12.4. Říčany 20.00 Sto zvířat – Koncert, vstupné 220 Kč v předprodeji, 250 Kč na místě.  
Kulturní centrum Labuť.

12.4. - 
14.4.

okolí Sázavy Čistá řeka Sázava – Jarní úklid řeky Sázavy a jejího okolí již po čtrnácté. Více 
informací na www.cistarekasazava.cz.

13.4. Kamenice 8.00 - 15.00 Velikonoční trhy – Ringhofferovo náměstí
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Co se děje v kultuře

13.4. Říčany 9.00 - 12.00 Přespolní běh kolem Olivovny – 5. ročník běhu pro děti od 4 do 15 let. Startov-
né 50 Kč, bez registrace 100 Kč. Areál Olivovy dětské léčebny.

13.4. Pyšely 9.15 Závody v krosu a canicrossu – IV. ročník běžeckých závodů pro všechny věkové 
kategorie. Start, cíl a registrace u hasičské zbrojnice na náměstí TGM od 9.15 
hod. Start dětských závodů od 10.30 hod, hlavního závodu ve 12.50 hod. Po 
skončení závodů následuje afterparty s vystoupením několika skupin. 

13.4. Říčany 13.00 - 17.00 Velikonoční jarmark – Centrum Na Fialce.

13.4. Říčany 14.00 - 17.00 Řezání a broušení kamenů – Řezání a broušení vlastních kamínků v Didaktic-
kém centru geologie. Cena dle velikosti kamene. Doporučujeme teplé oblečení, 
rezervace nutná.

14.4. Světice 14.00 - 17.00 Den Země – Tradiční akce pod širým nebem. Pečení ve venkovní peci, tisk na 
trička, dílničky pro děti, kreativní dílna zero-waste výrobků, občerstvení, hudba. 
Vstupné dobrovolné. Říčanská hájovna.

14.4. Říčany 14.00 - 17.00 Závody kočárků – Závod kočárků v chůzi na 100 m. Bohatý doprovodný 
program, závody nejmenších na srážedlech, soutěž o nejkrásnější těhotenské 
bříško, skákací hrad, malování na obličej a mhoho dalšího. Startovné 200 Kč. 
Areál Olivovy dětské léčebny.

14.4. Štiřín 17.00 Sukův hudební Štiřín – Orbis Trio - housle, violoncello, klavír. Bethoven - 
Dvořák.

15.4. Říčany 18.00 - 20.00 Velikonoční dílna – Zdobení kraslic barevnými vosky a metodou voskové bati-
ky. Odnesete si originální, vlastnoručně ozdobené kraslice. Přineste si s sebou 
bílá vyfouknutá vejce a vejce uvařená natvrdo. Povede Jana Slámová, vstupné 
150 Kč, rezervace nutná. Muzeum.

15.4. Tehov 19.00 Velká cesta domů – Poučně zábavná a výpravná přednáška o velkém návratu 
„žlutého cirkusu - Egu, Babu a Malucha“ domů. Přednášejícím Dan Přibáň 
bude povídat o cestě z Indie do ČR. Vstupné 190 Kč. Sál Obecního úřadu.

19.4. Říčany 20.00 Krausberry – Koncert v Kulturním centru Labuť.

23.4. Kolovraty 19.30 Jóga pohledem Lucie Carlson – Večer z cyklu Tělo-Mysl-Zdraví.  
Klub U Boudů.

24.4. Říčany 20.00 Radůza – Koncert v Kulturním centru Labuť.

26.4. Kamenice 19.30 - 22.00 Ondřej Havelka a jeho Melody Makers – Dobová koncertní show Ondřeje 
Havelky a jeho patnáctičlenného orchestru s názvem „Potkal jsem svůj sen“. 
Zámek Štiřín.

27.4. Mirošovice, 
Kamenice

9.30 Krajinou barona Ringhoffera – 14. ročník turistického pochodu, start v Miro-
šovicích na nádraží. Trasu přes Velké Popovice a Kostelec u Křížku do Kamenice 
lze absolvovat pěšky, na kole či koloběžce.

27.4. Uhříněves 10.30 Sobotní pohádka – O čarodějné krčmě - hraje Divadlo Andromeda. Vhodné pro 
děti od čtyř let, vstupné 100 Kč, rodinné vstupné 20% sleva. Divadlo U22.

27.4. Říčany 15.30 Zpíváme a tančíme s Míšou – Námořnická show pro děti od dvou let. Hodinový 
program s písničkami a tancem. Kulturní centrum Labuť.

28.4. Říčany 15.00 - 18.00 Indiánská dílna – Doprovodný program k výstavě Živá Amazonie. Seznámíte 
se s kmenem Shipibo a jejich tradiční výtvarnou technikou. Vytvoříte si masku 
s indiánskými vzory a zkusíte si malování dřívkem na látku. Vstupné 80/60 Kč, 
rezervace nutná. Muzeum.
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DEN ZEMĚ
neděle 14. 4. 2019 • 14–17h

ZERO-WASTE
Říčanská hájovna u Světic

• DIVADLO EKODOMOV: Vivat kompostela 
• KAPELA NÁHODNÁ SETKÁNÍ • STANOVIŠTĚ PRO DĚTI (50 Kč) 
• Sítotisk – PŘINESTE SI TRIČKO • ZVÍŘÁTKA PANA HAVLÍČKA 

• ZERO WASTE WORKSHOPY PRO DOSPĚLÉ (balzám na rty,
 voskový ubrousek na svačinu) – REZERVACE NUTNÁ! viz web 

• MODRÁSEK MNICHOVICE – PRODEJ EKOPRODUKTŮ
 • SWAP NA LOUCE – přineste, co vám přebývá, a odneste si, 

co se vám hodí! (hračky, nádobí atd. – kromě oblečení a bot)

DART‘S PUB • FAIR & BIO KÁVA • OHEŇ S OPÉKÁNÍM 
• OBČERSTVENÍ – HRNEK ČI PŮLLITR S SEBOU

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

Oslavte s Muzeem Říčany

Pořádá Muzeum Říčany ve spolupráci s Ekocentrem Říčany za podpory města Říčany.
www.ricany.cz/muzeum

PĚŠÍ TRASY  Z ŘÍČAN NA 
HÁJOVNU S  ÚKOLY A ODMĚNOU 
(13:00–15:00): 
1. trasa (3,5 km): start u Olivovny
2. trasa (1,5 km): start u rybníka Rozpakov

 
AUTOBUSY 

ZDARMA 

Z ŘÍČAN A ZPĚT:

cca každých 20 minut 

od nádražní budovy 

a z náměstí 
a zpět

 
Parkování aut ve Světicích není 
možné!

DZ_2019_Kurýr_spad.indd   1 20.03.2019   16:35:48



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

Říčanské náměstí se za poslední půlstoletí výrazně změnilo, jak velmi dobře ukazuje pohlednice, pocházející z 30. nebo 40. let 20. 
století. Na pravé straně vepředu je nezměněná budova dnešního městského úřadu. Nalevo stojí stará radnice s dnes již neexistu-
jícími nebo zcela přestavěnými přístavbami, pumpou a starou trafikou. Podobné trafiky lze v Říčanech nalézt doposud, i když na 
jiných místech.  V pravé části náměstí je možné spatřit původní domy, v místě dnešní pošty. 


