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Termín zápisu pro příští školní rok  

je středa 9. dubna



Jaroslava Tréglová 
pastorační asistentka  
Církve československé husitské

Velikonoce jsou svátky přicházejícího jara, potvrzují to také zvyky a tradice s nimi spojené: vajíčko – 
symbol plodnosti, zajíček, kuřátka, beránek – symbol čistoty, nevinnosti a zrození, pomlázka – proudí-
cí míza, která předává zdraví a mládí, mazanec – symbol slunce a na něm kříž – symbol ukřižovaného 
Ježíše. Těch zvyků je opravdu požehnaně a bratrsky se v nich mísí tradice pohanské, židovské a křes-
ťanské. Ostatně badatelé religionisté vysvětlují, že člověk od  svých počátků tvoří a  dodržuje oslavy 
proto, že mu umožňují přecházet z  času běžného do  času posvátného, který má trvání sám v  sobě. 
Uskutečňuje to v intervalech, které odvozuje z vnímání přírody, kosmu, sebe sama a pociťování toho, 
co nás přesahuje. Jinak řečeno, můžeme si „odskočit“ z času všedních dnů do času, kde se spojíme se 
svými kořeny. A to nám dělá dobře, protože souzníme s určitým řádem.
O Velikonocích se ladíme především na znovuoživení přírody – a to je jistě velká věc, zvláště po kruté 
a vleklé zimě. Naši předkové prožívali konec starého, studeného, život ohrožujícího cyklu, v kontrastu 
s přísliby jara, vskutku intenzivně. Legendami zachycené osudy například Dummuziho či Adonise do-
kládají, že velkým rituálem oslavovali nejdříve úmrtí svého boha a pak jeho slavné vzkříšení k životu. 
Nahlédneme-li do biblického Starého zákona, zjistíme, že židovské kmeny jdou ve svých oslavách dál, 
než určuje přírodní cyklus. Opakující se slavení návratu přírodní hojnosti spojují s nadějí, která pro ně 
píše nové dějiny: Bůh je vyvádí z egyptského otroctví na svobodu do země, kterou jim zaslíbil. To je také 
hlavním obsahem starodávného židovského svátku Pesach. Odtud i tradovaný beránek, který byl nej-
dříve obětován Bohu a pak při pesachové velikonoční večeři pojídán. Jeho krev posloužila na ochranu 
kmenů Izraele před Hospodinovou ranou uštědřenou Egypťanům.
A právě beránek se stává symbolem Ježíše ve velikonočním křesťanském příběhu. Na rozdíl od toho 
pesachového se však sám a dobrovolně obětuje z lásky k člověku, aby ho vykoupil z hříchu a smrtelnos-
ti. Díky Bohu, a to doslova, má tento pašijový příběh dobrý konec. Záchrana člověka se podařila. Boží 
syn vstoupil na nebesa, a aby lidem opravdu polopaticky sdělil, že i oni jsou spaseni k životu věčnému, 
několikrát se po smrti zjevil.
Kdyby vše bylo na lidech, záchrana by se zcela jistě nekonala. Několikrát selhali apoštolové, zradou, 
zlobou a nenávistí ho stíhali představitelé náboženské i politické vrchnosti, na své si přišla krutá vášeň 
žoldnéřů. Člověk – respektive to staré, temné, chladné v něm – řádil jako smyslů zbavený, jen aby pro 
něj nemohlo vyjít to jaro, slunce a teplo lásky.
Logiku lidského konání, která uzákonila bezohlednost a krutost jako nástroj zachování pořádku, však Ježíš 
prolamuje svou absolutní neschopností být zlým, nenávistným či pomstychtivým. Jeho logika je láska. Kaž-
dé Velikonoce tedy vstupuje člověk, který se cítí být křesťanem, do obrovského dramatu, v němž již předem 
ví o vítězství dobra a světla nad temnotou. Je-li však poctivý, musí si položit otázku: „Jak bych obstál já?“

Slovo úvodem
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Krátce z rady 20. 2. 2014
u Rada souhlasila s  uzavřením smlouvy o  zajištění 
úklidových prací mezi městem Říčany a  společností 
BLESK Servis s.r.o. Předpokládaná (nabídková) cena je 
386.237,87 Kč včetně DPH/rok.

Informace z radnice

u Zastupitelstvo souhlasilo s vyřazením z evidence něko-
lika budov a oplocení v areálu „Zimního stadionu“ s tím, 
že tyto budovy jsou pro město nepotřebné a neupotřebi-
telné a po nabytí právní moci stavebního povolení na vý-
stavbu nového zimního stadionu souhlasí s jejich násled-
nou demolicí na  náklady nájemce dotčených pozemků 
a investora nového zimního stadionu.
u Zastupitelé schválili výroční zprávu o činnosti útvaru in-
terního auditu a o výsledku finančních kontrol za rok 2013. 
u Zastupitelstvo odhlasovalo revizi investičního záměru 
č. IZ/02/2011 – R01 MŠ U Slunečních hodin v předlože-
ném znění.
u Zastupitelé souhlasili s  uvolněním částky 352 tis. Kč 
z rezervy FRM na financování dotované akce „Vybudová-
ní hudebního studia ZŠ Říčany“ z výzvy MAS Říčansko, 
Program rozvoje venkovy, osy IV Leader, Fiche 4, a to:
– Částka 320 tis. Kč finanční výpomoc příspěvkové orga-
nizaci ZŠ Bezručova na předfinancování dotované akce,
– Částka 32 tis. Kč účelový příspěvek příspěvkové orga-
nizaci ZŠ Bezručova na  financování spoluúčasti ve  výši 
10 % k dotované akci.
u Zastupitelstvo schválilo uvolnění částky 550 tis. Kč 
z  rezervy FRM na  financování dotované akce „Školní 
knihovna a  studovna“ z  výzvy MAS Říčansko, Program 
rozvoje venkova, osy IV Leader, Fiche 4, a to:
– Částka 500 tis. Kč finanční výpomoc příspěvkové orga-
nizaci ZŠ Bezručova na předfinancování dotované akce,
– Částka 50 tis. Kč účelový příspěvek příspěvkové orga-
nizaci ZŠ Bezručova na  financování spoluúčasti ve  výši 
10 % k dotované akci.

Krátce z březnového jednání Zastupitelstva města Říčany
u Zastupitelé souhlasili s umístěním stavby hygienické-
ho zařízení na pozemku č.p. 509/1, k.ú. Říčany-Radošo-
vice (areál koupaliště Jureček). Tento souhlas nenahrazu-
je potřebná vyjádření a souhlasy orgánů státní správy.
u Zastupitelstvo schválilo nové znění vzorové Dohody o po-
skytnutí finančního příspěvku, tedy přílohy č. 7 Zásad pro 
výstavbu ve  městě Říčany, pověřilo starostu města Říčany 
podpisem dodatků k dohodám o poskytnutí finančního pří-
spěvku dle Zásad pro výstavbu ve městě Říčany, na základě 
kterých dojde k  ukončení těchto dohod ve  smyslu článku 
III. odst. 1. dohod, a souhlasilo s doplněním článku 2. Do-
datku č. 2 dokumentu Zásady pro výstavbu ve městě Říčany 
následovně: „Poskytnutí finančního příspěvku na dopravní 
a technickou infrastrukturu není požadováno u: 
– staveb garáží rodinných domů. A  to jak uvnitř domu, 
přístavby k domu, tak i samostatně stojící garáže na tom-
též pozemku s domem,
– staveb, kde nebytový prostor kanceláře či drobné provo-
zovny vznikne přestavbou části stávající bytové jednotky, 
tedy bez vzniku nové podlahové plochy místností v domě 
(typickým příkladem je změna užívání pokoje na kancelář),
– staveb, kde je stávající bytová jednotka rozšířena přestav-
bou stávajících nebytových prostorů, tedy bez vzniku nové 
podlahové plochy místností v domě (typickým příkladem je 
změna užívání garáže či drobné provozovny na pokoj bytu)“.
u Zastupitelé souhlasili, aby na  pozemcích parc. č. 1720 
a 51/2 v k.ú. Říčany u Prahy byly provedeny úpravy, které 
vyplývají z cílů projektu Vzděláním ke vědě, vědou ke vzdělá-
ní reg. č. CZ.1.07/2.3.00/45.0038. ZmŘ ukládá OSM MěÚ 
v Říčanech vypracovat IZ na vybudování zázemí geoparku.

Pozvánka 
pro říčanskou veřejnost na

řádné zasedání
Zastupitelstva města Říčany

středa 9. 4. od 18.00 hodin
v zasedací síni Městského úřadu Říčany, 

Masarykovo náměstí 53/40

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

 Vladimír Kořen 
starosta města

u Radní odhlasovali uzavření dohody mezi městem Ří-
čany a  obcí Tehovec, na  základě které bude s  účinností 
ke dni 31. 8. 2014 ukončena Dohoda č. 77/2010-S o vy-
tvoření společného školského obvodu, která byla uzavře-
na za  účelem zajištění plnění povinné školní docházky 
žáků obce Tehovec. Součástí této dohody je závazek města 
Říčany přijmout do základních škol v městě Říčany děti, 
které jsou sourozenci dětí z obce Tehovec, které již jako 
žáci navštěvují základní školy v  Říčanech a  plní zde po-
vinnou školní docházku. Jedná se jmenovitě o děti, jejichž 
seznam je uveden v Dohodě č. 047/2014-OD, a zároveň 
radní zrušili své usnesení č. 14-05-030 ze dne 6. 2. 2014.

Krátce z rady 27. 2. 2014
u Radní schválili bezúplatný převod majetku v  celkové 
hodnotě 45 407 Kč z města Říčany na příspěvkovou orga-
nizaci města Říčany Mateřskou školu Srdíčko.
u Rada vybrala ve věci veřejné zakázky č. 6/2014 JŘBU 
– dodatečné stavební práce na  akci Rekonstrukce zá-
zemí sportovní haly, Říčany III. nejvhodnější nabídku: 
ATOS, spol. s r.o. s nabídkovou cenou za vícepráce ve výši 
346 603,52 Kč bez DPH, tj. 419 390,26 Kč včetně DPH. 
u Rada vybrala ve věci veřejné zakázky č. 3/2014 Výstav-
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zastoupené vedoucím odboru správy majetku, pověřeného 
Radou města Říčany ze dne 9. 7. 2008 pod č. usn. č. 08-
13-023 rozhodováním o zveřejňování záměrů pronájmu

zveřejňuje záměr 
obce pronajmout

garáž na dvoře obytného domu  
č. p. 35 Masarykovo nám. v Říčanech 

o plošné výměře 16 m2 za účelem parkování 
1 ks osobního vozidla do 3,5 t.

V  případě  zájmu  o  nabízený  pronájem  je  nutné  doručit 
písemnou  přihlášku  do  výběrového  řízení  bez  uvedení 
nabízené ceny na adresu MěÚ v Říčanech, odbor správy 
majetku, oddělení hospodářské správy, Masarykovo nám. 
53/40, 251 01 Říčany nejpozději do 28. 4. 2014

Evžen Heyrovský, vedoucí odboru správy majetku

Město Říčany

Informace z radnice
ba nové MŠ Zahrádka v Říčanech nejvhodnější nabídku 
od  uchazeče GREEN PLACE s.r.o. s  nabídkovou cenou 
15  560  181 Kč včetně DPH, a  souhlasila na  tuto akci 
s  uzavřením smlouvy o  dílo mezi městem Říčany jako 
objednatelem a GREEN PLACE s.r.o. jako zhotovitelem.

Krátce z rady 28. 2. 2014
u Radní schválili uvolnění částky 500.000 Kč z  rezervy, 
která byla účelově zřízena Zastupitelstvem města Říčany 
k úhradě dluhů Olivovy dětské léčebny, o.p.s., a to na zá-
kladě doporučení předsedy finančního výboru na úhradu 
závazků plynoucích ze spotřeby energií.

Krátce z rady 6. 3. 2014
u Radní vybrali ve věci veřejné zakázky č. 1/2014 Revita-
lizace zahrady v přírodním stylu – MŠ U Slunečních ho-
din – Říčany nejvhodnější nabídku od uchazeče GREEN 
PROJECT s.r.o., a  souhlasili na  tuto akci s  uzavřením 
smlouvy o  dílo mezi městem Říčany jako objednatelem 
a společností GREEN PROJECT s.r.o. jako zhotovitelem 
za cenu 3 706 781 Kč včetně DPH. 
u Rada schválila uzavření nájemní smlouvy na pronájem po-
zemku parc.č. st. 2467 o výměře 830 m2 v k.ú. Říčany u Pra-
hy ve vlastnictví města Říčany mezi pronajímatelem městem 
Říčany a nájemcem Společenstvím pro dům Bezručova 1673 
Říčany za cenu 5 Kč/m2/rok 2014, tj. celkem 4.150 Kč s tím, 
že nájemné bude každoročně upravováno o částku odpovída-
jící roční míře inflace stanovené Českým statistickým úřadem 
na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce za účelem na-
rovnání právních vztahů (na předmětném pozemku je umís-
těna stavba bytového domu čp. 1673 ve vlastnictví nájemce).

Krátce z rady 13. 3. 2014
u Radní vybrali ve věci veřejné zakázky Údržba veřejné ze-
leně v  Říčanech nejvhodnější nabídku od  uchazeče TILIA 
Garden Facility, a.s., a souhlasili s uzavřením smlouvy o dílo 
mezi městem Říčany jako objednatelem a zhotovitelem TI-
LIA Garden Facility, a.s. Předmětem smlouvy je zajištění 
údržby veřejné zeleně na  území města Říčany, předpoklá-
daná cena ročního plnění je 1 184 179,206 Kč včetně DPH.
u Rada souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo mezi měs-
tem Říčany jako objednatelem a zhotovitelem 1.SčV, a.s. 
Předmětem smlouvy je dodávka a  montáž technologic-
kých zařízení pro obnovu a posílení stávající automatic-
ké tlakové čerpací stanice pro horní tlakové pásmo, a to 
za celkovou cenu 826.393,46 Kč včetně DPH.
u Rada souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo na zpraco-
vání projektové dokumentace na  opravu chodníků v  Ří-
čanech, Černokostelecká – II. etapa mezi městem Říča-
ny jako objednatelem a Ing. Miroslavem Dvořanem jako 
zhotovitelem za smluvní cenu 59.895 Kč včetně DPH.
u Radní schválili uzavření smlouvy o  výpůjčce mezi 
Hasičským záchranným sborem Středočeského kraje 
a městem Říčany na komunikační zařízení Pegas pro po-
třeby JSDH města Říčany.

Pravidelná setkání s vedením města  
se v uvedených časech přesouvá do budovy 
MěÚ č.53, přímo do pracovny starosty 
nebo místostarostek.

Z  
OČí  
DO  
OČí

u  se starostou Vladimírem Kořenem  
každou první středu v měsíci, 17–19 h. 
Tento měsíc bude 2. 4.

u  s místostarostkou Karlou Egidovou  
každou třetí středu v měsíci, 17–18 h. 
Tento měsíc bude 16. 4.

u  s místostarostkou Hanou Špačkovou 
každou čtvrtou středu v měsíci, 17–18 h. 
Tento měsíc bude 23. 4.

u Rada schválila prodloužení pracovního poměru v souladu 
se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, střed-
ním, vyšším odborném a  jiném vzdělávání (školský zákon),  
ve znění pozdějších předpisů, Mgr. Jitce Macháčkové, na po-
zici ředitelky příspěvkové organizace města Říčany „Základní 
školy Nerudova“, na dobu určitou do 31. 7. 2020, tj. o 6 let.
u Radní uložili tajemníkovi města Říčany zajistit vy-
hlášení konkursu na  funkci ředitele příspěvkové organi-
zace města Říčany „Základní školy u  Říčanského lesa“, 
v  souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o  předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělává-
ní (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhláš-
kou MŠMT č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního 
řízení a konkursních komisích, v platném znění.
u Rada schválila přechod kompetencí ve věci správy roz-
voje ploch zeleně ve městě (oblast životní prostředí) z 2. 
místostarostky K. Egidové na starostu V. Kořena, a to ode 
dne přijetí usnesení rady.
Kompletní zápisy naleznete na www.ricany.cz

Adéla Michalová, kancelář starosty a tajemníka
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mateřské školy v Říčanech mohou přijmout přibližně 
225 dětí. Zápis tentokrát probíhá ve dvou vlnách! 

Hlavní zápis do všech tří mateřských škol v Říčanech 
pro školní rok 2014/2015 proběhne ve středu 9. dubna 
2014 od 8.00 do 17.00 hodin. Přijímání dětí se ve všech 
školkách řídí stejnými kritérii a podle správního řádu. 
Dítě zpravidla ve věku 3–6 let je možné zapsat pouze 
na  jednu mateřinku! Pro rozhodování je důležité vě-
dět, kolik dětí jednotlivé školky mohou přijmout.

MŠ U Slunečních hodin Mimořádný zápis – 49 dětí 
Řádný zápis – až 65 dětí

MŠ Čtyřlístek (včetně 
Kolovratské)

Až 69 dětí

MŠ Srdíčko Až 42 dětí

Mimořádný zápis se týkal jen MŠ U  Slunečních ho-
din, kde byla na  konci února zkolaudována nástavba 
pro dvě nové třídy, tedy pro 49 dětí. Zápis proběhl 26. 
března, přičemž zapsané děti nastoupí do  školky už 
31. března 2014. 
„Velmi se omlouváme, že jsme dlouho nemohli zveřejnit přesný 
a závazný termín mimořádného zápisu. Vše se odvíjelo od roz-
hodnutí krajského úřadu a zápisu nových prostor do školského 
rejstříku. Věřím, že maminky pochopily naši snahu otevřít nové 
prostory co nejdřív a děti zde v pondělí řádně nastoupí,“ sdělila 
místostarostka Hana Špačková /Klidné město/. 

Řádný zápis pro školní rok 2014/2015 se koná ve všech 
školkách ve stejný den 9. dubna od 8.00 do 17.00 hodin. 
Do MŠ Čtyřlístek, kterou navštěvuje celkem 167 dětí, na-
stoupí od září nově cca 69 dětí. MŠ Srdíčko s kapacitou 96 
dětí jich přijme pro příští rok až 42. Celkem 65 dětí začne 
chodit do MŠ U Slunečních hodin, která má celkovou ka-
pacitu včetně nových prostor 173 míst. 
„Obavy ze dvou za sebou jdoucích zápisů nyní nemusí mít 
ani rodiče, kteří chtějí zapsat dítě ke vzdělávání v řádném 
i mimořádném termínu. Jestliže rodič zjistí, že jeho dítě ne-
bylo v mimořádném termínu přijato, může podle správního 
řádu vzít zpět svou žádost a přijít k řádnému zápisu,“ do-
dává místostarostka Říčan. 

Podmínky a kritéria zápisu do mateřských škol
Podmínkou zápisu je podání písemné žádosti o přijetí ža-
datele (dítěte) k předškolnímu vzdělávání, jeho lékařské 
potvrzení, rodný list dítěte a předložený občanský průkaz 
zákonného zástupce ředitelce konkrétní jedné mateřské 
školy. Zápis do škol se totiž řídí zákonem č. 500/2004 Sb. 
Správní řád, podle kterého může být správní řízení v téže 
věci zahájeno a  posuzováno pouze u  jednoho správního 
orgánu (jedné školy). Pokud tak rodič neučiní, dojde k za-
stavení správního řízení.
Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání se řídí několi-
ka kritérii. Přednostně jsou přijímány děti v posledním 
roce před zahájením povinné školní docházky, roz-
hodující je tedy věk, dále jsou přijímány děti s  trvalým 
pobytem na  území města Říčany a  jeho osadních částí 
(Strašín, Pacov, Jažlovice, Kuří a Voděrádky) a  formou 
celodenní docházky. Třetí podmínkou je věk od tří let dí-
těte (tohoto věku musí dosáhnout maximálně 31. srpna 
kalendářního roku).
Podle zákona musí město zajistit předškolní docházku 
jeden školní rok před nástupem do  první třídy, ostatní 
děti jsou pak sestupně seřazeny podle data narození. 
„Není rozhodující, v  kolik hodin přijdou rodiče k  zápisu. 
Ředitelé seřadí děti podle jejich věku a do školky se dosta-
nou ti nejstarší,“ říká vedoucí odboru školství a  kultu-
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Informace z radnice
ry Zdeňka Vaňková s  tím, že rapidní vzrůst počtu dětí 
na  Říčansku v  posledních letech však často převyšuje 
volnou kapacitu a  neumožňuje naopak přijetí tříletých 
a dokonce i čtyřletých dětí. 
V případě, že dojde k naplnění kapacity mateřské školy, 
kam přišli rodiče své dítě zapsat, bude dítě po projednání 
se zákonnými zástupci umístěno do  jiné mateřské ško-
ly v  Říčanech. Toto se týká pouze dětí, které nastupují 
od školního roku 2014/2015 k předškolnímu vzdělávání 
jeden rok před nástupem povinné školní docházky (§ 34, 
zákona 561/2004 Sb. tzv. Školského zákona).
Pokud se v mateřské škole v průběhu probíhajícího škol-
ního roku uvolní místo, bude postupováno takto: Ředi-
telka školy bude po ukončeném správním řízení evidovat 
počty nepřijatých uchazečů v  seznamu dětí seřazeném 
sestupně podle věku. Pokud se v MŠ uvolní místo, osloví 
ředitelka uchazeče v pořadí. V případě, že pomine zájem 
o umístění dítěte, zákonný zástupce ředitele informuje.

Veškeré informace pro podání žádosti 
jsou dostupné na webových stránkách 
jednotlivých mateřských škol. 
MŠ Srdíčko: http://mssrdicko.ricany.cz/zapis/
MŠ Čtyřlístek: http://www.ctyrlistek-ricany.cz
MŠ U Slunečních hodin: na portálu www.materskeskolky.cz

„Ve  školním roce 2014/15 připravujeme ještě další zápis, 
bude se týkat čtvrté úplně nové mateřské školy Zahrádka 
v Labské ulici,“ dodává starosta města Vladimír Kořen /
Klidné město/: „Školka pro 112 dětí by měla být dokonče-
na před Vánoci a děti nastoupit na druhé pololetí školního 
roku. V současnosti dokončujeme veřejnou zakázku na sta-
vební firmu. Do soutěže se přihlásilo 25 firem a nyní čekáme 
na převzetí informace o výsledku tendru.“ 

Adéla Michalová
tisková zpráva města Říčany

mateřská škola U Slunečních hodin září v novém!
Všechny tři budovy získaly díky významné rekonstrukci novou podobu exteriéru 
i vnitřních prostor. Nová nástavba pro 49 dětí v zeleném pavilonu C má kromě 
dvou hracích tříd i nové sociální zázemí a šatny ve žluté a oranžové barvě.
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Vedení města již dlouhodobě přemýšlí nad využitím 
chátrající budovy kina v Říčanech, které přestalo fun-
govat v roce 2006. Veškeré dosavadní plány na rekon-
strukci prostor však byly neúspěšné, především z dů-
vodu finanční nákladnosti. Nyní přišel s  atraktivním 
projektem přestavby kina na  spolkový dům Daniel 
Kvasnička z Církve bratrské. 
Říčanské kino letos slaví pětapadesátileté výročí od svého 
vzniku. Je to však již téměř 8 let, co za sebou zavřel dveře 
poslední nájemce, a kino přestalo promítat. Celá budova, 
která kromě promítacího sálu zahrnuje i přilehlý prostor 
s barem, je od té doby prázdná a její stav se rok od roku 
horší. Dosud se nenašel vhodný investor, který by chtěl 
budovu opravit a kino obnovit. A Říčany jakožto vlastník 
objektu nemá na opravu dostatek finančních prostředků.
S nápadem na kompletní modernizaci stavby přišli z Církve 
bratrské v Říčanech v čele s jejím farářem Danielem Kvasnič-
kou. Společně s obecně prospěšnou společností Cesta inte-
grace zaplatili architektonickou studii v libereckém ateliéru 
UNION ARCH, jejíž architekti Pavel Vaněček a Jakub Hla-
váč vytvořili návrh projektu přestavby kina na spolkový dům. 
Dům má z  architektonického hlediska velmi originální 
řešení. Dvoupodlažní budova počítá s  hřištěm a  zatrav-

něnou plochou na střeše. Přírodní styl a nízkoenergetické 
využití domu dotváří i dřevěná konstrukce s obrostlou ze-
lení a střešní solární panely.
„Delší dobu se hledá odpovídající řešení pro poskytování 
místních sociálních služeb komunitním způsobem pro rodiny 
a mládež. Neziskové organizace volají po spolkovém či komu-
nitním domě, který by zastřešoval veřejně prospěšné aktivity 
a  poskytoval dostatečné zázemí i  technické vybavení, pod-
poroval jejich život a  rozvoj,“ vysvětluje iniciátor projektu 
Daniel Kvasnička s tím, že je třeba také vytvořit využitelné 
rezervy pro boom dětí ve školách, který přichází.
„Spolkový dům by mohl zahrnovat knihovnu, studentský 
klub, kavárnu, zázemí pro sociální práci v o. p. s. Cesta in-
tegrace, zázemí pro práci s rodinami v Komunitním centru, 
i prostory pro mateřské centrum nebo občanský klub, místo 
pro setkání seniorů či pro školní výuku,“ doplňuje radní 
Zdeněk Hraba /Klidné město/, který tento projekt roz-
hodně podporuje. Spolkový dům také nabídne otevřenou 
společnou kancelář se zázemím pro MAS Říčansko a jiné 
neziskové organizace, školicí místnost a víceúčelové sály. 
Příjemné chvíle u občerstvení zde můžou strávit i občané 
při čekání na úřadě. 
„Takový dům může poskytnout místo pro bohoslužby a akti-
vity minimálně dvou církví působících v Říčanech nebo pro 
zcela nenáboženské slavnostní chvíle, oslavy a svatby,“ do-
plnil Daniel Kvasnička.
Tvůrci myšlenky spolkového domu komunikují po celou 
dobu s městem Říčany. Část nákladů na budoucí rekon-
strukci by mohla uhradit dotace z  Integrovaného regio-
nálního operačního programu ze Strukturálních fondů 
EU a  zároveň by mohli na  přestavbu finančně přispět 
různí donátoři, sponzoři či občané formou veřejné sbírky. 

Adéla Michalová
tisková zpráva města Říčany

Informace z radnice

Ze starého kina v Říčanech by mohl 
vzniknout spolkový dům
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Realizace denního stacionáře 
v Říčanech se opět přiblížila. 
Je dokončena a předána kom-
pletní projektová dokumen-
tace a byla vyhlášena veřejná 
zakázka na zhotovitele stavby.
DĚKUJEME všem dár-
cům, kteří i  nadále přispívají 
na  dobrou věc. Za  poslední 
měsíc darovali ve prospěch sta-
cionáře: Kraus P., Horáček T., 

Svoboda J., Jerie Z., Mrázek M., odměny zastupitelů KM.
Vážení dárci, sbírkový účet je stále otevřený a darované pe-
níze nad částku 3 miliony korun budou použity na vnitřní 
vybavení stacionáře. V  současné chvíli je na  sbírkovém 
účtu 3 648 140 Kč. 
Číslo sbírkového účtu: Česká spořitelna Říčany: 
1249-320  390  319/0800. Finanční dar dle zákona 
586/1992 Sb. lze odečíst od základu daně.

Michal Mrázek
radní pro zdrav. a soc. péči, stacionar@ricany.cz

stav účtu k 13. 3. 2014: 

3 648 140 Kč

Rekordní částka, která je letošní rok v grantovém fondu 
města Říčany, zahrnuje příspěvky na provoz, akce a inves-
tice říčanských organizací. V  únoru schválili zastupitelé 
přes 2,8 milionu korun na jejich provoz v 1. kole grantové-
ho řízení. Nyní grantová komise posuzuje v rámci 2. kola 
žádosti na akce a investice, na něž město může poskytnout 
celkem přes 4 miliony korun. 
„Myslím, že členové sportovních organizací či spolků, které 
se starají o  seniory či přírodu, budou letos nadmíru spokoje-
ni. Peněz do  grantového systému jsme zajistili výrazně více 
než v minulých letech a to z důvodu zlepšené finanční situace 
města,“ říká zastupitel a předseda finančního výboru Martin 
Gebauer /Klidné město/ a doplňuje: „Organizace dostanou 
v průměru částky blížící se jejich požadavkům v grantovém ří-
zení. Snad to rychle pocítí třeba děti ve sportovních klubech.“

Celkový objem alokovaných peněz v grantovém fondu je le-
tos opravdu rekordní. Loni město rozdalo necelé 3 miliony 

korun, v roce 2012 to bylo již o více než polovinu méně, před 
třemi lety to bylo 1,3 milionu korun, v roce 2010 téměř 1,2 
milionů korun a v roce 2009 se vydalo skoro 2,3 miliony. 
Grantové řízení, které se řídí grantovou směrnicí č. 6/2013, 
probíhá ve  dvou kolech a  každé kolo hodnotí jiná komise. 
„Granty na provoz vybírala letos nově hodnotící komise slože-
ná ze zaměstnanců města. Granty na investice a akce posuzuje 
grantová komise složená z občanů,“ vysvětluje Hana Jarošo-
vá, koordinátorka grantů, dotací a veřejných zakázek. 
První kolo skončilo v únoru. V rámci něj se rozdělilo cel-
kem 2 868 905 Kč různým kulturním organizacím, spor-
tovním klubům nebo volnočasovým spolkům v Říčanech 
na jejich provozní náklady.  
V současné chvíli se koná druhé kolo na akce a investice různých 
místních spolků. Na akce město počítalo s částkou 2 miliony ko-
run a na investice je alokováno dokonce 2 057 529 Kč. „Žádosti 
jsme obdrželi do konce ledna a nyní probíhá jejich hodnocení gran-
tovou komisí. Organizace požadují na akce 1 656 254 Kč a na in-
vestice 1 326 098 Kč. Výsledné navržené částky bude projednávat 
Zastupitelstvo města Říčany v květnu,“ říká Hana Jarošová s tím, 
že město má dostatečné finanční pokrytí a mohlo by v letošním 
roce uspokojit v požadovaných částkách všechny žadatele.
„Nejspíš některé peníze ještě zbydou a  uvažujeme, že by-
chom je použili třeba na investice do majetku města, který 
využívají sportovní organizace. Napadá mě třeba oprava 
plotu u  fotbalového hřiště. Vytváří nehezké zákoutí přímo 
v centru města,“  zakončuje Martin Gebauer.

Adéla Michalová, tisková zpráva města Říčany

město letos rozdá prostřednictvím grantů 
takřka 7 milionů korun

Denní stacionář „OLGA“ v Říčanech
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Komunitní plánování s  veřej-
ností neboli Fórum Zdravého 
města letos proběhne v úterý 13. 
května v  Městském kulturním 
středisku Říčany (www.kclabut.

cz). Letos již potřetí budou moci občané zvolit projekty ne-
ziskových organizací, které město Říčany podpoří částkou 
25 tisíc korun, z toho nejúspěšnější projekt získá 12.000 Kč, 
druhý v pořadí 8.000 Kč a  třetí 5.000 Kč. Prezence občanů 
bude probíhat od 16.00 h., od 16.15 h. do 17.00 h. probíhají 
prezentace projektů neziskových organizací, které mají zá-
jem získat finanční podporu od města. 
Vlastní komunitní plánování začne od 17.00 h. Obyvatelé 
města Říčan budou seznámeni s řešením jimi zvolených 
problémů z  minulých Fór. Následně budou moci dis-
kutovat a  společně formulovat nejaktuálnější problémy 
ve městě u těchto tematických stolů:

Po  krátkém úvodu budou zaregistrovaní účastníci spolu 
s politiky hledat po dobu 20 minut společně 2 nejpalčivější 

problémy v dané oblasti, které by se měly přednostně řešit. 
Následuje prezentace výsledků jednotlivých stolů a koneč-
né hlasování o „Desatero problémech“ Říčan. Současně se 
bude hlasovat o projektu neziskové organizace, který pod-
poří město Říčany. Výsledky komunitního plánování se bu-
dou ověřovat anketou umístěnou na webových stránkách 
a v Kurýru. Ověřené problémy budou předloženy Zastupi-
telstvu města Říčany k zařazení do Akčního plánu města.
Pro účastníky je připraveno drobné občerstvení, proběhne 
losování vstupenek o ceny. Na akci jste srdečně zváni!

Hana Jarošová, Koordinátorka PZM a MA21

Informace z radnice

Fórum Zdravého města neboli Desatero problémů („10P“)

soutěž pro neziskové 
organizace o 25 000 Kč!

Jste nezisková organizace působící na území Říčan? Máte 
zajímavý projekt nebo akci pro veřejnost a sháníte na něj 
finance? Pokud máte zájem, přihlaste se do 30.4. na e-
-mail:  hana.jarosova@ricany.cz  a  obratem  získáte  další 
informace.  Prezentace  přihlášených  proběhne  v  rámci 
Fóra Zdravého města, o vítězích rozhodnou účastníci akce 
formou hlasování na této akci a výsledek bude oznámen 
stejný den na konci Fóra Zdravého města 13. května. 

Město Říčany vyhlašuje

Vážení spoluobčané, sousedé, 
před čtyřmi lety jsme poprvé oslo-
vili říčanskou veřejnost s  žádostí 
o  podporu. Chtěli jsme změnit 
poměry na  říčanské radnici. Dali 
jste nám prostor, podpořili naši 
volební petici a  ve  volbách jsme 

získali nejvíce hlasů. Díky této podpoře a ve spolupráci 
s koaličním partnerem jsme mohli aktivně a kreativně ří-
dit město. Dali jsme do rozvoje města opravdu hodně sil 
a odpovědnost za úspěchy i případné chyby leží ve velké 
míře právě na nás. Teď se volební cyklus pomalu uzavírá 
a chceme se vás zeptat, jak naši práci vnímáte. 
Víme, že naše kroky nemusely vždy vyvolat pozitivní ohlas. 

Víme, že nejsme bez chyb. Ale můžeme být lepší! Můžeme 
lépe naslouchat, můžeme citlivěji vnímat vaše potřeby.
Nyní se rozhodujeme, jak vstoupíme do dalšího voleb-
ního období a proto se vás chceme zeptat, jakou k nám 
chováte důvěru. Koneckonců jsme ve vašich službách.
Jako vhodný prostředek pro komunikaci vnímáme 
internetový dotazník, který naleznete na  stránkách  
www.klidnemesto.cz. Jeho vyplnění je snadné, rychlé, 
naprosto anonymní. Můžete vyplnit byť jen jednu otázku 
a pak nezapomeňte kliknout na závěrečné stránce na tla-
čítko odeslat. Vaše podněty, názory či hodnocení jsou pro 
nás velmi důležité. Abychom mohli dobře zhodnotit své 
služby, je potřeba znát názory zákazníka. A tím jste vy.

Děkujeme za váš názor, zastupitelé Klidného města 

1. Občan a úřad
2. Životní prostředí
3. Zdravotní a sociální oblast
4. Školství
5. Urbanismus a památková 

péče

6. Volný čas a společenský 
život

7. Doprava
8. Podnikání, cestovní ruch
9. Dětský stůl

VySTAVTe Nám VySVěDČeNí

Velikonoční výstava  
na Hradní zahradě
Letošní jaro přivítáme také v prostorách nově zrekonstru-
ované Hradní zahrady. Děti ze škol a  školek budou vy-
stavovat své originální velikonoční výrobky. Návštěvníci 
mohou Hradní zahradu navštívit denně od 7 do 19 hodin. 
Výstava potrvá od 14. do 30. dubna 2014.

Hana Špačková FO
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V prosinci město Říčany vyhlásilo zá-
měr na  pronájem nebytových prostor 
na  Masarykovo náměstí v  Říčanech. 
Původní nájemce, který zde mno-
ho let provozoval prodejnu potravin 
Na  Růžku, již nechtěl v  prostorách 
dále fungovat. Výběrové řízení, kte-
ré proběhlo na  konci ledna, vyhrála 
společnost JeBeMe s. r. o. Prostory se 
během jara kompletně opraví a kromě 
prodejny potravin zde bude i  bistro 
s posezením. 
Nebytové prostory č. p. 35 na  Masa-
rykově náměstí o  celkové ploše 302 m2 

vlastní město. Samoobsluha potravin 
Na  Růžku funguje na  tomto místě de-
sítky let. Interiér prodejny však dosud neprošel žádnou 
rekonstrukcí a  stav technického vybavení je několik let 
nevyhovující. 
Vítěz výběrového řízení, který městu nabídl nejvyšší měsíč-
ní nájemné, počítá se zachováním obchodu a navíc s vybu-
dováním bistra. „V zadání výběrového řízení bylo jasně řeče-
no, že v těchto prostorách musí být zachován prodej potravin. 
Pamětníci si jistě vzpomínají, že zde byla nejen prodejna po-
travin, ale částečně i občerstvení. Jsem ráda, že nový nájemce 
tuto myšlenku oprášil a počítá s občerstvením i s koutkem pro 
děti,“ připomíná místostarostka Karla Egidová /ODS/.
Nejdříve se interiér celkově opraví. Renovace zahrnuje 
výměnu podlahové krytiny, kompletně novou elektroinsta-
laci, nové osvětlení, výměnu výloh a  interiérové stavební 
úpravy. Vnitřek bude architektonicky rozdělen na dvě části. 
„Od vchodu bude možné jít rovně do potravin jako doposud, 
nebo se dáte doleva k výlohám do bistra. Potravinová část 
bude podobně uspořádána, jako byla původně, ale velká 
architektonická změna proběhne na ploše bistra. Cílem je 
pustit do prostoru maximálně světla, takže se úplně odkryjí 
výlohy, u kterých bude přibližně 20 míst k sezení. Z každého 
místa k  sezení uvidíte na  dětský koutek, kterému jsme vě-
novali značný prostor, jelikož to cítím jako velkou potřebu 
pro neustále narůstající počet maminek a dětí v Říčanech,“ 
sdělil Josef Bláha, jednatel společnosti JeBeMe s. r. o.

Farmářské potraviny a čerstvé zdravé pokrmy
V prodejně potravin může zákazník počítat se všemi po-
travinami běžné potřeby a v bistru s ojedinělou nabídkou. 
„Nabízený sortiment nebude obsahovat drogerii, žrádlo 
pro psy a  další nepotravinové zboží jako doposud. Novin-
kou budou kvalitní farmářské potraviny a produkty domácí 
výroby. Co se týká původu zboží, je jednoznačná orientace 
na  české výrobce, kteří budou tvořit drtivou většinu doda-
vatelů,“ přibližuje svoji ideální představu Josef Bláha 
a dodává: „Bistro bude zaměřeno na čerstvou a více zdraví 
prospěšnou výživu, tj. sendviče a plněné bagety (před vámi 
vyrobené z čerstvých ingrediencí), panini, zeleninové a ovoc-
né saláty, domácí dorty a  koláče, džusy z  čerstvého ovoce, 
limonády dle vlastních receptur atd. Pokud se časem ukáže, 
že Říčaňáci mají zájem o zdravou výživu, nosím v hlavě ještě 
nápad s teplým jídlem. Otevírací doba je přizpůsobena také 
tomu, abychom „naučili“ lidi snídat.“
Rekonstrukce v předpokládané výši 1,5 milionu korun po-
trvá odhadem 12 týdnů s tím, že otevření nájemce plánuje 
během června nebo počátkem letních prázdnin. Město se 
společností uzavřelo nájemní smlouvu od 1. dubna 2014 
na patnáct let s ohledem na výši plánované investice a do-
hodu o provedení stavebních úprav nájemcem. „Finanční 
vyrovnání mezi nájemcem a  pronajímatelem se uskuteční 
formou započtení technického zhodnocení proti závazku 
hradit nájemné,“ dodal Evžen Heyrovský, vedoucí odboru 
správy majetku. 
„Prodejna potravin byla v této nádherné funkcionalistické 
budově posledním místem, které zoufale volalo po  citlivé 
rekonstrukci. Podle předložené studie vítěze soutěže by se 
mohl tento sen mnoha Říčaňáků splnit a  prodejna se tak 
stane užitečným, vkusným a krásným prostorem. Doufáme, 
že se záměr povede a budoucí návštěvníci budou prodejnu 
i  bistro právě z  těchto důvodů hojně navštěvovat,“ uvedla 
místostarostka Hana Špačková /Klidné město/.

Adéla Michalová
tisková zpráva města Říčany

Informace z radnice

Nový nájemce zmodernizuje prodejnu  
Na růžku na říčanském náměstí
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Vybudování sportoviště v areálu ZŠ U Říčanského lesa 
a výstavba další etapy volnočasového areálu v Pacově. 
Na  dva zásadní projekty žádá město Říčany o  dotaci 
z programu ROP Střední Čechy, která by mohla pokrýt 
až 85 % celkových nákladů.
Jedním z projektů je vybudování hřiště v areálu ZŠ U Říčan-
ského lesa, kterou město postavilo v  roce 2010. Realizace 
venkovních prostor pro sportování však tehdy byla z finanč-
ních důvodů odložena, protože jen za budovu školy město 
splácí každý den dluh ve výši 130 tisíc korun. 
„Jedná se o  vybudování celého sportoviště, které zahrnuje 
atletický ovál včetně doskočiště pro skok daleký a stanoviště 
pro vrhačské disciplíny, hřiště pro fotbal, basketbal a  vo-
lejbal, tenisový kurt a cvičnou stěnu pro tenis,“ upřesňuje 
projektová manažerka Jitka Wohlgemuthová.
Druhým investičním záměrem je realizace druhé etapy 
volnočasového areálu v Pacově. První etapa přinesla nové 
sociální zázemí a zejména fitness prvky pro seniory a část 
herních prvků pro děti. Projekt navazuje na stávající fotba-
lové a nohejbalové hřiště, společenský sál a hřiště pro děti. 
„V  dalších fázích zde plánujeme postavit víceúčelové hřiště 
s umělým povrchem rozměrů 20x40 m, sklad sportovního ná-
činí, dráhu pro in-line bruslení, hřiště na petangue a klubovnu 
s  možností občerstvení a  sociálním zázemím. Také se rozšíří 
prvky pro děti na hřišti a dojde k zatrubnění potoka,“ doplňuje 
Hana Jarošová, která je supervizorkou celého projektu.
Na oba projekty město v březnu zažádalo o dotaci z Regio-
nální operačního programu Střední Čechy, která by v přípa-
dě úspěšného výsledku mohla pokrýt až 85 % celkových ná-
kladů. Očekávané náklady na školní hřiště u základní školy 
dosahují částky kolem 20 milionů korun, druhá etapa areálu 
v Pacově je předběžně vyčíslena na cca 9 milionů korun. 
„Obě sportoviště by byla velkým přínosem pro naše město. 
U  nové školy v  Radošovicích venkovní hřiště bezesporu chybí 
zejména zde studujícím žákům, ale v odpoledních a večerních 
hodinách by možnost pohybu jistě uvítali i obyvatelé přilehlého 

sídliště či místní sportovní kluby. Pacovský projekt je zase skvě-
lou příležitostí vytvořit moderní centrum volného času přímo 
v srdci rozrůstající se přidružené obce, bez nutnosti dojíždění 
do města. Plánovaná pestrá nabídka sportovního i kulturní-
ho vyžití by jistě zpříjemnila život obyvatelům Pacova i okolí,“ 
hodnotí zastupitel David Michalička /Klidné město/.
Do června 2014 by mělo přijít vyjádření o poskytnutí do-
tace. Šance na její získání je bohužel u obou projektů po-
měrně nízká. Vedení města však věří, že Říčany budou mít 
štěstí a obě akce se podaří uskutečnit. V dohledné době 
totiž další podobná výzva vyhlášena nebude.
„V případě, že dotaci obdržíme, začneme s realizací téměř 
okamžitě, protože dodavatele můžeme tentokrát soutěžit 
již v  předstihu. Nesmíme otálet a  musíme rychle jednat. 
ROP zrychluje všechny činnosti a  každé zaváhání je naše 
minus,“ dodává Jitka Wohlgemuthová. 
„Pokud ve  výzvě vzhledem k  velkoryse pojatému projektu 
venkovních hřišť u  školy neuspějeme, považuji za  správné 
vytvořit alespoň provizorní plácek na cvičení venku. To zna-
mená provést úpravu povrchu a vytvořit rovnou plochu, kde 
bude možné cvičit, běhat, apod. Nebylo by to drahé a dětem 
by to umožnilo aspoň částečně sportovat v  areálu školy,“ 
navrhuje krajský zastupitel Miloslav Šmolík /ODS/.

Adéla Michalová
tisková zpráva města Říčany

město chce s pomocí dotace vybudovat 
školní hřiště a volnočasový areál v Pacově
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Svoz velkoobjemového odpadu v roce 2014 

5. dubna 12. dubna 

7.00–9.00 Podhrázská (u separ. sběru) 7.00–9.00 Thomayerova  
(x K Říčanskému lesu)

7.30–9.30 Na obci (křiž. s Voděradskou) 7.30–9.30 Boubínská (x Na Kozákově)

8.00–10.00 Olivova (u parkoviště) 8.00–10.00 Roklanská (u trati)

8.30–10.30 U kina (Komenského nám.) 8.30–10.30 Škroupova (u zimního stadionu)

9.00–11.00 U hřiště (křiž. V Chobotě a Řípské) 9.00–11.00 Březinova (parkoviště)

9.30–11.30 Marvánek 9.30–11.30 Vrchlického (u separ. sběru)

10.00–12.00 Otavská (křiž s Labskou) 10.00–12.00 Haškova

10.30–12.30 Nám. ČSA 10.30–12.30 Kuříčko

19. dubna 26. dubna

7.00–9.00 Táborská (x Smiřických) 7.00–9.00 U Olivovny (sídliště)

7.30–9.30 Scheinerova (u separ. sběru) 7.30–9.30 Verdunská (u rest. Oliva)

8.00–10.00 5.května (kotelna) 8.00–10.00 Domažlická (x Chodská)

8.30–10.30 Na Kavčí skále (u separ.sběru) 8.30–10.30 Bezručova (x Dukelská)

9.00–11.00 K Podjezdu (křiž. s Bezručovou) 9.00–11.00 Stará náves (U Památné lípy)

9.30–11.30 Sokolská (u hřiště) 9.30–11.30 Jureček

10.00–12.00 Zborovská (x Táborská) 10.00–12.00 Nové Březí (Horní u paseky)

10.30–12.30 Na Vysoké (u přejezdu)

Město Říčany ve spolupráci se svozovou společností Ma-
rius Pedersen a. s. připravuje mobilní svoz velkoobjemo-
vého odpadu z  domácností, a  to v  jarním a  podzimním 
období. Přistavení kontejnerů bude probíhat za asistence 
Městské policie, která dohlédne na  to, aby občané ode-
vzdávali přiměřené množství odpadů. Pro živnostenský 
odpad podnikatelů a  další druhy odpadů, pro něž není 

velkoobjemový kontejner určen, je otevřen sběrný dvůr 
Na Fabiáně (přístup z Říčanské), který od 1. 4. přechází 
na letní otevírací dobu: 
Pondělí, středa, pátek: 13–18 hod; sobota: 9–16 hod.;  
neděle: 14–18 hod.
O termínech podzimního přistavení vás budeme včas in-
formovat.

Jarní termíny přistavení VOK

Mezi velkoobjemový odpad nepatří zahradní odpad (vět-
ve, ořezané dřeviny, posekaná tráva apod.), stavební suť, 
nebezpečný odpad (oleje, plechovky s barvami) a spotře-
biče, které je možno odevzdat bezplatně na místo zpětné-
ho odběru k dalšímu využití.

Prosíme všechny obyvatele, aby nezaplňovali kontejner 
uvedenými odpady a  umožnili všem zájemcům odložit 
nadměrný odpad z  domácností, zejména starším obča-

nům, kteří mají omezenou možnost navštívit sběrný dvůr. 
Připomínáme, že v  podmínkách našeho sběrného dvora 
nelze provádět dotřídění. 

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

Za OTS Dana Boxanová
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Kompletní uzavírka dálniční přípojky v Říčanech! 
Klíčová komunikace od Říčan k dálnici D1 dostane zcela 
nový povrch 

V pondělí 24. března odstartovala I. etapa rekonstruk-
ce jedné z nejvýznamnějších dopravních tepen vedou-
cích do  Říčan – komunikace II/101. Stavební úpravy 
v úseku od dálnice D1 až po křižovatku s Lipanskou uli-
cí budou trvat přes dva měsíce. Opravu ve výši přes 28 
milionů korun financuje Středočeský kraj s  podporou 
Regionálního operačního programu Střední Čechy. 
Říčany se dočkaly další zásadní opravy. Kromě rekonstrukce 
centrálních ulic Štefánikova a Rýdlova, která byla zahájena 
na začátku března, se opraví i velmi frekventovaná silnice 
Říčanská v délce téměř tří kilometrů. Vedení města ji dojed-
návalo a pomáhalo připravit již od roku 2010. 
„Středočeský kraj začíná s  rozsáhlou několikakilometrovou 
rekonstrukci hlavní dálniční přípojky silnice č. 101. Řidiči 
musejí počítat s  kompletní uzavírkou,“ vysvětluje starosta 
Říčan Vladimír Kořen /Klidné město/ a doplňuje: „Dálnič-
ní exit ve směru na Říčany bude kompletně uzavřen jak pro 
osobní, tak kamionovou dopravu. Pro řidiče osobních aut bu-
dou muset využívat exit v Průhonicích nebo ve Velkých Popo-
vicích. Řidiči kamionů pak především dálniční síť.“ 
Rekonstrukce počítá s  výměnou živičných vrstev vozov-
ky, včetně zlepšení únosnosti spodních podkladních vrs-
tev, tzv. recyklace za studena. Zároveň dojde k  rozšíření 
komunikace z důvodu bezpečného odbočení na obec Vo-
děrádky ve  směru od  dálnice D1 a  částečné rekonstruk-
ci mostního objektu za  tímto odbočením. Zhotovitelem 
stavby je společnost SKANSKA a. s.
„Stavba bude probíhat po etapách tak, že nejdříve začnou 
práce ve směru od dálnice D1 v úseku dlouhém cca 200 m 
(úplná uzávěra pro všechna vozidla ve  směru do  Říčan 
mimo vozidel jedoucích do  areálu společnosti ProLogis) 
a úplnou uzávěrou silnice mezi ulicemi Rooseveltova a Li-
panská. Současně bude uzavřena i  silnice III/00313 mezi 
obcí Kuří a silnicí II/101. V dalších etapách dojde k úplné 
uzavírce silnice mezi ulicemi Na Dlouhém (u D1) a kruho-
vým objezdem u  hřbitova“ sdělila tisková mluvčí Středo-
českého kraje Nicole Mertinová. 
Plánovaná modernizace I. etapy by se měla stihnout 

za  dva měsíce. „V  jednání byly dvě varianty dopravních 
opatření. První varianta se týkala provádění stavby při 
úplných uzavírkách jednotlivých částí stavby se stanovením 
objízdných tras. Druhou možností bylo svedení obou směrů 
dopravy do  jednoho jízdního pruhu se zavedením kyvadlo-
vého provozu řízeného provizorní světelnou signalizací. 
Nakonec jsme se přiklonili k  první variantě řešení, které 
má jednak výhody spočívající v kvalitě prací, ale především 
dojde k velmi významnému zkrácení celkové doby výstavby,“ 
říká Milan Pavlík ze společnosti Skanska a. s.
Náhradní trasy umožní urychlení provozu, který by přede-
vším v dopravní špičce brzdila světelná signalizace pro vo-
zidla svedená do jednoho pruhu. „Objízdné trasy pro osobní 
automobily povedou po místních komunikacích přes obce Ja-
žlovice, Kuří, Voděrádky a po dálnici D1, nákladní automo-
bily jednosměrně přes obce Všechromy, Světice, Uhříněves, 
Prahu a po dálnici D1,“ upřesňuje Milan Pavlík. 
Jízdu po novém asfaltovém povrchu si tak řidiči vyzkouší 
již od  června 2014. Náklady na  kompletní rekonstrukci 
silnice jsou ve výši 28,3 milionu korun, z dotace bude po-
skytnuto 24,1 milionu korun. 
„Jsem rád, že se konečně po  mnohých jednáních s  vedením 
kraje podaří alespoň tuto část silnice opravit. Odbočovací pruh 
na Voděrádky navíc přispěje k větší bezpečnosti na této silnici,“ 
připomíná krajský zastupitel a říčanský radní pro dopravu 
Miloslav Šmolík /ODS/ a dodává: „Po dokončení této investice 
budu apelovat na kraji, aby opravili i okolní objízdné komunika-
ce, především z Kuří, a dokončili i opravu silnice v Jažlovicích.“
„Spolupráce na  opravách komunikací ve  vlastnictví Stře-
dočeského kraje je myslím perfektní,“ zakončuje starosta: 
„Velkou bolestí je ještě Rooseveltova ulice, která svádí do-
pravu do centra města. Jako město jsme připravili projekt, 
předali jej kraji a teď doufáme, že brzy nahradí dlažební 
kostky kvalitní asfalt.“ V přípravách jsou i další etapy re-
konstrukce Říčanské ulice. Jejich realizace ale bude závi-
set na finančních možnostech kraje v dalším období.

Adéla Michalová
tisková zpráva města Říčany
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Zásadní říčanské stavební opravy obrazem
V březnu se v Říčanech začalo s výstavbou na různých místech. Až do září 
probíhá po etapách rekonstrukce rýdlovy a Štěfánikovy ulice, v Táborské 
ulici se ukládá elektrické vedení do země, přičemž se opraví staré chodníky, 
a ve sportovním areálu Strašínská se buduje hřiště s umělou trávou.

rekonstrukce odstartovala ve své I. etapě, v rámci níž získá nový asfaltový povrch Štefánikova ulice. rychlost zahájení prací překvapila i některé majitele 
nemovitostí, kteří si nestačili přeparkovat auta.

Na místě původního skateparku v areálu Strašínská se začalo budovat nové hřiště s umělým povrchem o ploše 35x20 m. a druhá etapa stavebních prací zde 
počítá i s umístěním herních prvků pro volnočasové aktivity. hotovo má být do léta.

Společnost ČEz letos umisťuje elektrické vedení ze stožárů do země v oblasti mezi Bezručovou a Táborskou ulicí. Oboustranné chodníky v Táborské ulici 
dostanou kupříkladu nový povrch a v zelených pásech se město chystá posílit výsadbu pivoněk.

Adéla Michalová FO
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Informace z radnice

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)

184Ê797Ê000,00 196Ê532Ê000,00 30Ê745Ê053,14 15,64

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

61Ê179Ê418,00 64Ê130Ê012,00 13Ê191Ê193,54 20,57

Kapitálové příjmy (příjmy z prodeje 
majetku)

12Ê282Ê525,00 13Ê082Ê525,00 510Ê219,00 3,90

Přijaté dotace 71Ê777Ê964,00 87Ê415Ê229,62 5Ê453Ê602,50 6,24

Přijaté splátky půjček 137Ê342,00 1Ê171Ê210,00 39Ê403,00 3,36

Příjmy celkem 330Ê174Ê249,00 362Ê330Ê976,62 49Ê939Ê471,18 13,78

Příjmy fondů z rozpočtu města 
(grantový, fond rozvoje bydlení, 
humanitární, sociální)

80Ê027Ê599,00 114Ê825Ê344,73 100Ê000,00 0,09

Rozpočtové příjmy celkem 410Ê201Ê848,00 477Ê156Ê321,35 50Ê039Ê471,18 10,49

Přebytek hospodaření za minulý rok 49Ê438Ê547,00 66Ê407Ê187,37 41Ê407Ê187,37 100,00

Prostředky uložené ve st. dluhopisech  25Ê000Ê000,00  

Příjmy celkem vč. přebytku 
hospodaření

459Ê640Ê395,00 543Ê563Ê508,72 116Ê446Ê658,55 21,42

 

VÝDAJE  

Běžné (provozní) výdaje 221Ê568Ê001,00 231Ê175Ê152,16 32Ê089Ê167,62 13,88

Rozpisové rezervy 6Ê429Ê442,00 11Ê499Ê034,83 0,00 0,00

Běžné výdaje celkem 227Ê997Ê443,00 242Ê674Ê186,99 32Ê089Ê167,62 13,22

Kapitálové (investiční) výdaje 99Ê437Ê654,00 141Ê404Ê297,00 3Ê027Ê398,59 2,14

Rezervy na investice 13Ê367Ê699,00 5Ê849Ê680,00 0,00 0,00

Investiční výdaje celkem 112Ê805Ê353,00 147Ê253Ê977,00 3Ê027Ê398,59 2,06

Výdaje celkem 340Ê802Ê796,00 389Ê928Ê163,99 35Ê116Ê566,21 9,01

Převody z rozpočtu města do fondů 
(grantový, fond rozvoje bydlení, 
humanitární, sociální)

80Ê027Ê599,00 114Ê825Ê344,73 100Ê000,00 0,09

Rozpočtové výdaje celkem 420Ê830Ê395,00 504Ê753Ê508,72 35Ê216Ê566,21 6,98

Splátky úvěru 38Ê810Ê000,00 38Ê810Ê000,00 8Ê986Ê486,40 23,16

Výdaje vč. splátky půjčky 459Ê640Ê395,00 543Ê563Ê508,72 44Ê203Ê052,61 8,13

rozdíl příjmy – výdaje 0,00 0,00 72Ê243Ê605,94

  Schválený  Upravený  Skutečnost   % plnění
  rozpočet  rozpočet  k 28. 2. 2014  k uprav.
  v Kč  v Kč  v Kč  rozpočtu

Plnění rozpočtu 
města
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Informace z radnice

V  říjnovém vy-
dání Kurýru 
jsem vás infor-
moval o  záměru 
města Říčany 
odkoupit vý-
pravní budovu 

nádraží. Jsem rád, že se nám v rámci 
koalice podařilo tento návrh pro-
sadit, a mohu vám oznámit, že na 
únorovém jednání zastupitelstva byl 
tento záměr zastupiteli podpořen. Je 
tedy možné pokračovat v jednáních 
o odprodeji budovy městu s větším 
mandátem. Je to o to důležitější, že 
právě nyní je totiž možná poslední 
šance na odkoupení budovy od Čes-
kých drah navíc za výhodnou cenu.
Jednání na  ČD se po  personálních 
změnách v  průběhu podzimu dala 
opět do pohybu a nyní probíhá finální 
fáze přípravy prodeje. Současně s tím 
byla zadána studie, která si klade 
za cíl prověřit možnosti využitelnosti 
výpravní budovy. 
Důvodů, proč usilovat o její pořízení, 
vidím více. Nádraží je vstupní branou 
a  tedy i  vizitkou a  prvním dojmem 
pro mnohé, kteří přijíždějí do  naše-
ho města. Mělo by tedy být v našem 
zájmu, aby se celý prostor nádraží 
zkulturnil i  oživil, proto usilujeme 
i o pořízení či dlouhodobý pronájem 
okolních pozemků pro zajištění par-
kování. Nádražní budova naštěstí 

díky nájemníkům v jejích horních pa-
trech tolik nechátrá, ale její širší vy-
užití a oživení by si naše město zcela 
jistě zasloužilo.
Koupí budovy také chceme předejít 
tomu, aby zde nevznikl pro město 
nevhodný podnikatelský záměr a aby 
se majetek, na který bychom měli být 
hrdí, nedostal do  rukou, u  kterých 
nemůžeme mít jistotu, co se díky 
nim s touto neodmyslitelnou součástí 
města stane. 

Nejen vzhled budovy a  jejího okolí, 
ale i  chaotické parkování i  obava, 
v  jakém stavu najdu své vozidlo při 
návratu, jsou argumenty pro řešení 
situace. Právě problém kriminality, 
která se poslední dobou vytlačuje 
z  hlavního města za  jeho hranice, 
nás vede k  myšlence přesunu slu-
žebny městské policie do  nádražní 
budovy, což by ne právě dobrou bez-
pečnostní situaci v  těchto místech 
nepochybně výrazně zlepšilo. Mohlo 
by to též oživit například i myšlenku 
úschovny jízdních kol, o  které již 
dlouhodobě uvažujeme. Současně 
by bylo možné v  přízemí umístit 
i občerstvení, kavárnu atp., kde by se 
dalo čekat na vlaky, nebo jen strávit 
nějaký čas například s  dětmi, které 
si vláčky oblíbily. Zprovoznily by se 
i místní toalety. Jednou z variant by 
mohl být i model pronájmu zejména 
přízemí á la Jureček.
Město má tedy jedinečnou příležitost 
pořídit si za  výhodných podmínek 
do majetku objekt, který je svým vý-
znamem pro Říčany důležitý, a  má 
šanci se natrvalo stát pevnou součás-
tí našeho města. 

Miloslav Šmolík
radní pro infrastrukturu
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V únoru proběhl zápis předškoláků 
do  prvních tříd ve  čtyřech základ-
ních školách v  Říčanech. Všechny 
školy však nemohou vyhovět kvůli 
naplněné kapacitě všem rodičům 
a děti s trvalým pobytem mimo Ří-
čany nepřijmou. Co jednotlivé školy 
nabízí nejen prvňáčkům? 
Z  důvodu vyčerpané kapacity kme-
nových tříd ve  třech říčanských ZŠ 
se rozhodlo město přijmout ve  škol-
ním roce 2014/2015 do prvních tříd 
pouze děti s trvalým pobytem v Říča-
nech. V červnu vypovězenou dohodu 
s  19 obcemi ze spádové oblasti tak 
nebude město obnovovat. Výjimku 
tvoří obce Březí a  Tehovec. Radnice 
navíc musela zvýšit počet kmenových 
tříd na I. ZŠ
Celkem se do prvních tříd veřejných 
základních škol v Říčanech přihlásilo 
317 dětí. 

Výuka angličtiny pro 78 
prvňáčků v I. ZŠ Říčany
Do  I. ZŠ Říčany, jejíž prostory prv-
ních tříd se nachází v  Olivově ulici, 
se zapsalo 101 dětí. Škola jich ale 
může přijmout pouze 78. Prvňáčci 
tak obsadí v září školní lavice celkem 
ve třech třídách. 
„Škola poprvé nabízí výuku ang-
lického jazyka od  I. třídy od  nového 
roku s novými učebnicemi. Pro první 
stupeň máme také speciální peda-
gožku, která se zabývá nápravou 
poruch učení a  školní psycholožku, 
která s  dětmi i  rodiči po  kontaktu 
s  učiteli řeší studijní a  jiné problé-
my,“ vyjmenovává pozitiva školy 
ředitel Pavel Bednář.
Budoucí prvňáčci zde navíc mají 
možnost zúčastnit se „školy nane-
čisto“, což je příprava na první třídu 
v rámci šesti setkání s budoucí třídní 
učitelkou. Žáci se také pravidelně zú-
častňují různých zájmových činností, 
sportovních akcí a kurzů, vědomost-
ních soutěží a olympiád. Škola klade 
důraz i  na  využití moderního tech-
nického vybavení při výuce jako jsou 
vizualizéry, dataprojektory a interak-
tivní tabule. 

Do ZŠ Bezručova se přihlásilo 
131 dětí, přijme jich 105
Nejvíce školáků v  počtu 105 nastou-
pí do  ZŠ Bezručova, pro které budou 
otevřeny čtyři třídy. Celkem se k zápisu 
dostavilo 131 dětí, 26 z nich tak bude 
muset nastoupit do  jiné školy. „Řada 
rodičů tedy obdrží rozhodnutí o nepřijetí 
dítěte do naší školy. Jde o děti z okolních 
obcí nebo jiné městské spádové oblasti. 
Přijímáme pouze děti s  trvalým bydliš-
těm v Říčanech z naší spádové oblasti,“ 
upřesnila ředitelka Marie Lejčková. 
Škola se navíc profiluje na  rozvoj 
hudebních a  jazykových dovedností, 
a proto jsou dvě třídy speciálně zamě-
řené. „Dvě budoucí první třídy budou 
pracovat podle školního vzdělávacího 
programu Škola pro život, v jedné třídě 
se žáci budou vyučovat podle programu 
bilingválního (dvojjazyčného) vzdělá-
vání a  další třída pro žáky s  dobrými 
hudebními předpoklady má v osnovách 
rozšířenou výuku hudebních dovednos-
tí,“ dodává ředitelka školy s  tím, že 
škola nabízí dětem bohatý školní ži-
vot s řadou doprovodných aktivit jako 
soutěže, výcvikové a adaptační kurzy, 
studijní pobyty, školy v přírodě, volno-
časové kroužky a další akce. 

ZŠ U Říčanského lesa otevře 
3 první třídy pro 90 dětí
Do ZŠ U Říčanského lesa přišlo letos 
k zápisu 79 dětí. Škola přijme všech-

ny zapsané i říčanské děti, na které se 
nedostalo v  ostatních dvou školách. 
Celkem zaplní tři třídy. 
A  co na  této škole mohou školáci 
očekávat? „Náš vzdělávací program 
je jedinečný tím, že mimo vědomos-
ti u  nás žáci současně rozvíjejí své 
sociální dovednosti. Ty jim vytváří 
velmi důležitý základ na  celý život 
bez ohledu na obor, ve kterém budou 
jednou pracovat, nebo zemi, ve které 
budou žít. Dnešní děti musí být při-
pravené pružně a  aktivně reagovat 
na  proměny společnosti a  poptávky 
trhu. Žáci u  nás umí nejen komuni-
kovat, ale také naslouchat, správně 
analyzovat to, co bylo řečeno, doká-
žou zvládnout konfliktní či problé-
mové situace. Učí se pracovat v  ko-
lektivu, vyprodukovat více nápadů 
a  řešení,“ vyjmenovává ředitel Da-
niel Kohout.

ZŠ Nerudova zatím  
pro 6 dětí
Šest prvňáčků, čtyři z  Říčan a  dva 
z okolních obcí, přivítá v září i ZŠ Ne-
rudova, která je zaměřená na  prak-
tické vzdělávání a spádovost se na ni 
vzhledem ke specifikaci školy nevzta-
huje. Všichni nastoupí do spojené tří-
dy 1. a 2. ročníku. U prvního ročníku 
bude pracovat i asistent pedagoga. 

Adéla Michalová
tisková zpráva města Říčany

K zápisu do prvních tříd přišlo v Říčanech 
317 dětí, školy jich přijmou pouze 279
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Městská policie Říčany
Komenského nám. 1619/3, 251 01 Říčany 

e-mail: mestska.policie@ricany.cz

Tel. 323 618 150  
Mob. 725 022 765

městská policie radí a informuje

Z knihy událostí
22. února, 02.15
V  rámci součinnosti obdržela městská policie informaci 
od Policie ČR o odcizení jízdního kola dne 21. 2. 2014 a to 
z prostoru nádražního rondelu železniční zastávky. Auto-
hlídka strážníků při běžné kontrolní a  hlídkové činnosti 
spatřila v  brzkých ranních hodinách v  ulici Politických 
vězňů muže jedoucího na  jízdním kole, které odpovída-
lo popisu odcizeného z nádražního rondelu. Cyklista byl 
strážníky zastaven a vyzván k prokázání totožnosti. Svou 
totožnost muž nebyl schopen prokázat ani po  nezbytné 
součinnosti strážníků a sděluje, že jízdní kolo má pouze 
zapůjčené od kamaráda, na jehož jméno si nemůže vzpo-
menout. Jelikož prvotní úkony ve  věci odcizení jízdního 
kola zahájila Policie ČR, přivolali strážníci na místo hlíd-
ku Policie ČR, která si celou věc převzala k dořešení. 

23. února, 05.30
Operátor kamerového dohlížecího systému si v ulici Čer-
nokostelecká všímá sedící ženy na chodníku u křižovatky 
s ulicí Riegrova. Nad ženou stojí skupinka osob. Shodou 
okolností místem ve stejný čas projíždí i autohlídka stráž-
níků, která na  vzniklou situaci okamžitě reaguje. Bylo 
zjištěno, že žena má astmatický záchvat. Na místo je oka-
mžitě přivolána zdravotnická záchranná služba. Strážníci 
společně se skupinkou osob ženu stabilizovali a  zajistili 
základní životní funkce. Dále zajišťovali celkový stav ženy 
do příjezdu zdravotnické záchranné služby. Následně pří-
tomný lékař na místě rozhodl o převozu ženy do nemoc-
ničního zařízení.

27. února, 14.53
Strážníci přijímají telefonické oznámení od  ženy, která 
se nachází na procházce se psem v  lokalitě železničního 
koridoru směrem k  obci Světice. Oznamovatelka sdělu-
je, že zde hoří polní porost. Strážníci s oznamovatelkou 
domlouvají společný postup k  přesnému určení lokality 
požáru. Oznamovatelka se zanedlouho osobně setkává se 
strážníky a upřesňuje lokalitu požáru. Na místo požářiště 
je strážníky přivolán hasičský záchranný sbor. V průběhu 
řešení události byly zjištěny ještě další tři ohniska podél 
železničního koridoru k obci Světice, kdy obdobně hořel 
polní porost a vzrostlé rákosí. V místě nakonec zasahovali 
jak příslušníci hasičského záchranného sboru, tak i  jed-
notky dobrovolných hasičů z okolních obcí. Díky včasné-
mu zásahu se požár podařilo brzy lokalizovat a uhasit. 

10. března, 09.30
Policie ČR žádá strážníky o součinnost při prověření ozná-
mení, kdy žena telefonicky požaduje pomoc v ulici Legií. 
Dle sdělení se jedná o seniorku, která upadla při osobní 
hygieně ve  vaně, ze které se nemůže dostat svépomocí 
ven. Strážníci se dostavili k místu oznámení a zjistili, že 
seniorka se nachází v  uzavřeném domě ve  druhém nad-
zemním podlaží, kdy jedinou možností vstupu do obydlí 
bez poškození vstupních dveří a  poskytnutí pomoci, je 
otevřeným oknem. K místu události se dostavil i hasičský 
záchranný sbor k  poskytnutí technické pomoci a  další 
součinnosti. K  otevřenému oknu byl přistaven žebřík, 
po kterém následně hasiči společně se strážníky vstoupili 
do obytných prostor domu. Zde nalezli v koupelně ležící 
seniorku ve vaně. Seniorka byla zraněna, jelikož se vlivem 
uklouznutí při vylézání z vany a následném pádu udeřila 
do hlavy. Na místo byla přivolána zdravotnická záchranná 
služba, která si seniorku převzala do péče.

13. března, 10.30
Osudným se stalo řidiči jeho přestupkové jednání, kdy 
v křižovatce ulic Štefánikova a Rýdlova nerespektoval do-
pravní značení v rámci provedené uzavírky ulic z důvodu 
jejich kompletní rekonstrukce. Řidič projel přímo před 
strážníky zákazem vjezdu a  tím se dopustil přestupku 
proti bezpečnosti a  plynulosti provozu. Strážníci řidiče 
vozidla zastavují k projednání přestupku. Z dechu řidiče 
a podle jeho chování je zřejmé, že řídí vozidlo pod vlivem 
alkoholu. Strážníci u  řidiče provádějí orientační decho-
vou zkoušku, která podezření strážníků jen potvrzuje. 
Výsledkem je hladina alkoholu přesahující hodnotu jed-
noho promile. Řidič vozidla je tak podezřelý ze spáchání 
trestného činu. Na místo je přivolána Policie ČR, která si 
celou událost převzala k dořešení. 

Jindřich Joch
zástupce vedoucího Městské policie Říčany

Bezpečnost a infrastruktura

19



Filip Šilar
jednatel SDH Říčany

Pomáhali záchranářům
PrAHA VeNKOV-JIH – Policisté z Říčan 
společně se zdravotníky a s pozornými 
občany v úterý 25. února letošního roku 
zachránili lidský život 
Přítomnost policejní hlídky z obvodního oddělení si krát-
ce po devatenácté hodině vyžádala posádka vozu zdravot-
nické záchranné služby, která zasahovala v  Dvořákově 
ulici v Říčanech. Přímo na ulici záchranáři resuscitovali 
osmašedesátiletého muže, který se nacházel ve  stavu 
bezvědomí. Policisté se po příjezdu na místo neprodleně 
přidali ke zdravotníkům a společně se střídali v provádění 

nepřímé srdeční masáže. Přibližně po  dvaceti minutách 
se jim podařilo zajistit základní životní funkce a srdeční 
činnost. Zraněného muže společně naložili do sanitního 
vozidla, kterým jej záchranáři transportovali do  pražské 
nemocnice.
Na zemi ležícího muže si povšiml devětatřicetiletý řidič, 
který se svým vozidlem projížděl Dvořákovou ulicí. Spo-
lečně se spolujezdkyní a  s  dalším řidičem neváhali, za-
volali na tísňovou linku, vyčkali na místě a bezvládnému 
muži do příjezdu záchranářů poskytovali první pomoc.
Lidský život se podařilo zachránit především včasně po-
skytnutou první pomocí ze strany občanů a  společnou 
činností posádky zdravotníků a říčanské policejní hlídky.

nprap. Zdeněk Chalupa
tiskový mluvčí P ČR Praha venkov-JIH

Ve  středu 26. února, krátce před půl osmou večer, byla 
naše jednotka povolána k požáru komínového tělesa ro-
dinného domu v  Rýdlově ulici v  Říčanech. Na  místě již 
zasahovali profesionální hasiči. Naše jednotka se proto 
zapojila do hasebních prací a pomáhala s řízením dopravy 
v místě zásahu. Ve čtvrtek 27. února, krátce po třetí ho-
dině odpolední, jsme byli povolání k  požáru pole poblíž 
železniční tratě mezi Říčanami a  Světicemi. Vyjeli jsme 
s  oběma cisternami a  velitelským automobilem. Hořelo 
na třech různých místech. Proto jsme zasahovali ve spo-
lupráci s několika dalšími jednotkami z okolí. Odpoledne 
11. března jsme byli povoláni do Světic k pátrání po třech 
ztracených dětech. Naštěstí se děti po krátké době našly, 
a tak byla naše jednotka odvolána. 
V  souvislosti s  příchodem hezkého počasí musíme upo-
zornit na  pravidla spalování biologického odpadu. Jaro 
je obdobím, kdy lidé pracují na  svých zahrádkách. Pro-
to jsou jarní měsíce každoročně spjaty s  vypalováním 
porostů a  spalováním biologického odpadu (listí, větví, 
rostlinného odpadu apod.). Z  hlediska pohledu požární 
ochrany je tato činnost spojena se zvýšeným rizikem vzni-
ku požáru. Bohužel každoročně při této činnosti dochází 
ke  zbytečným ztrátám na  lidských životech. Vypalování 
porostu je zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochra-
ně, ve  znění pozdějších předpisů zakázáno a  poruše-
ní zákazu je možno trestat u  fyzických osob až do  výše 
25  000 Kč a  u  právnických osob až do  výše 500  000 Kč. 
Platnou vyhláškou na  území města je spalování odpadu 
také zakázáno. K  jeho likvidaci můžete zdarma využít 
prostor sběrného dvora. Poslední dubnový den je ve zna-
mení „pálení čarodejnic“. Pokud budete na území města 
podobný oheň zapalovat, oznamte to prosím prostřednic-
tvím internetu na tyto stránky: www.hzssk.webrex.cz, kde 
přesně vymezíte polohu stanoviště na  mapě a  hasičům 
tak usnadníte zjistit, pokud by byl oznámen požár v tomto 
místě, že se jedná o vatru čarodějnic. V žádném případě 

nepoužívejte k  zapalování těchto ohňů jakýchkoliv hoř-
lavých kapalin (benzín, nafta, petrolej apod.), nebezpečí 
popálení je velmi vysoké.
S přáním hezkých Velikonoc

Co nového u hasičů
www.sdhricany.wz.cz
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Nina Vaněčková: 
Práce dobrovolné hasičky pro mě byla láska na první pohled
Nina Vaněčková žije v Říčanech již 16 let, z toho 
15 let je členkou místního Sboru dobrovolných 
hasičů. V rozhovoru například prozradila, co 
ji na této činnosti nejvíce baví nebo jaké akce 
budou letos dobrovolní hasiči organizovat. 

Jak dlouho jste dobrovolnou hasičkou v SDH Říčany? 
V tuto chvíli už je to krásných 15 let. 

Tato aktivita je podle mého názoru pro ženu poměrně 
nestandardní. Jak jste se k dobrovolným hasičům v Říča-
nech dostala? 
V dnešní době už žena u hasičů není tolik neobvyklým jevem. Já 
o hasičích poslouchala od jednoho nadšence každé ráno cestou 
do školy, až jsem neodolala a musela jsem se jít na ten jeho zá-
zrak (hasiče) podívat. Byla z toho láska na první pohled. 

Co vás na tom nejvíce baví?
Od té doby se u mě vystřídala spousta důvodů, proč mě baví 
právě hasičina, od  práce v  jednotce, práce s  mládeží, po-
žární sport, rozhodcování soutěží, ale hlavně jsme myslím 
skvělá parta. Prostě lidi do nepohody. 

A není to pro ženu přeci jen příliš nebezpečné? 
Správný velitel by nikdy nikoho ze svého týmu neposlal tam, 
kde by tomu konkrétnímu členovi jednotky nestačily síly, 
takže vím, že se nemám čeho bát. 

Při požárech nebo jiných zásazích spolupracujete 
s HZS v Říčanech. Jak spolupráce obvykle probíhá? 
Profesionální hasiči mají většinou výjezd okolo dvou minut, 
kdežto my cca kolem 10. Zatímco příslušníci HZS jsou při 
vyhlášení poplachu na  stanici, my jsme ve  svých domovech 
a  zaměstnáních. Naši kolegové jsou tedy zpravidla na  místě 
události jako první. Po příjezdu provedou průzkum, základní 
opatření a my po našem dojezdu na místo zásahu provádíme 
technickou podporu, což obnáší nejen dohašovací, ale i ostatní 
likvidační práce. Myslím si, že naše spolupráce je nastavena 
velmi dobře a v posledních letech jsme si vzájemnou oporou. 

V  rámci sboru jste vedoucí mládeže. Kolik mladých 
máte na starosti a co všechno se ve sboru naučí?
Já bohužel kvůli pracovní době žádné konkrétní družstvo 
nevedu. Snažím se však týmům zajišťovat materiální za-

bezpečení, předávám požadavky a  informace mezi vede-
ním sboru a  jednotlivými vedoucími. V  tuto chvíli máme 
družstvo přípravky a  družstvo mladších žáků. Věnují se 
jim skvělí vedoucí, kteří je připravují na různé soutěže, učí 
je základy první pomoci, jak se chovat v případě nebezpečí, 
předávají jim základy prevence a organizují různé výlety.

Jak podle vás přilákat mezi hasiče ještě více dobrovolníků? 
Rádi bychom ještě zintenzivnili propagaci našeho sboru, aby 
se i  laická veřejnost měla možnost seznámit s naší činností 
a technikou, a tím lépe pochopit záslužnou práci našich pří-
slušníků na úseku požární ochrany a pomoc obyvatelstvu. 

Jaké profesi či studiu se věnujete mimo tento zájem? 
Chtěla byste svůj pracovní život spojit s hasiči nebo záchra-
náři i v budoucnu? 
Pracuji již přes osm let v oboru IT technologií. Mým velkým snem 
byla práce u HZS jako platný člen jednotky, což bohužel není tak 
úplně reálné. Vše mi ale plně vynahrazují právě dobrovolní hasi-
či, takže doufám, že u nich budu moci strávit zbytek života.

Provozujete i jiné adrenalinové aktivity? 
Bohužel kvůli časově náročnější práci už mi nezbývá moc času 
na  jakékoli další aktivity. Volné chvíle trávím každý víkend 
jako rozhodčí na soutěžích, jezdím takto též i na krajská kola. 
Zároveň jsem členkou Okresní rady mládeže, kdy pro děti z ce-
lého okresu pořádáme různé soutěže a školíme okresní vedoucí 
i rozhodčí. Letos bude náš sbor právě ve spolupráci s Okresní 
radou mládeže pořádat postupovou soutěž pro mladší a star-
ší žáky, kdy se v Říčanech na víkend sjede kolem cca 200 dětí, 
které budou bojovat o postup do krajského kola. 

Žijete v Říčanech nebo okolí? Co na tomto městě nejvíce 
oceňujete a co by se zde mohlo ještě zlepšit? 
Do Říčan jsem jezdila už od svého narození za babičkou a po-
sledních 16 let tu bydlím. Toto město je pro mě v mnoha ohle-
dech ideální. Moc se mi líbí, jak se za poslední dobu zkultur-
nil vzhled Říčan. Pracuje se na rekonstrukci důležitých budov 
a díky přibývající zeleni získávám pocit, že žiji v  lázeňském 
městě. Jediné, co mi tu trošku chybí, je ještě více volnočaso-
vého vyžití. Zpočátku jsem z toho stěhování sem nebyla moc 
nadšená, ale dnes bych už v žádném případě neměnila.

Adéla Michalová
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lá, později tmavě hnědá kůra. Mělce 
laločnaté listy mají pilovitý okraj.
Květy jsou hlavní předností tavolníku 
van Houtteova. Od května do června 

pokrývají celou rostlinu zářivě bílá 
květenství. Jednotlivé květy mají 
vždy 20 tyčinek kratších než korunní 
lístky. Plody jsou červenohnědé mě-
chýřky obsahující drobná semena. 
Dozrávají a pukají v červenci.
V  Česku, stejně jako v  celé Evropě, 
potkáváme tavolník van Houtteův 
velmi často. Je vysazován v  parcích 
a zahradách jako solitérní keř nebo 
v živých plotech. Dobře snáší zastřihá-
vání. Obrázek živého plotu v Říčanech 
je z ulice U Mostu vedle kina.
Často pěstované jsou také tavolník 
ožankolistý (S. chamaedryfolia) nebo 
tavolník japonský (S. japonica, ob-
rázek s  růžovými květy), které mají 
tyčinky výrazně delší než korunní 
lístky.

Jakub Halaš

Tentokrát se seznámíme s  dřevinou, 
kterou nikde na  světě nepotkáme 
ve  volné  přírodě. Ale protože se jed-
ná o nejčastěji pěstovaného zástupce 
rodu, zaslouží si naši pozornost.
Tavolníky jsou opadavé keře. Asi 
devadesát druhů jich roste zejména 
v mírném pásu Evropy, Asie a Sever-
ní Ameriky. U nás je pravděpodobně 
původní pouze tavolník vrbolistý 
(Spiraea salicifolia), který roste hlav-
ně v jižních Čechách.
Tavolník van Houtteův je hybrid 
neboli kříženec dvou přírodních 
druhů. Proto má v  latinském jméně 
x. Jeho rodiči jsou tavolník kanton-
ský (S. cantoniensis), roste v  Číně, 
Japonsku a  tavolník trojlaločný (S. 
trilobata) ze Střední Asie. Tavolník 
van Houtteův byl vypěstován kolem 
roku 1862 firmou Billiard z  Fonte-
nay aux Roses na jihu Paříže. K nám 
se dostal roku 1927, kdy byl vysazen 
v Průhonicích.
Nezastřihovaný keř dorůstá výšky 
kolem 2 m. Mladé větévky kryje svět-

76

Tavolník van 
Houtteův 
Spiraea x vanhouttei
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Životní prostředí a zdraví

Pokud patříte k většině obyvatel Říčan, 
tak i  u  vás doma se úspěšně hromadí 
tenkostěnný hliník. Tedy především 
víčka od jogurtů či plechovky od piva.
Teď je ta pravá chvíle zkontrolovat, 
zda mezi nimi nejsou plastové pří-
měsi (např. obaly od kávy nebo víčka 
od  některých jogurtů) a  železné ple-
chovky (bezpečně je poznáme mag-
netem).
S  připraveným hliníkem, se můžete 
vydat na jedno ze sběrných míst v Ří-
čanech.

1. v pátek 9. 5. od 16.00 do 17.00 h 
u hlavního vchodu do ZŠ Bezručova 
2. v pondělí 12. 5. od 17.00 do 18.00 
h v Muzeu Říčany, Rýdlova 14/271
3. ve středu 7. 5. od 14.00 do 19.00 h 
v Klubu Cesta, Na Obci 2049

Těšíme se, že i vy přinesete vytříděný 
hliník, čímž společně umožníme jeho 
recyklaci. Díky ní lze ušetřit až 95 % 
energie oproti výrobě z prvotních su-
rovin.
Děti, které chodí do škol a školek za-

pojených do soutěže, se řídí termíny 
sběru vydanými školou.

Alžběta Macková

Sobota 12. dubna, sraz v  9.00 h 
u smyčky autobusů na Černokostelecké, 
na konci Říčan u odbočky na Olivovnu.
Zveme veřejnost, aby se zapojila 
do  tradičního jarního úklidu vy-
brané přírodní lokality v  Říčanech. 
Letos půjdeme lesními cestami 

směrem na Světice. Rukavice a pyt-
le zajištěny. V  rámci mezinárodní 
kampaně Ukliďme svět je akce pořá-
dána i v mnoha dalších obcích Lado-
va kraje. Obrázek je z úklidu v roce 
2012.

Jakub Halaš

Údržba ořechového 
sadu
Děkujeme všem, kteří se zúčastni-
li zimních prací v  ořechovém sadu. 
V  celém sadu jsou nyní odstraněny 

náletové dřeviny a  v  části plochy se 
nám podařilo odfrézovat pařezy. 
V  tomto roce se budeme snažit sad 
pravidelně sekat, aby zde měly mož-
nost růst luční trávy a  byliny, nejen 
ostružiny a  kopřivy. Sad by se měl 
stát příjemným místem pro setkává-
ní lidí a  pozorování ptáků, netopýrů 
i  dalších živočichů, kteří potřebují 
k životu vzrostlé staré stromy.
Prací se účastnili členové a  příznivci 
Ekocentra Říčany všech věkových ka-
tegorií. Velmi nám pomohli dobrovol-
níci z Hnutí Brontosaurus, kteří pra-
covali v sadu a v okolí Lesního klubu 
Pramínek. Vyřezané dřevo bude vyu-

žito v  okolí Pramínku, dřevní štěpka 
byla vysypána na cestičky.
Hnutí Brontosaurus tvoří převážně 
mladí lidé, kteří mají rádi aktivní 
přístup k  životu a  nejsou lhostejní 
ke  svému okolí, respektují a  ctí pří-
rodu a kulturní bohatství a společně 
o  ně pečují. Brontosauří víkendovky 
a  tábory se konají ve  všech koutech 
České republiky. Tentokrát bron-
tosauři vyrazili do  říčanského oře-
chového sadu. Vedle dobrovolnické 
práce si našli dost času na netradiční 
zážitky, hry a poznávání nových přá-
tel. www.brontosaurus.cz

Kateřina Čiháková a Jiří Zouhar

Těžíme hliník z říčanských domácností – sběr pro veřejnost

Jarní úklid s Ekocentrem Říčany

Vyčištění potoka Smrkovka
Občanské sdružení Pro Říčany se 
v rámci své činnosti rozhodlo vyhlá-
sit brigádu na vyčištění koryta a okolí 
potoka Smrkovka. Všichni, kteří nám 
přijdou pomoci, budou vítáni. Sejde-

me se v sobotu 12. 4. 2014 ve 14 ho-
din na  lávce přes potok Smrkovka, 
směrem od Škroupovy ulice.

Za o. s. Pro Říčany
Petr Bartoš a Michal Mrázek
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Jaro už je za dveřmi!
Během první poloviny března říčanští rybáři nezaháleli. 
Jelikož bylo téměř jarní počasí, tak bylo možné vyčistit 
okolí rybníků Marvánek, Rozpakov a  Srnčí. Nejen sběr 
odpadků, ale i úklid břehů a náletových dřevin určitě po-
mohl k hezčímu vzhledu okolí rybníků.
Jednu sobotu také rybáři věnovali koupališti Jureček, kde 
se též uklidil a prořezal břeh rybníka od lesa.
Odvedl se kus dobré práce a těšíme na jaro, na hezké chví-
le u vody a krásné procházky do přírody.
Poděkování  také patří MěÚ Říčany, odboru životního 
prostředí a péči o zeleň, za součinnost s výše uvedenou akcí.

S pozdravem Petrův zdar říčanští rybáři

Životní prostředí a zdraví
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SEnIORCEnTRuM ŘÍČanY
Jarní dny jsme měli možnost prožít ve-
lice aktivně – už v  únoru jsme navští-
vili státní zámek v  Mníšku pod Brdy. 
Komentovanou prohlídku krásných 
zámeckých prostor jsme měli doplněnu 

i o možnost shlédnutí výstavy panenek v dobovém oble-
čení. Teplé a slunečné počasí jsme využili i na prohlídku 
blízkého poutního místa Skalka – nádherného barokní-
ho areálu. 
A u nás ve městě proběhlo již tradiční setkání s hudbou 
„Vítání jara“. Tentokrát nám k tanci i poslechu hrála hu-
dební skupina Ing.  Rady „New Banjo Trio“ a  měli jsme 
možnost i  ochutnat červené víno z  Moravy. Fotografie 
z  této i  dalších akcí můžete nalézt na  http://seniorcent-
rum.rajce.idnes.cz. 

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

Pravidelné akce:
Cvičení na židlích – každé úterý v DPS Senior od 15.30 
do 16.30 hodin.
Zdravotní jógová cvičení – v  DPS Senior každé úterý 
a čtvrtek 18.00–20.00 hodin.
Pěvecký kroužek – 9. a 23. dubna od 15.00 hodin v jídel-
ně DPS Senior.
Povídání o historii – každou druhou středu od 16.00 ho-
din ve společenské místnosti DPS Senior. 

Akce:
n 7. dubna, pondělí – Zamyšlení nad Biblí – Místo: 

DPS Senior – společenská místnost. Začátek: 16.00 
h. Vstup zdarma. Na setkání se těší Hana Zavadilová.

n 9. dubna, středa – Povídání o historii – Napoleonovy 
milenky – Místo: DPS Senior – společenská místnost. 
Začátek: 16.00 h. Vstup zdarma. Na setkání se těší Ji-
řina Kutláková.

n 10. dubna, čtvrtek – Prohlídka zámku Nelahozeves 
– Místo: Nelahozeves. Jednodenní autobusový zájezd. 
Místo odjezdu: aut. zastávka K žel. stanici 8.15 h, aut. 
zastávka Rychta 8.17 h, aut. zastávka ul. 5. května 
8.22 h, aut. zastávka Masarykovo nám. 8.30 h. Příspě-
vek účastníků: 210 Kč.

n 15. dubna, úterý – Hudební hodinka – Místo: DPS 
Senior – společenská místnost. Začátek: 16:00h. 
Vstup zdarma. Na setkání se těší Hana Zavadilová.

n 16. dubna, středa – Kurz PC – Word (1. lekce) – 
Místo: Říčany – učebna v  ul. E. Beneše čp. 375. 
Lektor Mgr. Jiří Maček. Kurz bude probíhat každou 
středu od  16.00 h. Celkem proběhne 5 lekcí (1 lek-
ce = 2 hodiny). K dispozici je plně vybavená učebna. 
Příspěvek účastníků: 590 Kč. Přihlášení u I. Moudré 
do 10. dubna.

n 17. dubna, čtvrtek – Kavárnička – Místo: DPS Seni-
or – jídelna. Začátek: 15.00 h. Povídání při kávě nebo 
čaji. Vstup zdarma.

n 18. dubna, pátek – Prohlídka výstavy Aféry – 
Místo: Praha – Hlavní budova Národního muzea. 
Výstava nás provede časovým úsekem od  konce 
19. století až po dobu před listopadem 1989. Ukáže 
nejen historické aféry, ale i to, jak byl v různých ob-
dobích utvářen mediální obraz osobností a událostí 
veřejného života. Odjezd vlakem z  Říčan v  9.18 h. 
Příspěvek účastníků: 70 Kč. Jízdné si hradí účastní-
ci sami. Přihlášení do 15. 4. 

n 29. dubna, úterý – Velikonoční setkání s  hudbou 
– Místo: Restaurace Sport, Černokostelecká ul. Za-
čátek: 14.00 h. Zveme vás na setkání při živé hudbě. 
Vstup zdarma.

Připravované akce:
n 5. května – setkání s hudbou v KC Labuť Říčany. Za-

čátek: 14.00 h. K poslechu i  tanci bude hrát skupina 
Pohoda. Každá žena obdrží kytičku.

Kontakt (informace a přihlášky):
Irena Moudrá, tel.: 732 383 424,  
e-mail: seniorcentrumricany@centrum.cz,  
kontaktní místo: DPS Senior, Komenského nám. 1850, 
Říčany.
Návštěvní den (ostatní dny a hodiny dle domluvy): 
čtvrtek 17. dubna 2014 od 10.30 do 12.00 h.

Těšíme se na  vás při dalších letošních akcích a  přejeme 
vám krásné prožití jarních dnů a velikonočních svátků.

Irena Moudrá
předsedkyně správní rady

Pro seniory
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Toulky se seniory (i neseniory) vás zvou na tyto akce:

Milí přátelé, tentokrát navštívíme mimořádnou výstavu, 
která nám přinese jiný pohled na svět kolem nás.

Co nás čeká v dubnu…
n Pátek 11. 4. 2014 – Neviditelná výstava Praha 

Když Tě vedou smysly… Co je to Neviditelná výstava?
Představte si, že jste se ocitli v naprosté tmě…
Neviditelná výstava Praha je ojedinělá interaktivní 
cesta po světě, v němž zmizelo všechno světlo, a kde se 
snažíte pomocí svých zbylých smyslů najít cestu ven.
Mějte slepou důvěru! Pokud se zúčastníte Neviditelné vý-
stavy, budete moci vyzkoušet, jaký je život bez zraku. Bez 
smyslu, skrze nějž získává náš mozek nejvíce informací.
Celou výstavou, která změní váš život, vás budou do-
provázet nevidomí nebo částečně nevidomí lidé.
Zajímavé? Zvláštní? Cizí? Nebo… přirozené? Může 
vám hodina slepoty otevřít oči?
Na Neviditelné výstavě Praha se řídíte výhradně hma-
tem, sluchem, čichem a smyslem pro rovnováhu. Díky 
dočasné ztrátě zraku a obtížím při orientaci zjistíte, že 
svět může být i bez onoho klíčového smyslu stále krásný. 
Vstupenky/Všední dny: Dospělý 180 Kč (Student, dů-
chodce 150 Kč)

n	 Po této výstavě si zajdeme do BOTANICKÉ ZAHRA-
DY na SLUPI. VENKOVNÍ EXPOZICE / zde si vy-
chutnáme barvy jarní přírody.
Sraz Říčany: 10.20 h. (odjezd 10.29 h) vlaková pokladna
Sraz Praha: 11.50 h. Novoměstská radnice – Karlovo nám.
Závazně nahlásit do 4. 4. 2014

PŘEJI VŠEM VE  ZDRAVÍ A  SPOKOJENOSTI 
PROŽITÉ SVÁTKY JARA, CHLAPCUM BOHATOU 
POMLÁZKU, DĚVČATUM ČERVENÁ LÍČKA, ABY JE 
NEBOLELA ZADNIČKA.

PŘIHLÁŠKY PŘIJÍMÁ A NA VŠECHNY SE TĚŠÍ 
Macháčková Věra, Říčany 
veramachackova@centrum.cz, mobil: 775 301 206

Komunitní centrum Říčany, o. p. s.
kancelář: Široká 24, 251 01 Říčany, tel.: 737 587 130, e-mail: info@kcricany.cz   
úřední hodiny pro veřejnost: středa 13–17 hod. a dále po domluvě  www.kcricany.cz

Komunitní centrum Říčany najdete od půl-
ky března na nové adrese Široká 24 v Ří-
čanech. Kancelářské prostory v  1. patře 
nad říčanskou Čajovnou jsou lépe uzpůso-
beny spektru našich klientů. Navštívit nás 
můžete každou středu od 13.00 do 17.00 

hod., kde vám rádi představíme služby osobní asistence 
a sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravot-
ním postižením, ambulantní poradna sanačního programu 
SPOLU DOMA pro rodiny s dětmi v tíživé životní situaci (fi-
nanční, vztahové, výchovné apod.) je vám k dispozici každé 
úterý od 9.00 do 13.00 hod. Kanceláře nejsou bezbariérové, 
proto v případě potřeby přijedou naši pracovníci po domluvě 
na pro vás lépe dostupné místo (k vám domů nebo na jiné 
veřejné bezbariérově přístupné místo). 
Každé dubnové pondělí od 14.00 hod. (kromě Velikonoč-
ního pondělí) pokračují lekce Nordic walking zdarma 
pro seniory a osoby se zdravotním postižením. Sraz všech 

zájemců přihlášených do  pátku předcházejícího lekci je 
u  sedacího altánu (dřevěné plastiky) na  Lázeňské louce 
v Říčanech. Hole zapůjčujeme taktéž zdarma. Přihlašovat 
se můžete přes formulář na  webových stránkách www.
kcricany.cz nebo na tel. 732 474 378. 
Rádi bychom touto cestou také poděkovali našim doná-
torům pro rok 2014, kterými jsou: Ministerstvo práce 
a sociálních věcí, město Říčany a Evropský sociální fond. 
Zároveň se v zájmu o zvýšení kvality a rozšíření nabídky soci-
álních služeb obracíme na občany s prosbou o náměty, které 
sociální služby, popř. aktivity pro jednotlivé cílové skupiny (se-
nioři, rodiny s dětmi, osoby se zdravotním postižením, dospělí 
v krizové životní situaci atd.) jim v Říčanech a spádovém regi-
onu částečně nebo zcela chybí. Vaše připomínky uvítáme na e-
-mailu info@kcricany.cz, tel. 737 587 130 nebo písemně na naší 
nové kontaktní adrese. Předem děkujeme za spolupráci!

S přáním hezkých jarních dní  
tým Komunitního centra Říčany, o. p. s.

Spolupráce sanačního programu SPOLU DOMA s odborem sociálně-právní ochrany dětí Městského úřadu Říčany je realizována v rámci Individuálního projektu „Základní 
síť sociálních služeb ve Středočeském kraji“, který je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze 
státního rozpočtu ČR. Provoz Komunitního centra Říčany, o. p. s., je v roce 2012 částečně hrazen také z finanční dotace města Říčany. Děkujeme!

Pro seniory
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V  posledním olympijském týdnu 
se konala olympiáda i  v  Pramínku. 
V domečku si vyprávíme něco o his-
torii her, starém Řecku a  tehdejších 
disciplínách. Podle vzoru si všichni 
kreslí malé olympijské vlajky. Správ-
ná olympiáda začíná ohněm, a proto 
i naše olympijská štafeta přináší hoří-
cí pochodeň a zapalujeme slavnostní 
hranici (podpořenou olejem, takže 

vysoko planoucí). Poté se vydáváme 
do  lesa, kde proběhne postupně zá-
vod dvojbobů v lesním korytě, slalom 
mezi batohy, rychlobruslení na lano-
vém oválu, šiškový biathlon. Měří se 
časy, závodníci se neustále zlepšují, 
hodně padají a  hrozně je zajímá, 
za kolik to měli.
Následující den jsou dekorováni 
všichni borci medailí z  jedlového 

dřeva. Odměna je pro každého zlatá, 
protože důležité bylo zúčastnit se.

Robert Janč lektor Pramínku

Jedno únorové pondělí zaděláváme 
na chleba, poté si v kroužku povídá-
me o tom, co je kůra stromů a k čemu 
slouží. V  hájovně si každý zájemce 
může udělat vlastní bochníček. Ze 
zbytku vypracováváme jeden velký 
bochník. Během oběda se chleba 
upeče, Kapičky pro něj nalézají mís-

ta v bříškách i po obědě. Je to veliká 
dobrota. A ta vůně! Na Kapičky padá 
slavnostní nálada. Berou chleba 
do  ruky tak nějak jinak… Suroviny 
na  pečení kváskového chleba nám 
darovala firma Country Life, děku-
jeme.

Lucie Rücklová lektorka Kapiček

ZÁPISY DO PRAMÍNKU 
NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015
Zveme vás a  vaše děti na  zápisy na  školní rok 
2014/2015 do  Pramínku, které se budou konat  
23. května od  14.00 do  17.00 hodin a  27. května 
od 16.00 do 18.00 hodin. Na webu www.lesniklubpra-
minek.cz jsou ke stažení přihlášky. Prosíme o jejich vy-
plnění a zaslání na email: lesniklubpraminek@seznam.
cz. Na  základě toho vám bude sdělen konkrétní čas 
zápisu. Pro další informace můžete kontaktovat Olgu 
Jarkovskou na tel. 731 523 025. Těšíme se na setkání. 

Lesní školka Pramínek nabízí více:
k  děti jsou více venku a to za každého počasí
k  ženský a mužský prvek – skupinu vede žena-lektorka 

a muž-lektor
k  školka funguje na komunitním principu
k  malá skupina 15 dětí

Příměstský tábor v Pramínku 
– Léto 2014
Zveme vaše děti k nám do lesa, na louky, k potokům 
a rybníkům. 

Děti  se  mohou  těšit  na  pátrání  po  lesních  skřítcích, 
celotýdenní  hru,  vyrábění  masek,  dramatizace  příběhů 
a  zkoumání  přírody  v  širokém  dalekém  okolí.  Budeme 
vyrábět, tvořit, zpívat, vařit na ohni a hlavně poznávat sebe.

Jako  každý  rok  i  letos  pořádáme  u  nás  v  Pramínku 
o  letních  prázdninách  příměstské  tábory.  Jsou  určeny 
pro děti ve věku 4–8 let a nabízíme tyto tři termíny: 

30. 6. – 4. 7. | 7. 7. – 11. 7. | 4. 8. – 8. 8. 
Program tábora je od 8 do 16 hodin a budou ho zajišťovat 
dva  zkušení  lektoři,  počet  dětí  ve  skupině  max.  15.  Po-
slední den zakončíme společně u ohně.

Jako zázemí využijeme slaměný domek Pramínku a  tee-
pee na louce. Další informace naleznete na našich strán-
kách: www.lesniklubpraminek.cz.

cena: 2800 Kč  (V ceně je pití a oběd)

Přihlášky a další informace prosím posílejte na náš 
email:  lesniklubpraminek@seznam.cz  nebo  neváhejte 
a kontaktujte Báru Smetánkovou na tel. 732 66 21 58. 

Na vaše děti se těší tým lektorů Pramínku

Pečení kváskového chleba v Kapičkách

Pramínkem hýbe olympiáda

Pro děti a rodiče
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Maminky z  Mateřského centra využily jarního počasí 
a vyrazily s dětmi vlakem na výlet do Toulcova dvora. 
Na ekologické farmě v Hostivaři si děti prohlédly domácí 
zvířátka a v přilehlém přírodním areálu si vyzkoušely své 
znalostní i sportovní dovednosti. Naučili jsme se třídit od-

pad, ukázali si, jak vypadá krmítko pro veverky, či kam se 
schovává před zimou hmyz. Že již jaro klepe na dveře, nás 
přesvědčila skotačivá kůzlátka a jehňátka. 
O  jarních prázdninách si mohli přijít vyzkoušet své do-
vednosti do keramické dílny i naši nejmenší mravenečci. 
S pomocí maminek i samostatně vytvořili jedinečná dílka 
a šlo jim to opravdu výtečně.

Nezahálely ani lektorky v MC s přípravou 
programu na duben:

Podrobné informace najdete na www.mraveniste.info
Ivana Dudová

koordinátorka Mateřského centra Mraveniště

Dětský karneval se zajícem

Děti, oblékněte si pěkné masky a přijďte do Labutě, bude 
tu legrace!
Kdy? V neděli 6. dubna ve 14 hodin
Kde? V MěKS Labuť
Co vás čeká? Odpoledne plné her a soutěží, dětská disko-
téka, prezentace aktivit Mraveniště, bublinková fontána, 
dárek pro každé dítě a mnoho dalšího.

Letní příměstské tábory – www.mraveniste.info 
Zveme děti na tradiční příměstské tábory, které vedou zku-
šení lektoři. Děti se mohou těšit na celotáborovou hru „Z po-
hádky do  pohádky“, pestrý program i  výlet, denně od  8 
do 16 hodin v Mraveništi, Bezručova 441. Těšíme se na vás!
1.turnus: 30. 6. – 4. 7. 2014 – s Ivou, všestranné zaměře-
ní, přihlášky posílejte na ivana.dudova@hotmail.cz 
2.turnus: 14. 7. – 18. 7. 2014 – s Ivou, výtvarné zaměření, 
přihlášky zasílejte na ivana.dudova@hotmial.cz 
3. turnus: 25. 8. – 28. 8. 2014 – s  Markem a  Bárou, 
sportovní zaměření. Přihlášky posílejte na  lenka.poc@
seznam.cz
Oznámení: Keramická sobota 19. dubna je zrušena.

Lenka Počtová, Ivana Dudová
koordinátorky

„březen, za kamna vlezem“ pro naše mravenečky neplatí!

Grafomotorika pro 
předškoláky Středa 2., 9. a 16. dubna

Angličtina pro nejmenší každý pátek, začínáme  
4. dubna ve 13.30 h

Velikonoční dílna pro děti 
(korálkování)

Čtvrtek 17. dubna dopoledne 
(upřesníme)

Háčkujeme s maminkami Čtvrtek 24. dubna  
a 29. května

!!! Zápis do Mravenčí školičky na školní rok 2014/2015 
proběhne v květnu !!!

Léto u moře s mraveništěm
Rádi byste strávili báječný týden u moře? Nechcete 
cestovat sami? Pojeďte s námi autobusem na ostrov 
Korčula do  Jižní Dalmácie. Cena, termín, podrob-
nosti na www.mraveniste.info.
Těšíme se na společ-
né zážitky! Můžete 
i volat pro bližší infor-
mace na 606 149 018. 
Veronika Špačková, 
koordinátorka  
Mraveniště

Pro děti a rodiče
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Pro děti a rodiče

Preventivní programy pro školy
Cesta integrace, o. p. s. se svou činností zaměřuje 
i  na  školní děti a  mládež. Již po  mnoho let běží projekt 
Centra primárních programů a dopravní výchovy. V sou-
časné době chceme naše aktivity ještě více rozvíjet, pre-
ventivně působit na děti a mládež ve více oblastech.
Jedním z našich nových projektů je VýUKA PRVNÍ PO-
MOCI pro žáky 4. a vyšších tříd. Tato výuka je realizována 
od února 2014. Jedná se celkem o 4 vyučovací hodiny přímé 
práce s žáky, kdy se děti mohou dozvědět více o fungování 
lidského těla, teorii první pomoci a  samozřejmě i  násled-
nou aplikaci v praxi s obvazovým materiálem a figurínou 
na nácvik kardiopulmonální resuscitace. Cílem je děti vy-
bavit potřebnými znalostmi, dovednostmi a  především 
i  odvahou reagovat v  situacích, kdy někomu jde o  život 
a zdraví. Věříme, že tato výuka bude ku prospěchu všech. 
CENTRUM PRIMÁRNÍ PROgRAMů – Programy 
primární prevence mají za  cíl podporu zdravého život-
ního stylu a  hodnot, napomáhat lepší kooperaci vztahu 

ve  skupině a  lepšímu vzájemnému poznání mezi žáky 
v rámci jedné třídy. V rámci sezení diskutujeme s žáky nad 

otázkami: zdravého způsobu života, kouření, 
alkoholu, drog, šikany, sexuality, právního vědo-
mí, multikultury atd. Nabízíme dva druhy pro-
gramů: program dlouhodobé primární prevence 
(6.–9. třída) a interaktivní semináře. V roce 2013 
se do tohoto projektu zapojilo 5 škol, bylo reali-
zováno celkem 46 programů, zapojeno 801 žáků.
DOPRAVNÍ VýCHOVA – v rámci tohoto pro-
jektu nabízíme souvislou výuku dopravní vý-
chovy pro 4. třídy ZŠ na téma cyklista, dále pak 
výuku pro 1. až 3. třídu s tématem chodec a cho-
vání v  dopravních prostředcích. Tematicky se 
zaměřujeme i na MŠ. Výuka probíhá teoretickou 
i praktickou formou na dopravním hřišti v Říča-
nech. V roce 2013 se do souvislé výuky zapojilo 
15 škol z  regionu Říčansko, 25 tříd, 862 žáků  
4. tříd. Výuku pro mateřské školky absolvovalo  
6 tříd, 87 dětí, výuku na  téma chodec 7 tříd,  
153 dětí. Od  dubna 2014 startujeme nový běh 
dopravní výchovy pro 4. třídy. Teorie v  Klubu 
Cesta a  jízda na  kole na  městském dopravním 
hřišti v Říčanech!

Markéta Hubínková

Nabídka prostor v centru
Cesta integrace nabízí k podnájmu 2 kanceláře 
v centru Říčan na Masarykově náměstí,  
1. patro. Vhodné zejména na kancelářskou či 
poradenskou činnost. Více informací na tel.: 
728 677 285, emailu: info@cestaintegrace.cz.

detektivka
V E L K Á 

T Á B O R O V Á

10.- 19.7. 2014
Vydejte se s námi za napínavým detektivním 

příběhem do prostředí krásných Lužických 
hor, do Jiřetína pod Jedlovou. Kdo dokáže 
vyřešit tajuplnou záhadu, kdo odhalí pravé 

zločince?

?
Cena 4.900 Kč zahrnuje:

- autobusovou dopravu z Prahy do 
Jiřetína a zpět
- ubytování, 5xdenně strava
- kvalifikovaný dozor
- detektivní celotáborová hra s 
programovým přispěním místních 
myslivců - ukázka sokolnictví, odlévání 
stop, práce se psy- adrenalinové  a 
další sportovní vyžití (obří skok, 

lanové centrum, aquapark, koně ...)
Pro děti od 6 do 12 let

Přihlášky na www.sportdetem.cz
Kontakt: Kája - 777 861 829, karolina@sportdetem.cz
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Zápis do mateřských škol Srdíčko, 
Čtyřlístek a U Slunečních hodin 

bude probíhat ve středu 
9. 4. 2014, od 8.00 do 17.00 hodin.
Žádost je možné podat pouze do jedné mateřské školy.

Sing a Song v mŠ NemO
V naší školce jsme se vždy věnova-
li  seznamování dětí s  angličtinou. 
Děti jsou v  tomto období  velmi 
vnímavé a cizí jazyk se učí snadno, 
pokud je jim prezentován vhodnou 
formou. V září jsme se rozhodli, že 
necháme proškolit dvě  paní učitel-

ky a  budeme si angličtinu vyučovat samy. Rodiče  zís-
kávají výhodu, že angličtina v  NEMU je dvakrát týdně 
zcela zdarma včetně výukových materiálů (pracovní 
sešit, CD s písničkami a DVD). Vybrali jsme si britskou 
společnost Wattsenglish s  akreditací MŠMT. Materiá-
ly Wow jsou zpracovány do  detailů. Metodika  aktivuje 
všechny smysly, činnosti se střídají, témata na sebe na-
vazují a mají tři úrovně. Pro pedagogy je k dispozici vel-
ká školící podpora.  Je to celé velmi zábavné. Děti jsou 
nadšené z  písniček, her, tanečků a  hlavně  z  maňáska 

Magie a  jejího kamaráda Steva Wattse (autora meto-
diky), který na  děti mluví anglicky pomocí DVD a  ob-
jevuje se ve všech materiálech. Děti se pořád ptají, kdy 
se na ně Steve přijede podívat. To se nám možná splní, 
protože soutěžíme s Wattsenglish „Sing a song“. Nato-
čili jsme dva videoklipy s anglickými písničkami a posla-
li je na  Youtube.  Pokud zaujmou Steva, přijede k  nám 
do  škoky. Do  soutěžě se můžete se zapojit i  vy a  získat 
hodnotné ceny. Více na www.wattsenglish.cz
Steve zřejmě dopadne stejně jako  irský pan učitel Sha-
ne, který si chodí s dětmi povídat do naší bilingvní třídy 
Frogs.  Děti ho nikdy nechtějí pustit domů. Muži jsou 
zkrátka ve  školce velmi vítaní a  vůbec nevadí, že mluví 
jenom anglicky. 
Milí rodiče, jestli chcete přihlásit své dítě do MŠ NEMO 
od  školního roku 2014/2015, tak již  přijímáme při-
hlášky. Můžete se k  nám přijít kdykoliv podívat, volej-
te na tel: 777 727 334, info. na www.babyclubnemo.cz.

Lenka Sosnovcová, ředitelka

Jaro v Olivovně
Jaro se pomalu rozběhlo do své 
podoby, stejně tak Olivovna.
V  lednu, nejdříve otevřením 
MŠ, poté postupně se rozjíž-
dějícím provozem celé ODL.
Jsme rádi, že nás zase vítají 
kočky z  domečku, bílý, mls-
ný kozlík, na  zahradě srnky 
a zajíci a v parku veverky.
Děti a paní učitelka Marcela 

Kumstová

Základní škola a Mateřská škola při o.p.s.
Olivově dětské léčebně, Říčany, Olivova 224

MŠ Kolovrátek srdečně zve rodiče s dětmi  
ve středu 23. 4. 2014 (9.30–16.30 hod.)  

na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ  
spojený se zápisem dětí na školní rok 2014/2015.

Pro více informací ohledně naší školky  
navštivte stránky: www.skolka-kolovratek.eu,  

www.facebook.com/skolkakolovratek,
nebo nás kontaktujte na tel. č. 605 555 009

Dne 22. a 23. dubna 2014 se konají přijíma-
cí zkoušky na  střední školy pro žáky 5. tříd 
ZŠ. Vážíme si velkého množství přihlášek 
na naši školu a děkujeme rodičům za důvě-
ru, kterou nám tímto dávají. Ve školním roce 
2014/2015 otevíráme dvě třídy prim. 

Dětem přejeme hodně úspěchů při přijí-
macích zkouškách a těšíme se, že se s žáky 
společně setkáme na naší škole.

Masarykovo klasické gymnázium

masarykovo klasické gymnázium v Říčanech

ze života škol(ek)
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ze života škol(ek)

Příměstské tábory v MŠ Landie - letní prázdniny 2014
„STARÉ POVĚSTI ČESKÉ“

1. – 4. července

cena 2.580,-Kč

 Jak to tenkrát bylo? Staré pověsti české
 Pověst „O Horymírovi“ „O Libuši“
 hry, dramatizace, tématické písně
 výroba Šemíka
 Výlet: Vyšehrad

LET ZA EXOTICKÝMI
ZVÍŘATY

7. - 11. července

Cena 2.890,- Kč

 letíme do exotických zemí Afrika, Austrálie, Amerika, Severní pól
 poznáváme žijící zvířata z těchto krajů
 malujeme a tvoříme s různými technikami
 Výlet do Z00 Praha nebo Jihlava

TÝDEN S ANGLIČTINOU I.
7. - 11. července

Cena 3.250,- Kč

Děti se mohou těšit na různé pohádkové postavičky, které je 
provedou celotýdenním zábavným programem. Postupným 
seznamováním v anglickém jazyce se děti touto formou lehce a bez 
zábran naučí základním slovním obratům v konverzaci a bohaté 
slovní zásobě.

CESTA DO PRAVĚKU

14. - 18. července

cena 2.890,-Kč

 seznamujeme se a poznáváme jednotlivé druhy dinosaurů
 výtvarná spol. práce – výroba mamuta
 vyhledávání rostlin podobné těm pravěkým – přesličky, kapradiny
 stavba pravěkého obydlí
 Výlet: Dinopark v Plzni

KOUZLO VODY

21. - 25. července

cena 2.890,-Kč

 poznáváme vlastnosti vody, experimenty s vodou
 výroba jezírka s lekníny, výroba slaného moře
 vycházky k rybníku 
 kdo žije v rybnících a kdo žije v moři
 Výlet: Aquapark v Berouně

Z POHÁDKY DO POHÁDKY

28. července -1. srpna

cena 2.890,-Kč

 zvířecí hrdinové, princezny, draci, rytíři, povídání o dobru a o zlu
 výroba pohádkových masek a loutek
 setkání s dobrem a zlem
 hrajeme divadlo a zpíváme písničky z pohádek
 Výlet: Staré hrady

U NÁS NA STATKU

4. - 8. srpna

Cena 2.890,-Kč

 hospodářská zvířata a jejich mláďata
 jak žili lidé dříve
 život na farmě, dojíme, připravujeme máslo apod. 
 výroba výtvarné koláže, skupinová práce
 Výlet:  Farma Blaník, Ostrov 1

CESTA DO ŘÍŠE HMYZU

11. - 15. srpna

cena 2.890,-Kč

 co žije v trávě? Vyrábíme broučky, motýlky a stavíme domečky 
v lese (z přírodnin).

 dramatizace pohádky „ Jak šlo šídlo do světa“
 pohádky o hmyzu „ Včelka Mája“ „ Broučkové“
 Výlet: Vlakem do Senohrab, Naučná stezka – 

mladí pozorovatelé, piknik na Hlásce u řeky Sázavy

INDIÁNSKÉ LÉTO

18. – 22. srpna

cena 2.890,-Kč

 kdo to byli indiáni a kde žili
 vymýšlíme si indiánská jména
 stavíme týpí, vyrábíme čelenky, povídáme si o koních
 námětová hra „ Indiánská výprava“
 Výlet: ke koním -  Stáj Žernovka

TÝDEN S ANGLIČTINOU II.
7. - 11. července

Cena 3.250,- Kč

Děti se mohou těšit na různé pohádkové postavičky, které je 
provedou celotýdenním zábavným programem. Postupným 
seznamováním v anglickém jazyce se děti touto formou lehce a bez 
zábran naučí základním slovním obratům v konverzaci a bohaté 
slovní zásobě.

KONEC LÉTA NA PŘÁNÍ

25. – 27. srpna

Cena 1.900,-Kč

 slavíme konec léta 
 hry na přání dětí
 sportovní a pohybové hry
 udílení medailí

Program je přizpůsoben pro děti od 3 do 8 let. Cena zahrnuje uvedené aktivity, stravování a pitný režim.
Výlety se mohou změnit v     závislosti na aktuálním počasí.  
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Škola se zúčastnila dvou grantových řízení. 
Nositelem výzev z  Programu rozvoje venko-
va Leader (osy IV) pro region Ladova kraje 

a okolí je MAS Říčansko o.p.s. Projekty jsou spolufinan-
covány evropskou unií z evropského zemědělského fondu 
pro rozvoj venkova v rámci osy IV. Leader programu roz-
voje venkova ČR. V řízeních byla úspěšná!
Projekt „Hudební studio Bezručovka“ získal dotaci v cel-
kové výši 310 920 Kč a projekt „Školní knihovna a studov-
na“ ve výši 500 000 Kč. Spolufinancování (10%) projektu 
zajistí škole ze svého rozpočtu zřizovatel – město Říčany.
Práce na  projektu „Hudební studio Bezručovka“ byla 
zahájena začátkem března. Druhý projekt bude zahájen 
v dubnu 2014.

Hudební studio Bezručovka
Cílem vybudování hudebního studia je vylepšit zvuko-
vé podmínky učebny hudební výchovy, modernizovat 
nástrojové vybavení a  rozšířit didaktické možnosti celé 
učebny. Projekt předpokládá nákup vybavení – hudeb-
ních nástrojů, moderních komunikačních technologií 
(interaktivní tabule, výukový program, PC, ozvučení) 
a akustického obložení stropu studia.

Školní knihovna a studovna
Smyslem projektu je vytvoření moderního studijního a in-
formačního centra školy jako zázemí pro žáky a učitele.                                              
Cílem je: 
– prostřednictvím školní knihovny realizovat rozvoj čte-

nářství

– dát žákům možnost doplňování učiva o další informace 
– rozšířit přístup ke vzdělávání a poznávání.
Předpokládáme:
– vytvoření jedné centrální knihovny a prostorově nava-

zující studovny 
– oba prostory budou nově vybavené moderním a funkč-

ním nábytkem 
– bude vytvořeno počítačové centrum se 4 počítači napo-

jenými na internet 
– studovna bude vybavena interaktivní tabulí 
– součástí vybavení knihovny budou tablety tak, aby žáci 

mohli zpracovávat informace a tvořit vlastní práce
– knižní fond bude doplněn o chybějící tituly
– pracovník knihovny bude odborně způsobilý a bude mít 

k dispozici elektronický evidenční systém 
– knihovna bude využívaná jak v době výuky, tak i po vy-

učování
– prostory budou využívané pro besedy a přednášky urče-

né široké veřejnosti
– soupis knižního fondu bude možné prohlížet prostřed-

nictvím webu školy

Plné znění projektu včetně podrobného rozpočtu nalezete 
na webu školy v záložce Projekty, www.2zsricany.cz 

Za realizační tým Marie Lejčková

ze života škol(ek)

realizace grantů v bezručovce

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

ZŠ Nerudova 
Není náhodou, že se naše škola přihlásila do  1. ročníku 
soutěže „Škola udržitelného rozvoje Středočeského kra-
je“ na  období 2014–2016. Akce žáků a  pedagogů školy 
jsou toho důkazem. 
Začnu výčtem sběrových aktivit. V  rámci projektu 
Recyklohraní se zúčastňujeme sběru elektrozařízení a ba-
terií. Třídíme hliník z našich domácností – soutěž pořádá 
Ekocentrum Říčany a Ochrana Fauny ČR. Rovněž sbírá-
me papír s panem Popelou. 
Jsme také soutěživí. Již několik let každé září jezdíme 
do  Kostelce nad Černými lesy, kde paní učitelky míst-
ní školy pro nás pořádají zábavnou, ale také poučnou 
Ekoolympiádu. Stali jsme se účastníky projektu Patriot, 
v poslední soutěži „Hrajeme si s odpadovým materiálem: 
Znak Říčan“ jsme se umístili na třetím místě. Často a rádi 
spolupracujeme s  Muzeem Říčany. Jako příklad zdařilé 
akce uvádím účast žáků naší školy na  stavbě venkovní 
pece u  světické hájovny. Po  půl roce si v  ní děti upekly 
vlastní chleba. 
Duben je za dveřmi a s ním Den Země. Každoročně pro-
vádíme úklid nejen v blízkosti školy, ale také v okolí měs-

ta Říčan. Naše škola bude během tohoto měsíce pořádat 
prodej sazenic rajčat a paprik, které vypěstovali žáci bě-
hem pracovních činností (cena 1 sazenice je 7 Kč). Bližší 
informace na telefonním čísle: 323 602 005. 

Jitka Rosůlková
koordinátorka EVVO

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015
Ve čtvrtek 13. února 2014 proběhl zápis do prvních tříd naší školy.  
K zápisu se dostavilo přesně sto budoucích prvňáčků. Jak se ukázalo, 
šlo většinou o šikovné děti , které přišly s dobrou náladou a s plným 
odhodláním splnit svůj první velký školní úkol. Stejně tak s dobrou 
náladou provedly budoucí prvňáčky tí mto dnem paní učitelky.

Děti  měly za úkol například poznat barvy, geometrické tvary, orien-
tovat se v ploše. Velmi ochotně a mile přednášely paním učitelkám 
básničky či zpívaly písničky. 

 Z celkového počtu sto dva žáků, bylo přijato 78 žáků do prvních tříd. 
O odklad školní docházky požádalo 12 dětí  (z toho dva odklady již byly 
vyřízeny). Zbývajících 12 žáků nebylo přijato z kapacitních důvodů – 
žáci byli převedeni do jiných škol 
v Říčanech. Do 31. 5. 2014 pro-
síme rodiče, kteří žádají o odklad 
pro své děti , aby dodali potřeb-
nou dokumentaci.  

Pro letošní rok máme zápis za 
sebou a těšíme se, až začneme 
s budoucími prvňáčky pracovat 
na opravdových školních úko-
lech.  

Děkuji mnohokrát učitelkám 
za přípravu celého zápisu, 
příjemnou atmosféru a rodičům 
za vstřícnost a důvěru. 

„Úspěch našich 
žáků v okresních 
olympiádách“
Máme radost z úspěšného umís-
tění žáků naší školy v okres-
ním kole olympiády z anglického 
jazyka,které se konalo 20.února 
v Čelákovicích a v němž 3. místo 
obsadila Sára Vojtová a 5. místo 
David Větrovský, oba žáci 9. roč-
níku.

Úspěšná byla i účast v okresním 
kole zeměpisné olympiády, které 
proběhlo taktéž v Čelákovicích již 
18. února. Největší úspěch jsme 
zaznamenali v kategorii 7. roč-
níků, v níž se na 3. místě umísti l 
Marek Otruba a na 4. místě 
David Penkov, oba žáci 7.C.

otevírá ve školním roce
2014/2015

6. třídu s rozšířenou výukou matematiky
a přírodovědných předmětů

Písemná přijímací zkouška (zařazovací řízení) se koná ve středu      
21. května v 8.10 v budově I. ZŠ, Masarykovo nám. 71 – budova za 
kostelem. Zkoušky probíhají formou matematického testu. Žáci 
s vývojovými poruchami učení budou mít prodloužený časový limit
(kopii vyšetření odborného lékaře nutno přiložit k přihlášce). Testu se 
neúčastní žáci, kteří již byli přijati na osmiletá gymnázia a odevzdali 
tam zápisový lístek. Žáci si přinesou psací a rýsovací potřeby.
Přihlášky s kopií vysvědčení za 1. pololetí 5. ročníku zasílejte na 
adresu školy do 12.5.2014.
Budou přijímáni pouze žáci, kteří mají jako cizí jazyk angličtinu.
Přihlášku lze vyzvednout v hlavní budově školy nebo stáhnout ze 
stránek školy (www.zs-ricany.cz).
O zařazení žáka do této třídy rozhoduje ředitel školy na základě 
výsledků zařazovacího testu, hodnocení v 5. ročníku (vysvědčení)
a kapacitních možností školy.
Další informace na tel. čísle 323 602 794.

                                                                 Mgr. Pavel Bednář
                                                                    ředitel školy
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ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015
Ve čtvrtek 13. února 2014 proběhl zápis do prvních tříd naší školy.  
K zápisu se dostavilo přesně sto budoucích prvňáčků. Jak se ukázalo, 
šlo většinou o šikovné děti , které přišly s dobrou náladou a s plným 
odhodláním splnit svůj první velký školní úkol. Stejně tak s dobrou 
náladou provedly budoucí prvňáčky tí mto dnem paní učitelky.

Děti  měly za úkol například poznat barvy, geometrické tvary, orien-
tovat se v ploše. Velmi ochotně a mile přednášely paním učitelkám 
básničky či zpívaly písničky. 

 Z celkového počtu sto dva žáků, bylo přijato 78 žáků do prvních tříd. 
O odklad školní docházky požádalo 12 dětí  (z toho dva odklady již byly 
vyřízeny). Zbývajících 12 žáků nebylo přijato z kapacitních důvodů – 
žáci byli převedeni do jiných škol 
v Říčanech. Do 31. 5. 2014 pro-
síme rodiče, kteří žádají o odklad 
pro své děti , aby dodali potřeb-
nou dokumentaci.  

Pro letošní rok máme zápis za 
sebou a těšíme se, až začneme 
s budoucími prvňáčky pracovat 
na opravdových školních úko-
lech.  

Děkuji mnohokrát učitelkám 
za přípravu celého zápisu, 
příjemnou atmosféru a rodičům 
za vstřícnost a důvěru. 

„Úspěch našich 
žáků v okresních 
olympiádách“
Máme radost z úspěšného umís-
tění žáků naší školy v okres-
ním kole olympiády z anglického 
jazyka,které se konalo 20.února 
v Čelákovicích a v němž 3. místo 
obsadila Sára Vojtová a 5. místo 
David Větrovský, oba žáci 9. roč-
níku.

Úspěšná byla i účast v okresním 
kole zeměpisné olympiády, které 
proběhlo taktéž v Čelákovicích již 
18. února. Největší úspěch jsme 
zaznamenali v kategorii 7. roč-
níků, v níž se na 3. místě umísti l 
Marek Otruba a na 4. místě 
David Penkov, oba žáci 7.C.

otevírá ve školním roce
2014/2015

6. třídu s rozšířenou výukou matematiky
a přírodovědných předmětů

Písemná přijímací zkouška (zařazovací řízení) se koná ve středu      
21. května v 8.10 v budově I. ZŠ, Masarykovo nám. 71 – budova za 
kostelem. Zkoušky probíhají formou matematického testu. Žáci 
s vývojovými poruchami učení budou mít prodloužený časový limit
(kopii vyšetření odborného lékaře nutno přiložit k přihlášce). Testu se 
neúčastní žáci, kteří již byli přijati na osmiletá gymnázia a odevzdali 
tam zápisový lístek. Žáci si přinesou psací a rýsovací potřeby.
Přihlášky s kopií vysvědčení za 1. pololetí 5. ročníku zasílejte na 
adresu školy do 12.5.2014.
Budou přijímáni pouze žáci, kteří mají jako cizí jazyk angličtinu.
Přihlášku lze vyzvednout v hlavní budově školy nebo stáhnout ze 
stránek školy (www.zs-ricany.cz).
O zařazení žáka do této třídy rozhoduje ředitel školy na základě 
výsledků zařazovacího testu, hodnocení v 5. ročníku (vysvědčení)
a kapacitních možností školy.
Další informace na tel. čísle 323 602 794.

                                                                 Mgr. Pavel Bednář
                                                                    ředitel školy
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Projekt Oborové dny je na naší škole koncepčně zpraco-
ván pro žáky 2. stupně. Cílem Oborových dnů je prohlu-
bování vědomostí a dovedností ve zvoleném oboru, práce 
s  informacemi, jejich následné zpracování dle předem 
stanovených kritérií a prezentace závěrečné práce spoje-
ná s obhajobou. Na začátku školního roku proběhne kon-
ference pro žáky celého 2. stupně, kde se seznámí s vypsa-
nými tématy na daný školní rok. Každý učitel si připraví 
vstupní prezentaci svého oboru. Vypsaná témata se vzta-
hují k  vyučovacím předmětům, vzdělávacím oblastem 
a průřezovým tématům. Oborové dny jsou organizovány 
formou činnostního učení v propojení s besedami, před-
náškami i exkurzemi, jež mohou být realizovány i mimo 
prostředí školy. V  průběhu celého školního roku si žáci 
vedou svůj záznamový deník, nebo-li sběrné portfolio, 
kam si průběžně zařazují své dílčí výstupy oborových dnů 
a  vlastní práce. Závěrečné prezentace jsou realizovány 

ve  dvou úrovních, kdy žáci 6.–8. ročníku prezentují své 
práce v  průběhu společných konferencí v  rámci skupin 
a  žáci 9. ročníku obhajují svou práci před komisí slože-
nou z pedagogů 2. stupně a vedení školy. Hodnotí se vše 
od formální úpravy práce přes její věcný obsah, ústní pre-
zentace až po vystupování žáka. Je to velká příležitost pro 
zpětnou vazbu nejen pro žáky, ale i pro nás učitele.

ZŠ u Říčanského lesa – ObOrOVÉ DNy
…aneb VěDěT A UměT VíCe

ze života škol(ek)

Ohlédnutí za maturitním plesem 
aneb hudba hrála, šampaňské 
šumělo…
Maturitní ples naší školy se konal 27. 2. 2014 tradičně 
v Praze na Vinohradech. V maturitních třídách jsou všude 
stuhy a fotografie z plesu a na facebooku a internetu ko-
lují videa, kterými se baví nejen ti, kteří se v nich mohou 
objevit, ale i ti, kteří se chtějí zasmát a připomenout si svá 
vlastní školní léta. 
Ples letošního ročníku maturitních tříd oktáva a  4. A  se 
opravdu vydařil a studenti, kteří ho organizovali, mohou 
být na sebe pyšní. 

Po uvítacích projevech jako vždy proběhl ceremoniál ima-
trikulace nových žáků školy, studentů primy a 1. A. Poté 
již v  rychlém sledu probíhalo předtančení maturantů, 
stužkování, přípitky, fotografování, plachtění, tombola, 
mezi tím hudba, tanec, setkávání známých a příbuzných, 
spolužáků a kamarádů, a to až do půlnočního překvapení 
obou maturitních tříd, která byla poslední tečkou krásné-
ho a zábavného večera.
Popřejme tedy hlavním aktérům plesu – letošním maturan-
tům, aby se se stejnou vervou jako na ples, připravili i na ma-
turitní zkoušky, a mohli tak znovu prožít pocit štěstí a euforie, 
tentokrát z úspěšně zakončeného studia na našem gymnáziu.

I. Zarachovská

Volejbalový turnaj 
Závěr pololetí je ve škole vždy náročný – testy a zkouše-
ní probíhají v  rychlém sledu. A  po  sezení nad učebnice-
mi je potřeba trochu protáhnout tělo. Proto zařazujeme 
do  učebního programu v  únoru a  červnu sportovní dny. 
Ten únorový již tradičně představuje turnaj mezi třídami 
ve  volejbalu a  v  přehazované. Letos – vzhledem k  lyžař-
skému kurzu – připadl až na  26. únor. Družstva žáků 
vyššího stupně gymnázia se utkala ve  sportovní hale 
ve  volejbalu, mladší žáci hráli přehazovanou v  tělocvič-
ně gymnázia. Volejbalový turnaj byl završen odpoledním 
kláním vítězného družstva studentů, profesorů gymnázia 

Komenského náměstí
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a zástupců Městského úřadu Říčany. Byli pozváni i rodi-
če, ale bohužel musíme konstatovat, že přišel jen jeden ta-
tínek. Ten byl kooptován do družstva profesorů. Ve zprávě 
o turnaji nesmí samozřejmě chybět jména vítězů – tedy: 
v přehazované zvítězila kvarta, ve studentském volejbalu 
družstvo A septimy a v odpoledním turnaji zástupci naše-
ho města. Profesoři však bojovali statečně a  podařilo se 
jim porazit nejlepší studentské družstvo. Na vytrénované 
zástupce radnice však nestačili.
Na  závěr bychom chtěli poděkovat 1. ZŠ Říčany za  celo-
denní propůjčení prostor ve sportovní hale. D. Dandová

Úspěchy našich studentů
Velmi pěkných výsledků dosáhli naši žáci v  okresním 
kole olympiády z  anglického jazyka. V  kategorii II.B 
obsadil student kvarty A. Sojka 1. místo a B. Šedinová 
z tercie 4. místo. Blahopřejeme! dř

Přijímací zkoušky
Přijímací zkoušky do primy a 1.roč. se uskuteční dne 22. 
– 23. 4. 2014. Upřesňující informace i kritéria pro přijí-
mací řízení na gymnázium ve šk. roce 2014/15, naleznete 
na webových stránkách školy – www.gyri.cz. dř

Poslední zvonění maturitních ročníků
„Poslední zazvonění“ se bude konat 30. 4. 2014 v  aule 
gymnázia. Po  vydařeném programu během maturitního 
plesu lze opět očekávat kvalitní a atraktivní rozloučení ok-
tavánů i čtvrťáků nejen s vyučujícími, žáky a s ostatními 
zaměstnanci gymnázia, ale i s veškerým školním depozi-
tářem.  dř

Získali jsme certifikát za pomoc při 
veřejné sbírce

uděluje certifikát dárce za pomoc při Veřejné
sbírce S-MHMP/958815/2012 Fondu Sidus,
o.p.s. Výnos ze sbírky je určen na vybavení 

dětských zdravotnických zařízení - Pediatrické
kliniky UK 2. LF v Praze Motole, Dětské Kliniky

FN v Olomouci a na pomoc individuálním 
pacientům.

Gymnázium 
Komenského náměstí 1, Říčany, 251 01 

vydaný dne 19.2.2014 11:36 

Ani letos nenecháme naše tá-
borníky na  holičkách a  jako 
každý rok znovu vyrazíme 
do  tajemstvím opředené kra-
jiny Lužických hor. Už za  pár 
desítek dní, přesněji 29. 6., se 

vydáme na dva týdny svádět bitvu dobra se zlem. Žít bez 
elektřiny, kohoutkové vody a  pevné střechy nad hlavou. 
Vydáme se za  dobrodružstvím, které jinde než vhozeni 
do syrové přírody nezažijeme. 
Jako obvykle je téma letošní táborové hry opředeno ta-
jemstvím, oproti předchozím ročníkům mezi vás ale letos 
vysíláme pár indicií. Příroda letos bude ještě divočejší, 
tráva bude ještě zelenější a  nás všechny, kteří budeme 
mít dostatek odvahy zařadit se mezi ostatní putující, čeká 

dlouhá cesta. Cesta, na jejíž konec možná někteří z nás ani 
nedojdou, která bude protkána překážkami, o kterých se 
nám nesnilo ani v  těch nejpodivnějších snech. Na  jejím 
konci pak navíc nebude úleva, že jsme konečně v cíli, ale 
naopak nejosudovější a nejtěžší okamžik celého dlouhého 
putování. Všichni přitom budeme ještě menší, ale zato za-
rputilejší, než kdy dřív.
Ten příběh známe téměř všichni, jak ale dopadne, bude 
záviset jen na nás a na tom, jak dokážeme čelit všem ná-
strahám, které nás cestou potkají. Více informací o  vý-
běrovém řízení účastníků dostatečně odolných na naše 
čtrnáctidenní putování a postupně i další indicie najdete 
na našich stránkách www.vesmir-ricany.cz.

Anna Řeháková,o. s. Vesmír

Na začátku cesty, která nám může být osudná
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V  letošním roce probíhají v  celé re-
publice soutěže ZUŠ v  oborech hra 
na  smyčcové nástroje, hra na  klavír, 
kytaru, hra dechových, jazzových 
a ostatních orchestrů a soutěž literár-
ně – dramatického oboru. K  oboru 
hudebnímu se v letošním roce přidal 
i výtvarný obor, který bude mít kraj-
skou přehlídku v Poděbradech.
Říčanská umělecká škola se s  úspě-
chem zúčastnila okresní soutěže 
ve hře na klavír, která proběhla v ZUŠ 
Čelákovice. Po  proběhnutí školního 
kola, kde se o  postup do  okresního 
kola ucházelo 25 říčanských klavíris-
tů, jich do okresního kola postoupilo 
13. Do krajského kola postoupilo cel-
kem 6 klavíristů – Viktorie Kostina, 
Sofie Khristianová (vyuč. Vjačeslav 
Grokhovskiy), Tereza Kudibalová, 
Matyáš Meinczinger, Rebeka Trčo-
vá (vyuč. Hana Javorská) a Amadea 
Timlin (vyuč. Martina Pospíšilová). 
Mimo postupujících míst naši žáci 
získali tři 1. místa a čtyři 2. místa.
Smyčcová soutěž proběhla v  ZUŠ 
Říčany a  to s  nebývalým počtem 
soutěžících. Z  pěti uměleckých škol 
v  okrese Praha – východ se sjelo 
do  Říčan celkem 40 instrumentalis-

tů. Smyčcovou soutěž zcela ovládla 
ZUŠ v Říčanech. Z 12 postupujících 
je 11 dětí z říčanské zušky.
Do krajského kola postupují Magda-
léna Podlucká, Markéta Štochlová 
a  Kateřina Končická z  houslové 
třídy paní uč. Jitky Adamusové, Tere-
zie Mužíková a Kateřina Podlucká 
z violoncellové p. uč. Ondřeje Cibulky  
a  Kateřina Stocková, Adéla Hob-
zíková, Jakub Kudibal, Magda-
léna Kořenová, Cyril Šimon a Já-
chym Šimon ze třídy paní uč. Hany 
Kutmanové. Dále naši žáci získali 
pět 2. míst.
Děkuji všem pedagogům za  výbor-
nou přípravu žáků a  postupujícím 

muzikantům přejeme hodně správ-
ných v krajském kole.

Houslový seminář
12. dubna 2014 proběhne v sále ZUŠ 
houslový seminář s vynikající českou 
pedagožkou Květou Hasilovou. Paní 
profesorka vyučuje na  konzervatoři 
v  Teplicích a  naše žáky dobře zná. 
Naši houslisté jsou častými návštěv-
níky tzv. houslových sobot, které 
v  pravidelných intervalech probíhají 
na teplické konzervatoři. Do Říčan se 
sjedou housloví pedagogové z celého 
Středočeského kraje. Moc si vážíme 
toho, že svůj čas věnuje právě naší 
škole a našim žákům.

Dubnové novinky ze základní umělecké školy
Proběhly okresní soutěže

Magdaléna Kořenová s paní prof. K. hasilovou

Na pátek 21. 3. 
2014 připra-
vilo ŽZ první 
turnaj mezi 
ř í č a n s k ý m i 
školami. Tur-

naj byl rozdělen do  dvou disciplín.
Mladší žáci si zahráli vybíjenou v  bu-
dově ZŠ Bezručova a ZŠ U Říčanského 
lesa zase poskytla prostor pro turnaj 
v přehazované pro starší žáky. 
Turnaj by nemohl proběhnout bez 
skvělé spolupráce všech zúčastněných 

škol, za což jim patří velké poděková-
ní. Soukromé gymnázium se bohužel 
rozhodlo akce neúčastnit, doufáme 
ale, že další ročníky turnaje už si ne-
nechá ujít.
Náš vděk také patří Centru pro volný 
čas Na  Fialce, které nám poskytlo 
věcné ceny pro vítězné týmy. 
Kromě turnaje u  nás velký rozruch 
způsobila redaktorka Českého roz-
hlasu, jež o nás na minulém zasedání 
dělala reportáž. Autorku například 
zajímalo, jak zastupitelstvo vzniklo, 

kolik nás zasedá, co jsou nejdůleži-
tější předměty naší diskuze atd. Celý 
článek si můžete přečíst na  adrese: 
http://www.rozhlas.cz/strednicechy/
aktualne/_zprava/zakovske-zastu-
pitelstvo-v-ricanech-resi-napriklad-
-sportovni-turnaj-nebo-vystavbu-
-hriste-1318874.
A  co nás čeká dál? Jak jsme slíbili, 
opět se s námi uvidíte na festivalu ře-
mesel a slavnostech bylinek, na který 
si připravujeme malé překvapení. 

Anežka Kabátová

1. turnaj Žákovského zastupitelstva
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město Říčany, Základní umělecká škola 
Říčany, Husova knihovna Říčany a Fakulta 
strojní ČVUT v Praze vyhlašují regionální 
výtvarnou soutěž na téma

ČAS… jeho podoby a vnímání
Věkové kategorie do 6 let, 7–10 let, 11–13 let, 14–18 let
Do  soutěže je možné přihlásit plošné i  prostorové práce, 
provedené jakoukoli technikou.
Obrázky vytvořené pastelem, uhlem či jinou podobnou tech-
nikou musí být fixovány.
Do soutěže je možné přihlásit jen vlastní práce. 

Zadní strana obrázku musí obsahovat jméno autora, věk, 
adresu školy a jméno pedagoga.

Příjem prací v  ředitelně ZUŠ Říčany, Masarykovo nám. 
57 – od 9.00–15.00 hodin do 11. dubna 2014.  
Práce lze poslat i poštou.

Výstava se uskuteční v prostorách Husovy knihovny a Staré 
radnice v  Říčanech. Následně se oceněné práce přesunou 
do výstavních prostor vestibulu Ústavu strojírenské techno-
logie ČVUT v Praze.

Vernisáž výstavy a předání cen autorům oceněných prací se 
uskuteční 28. dubna 2014 v 18.00 hodin v prostorách Staré 
radnice v Říčanech, Masarykovo nám. 83 a 28. května 2014 
v 18.00 hodin v Technologické galerii Ústavu strojírenské 
technologie ČVUT v Praze, Technická 4, Praha-Dejvice.

Vernisáže proběhnou za účasti významných hostů.

Výstava potrvá v  budově Staré radnice od  29. dubna 
do  19. května 2014 a  ve  vestibulu Ústavu strojírenské 
technologie ČVUT od 29. května do 23. června 2014.
Další informace naleznete na  www.zusricany.cz, telefon 
323 602 278

Program PATrIOT pokračuje výtvarnou soutěží.
ze života škol(ek)
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První „Farní ples“ Římskokatolické farnosti Říčany splnil očekávané
28. 2. 2014 se uskutečnil první farní ples, který patřil k ukončení doby masopustní, tedy doby před 
dobou postní. Ta začala následující středu – Popeleční. Atmosféra byla opravdu skvělá a radostná, jak 
můžete zakusit z následující fotoreportáže. K tanci nám zahráli ADA and DeNNy s kapelou. Děkujeme 
městu Říčany a všem sponzorům, že se nám s jejich pomocí podařilo první ročník zorganizovat a již 
dnes vás všechny zveme na další ročník, který se bude konat 31. 1. 2015.

SPONZOŘi: Město Říčany, Formic construction, Pekařství Frydrych, MVPrint reklamní centrum, Květinářství Sedmikráska, Galanterie 
Jarmila Flachsová, profesionální fotograf Rudolf Flachs, Parfemland, Servis Lavamax, Van Gillern s.r.o., Knihkupectví Vycpálek 
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Farní vikář P. Timotej Maria Vácha přivítal hosty i moderátorku večera Blanku Vášovou. Jan Chytra s partnerkou předvedli „Chachu show“.

P. Timotej a zástupce města místostarostka hana Špačková se nenechali 
zahanbit.

Juniorky z taneční školy Twist Říčany, skupina Madona, předvedly svou 
„rock and roll sestavu“.

Při tanci se všichni náramně pobavili. Jak máme tančit latinsko-americké tance, nám předvedli Josef Vlček s partnerkou.

Mezi námi
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Minule jsme se zastavili v Řípské ulici ve čtvrti, které i dnes 
pamětníci říkají Pod Pilou. Na kopci vedle Široké ulice totiž 
dřív stávala pila rodiny Hofmannovy.
Půjdeme-li ulicí Řípskou dále, tak na stejné straně ulice 
za nárožním domem pana Spillinga stojí dva, kdysi téměř 
stejné, domy. V prvním z nich bydlel pan Vítů, vedle něj 
paní Křečková. Oni dva byli prodavači ve velkoobchodě 
s tabákovým zbožím Abalda v Široké ulici poblíž náměs-
tí, kam chodili pro cigarety a doutníky místní trafikanti. 
Těch byla v Říčanech před druhou světovou válkou zhru-
ba desítka. Mladý československý stát si ponechal tabá-
kový monopol, a  tak si trafikanty vybíral a  jmenoval je. 
Za zásluhy v první světové válce trafikantskou živnost do-
stávali především vysloužilí invalidé, legionáři – dodnes 
se přece říká, že někdo „dostal trafiku“, tedy spolehlivý 
zdroj obživy. Zaměstnancům Abaldy se, i soudě podle je-
jich bydlení, vedlo dobře. Válečný invalida pan Vítů chodil 
o holi a žili s manželkou ve velkém domě sami. V domě 
paní Křečkové se nacházely čtyři byty: kromě ní tam byd-
lely její vdané dcery Kantorová a Štěpánková a syn Josef 
s  rodinami. Životní příběhy obyvatel tohoto domu byly 
bohaté a podivuhodné.
Osud pana Františka Štěpánka by vydal na román. Otec 
dvou dcer, mých vrstevnic, byl holičem. Pracoval v holírně 
v Praze na Žižkově a během druhé světové války se zapojil 
do expedování časopisu V boj, který mj. vytvářeli výtvarník 
Vojtěch Preissig a  jeho dcera Inka Bernášková. V  aktivi-
tách kolem časopisu se angažovali i  můj tatínek Jindřich 
a  strýc Otakar. Štěpánkovi měli doma dokonce cyklostyl 
na  kopírování výtisků. Pan Štěpánek vozil tento časopis 
českého odboje do Prahy. Když oholil zákazníka, pomáhal 
mu do kabátu, ometal jej košťátkem, jak to holiči dřív dělali, 
a přitom mu nenápadně strčil časopis do kapsy. Brzy si ho 
však všimlo gestapo a zatklo ho. Při výsleších z něj celkem 
nic nevytloukli a také při prohlídce u nich doma nic nenašli. 
Rozmnožovací stroj nikdo nestačil odklidit, zůstal ve vel-
kém prádelním koši – naštěstí ovšem plném špinavého 
prádla i  dámských hygienických potřeb, tehdy látkových. 
Obsah koše zapáchal, bylo to „ekl“, takže gestapák do toho 
jen hrábnul hůlkou a dovnitř se nepodíval.
Štěpánek se gestapu hodil, aby je dovedl k hlavním oso-
bám kolem časopisu. Nabídlo mu spolupráci, kterou 
nešlo odmítnout. O paní Ince už věděli: „A jak se s ní stý-
káte? Kdy vám ty časopisy dává?“ A on na to, že se schá-
zejí v  kavárně Elektra. (Ta stávala naproti Národnímu 
muzeu na rohu Vinohradské a Wilsonovy třídy, za války 
byla vybombardována.) V ženském časopise Hvězda dal 
otisknout zašifrovaný inzerát, načež mu Inka nechala 
v holičství lístek s datem schůzky. Gestapo ho tedy dopro-
vodilo do kavárny. Ovšem paní Inka už byla informována, 
že je pan Štěpánek zatčen a že má dělat vábničku. Přes to 
všechno tam ale skutečně přišla! A on se tvářil, že ji nevi-
dí. Seděla opodál u stolu a vyzývavě na ně koukala. Pří-

slušníci gestapa: „Tak 
už přišla? Kde sedí?“ 
A  on na  to: „Ještě 
nepřišla, to by 
si hned sedla 
ke mně.“ Do ka-
várny se s  ním 
takto vypravili 
několikrát. Přirozeně, když ani jednou „nepřišla“, zbi-
li ho. Dalším lidem v  odboji František Štěpánek sdělil, 
že na něj gestapo líčí past a že už se z ní asi nedostane. 
Nicméně s pomocí železničářských odborů odjel v utaje-
ní na Slovensko. Přes Maďarsko se dostal do Jugoslávie 
a přes Turecko doputoval někam na Střední východ. Ocitl 
se u československé jednotky a pro vojáky začal vydávat 
časopis. Takhle přečkal válku a  po  ní se – v  uniformě – 
vrátil do Československa. Očekával, že za toto dobrodruž-
ství dostane dobrou „trafiku“. Myslel si na nějaké místo 
na ministerstvu. Jenže dostal skutečnou trafiku v Dolních 
Měcholupech! Asi rok prodával noviny a cigarety. Párkrát 
jsem se u něj zastavil a pan Štěpánek mi připadal zešedlý, 
bez nálady. Nedlouho poté umřel. Zůstala po  něm jeho 
žena, Hermína Štěpánková. O  ní a  dalších říčanských 
obyvatelích zase příště.

Zaznamenala Renata Skalošová

NeObyČeJNí ObČANÉ ŘíČAN /17.
Vzpomínky Dalibora Hofty
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Obálka odbojového časopisu

Vývěsní štít ještě z doby rakouska-uherska

Mezi námi
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Přestože letošní počasí mohlo vyvolat 
dojem, že jaro začalo už loni na podzim, 
to pravé Jaro v regionu pro nás nastane 

až v dubnu. A tradičně ho mohou přivítat všichni po-
sluchači Českého rozhlasu a tentokrát i občané Říčan 
prostřednictvím mobilního vysílacího studia, které se 
objeví druhý dubnový týden od 7. do 11. dubna na Ma-
sarykově náměstí v Říčanech. Program živého vysílání 
nabídne rozhovory s mnoha říčanskými osobnostmi. 
Návštěvníci rozhlasové „vysílací budky“ mohou na místě 
nejen nahlédnout do  zákulisí rozhlasového vysílání sta-
nice Český rozhlas Region, ale také se potkat se všemi 
moderátory, známými osobnostmi a  dokonce se zapojit 
do živého vysílání. To bude probíhat po celý týden a po-
sluchačům u  rozhlasových přijímačů tak zprostředkuje-
me neopakovatelnou atmosféru, která okolo naší budky 
bude panovat.
Kromě Říčan má vysílací studio namířeno i do Brandýsa 
nad Labem. „V  obou městech do  našeho studia pozveme 
více než třicet místních hostů, návštěvníci si mohou zblízka 
vychutnat živé vysílání pořadů Tandem Jana Rosáka, Hub-
něte zdravě s  Kateřinou Cajthamlovou nebo potkat naše 
milé kolegy Naďu Konvalinkovou, Eduarda Hrubeše a dal-
ší,“ vypočítává jeden z moderátorů programu v mobilním 
studiu Patrik Rozehnal.
„Jsem moc ráda, že při přípravě akce jsme našli mezi oby-
vateli Říčan tolik zajímavých osobností, které budou mít 
šanci se do  tohoto zajímavého projektu aktivně zapojit. 
Jsem přesvědčena, že by musela být mobilní buňka na ná-
městí nejméně 14 dní, aby bylo možné všechny ve  vysílání 
představit!“ říká místostarostka Říčan Hana Špačková /
Klidné město/.

Skákací hrad, vozítka segway, lékařské 
poradny a taneční vystoupení
Nedílnou součástí této akce je také bohatý doprovodný 
program pro všechny generace posluchačů. Ti nejmladší 
ocení skákací hrad nebo nafukovací balonky, na ty odrost-
lejší budou čekat odborné lékařské poradny, projížďky 
na vozítku segway nebo taneční vystoupení. 

Co nám o samotné akci prozradila jedna z organizátorek 
Tereza Čistotová? „Jaro v  regionu je srdcová záležitost 
celého týmu Českého rozhlasu Region. Vždy, když zima od-
chází a nastávají prosluněné dny, těšíme se na akci, kterou 
pro Středočechy plánujeme již po několikáté. Jaro v regio-
nu je ojedinělý projekt, kdy se chceme přiblížit obyvatelům 
měst, nabídnout jim zajímavý program, pobavit je a více je 
poznat. Chceme pomocí této akce navázat kontakt s těmi, 
kteří o nás doposud neslyšeli, a říci jim – kdo jsme či jaké 
zajímavé pořady nabízíme.“
V druhém dubnovém týdnu se celý tým rozhodl navštívit 
město Říčany a tento netradiční zážitek nabídnout právě 
obyvatelům tohoto města. „Doufám, že si každý návštěv-
ník najde v programu, to co ho bude zajímat. Zajímavostí 
na  této akci je fakt, že nechceme do  měst přivážet hosty, 
kteří nemají s  Říčanskem nic společného. Chceme obyva-
telům poukázat na to, jaké šikovné a nadané lidi mají ko-
lem sebe. Pozvali jsme spoustu umělců, zpěváků, tanečníků 
a sportovců právě z města Říčany a blízkého okolí,“ dodává 
Tereza Čistotová.
Kompletní program Jara v regionu můžete najít na strán-
kách Českého rozhlasu Region www.cesky-rozhlas-regi-
on.cz nebo ve vysílání na frekvenci 100,7 FM.

Adéla Michalová
tisková zpráva města Říčany

Do Říčan zavítá Český rozhlas s akcí Jaro v regionu!
Mezi námi
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Klub českých turistů 102100 Říčany
ve spolupráci s ZŠ Říčany, Bezručova, 

pořádá turistický pochod

K pramenům
Rokytky

„Pochod Františka Znamenáčka“

sobota 19. 4. 2014 Říčany
KČT Říčany a ZŠ Říčany, Bezručova ulice, vás 

srdečně zvou na putování K pramenům Rokytky

Přijďte se podívat do míst, kde na světlo světa 
vyvěrají z hlubin země prameny Rokytky. Kde si 
voda razí cestu kamenitým korytem Radošovického 
údolí a spěchá dále ku Praze. Čistá voda dala kdysi 
podnět k vybudovaní koupališť v tomto krásném 
klidném údolí. Náročnější turisty pak zavedeme 
do Říčanského lesa, Voděradských bučin, 
na Ondřejovskou hvězdárnu, 
do Mnichovic i do Louňovic 
za kameníky. Na pochod se 
vydáte od základní školy 
v Bezručově ulici, nad 
nádražím ČD v Říčanech – 
na start od nádraží po ČTZ.

Start:
kratší trasy 8 – 11 hodin 8,13 km
delší trasy 7 –  9 hodin 16, 25, 
28, 37, 42 km

Cíl pochodu: základní škola v Bezručově ulici 
do 18 hodin

Startovné:
kratší trasy 8,13 km 20 Kč/člen KČT 15 Kč
delší trasy 16, 24, 37, 42 km 30 Kč/člen KČT 25 Kč

Popis tras obdrží účastníci na startu 
pochodu. Pochodu se každý účastní 

na vlastní nebezpečí.

Odměna: 
dětské trasy  – pamětní list, odznak pochodu. 
delší trasy  – pamětní list, odznak pochodu,  
             razítko IVV, a možnost zakoupení  
             kovového odznaku pochodu. 

Noclehy: nezajišťujeme

Na startu si můžete zakoupit záznamníky OTO:  
Rokytka, Posázavská stezka, Svatojánské proudy – 
potopená minulost, Zlatonosná Kocába a Posázavské 
mlýny. Můžete si zde vyzvednout splněné OTO. 

Účastí na pochodu plníte podmínky OTO 
Rokytka.

KČT Říčany se těší na Vaši účast.

masopustní karneval 
v sokolovně
Letos již 14. dětský karneval, který pořádala Římskokato-
lická farnost Říčany společně se Sokolem Říčany a Rado-
šovice 23. února, se jako každý rok velmi povedl. Venku 
nádherné počasí, svítilo již předjarní sluníčko, a  přesto 
do  sokolovny přicházely dětské roztomilé postavičky 
v  maskách princezen, motýlků, andělů, pirátů, dokonce 
jsme  mohli vidět i krokodýla. Letos se předvedli i rodiče! 
Někteří si alespoň vzali karnevalové klobouky, ovšem ro-
diče „Šmoulové“ byli velkým překvapením. Po skončení 
olympiády v  Soči zavítal na  naše veselí také olympionik 
Timotej se symbolem české vlajky na obličeji.
Dětský taneční rej vystřídaly soutěže na stanovištích, např. 
skákání panáka, kopání na branku, hod na cíl, přenášení 
míčku na  lžíci, překážková dráha. Následovalo předtan-
čení sokolek, které se tentokrát představily jako holčičky 
a panenky. Zábavné předtančení sklidilo velký potlesk ma-
lých i velkých návštěvníků karnevalu. Kolo štěstí se točilo 
pro každého a ceny byly nádherné. Také darované koláčky 
od pana Frydrycha chutnaly všem. Káva, čaj a cola od far-
nosti přišla vhod, zde byl hlavním obsluhovatelem otec 
Konstantin. Přiblížilo se ukončení tanečního reje dětí i ro-
dičů, a proto se zvolna návštěvníci chystali domů.
Závěrem děkujeme všem sponzorům: Pekařství pana 
Frydrycha Říčany, členům T. J. Sokola Říčany a Radošo-
vice, farníkům Římskokatolické farnosti Říčany a  všem 
obětavým jednotlivcům, kteří se podíleli na přípravě a za-
jištění karnevalu. Díky, díky. 
Těšíme se na vás na 15. karnevalu v roce 2015.

Miloslava Pangrácová
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Územní rozhodnutí bylo soudem zrušeno v důsledku pro-
cesních pochybení MÚ, tedy rozhodně ne v  důsledku po-
chybení RIM ENGINEERING a  nebyl konstatován ani 
žádný rozpor s územním plánem. Je pravdou, že kasační 
stížnost RIMu byla zamítnuta, ale jejím předmětem byly 
pochybení v  doručování písemností mezi Měst. soudem 
v  Praze a  společností RIM, která byla pouze v  postavení 
osoby zúčastněné, nebyla tedy ani účastníkem v  pravém 
slova smyslu. Žalobcem bylo o.s. Fialka, a  žalovaným 
byl Krajský úřad Středoč.kraje.Nesprávná argumentace 
o.s.Fialka spočívá v tom, že předmětné územní rozhodnutí 
bylo sice zrušeno rozhodnutím MS v Praze v důsledku pro-
cesních pochybení Stavebního úřadu, ale Rozhodnutím 
Krajského úřadu Středoč. kraje ze dne 30. 12. 2013, vy-
daného právě v návaznosti na rozsudek MS v Praze ze dne 
24.10. 2013, bylo celé řízení vedené z podnětu o.s. Fialka 
zastaveno s odkazem na ustanovení, které chrání princip 
právní jistoty a  legitimního očekávání stavebníka:„Ve 
svém rozhodnutí soud uvedl, že pro případ, že stavba již 
byla povolena, upozorňuje na ustanovení § 94 odst. 5 zá-
kona č. 183/2006 Sb.o územním plánování a  stavebním 
řádu, ve  znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební 
zákon“) – Dojde li ke zrušení územního rozhodnutí po po-

volení stavby, územní rozhodnutí se již nevydává.“ „Sta-
vební povolení je vydáno..., proto nelze územní rozhodnutí 
již dodatečně vydat.“ Na narážky autora kdo je majitelem 
RIM odpovídáme, že to nemá žádnou právní relevanci, ne-
jedná se o čerpání veřejných prostředků, nejsou zde žádná 
omezení, kdo smí a nesmí na českém trhu podnikat. V sou-
časné globalizované společnosti může v podstatě každý in-
vestovat své prostředky kdekoliv na  světě, a  takové údaje 
jako národnost nebo státní příslušnost již dávno nejsou 
na překážku podnikání, alespoň tedy ve vyspělých státech 
světa.Výstavba bude probíhat podle platného stavebního 
certifikátu na  pozemcích ve  vlastnictví RIM. Usnesením 
KS v  Praze ze dne 6. 12. 2011 a  Usnesením KS v  Praze 
ze dne 15. 2. 2012 byla zamítnuta žaloba na zrušení sta-
vebních certifikátů a  byl zamítnut návrh na  předběžné 
opatření. Citujeme z výroku soudu: „žaloba je podána až 
téměř dva roky od vydání certifikátů…Žaloba je součas-
ně podána až poté, co již část stavby byla realizována. 
Je proto nepravděpodobné, že by postavení další části 
stavby pro žalobce tj. Město ŘÍČANY, znamenalo vážnou 
újmu.“ 

Za společnost RIM Engineering
Petros Papadopoulos

Společnost rIm engineering reaguje na článek OS Fialka – 
bude se Na Fialce bydlet?

V současné době řeší mnoho zastupitelstev měst a obcí 
regulaci nebo úplný zákaz videoloterijních automatů 
a výherních hracích automatů. V Říčanech bylo k 31. 
12. 2013 evidováno 14 provozoven s celkovým počtem 
82 kusů těchto zařízení. Město za ně do rozpočtu inka-
sovalo za rok 2013 částku 4.832.476 Kč. Nejsem za-
stáncem přílišné regulace , ale ze své více než dvaceti-
leté praxe na záchrance mám s hernami a jejich klienty 
neblahé zkušenosti. Patologické hráčství nepřináší ni-
kdy nic dobrého. Neznám nikoho, kdo na automatech 
zbohatl, ale znám mnoho lidí, kterým zničily život. 
Požádal jsem primáře MUDr.  Karla Nešpora o  jeho 
názor.  Jednoznačně doporučuje nulovou toleranci 
automatů na  území našeho města. Často používaný 
argument, že se hráči přesunou k internetu či k jiným 
sázkovým příležitostem, nepovažuje za odborně pod-
ložený. Data jasně potvrzují, že zákaz automatů v da-
ném místě snižuje výskyt patologického hráčství zá-
sadním způsobem a pozitivně ovlivňuje kvalitu života. 
Říčany jsou místem pro kvalitní bydlení i  život. Do-
stupnost hracích automatů je s tím ale v přímém roz-
poru. Druhá stránka věci je ona nemalá částka, kterou 
město z automatů získává do svého rozpočtu. Většina 
měst a obcí tyto peníze investuje do veřejně prospěš-
ných akcí nebo grantů pro spolky a kluby. Peníze jsou 

označovány jako prostředky na  prevenci kriminality, 
na vyplnění volného času mládeže a podobně. Tento 
argument velmi využívají podnikatelé, kteří automaty 
vlastní. Jsem plně přesvědčen, že by Říčany měly pe-
níze z lidského neštěstí a dluhů odmítnout. Stejně tak 
si myslím,že by měl být grantový systém naplněn bez 
jakékoliv vazby na příjmy z hazardu. Problém patolo-
gického hráčství se některým z nás může zdát vzdále-
ný a problémem jen těch „ co do toho vlastní hloupostí 
a slabostí spadnou“. Nevěřte tomu! Patologičtí hráči 
pocházejí ze všech sociálních skupin. 
Rád bych zmínil věc, která může městu v této souvis-
losti velmi pomoci. Ke 31. 12. 2013 žilo v Říčanech 
trvale hlášeno 14.050 občanů a  770 cizinců. Bohu-
žel značné množství dalších občanů v Říčanech žije 
bez přihlášení . Město tím přichází o miliony korun 
ročně.  Zvažte prosím, zda není možné, aby se vaše 
rodina nebo alespoň její část v  Říčanech přihlásila 
k trvalému pobytu. Pokud se k tomu nerozhodnete, 
bylo by odpovědné podpořit město například finanč-
ním darem. 
Budu rád, pokud mi své názory napíšete. 

Petr Tomáš
pedrot@email.cz

Potřebujeme v Říčanech (ne)výherní automaty?

Mezi námi
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Dne 20. 4. se dožije 88 let paní Jiřina Bohatová, 
bývalá pracovnice ONV Praha – východ, odboru 
výstavby. Do dalších let jí přejí hodně zdraví a štěstí její 
dcery Jiřina a Pavla, vnoučata Ondřej, Radek, Renata, 
Pavel, Oto, Pavla a Vladislav, pravnoučata Matouš, 
Nikola, Jan, Samuel, Tobiáš, Sára, Michal a Markéta.

Vážená redakce Říčanského kurýra, chtěli 
bychom se připojit ke stanovisku paní Fulínové 
a rovněž poděkovat současnému panu správci 
hřbitova za jeho příkladnou práci, kterou 
vykonává na hřbitově v Říčanech.

Děkují manželé Veselých

Již pátá sezóna potravinových trhů 
začala letos od poloviny března.
Můžete se tak opět každou sobotu dopoledne setkat 
se svými vyzkoušenými prodejci a nakoupit české 
potraviny přímo od pěstitelů a malovýrobců.

V  březnu končí jeden myslivecký rok a  začíná rok další. 
Jako uživatelé honitby budeme provádět sčítání zvěře. Le-
tošní rok stanovil krajský úřad den, kdy se bude zvěř sčítat, 
s datem 1. 3. 2014. Sčítání zvěře by mělo být co nejpřes-
nější vzhledem k tomu, že z výsledků sčítání bude vycházet 
plánování chovu a lovu v dalším mysliveckém roce. K 31. 
dni měsíce března myslivecký hospodář uzavře evidenci 
hospodaření v  honitbě, evidenci o  vydaných a  vrácených 
povolenkách k lovu, plombách a lístcích o původu zvěře.
V dubnu se myslivci vrhnou na úklid, dezinfekci a v pří-
padě potřeby opravu krmných zařízení. Dalším úkolem, 
který myslivci musí stihnout je obnova zvěřních políček 
a luk osetím atraktivními plodinami pro zvěř. 
A co příroda? Příroda se připravuje na příchod jara, slunce už 
získává na síle a v honitbě se začínají objevovat první zajíčci tzv. 
březňáčci a kachny se pustily do snášení vajec. Nejen nově na-
rozené životy potřebují alespoň v počátcích zvýšenou ochranu 
před predátory, ale také před toulavými psy a kočkami, které 
dokážou tyto čerstvě narozená mláďata spolehlivě zlikvidovat.
Opětovně upozorňujeme na výskyt selat černé zvěře a je-

myslivci a myslivost v březnu a dubnu

VÝLET DO KUDOWY ZDROJE s paní Susovou
Další výlet do Kudowy Zdroje se bude konat v úterý 20. května 2014.
Odjezd z náměstí (MESTEK,dm drogerie), autobusových zastávek – Na zastávce 
a Na rychtě je v 06.00 hodin ráno. Příjezd okolo 17 hodiny. Přihlásit a zároveň 
zaplatit je možné v INFOrMaČNíM CENTru, Masarykovo nám. 83, Říčany 
(stará radnice). zájezd do Polska dne 15. 4. 2014 nebude zastávka u kina (z důvodu 
změn v dopravě v Říčanech).  Ještě volná místa na tento zájezd 15. 4. 2014.
Tel.: 323 602 639, 724 514 824, e-mail: susovamilada@seznam.cz

Mezi námi

Letošní teplé jarní počasí vyhrálo 
nad zimou a všichni mají dostatek 
času připravit se na  Velikonoce. 
Pro ty, kteří se nemohou navště-
vovat a posílají si pohlednice, jsme 
rozšířili sortiment velikonočních 

přání s obrázky nejen paní Aleny Ladové, ale i Josefa Lady. 
Kromě klasických pohlednic u nás koupíte i přání do obálky. 
Rodiče mohou zakoupit svým dětem VELIKONOČNÍ ka-
lendář s obrázky Josefa Lady a s čokoládičkami v okénkách. 
Přijdete-li však do infocentra i s dětmi, budou chtít jistě koupit 
kakaové plněné trubičky nebo malou čokoládu s Mikešem. 
Novinkou jsou také ochucené medy s pomerančem nebo 
se zázvorem, či pohanko jáhlové hrudky v hořké čokoládě 
a zázvorový sirup. Samozřejmě se můžete těšit i na krásně 
malované velikonoční perníčky. Pro milovníky pěší nebo 

cyklo turistiky jsme doplnili nabídku map, v případě, že 
budete mít speciální přání, rychle vám objednáme mapu 
z jakékoliv destinace. V prodeji máme i novou turistickou 
vizitku č. 2433 – rozhledna Skalka. 

Krásné jaro vám přejí pracovnice IC

Velikonoce v Informačním centru Říčany

jich maminek, které je budou usilovně chránit před i do-
mnělým nebezpečím.
Při procházce přírodou si užijte jedinečnost okamžiku 
a mějte pořád na paměti – nejsme panem či paní domácí 
Matky přírody, jsme jen pouhými návštěvníky!

S pozdravem Lesu zdar, myslivecká společnost Mukařov 
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MIKROREGION

LadŮV KRaJ

Přípravy akce probíhaly za  krás-
ných jarních dnů. Rtuť teploměru 
atakovala rysku 20 stupňů. V  den 
konání vepřových hodů se však 
zima rozhodla ještě připomenout. 
Od  rána hustě pršelo, foukal stu-
dený vítr a obloha byla beznadějně 
zatažená. 
Pro ty, kteří se nedali počasím odradit, 
byla připravena pestrá nabídka občer-
stvení. Zabijačkové dobroty nabízeli 
dva řezníci, představili se také místní 
výrobci s  nejrůznějšími sladkostmi. 
Samozřejmě se čepoval „domácí“ Ko-
zel. O hudební doprovod se postaraly 
nejprve žáci a  učitelé ZUŠ Velké Po-
povice. Po  zbytek dne hrála hudební 
skupiny Neurol Band. V průběhu celé 
akce také probíhaly exkurze v pivova-
ru. Obdivuhodnou práci s motorovou 
pilou předvedl více mistr světa v dře-
vorubectví Martin Komárek, který 
z  dubového kmene na  místě vyřezal 
dvou metrovou sochu kozla – masko-
ta pivovaru. Došlo také na  slibovaný 
první pokus o  tvorbu „sněhových“ 
soch z ledového obrusu z nedalekého 
zimního stadionu. I  zde počasí pro-
mluvilo do původních plánů. Díky pá-
tečnímu teplu mizel navezený materi-
ál před očima a sobotní dopolední déšť 
tak již byl jen tím pomyslným posled-
ním hřebíčkem. Přesto se 2 studenti 
a 2 učitelé řezbářského oboru Střední 

umělecko-průmyslové školy v  Praze 
pustili do připravené hromady sněhu, 
kterou během dopoledne proměnili 
v  usmívající se prasečí hlavu, vítající 
návštěvníky vepřových hodů.

Hody byly poslední z  letošních zim-
ních akcí v Ladově kraji. Nevydařené 
počasí tak vlastně nakonec jen „sty-
lově“ završilo celý letošní ročník pro-
jektu Ladovská zima.

Délka trasy: 20,3 km Počet zastavení: 10
www.laduv-kraj.cz

Putování po trase naučné stezky s doprovodným programem 
na jednotlvých zastaveních a v pivovaru Velké Popovice.

9. putování

KRAJINOU BARONA
RINGHOFFERA

pěšky, na kole i koloběžce

Turisté oblečení ve stylu Rakousko-Uherské monarchie jsou vítáni. 
Nejpovedenější modely budou oceněny.

Za pomoc a spolupráci děkujeme: 
ZŠ Mirošovice, ZŠ Kamenice, ZŠ Kostelec u Křížků, SK Kamenice, KČT Říčany

ZO Českého rybářského svazu, ZO ČSOP Velké Popovice, Skautskému oddílu Kamenice,
a obcím Mirošovice, Velké Popovice, Kamenice, Kostelec u Křížků

Sobota 26. dubna 2014 od 9:30 hod.
Mirošovice, železniční stanice

Do Velkých Popovic přišla zima…
… stalo se tak v den konání tradičních Ladovských vepřových hodů 
v pivovaru Velké Popovice.
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Díky výborným vý-
sledkům během ce-
lého podzimního ob-
dobí si mužstvo drží 
krásné druhé místo 
v  tabulce krajského 

přeboru mladších žáků a je jen 3 body 
za vedoucím ČLU Beroun.
To, že je zimní přestávka období 
aktivního odpočinku, v  němž hráči 
nabírají kondici a  pokládají si zá-
klady pro svůj fyzický i herní výkon, 
toho jsou si trenéři Honza Vosáhlo 
a Pavel Pazdýrka plně vědomi. Proto 
svým svěřencům naplánovali inten-
zivní a  velmi pestrou zimní přípra-
vu. Kluci trénovali pravidelně 4 krát 
týdně. Kromě dvou tréninků na hřišti 
s  umělou trávou jim trenéři zařadili 
do  přípravy i  netradiční tréninkové 
jednotky. A  to spinning a  aerobic, 
vedoucí k  posilování rychlosti, vytr-
valosti, síly a  pohybové koordinace. 
Součástí přípravy byla i účast na zim-
ní lize ml. žáků, kde měli možnost 

poměřit si síly s  celky jako např. FK 
Motorlet Praha, FK Vyšehrad-Junior 
Praha, FK Brandýs n.L, Sokol Veltěž 
či Sokol Řepy. Soutěž trvala od pro-
since do  poloviny února a  na  jejím 
konci si hráči Říčan odváželi pohár 
celkového vítěze. Během zimy si 
úspěšně zahráli i  několik halových 
turnajů. 

Zimní přípravu měli mladší žáci 
opravdu bohatou. To, jestli z  ní do-
kážou čerpat, prověří začínající jarní 
část krajské soutěže. Hráči se na jarní 
zápasy již těší, chtějí uspět co nejlé-
pe. Budou také rádi, když je jejich 
příznivci přijdou podpořit.

Další informace o oddílu najdete 
na www.fkricanyzaci.webnode.cz. 

mladší žáci FK Říčany vědí, co chtějí

Máš chuť poznat radost z  pohybu, 
hrát v  partě kamarádů a  přitom 
se učit fotbalu? Přijď se za  námi 
podívat! Do  oddílu fotbalové ško-
ličky přijímáme děti narozené r. 
2008 a 2009. Nábor bude probíhat 

ve dnech 2. 4., 4. 4. a 7. 4. na hřišti 
FK Říčany.
Veškeré informace o práci v  oddíle 
najdete na www.fkricanyskolicka.
webnode.cz nebo na tel. 739 461 627.

FK Říčany

FK Říčany pořádá nábor malých fotbalistů

Prázdniny 2014 ve stylu 
Parkouru&Freerunu

Ant Parkour Deadly Team Říčany
Oficiální Parkourový&Freerunový tým 

v ČR Vás zve na

PŘÍMěSTSKÝ TáBOR 
V PŘÍRODě (Říčany)

i. TURNUS: 7.–11. července 2014
ii. TURNUS: 21.–25. července 2014

iii. TURNUS: 11.–15. srpna 2014
Vždy pondělí až pátek  
od 9.00–15.30 hodin

Sraz: Hřiště na Strašínské 
(býv. Skate Park)

Určeno pro děti od 6 let. 
Stravování a úrazové pojištění 

zajištěno!!! 
Cena turnusu 1 550 Kč

Kontaktujte:
Iva Mračková

Telefon: +40 722 908 072
iva.mrackova@seznam.cz

IČO: 016 06 344

ze sportu
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ze sportu

Samozřejmě toho mají společného mnohem více. Když 
jsem se z Brna nastěhoval do Stříbrné Skalice, tak jsem 
si řekl, co mohu já udělat pro zdejší školu. Kdysi jsem 
hrával šachy za Romo Ostrava a posléze jako dorostenec 
jsem je uložil do  šuplíku. Tak jsem je po  25 letech zase 
oprášil a  na  škole založil šachový kroužek. Začal jsem 
pátrat po  okolních školách, kdo by měl zájem zahrát si 
s tou naší, aby děti nehrály jen mezi sebou a během hle-
dání kontaktů jsem narazil na  Jardu Říhu. Slovo dalo 
slovo, dozvěděl jsem se o žákovské lize, zaregistroval se 
v Říčanech a posléze tak činil nejprve s dětmi a pak i s do-
spělými. Tak jsme se stali odloučenou skupinou říčanské-
ho klubu. V počátcích byli z nich nejlepší Dan Žák spolu 
s Davidem Studzinskim. Ale poháry za umístění získávala 
Julie Vilímová. To ji zmotivovalo natolik, že začala kluky 
dohánět a dokonce předbíhat. O rok později jsem na Pře-
boru školy objevil Aničku Zlámanou a zlaté jádro úspěchů 
bylo na světě. Holky to přivedlo až do reprezentace. Poz-
ději se připojil Jan Heger, následován Matějem a Vojtou 
Hrbkovými, svou trošku do mlýna přidala Klára Kopecká 
a Vašek Šíma. Pak byly dva roky pauzy a  letos se znovu 
ledy daly do pohybu, jak je vidět z výsledků C turnaje. 
Ale teď už k samotnému turnaji. Přestože začínaly prázd-
niny pro Prahu-východ, tak účast 95 dětí byla velmi dobrá 
a to vůbec nedorazil Neveklov, Zvole ani nikdo z Figurky. 
Potěšující bylo vidět velmi mnoho začátečníků, kteří byli 
na svém prvním nebo druhém turnaji. Bude z čeho vybírat.
V 1. kole A turnaje se rodilo jedno překvapení za druhým. 
Vlašimský suverén Ríša Mládek (nakonec 3. místo ) pro-
hrál s říčanským Tadeášem Jirouškem, kterého výhra na-
startovala až k 2. místu v turnaji. Julie Vilímová (3. z dívek) 
pouze půlila s  Kubou Vojtou a  Anča Zlámaná (1. dívka 
turnaje) dokonce prohrála s  Vojtou Růžičkou (nakonec 

skvělé 5. místo). Celé áčko vyhrál říčanský Michal Pastrnek 
a mezi ním a Ríšou Mládkem se rozhodne v posledním tur-
naji v Sázavě o celkovém vítězi letošní žákovské ligy. 
B turnaj ovládl 1. nasazený Šimon Přichystal z Říčan, 2. mís-
to obsadil Martin Bláha z Brodců a 3. a konečně tak prolomil 
smůlu na domácí půdu Jan Heger. 7. Michael Strnad, 11. To-
máš Nykodém. Nejlepší výsledek v B turnaji si uhrál i David 
Studzinski. Skvělé 12. místo je o  9 míst lepší než nasazení. 
17. a 18. Vojta Štochl a Lukáš Vitvar, 23.–25. Šimon Jiroušek, 
Petr Müller a  Václav Bartoš. 26. Vojtěch Hupcej, 28. Pavel 
Gašparín, 30. Ivan Valko, 31. Pavel Zemen (jako 6. nasazený 
určitě čekal víc ), 37. Mikuláš Hupcej a 39. Tomáš Pelák.
B dívek vyhrála Veronika Zemenová, 2. byla Kateřina 
Pastrnková, pouze 3. Eva Potůčková z Brodců.
C turnaj ovládl suverénně Jakub Pockley jak jinak než z Ří-
čan, 2. Marco Ťažký z Brodců a 3. Filip Kůra z Pravonína.
Klára Kopecká opět 1. dívka , 2. a  3. byly říčanské Str-
nadová Monika a Bartošova Hana. 7. Robin Štětina, 20. 
Pavel Vitvar, 25. Max Štětina, 29. Albert Ludwig a  34. 
Barbora Jiroušková.

Bolek Studzinski

Co mají společného Říčany a Stříbrná Skalice?
Ze 6 turnajů 8. kola regionální žákovské ligy 6x zlato, 3x stříbro  
a 3x bronz, tedy polovinu umístění na stupních vítězů.

Velkou část dětí z výše uvedeného článku můžete přijít 
povzbudit ve čtvrtek 1. 5. do sálu KC Labuť při finále 
Středočeského kraje družstev mladších žáků (do 12 let). 
Očekáváme účast min 17 šestičlenných družstev. Přebor 
se hraje od 9.00–16.00 hod. 
KŠ Říčany 1925 obhajuje stříbrné medaile a postup na M ČR. 
Pokud mají Vaše malé děti zájem o královskou hru, je zde 
vhodná příležitost poznat nejenom atmosféru, ale především 
se domluvit s našimi trenéry o zapojení se do výuky. 
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S úderem zimy a chladnějšího počasí jsme tréninky FS 
přesunuli z  fotbalového hřiště do  sportovní haly v  Ří-
čanech. Zde jsme se snažili dát prostor novým hráčům 
a  začátečníkům. Milým překvapením zimy byl Hon-
za Bušek, který nás sám kontaktoval prý na  základě 
článku v  říčanském Kurýru. Zúčastnili jsme se dvou 
Fujáren, což je turnaj hlavně pro začínající hráče, aby 
nasbírali zkušenosti přímo ve hře. Podařilo se nám ob-
sadit 6. a  5. místo. Do  mistrovských turnajů byly FS 
zapsány v  kategoriích women a  MIX. V  kvalifikacích 
se příliš nedařilo, ani v  jednom případě naše umístění 
nestačilo na  1. ligu, a  protože se MČR 2. ligy v  kate-
gorii women nepořádá, mohli jsme naše barvy hájit už 
jen v kategorii MIX na MČR v Plzni, kde jsme obsadili 
9. místo z  12 týmů. Velkou radost nám však přineslo 
juniorské MČR, kde náš počet doplnili junioři z Písku 
a společně vybojovali 3. místo.
Do příprav na letní sezónu jsme zařadili kondiční trénink, 
kdy využíváme prostory ZŠ u Říčanského lesa a před hlav-
ním tréninkem chodíme pravidelně běhat podle připrave-
ného plánu, který by nás měl dostat do té nejlepší formy 
přesně před začátkem letní sezóny. Další dřina, krev, pot 
a slzy už jsou jen na individuálním postoji každého hráče. 

Někteří využívají bazén Na Fialce, jiní jezdí na kole, cvičí 
nebo se věnují dalším sportům. 
Hlavní náplní venkovní sezóny jsou dva kvalifikační tur-
naje, ze kterých se podle počtu získaných bodů za umís-
tění určuje nasazení do  finálového turnaje MČR. První 
kvalifikační turnaj se koná 19.–20. dubna v  Havlíčkově 
Brodě, tak nám držte palce!  Noví hráči stále vítáni!

Richard Bureš

Příměstský tábor pořádaný 
os. Aikido Kenkyukai Říčany
ZměNA TermíNU: 7. 7.–11. 7.

Figurky Slonů – ultimate frisbee team
Krátké ohlédnutí za zimní sezónou a přípravy na letní
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Tereza Burešová (zelený dres)

Letošní prázdniny budou mít děti 
znovu možnost prožít volné dny 
u  nás v  DOJO NA  CESTĚ při cvi-
čení a hrách na téma Aikido a Jóga. 
Mohou se těšit např. na  skládání 
origami, hry na téma telepatie a prá-
ce s energií. Také míčové hry, stolní 
tenis a bedminton u nás v DOJO.

Za  pěkného počasí výlety do  okolní přírody a  návštěva 
indiánského týpí, vaření na ohni táborové hry a jiné tá-
bornické dovednosti. Možností je tedy víc než dost.
Děti povede nejoblíbenější lektorka a dva asistenti z mi-
nulých prázdnin.
Strava: oběd a dvě svačiny, pitný režim.
Termín: 7. 7.–11. 7., 8.30–9.00 odevzdání dětí na Dojo 
16.30–17.00 vyzvednutí dětí na Dojo
Ceny: Celý týden: do  konce června 2 700 Kč. Záloha 
1 700 Kč do konce května – sleva 200 Kč, doplatek v pon-
dělí při odevzdání dětí.
Jeden den: 800 Kč
Koordinátorka projektů: Karolína tel. 604 731 322, email: 
carol.ho@volny.cz, další info na www.aikidoricany.cz 

ze sportu

54 texty.kuryr@ricany.cz



„Hurá, zase mne uvidí naši a babička s dědou, když bude 
soutěž doma“, tak reagovala mladá tanečnice Twistu 
na zprávu, že v neděli 6. dubna v hale Na Fialce proběhne 
další ročník soutěže v  rokenrolu. Tentokrát to bude 12. 
ročník Jarní ceny TŠ Twist Říčany a  zároveň i  mezi-
národní Mistrovství ČR v  Boogie-Woogie. Nahlášené 
jsou reprezentace ČR, Slovenska a účast slíbili i tanečníci 
z  Polska. Taková sbírka reprezentantů, včetně bývalých 
mistrů světa v  rokenrolu, či vítězů Světových pohárů 
v Boogie-Woogie, snad ještě v Říčanech netančila. Soutěž 
je zařazena do série nominačních závodů na mistrovství 
světa i Evropy.
Soutěžní tanec Boogie-Woogie, oblíbený zejména v  se-
verských zemích, dále v Německu, Francii, Itálii, se tan-
čí ve dvou variantách: pomalý (elegantní se swingovými 
prvky) a rychlý. 
Jarní cena nabízí divákům skvělou podívanou. Páry za-
řazující salta do  sestavy berou dech, burcující a  rytmic-
ký Boogie-Woogie rozpohybuje snad každého diváka 
a  krásné taneční synchronní choreografie ve  formacích 
také nabídnou skvělé taneční zážitky. Soutěží se ve všech 
věkových kategoriích, od dětí po dospělé. Rodiny našich 
svěřenců zase ocení fakt, že nemusí cestovat do  vzdále-
ných destinací, aby shlédly své děti. Určitě je lepší zastavit 
se Na Fialce, než zdlouhavě cestovat například do Rimini, 
Petrohradu či Náchoda. 
Nás těší, že za říčanské barvy nastoupí ve formacích ne-
uvěřitelných 88 tanečníků. K  tomu navíc 32 tanečníků 
v soutěži párů! Několik málo členů by mělo sice startovat 
jak ve formacích, tak v párech, nic to ale neubírá na „síle“ 
domácího rokenrolového oddílu. 

Soutěž je organizována Taneční školou Twist Říčany 
ve  spolupráci s  Českým svazem akrobatického rokenro-
lu za finanční podpory města Říčany a dalších sponzorů. 
Děkujeme tímto předem všem partnerům akce za spolu-
práci a podporu.

Více na stránkách www.tstwist.cz

mistrovství Čr v boogie–Woogie a mezinárodní rokenrol Na Fialce

  Tělocvičná jednota Sokol Říčany a Radošovice
  ATLETICKÝ ODDÍL

  Pořádá v sobotu 12.dubna 2014 v areálu Olivovny

2. ročník Přespolního běhu kolem Olivovny
Srdečně zveme všechny zájemce od 4 let

Kategorie / trať / časový sled
j „PIDI“ kluci/dívky (rok nar. 2009–2010) – 300 m – cca 9.40
j „MINI“ kluci/dívky (rok nar. 2007–2008) – 500 m – cca 9.55
j přípravka EI kluci/dívky (rok nar. 2005–2006) – 500 m – cca 10.10
j přípravka EII kluci/dívky (rok nar. 2003–2004) – 800 m – cca 10.25
j mladší žáci/žákyně (rok nar. 2001–2002) – 1000 m – cca 10.40
j starší žáci/žákyně (rok nar. 1999–2000) – 1300 m – cca 11.10

Více viz www.atletika-ricany.cz

Prezence:  
9.00 – 9.30 hod.

Zahájení:  
9.30 hod.

Startovné:  
30 Kč
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Fight club Říčany, o. s. 
Za  naše občanské 
sdružení bychom 
chtěli touto cestou po-
děkovat městu Říčany 
za  poskytnutí grantu 
na  náš provoz, který 

pomůže stabilizovat finanční situaci sdužení a  umožní 
nám rozšířit naše tréninkové vybavení.

MMA je nejkomplexnějším a  nejtvrdším bojovým spor-
tem, zároveň se jedná o jeden z kondičně nejnáročnějších 
sportů vůbec. Při náročném tréninku se tak rovnoměrně 
rozvíjí jednotlivé složky kondice (síla, rychlost, vytrva-
lost, obratnost a pohyblivost), trénují se jednotlivé bojové 
techniky (údery, kopy, hody, páky, škrcení a  jejich obra-
ny), rozvíjí se bojová taktika a svou tvrdostí a náročností 
zvyšuje také psychickou odolnost. Takže každý, kdo po-
třebuje zhubnout, zvýšit kondici a začít si věřit má u nás 
možnost toho dosáhnout a to ještě s tou výhodou, že na-

rozdíl od ostatních kondičních aktivit se u nás jako bonus 
ještě naučí i bojovat. 

Přijďte si s  námi zatrénovat i  Vy – první tři tréninky 
jsou pro každého ZDARMA! 
Více info na www.expeto.cz/fightclubricany/
Těšíme se na Vás

Jan Pavlas
předseda sdružení a hlavní trenér

medailové žně v Týnci
22. února jsme se zúčastnily neobvyk-
lých gymnastických závodů v  Týnci 
nad Sázavou (dvojboj lavička a prost-
ná). Proč neobvyklých? Soutěžící cvičí 
ve  dvojicích a  navíc jsou i  ty nejmen-
ší holčičky doprovázeny při sestavě 
na prostných hudbou. Hodnotí se výkon 
každé závodnice i  jejich synchronizace. 

Už při nácviku sestav jsme si užily moc legrace, pro každý 
říčanský tandem jsme použily jinou hudbu, a tím pádem vy-
mýšlely celkem osm různých choreografií. A jak jsme nako-
nec dopadly? Dá se říci, že lepší už to být nemohlo.
V nejmladší ktg. „Mimina“ jsme obsadily první tři místa 
– 1. Adélka Bernardová a Bára Jechová cvičící na me-
lodii z filmu rodina Addamsova, 2. Linda Procházková 
a  Ellen Pospíšilová (Bob a  Bobek), 3. Lucka gaždová 
a Terka Šubrtová (Pod dubem za dubem). 5. místo získa-
ly Lucka Nekovářová a Majda Koudelková (Buchty) a 8. 
naše čtyřleté Kamilka Procházková a Andrejka Jechová, 
které si publikum získaly především svou roztomilostí při 
cvičení na hudbu z pohádky Gumídci méďové. Celkem zá-
vodilo 10 tandemů.
V ktg.mladších žákyň I. (2005–2006), jsme měly jen jeden 
soutěžící tandem Agátu Vašutovou s Majdou Škardovou, 
které cvičily na  hudbu z  filmu Shrek. Velmi nás potěšilo, 
že tuto silně obsazenou kategorii (16 tandemů) vyhrály, 
přestože Majda svým věkem spadá ještě do „Mimin“.
Sbírku medailí, i když jen „bramborovou“, doplnila děv-
čata cvičící v ktg. mladší žákyně II. (2003–2004) Magda 
a Jolča Klapkovy (celkem 14 tandemů) – předvedla krás-
nou sestavu se zařazenými přemety a pěkný výsledek jim 
bude jistě motivací do dalšího cvičení.

Jestli dobře počítám, tak zbývá představit ještě poslední 
úspěch z  Týnce. V  ktg. „Démantových tandemů“, které 
tvoří trenéři a  trenérky, se naše Barbora Bernardová 
a Jitka Jechová umístily na 1. místě v silné konkurenci tří 
tandemů, kdy zbylé dvojice byly o cca „generaci“ mladší.
Všem tandemům moc děkuji za skvělou reprezentaci od-
dílu a pořadatelům za krásně připravený závod.

Lucie Cirková
www.gymnastika-ricany.cz
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Náš biker club TOP 5 PLUS orga-
nizuje již popáté svou každoroční 
první oficiální veřejnou akci sezony 
pod názvem „Odemykání garáží“. 
Protože se hned od  prvního ročníku 
toto slavnostní setkání motorkářů 
spojené s  tzv. „motomší a  požeh-
náním motocyklů“ setkalo s  mimo-
řádně pozitivním ohlasem nejen 
u  samotným majitelů dvoukolových 
strojů, ale i  u  široké veřejnosti, roz-
hodli jsme se letošní jubilejní ročník 
uspořádat přímo v Říčanech. Zveme 
vás tedy na  toto společné setkání 
motorkářů s  motorkáři i  nemotor-
káři dne 26. dubna na  Masarykově 
náměstí, kde se už kolem půl třetí 

začnou sjíždět silné stroje z blízkého 
i dalekého okolí, aby se jejich majite-
lé od 15 hodin nejdříve zúčastnili mše 
v kostele sv. Petra a Pavla, a násled-
ně kaplan říčanské farnosti provede 
slavnostní požehnání všem strojům 
přímo za kostelem pod širým nebem. 
Zveme tedy kolegy motorkáře z blíz-
kého i dalekého okolí, aby přijeli i se 
svými stroji a „baťůžky“ a zúčastnili 
se této mimořádné události. Bližší 
informace ohledně organizace jsou 
už zveřejněny na serveru www.motor-
kari.cz v  sekci „Motoakce“. Účast-
níci i  návštěvníci setkání budou mít 
možnost si všechny motocykly pěkně 
zblízka prohlédnout a obdivovat. Ač-

koli, či právě proto, že se bude akce 
konat za  každého počasí, věříme, že 
nám bude přáno a že se můžeme těšit 
na dostatek sluníčka.
Za  podporu a  maximální vstřícnost 
při přípravě bych chtěl velmi poděko-
vat paní místostarostce města Říčany 
Haně Špačkové a  dále vedoucímu 
MP Říčany panu Václavu Řezáčovi 
a kaplanovi Římskokatolické farnosti 
v Říčanech panu Timoteji Maria Pav-
lovi Váchovi.

Za biker club TOP 5 PLUS
David Sommer, prezident klubu

Jarní setkání motorkářů v Říčanech 
pod patronací motoklubu TOP 5 PLUS

radní vítězem

Dne 28. 2. 2014 se na  OÁZE usku-
tečnil 2. ročník Vodohospodářského 
tenisového turnaje. Tvrzení, že doma 
není nikdo prorokem, popřel aspoň 
v  tomto případě radní města Říčany 
M. Šmolík, který zde zvítězil spolu 
s kolegou A. Kézrem a na rok si odne-
sl i putovní pohár. mš

ze sportu

57



Poháry pro vítěze

Říčanský pohár 
2014
V  minulém vydání Kurýra jsme vám 
slíbili výsledky domácí soutěže, kte-
rou pořádalo město Říčany ve  spo-
lupráci s  Fuegem Říčany. Letos se 
jednalo již o  37. ročník, na  kterém 
tancovalo v  průběhu celého dne 237 
párů. A jak naše páry dopadly? Doma 
zůstaly letos 4 poháry a  v  domácích 
barvách startovalo 14 párů. V  hobby 
STT se umístili Petr a  Zdeňka na  2. 
místě. Nejvíce našich párů startovalo 
v  hobby kategorii latinsko-americ-
kých tanců. V této kategorii soutěžilo 

14 párů a Fuego se umístilo na 9., 6., 
5., a 1. místě, které vytancoval Michal 
Barták s Janou Chládkovou. V postu-
pových kategoriích začneme od  třídy 
D. Ve standardních tancích tancovalo 
23 párů a náš pár Lucka s Martinem 
se umístil na 19. místě, 5. místo a třetí 
započítané finále vytancoval pár Petr 
Jeřábek a  Jitka Macháčková. Latina 
třídy D byla nejobsazenější soutěží. 
Tančilo 34 párů a v této konkurenci se 
protančil Petr s Majdou na 25. místo 
a  Ondra s  Májou na  krásné 12. mís-
to. O  třídu výš, konkrétně C v  latině 
vyhrál náš pár Zbyněk Pitra a Kamila 
Donátová. Ve  standardech obsadil 
Zbyněk s Kamčou 12. místo a pár Jo-

sef Vlček a  Eva Kohoutová 6. místo 
z  celkových 21 párů. V  latině třídy B 
si Josef s Evčou polepšili na třetí místo 
a jejich první finále. 
A co nás čeká dál? 12. dubna v Kultur-
ním centru Labuť v Říčanech pořádá-
me ples. Pokud si chcete zatancovat 
a strávit večer plný tance, určitě přijď-
te. Lístky možno rezervovat u Jana Be-
ránka. Dále chystáme víkendové sou-
středění Ladies latin u Nového Města 
na Moravě v Rokytnu. Kdo má zájem 
jet s námi a protančit víkend, více in-
formací a přihlášky obdrží u paní Pa-
vly Beránkové – 732 145 206, beran-
kova.pavla@centrum.cz.

Vaše Fuego

Petr Jeřábek a Jitka Macháčková – třída d 
Standardní tance, 5. místo

zbyněk Pitra a Kamila donátová – třída C latin-
sko-americké tance, 1. místo

Josef Vlček a Eva Kohoutová – třída B latinsko-
-americké tance, 3. místo

Petr a Petra duškovi – B standardní tance

Fotoreportáž z Říčanského poháru 2014

Jan Beránek – spolupořadatel soutěže, vedoucí 
tanečního klubu Fuego Říčany
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ODDěLeNí PrO DOSPěLÉ 
Masarykovo nám. 83 
Tel. 323 602 654 
Email: dospele.odd@knihovna.ricany.cz

Výpůjční hodiny: 
pondělí – pátek 8.30 – 18.00, sobota 8.30 – 12.00
http://knihovna.ricany.cz

ODDěLeNí PrO DěTI 
Komenského nám. 1910 
Tel. 323 605 920 
Email: dětské.odd@knihovna.ricany.cz

Výpůjční hodiny: 
pondělí, úterý 12.00 – 17.00, středa 12.00 – 18.00 
čtvrtek 8.30 – 17.00, pátek 12.00 – 16.00

Čtvrtek 24.4., 18.00 
Autorské čtení 
a beseda – Jiří Hájíček
Mezi autory, jejichž knihy jsou v  naší 
knihovně půjčovány nejvíce, patří Jiří 
Hájíček. Přivedlo nás to na  myšlen-
ku pozvat tohoto spisovatele do  naší 
knihovny, aby se čtenáři mohli se svým 
oblíbeným tvůrcem seznámit blíže. 
Jiří Hájíček se řadí k  realistickému 
proudu v  současné české literatuře. 
Žije v Českých Budějovicích a ve svých 
prózách také často čerpá z  prostředí 
jihočeského venkova či malého města. 
Začínal v  polovině 80. let s  básněmi 
v  pořadu mladé poezie „Hledám tě 
v  tomto městě“, který v  Č. Budějovi-
cích tehdy vedl Mirek Kovářík. Knižně 
debutoval už jako prozaik v roce 1998 
sbírkou povídek Snídaně na  refýži, 
v  roce 2001 vyšel román Zloději zele-
ných koní. Druhý román Dobrodruzi 
hlavního proudu byl vydán roku 2002. 
Na  povídkovou tvorbu navázal roku 
2004 souborem dvanácti kratších próz 
Dřevěný nůž. V roce 2005 vyšel román 
Selský baroko. Na  podzim 2007 vyšla 
samostatně povídka Fotbalové deníky. 
Dosud posledním románem je Rybí 

krev z roku 2012. Texty publikoval také 
v literárních časopisech Host, Revolver 
revue, Weles, Tvar a Pandora.
Jsme rádi, že autor naše pozvání 
přijal. Jeho vystoupení v  knihovně 
(v  oddělení pro dospělé na  Masary-
kově náměstí) se uskuteční ve čtvrtek 
24. dubna, začíná v 18 hodin. Vstup 
je volný. Těšíme se na Vaši návštěvu. 

Další rozšíření výpůjční 
doby v oddělení pro děti
Již dříve jsme při různých příležitos-
tech s  potěšením konstatovali stále 
se zvyšující zájem o  služby knihovny. 
Není mnoho institucí, které mohou 
kontinuálně po více let vykazovat neu-
stálý nárůst svých výkonových parame-
trů, tak jak je tomu 
v  Husově knihov-
ně. Zvyšuje se po-
čet registrovaných 
čtenářů, návštěv 
i výpůjček. Platí to 
pro celou knihov-
nu, avšak nárůst 
v oddělení pro děti 
je zcela mimořád-
ný. Jsme milovníci 
statistik a  grafů. 

Proč se o ně nepodělit s čtenáři Kurýra? 
Zde jsou dva nejzajímavější:
Knihovna se vzhledem k  této situaci 
rozhodla od 1. dubna rozšířit v oddě-
lení pro děti výpůjční dobu. Oproti 
dosavadnímu stavu bude otevřeno 
navíc ve  středu dopoledne a  v  pátek 
prodloužíme otevírací dobu do  17 
hodin. Bude zde tedy otevřeno takto:
pondělí 12.00 – 17.00
úterý 12.00 – 17.00
středa  8.30 – 18.00
čtvrtek  8.30 – 17.00
pátek 12.00 – 17.00
Věříme, že návštěvníci toto rozšíře-
ní otevírací doby v oddělení pro děti 
přivítají.

Vladimír Levický

Divadelní spolek 
TyL Říčany
si dovoluje touto cestou poděkovat diva-
delním příznivcům, kteří si udělali čas 
a přišli dne 13. 2. 2014 na premiéru hry 
„Pohřešované“ v režii Karla Purkara.
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Co se děje v kultuře

Církev bratrská a  její přátelé připra-
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Musica Dolce Vita
 St 14 / 5 / 2014 – 19.30
   KONCERT Z CYKLU KRUH PŘÁTEL HUDBY. 
   HARFA, FLÉTNA, ZPĚV. 

ZPÍVÁME A TANČÍME 
S MÍŠOU
 So 26 / 4 / 2014 – 14.00
  ČARODĚJNICKÁ SHOW V MASKÁCH     I BEZ MASKY.  ZÁBAVNÝ POŘAD PRO DĚTI     S MÍŠOU RŮŽIČKOVOU.  

Jitka Vrbová, Standa Chmelík 
& Hot Jazz Praha
 St 21 / 5 / 2014 – 20.00
   KONCERT Z CYKLU JAZZOVÉ VEČERY     V ŘÍČANECH. 
 

KRUH PŘÁTEL HUDBY 
– Jaroslava Vernerová - Pěchočová – klavír
Ludmila Peterková – klarinet 

 Dubnový koncert KPH bude věnován sólovému klavíru a klarinetu, a to opět 
v exkluzívním provedení. V první polovině koncertu zazní Carnaval op. 9 Roberta 
Schumanna v podání Jaroslavy Vernerové, jedné z našich vynikajících klavíristek, 
známé také pod svým dívčím jménem Pěchočová. Je vítězkou či laureátkou mno-
ha významných domácích a mezinárodních soutěží, koncertovala sólově i s řadou 
slavných spoluhráčů a orchestrů v ČR a v mnoha dalších zemích. Se sólovými 
recitály byla zařazena mj. do cyklů Světová klavírní tvorba.
 Po přestávce se přidá Ludmila Peterková s virtuosními skladbami pro klari-
net. Ludmilu Peterkovou není třeba blíže představovat. Těší se u nás, a to zcela 
zaslouženě, výsadnímu postavení a patří k těm nemnoha „vážným“ hudebníkům, 
které zná i širší veřejnost. Ta k určitému oboru přiřazuje známé a populární před-
stavitele – když fyzika, tak nás napadne Grygar, když chirurgie, Pafko a když klari-
net, tak Peterková. 
 Koncert bude tedy velmi zajímavý a atraktivní. Těšíme se na Vaši návštěvu.

NEZMAŘI  
– Křest nového CD „STOPY BLÁZNŮ”

 Folková legenda a stálice naší hudební scény představí písničky z čerstvého 
alba v Kulturním centru Labuť a to 24. dubna ve 20.00. Kromě nejnovějších písni-
ček z aktuálního CD, nebudou diváci ochuzeni ani o písničky, které neodmyslitelně 
patří do jejich repertoáru (Bodláky ve vlasech, Ráno bylo stejný, Musíš jít dál, Pí-
sek, Fénix, Růže).

KŠANDA  
– Divadelní komedie Jaroslava Sypala
„Nelétej příliš vysoko, všimnou si toho...”

 Komedie ,,Kšanda“ je nabitá dějem a originálním humorem. Dialogy ostré 
jako bič a strhující tempo nenechají diváky ani na chvíli vydechnout. Ne náhodou 
aspiruje ,,Kšanda“ na nejlepší českou  komedii roku 2014. Přijďte se o tom pře-
svědčit. Láska ke ,,Kšandovi“ kvete v každém věku. 
 Skvělá komedie známého komika Jaroslava Sypala ze současnosti, nabitá 
humorem – v podání předních herců pražských divadel. „Vzestup a pád malého 
českého človíčka rozesměje každého“

 Hrají: Jaroslav Sypal, Martin Maxa, Miluše Bittnerová, Tereza Šefrnová,  
Rostislav Kuba, Michaela Kuklová, Miroslav Šimůnek, Milan Pitkin.

 Přijďte se podívat 30. dubna 2014 od 20.00, srdečně Vás zveme.

ZÁPISY DO TANEČNÍCH KURZŮ  
V ROCE 2014
 Základní kurzy tance a společenského chování 
budou zahájeny v sobotu 13. září 2014 v 17.00  
a ve 20.00 v sále KC Labuť v Říčanech. Přihlásit  
se můžete v  kanceláři KC nebo prostřednictvím webových 
stránek.

 Taneční kurzy pro dospělé začínají v pátek 3. října 2014, budou  
se konat vždy jednou za 14 dní. Jsou rozděleny na začátečníky  
a mírně pokročilé od 19.00 a pokročilé od 21.00.

Kurz povede taneční mistr Ing. Ivan Vít s manželkou. 

 
 Těšíme se na Vaši návštěvu!

NEBUĎ LABUŤ A  ZAJDI NA KULTURU!

www.kclabut.czŘíčany – 17. listopadu 214 +420 323 602 456
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STO ZVÍŘAT 
„Nekrosongy tour”
 Pá 11 / 4 / 2014 – 20.00
   KONCERT ZNÁMÉ SKA KAPELY. 

14.00

26

20.00

12

ŠVIHADLO 
Turné „Best of 30”
 Pá 25 / 4 / 2014 – 20.00
   REGGAE PARTY. KONCERT SKUPINY, KTERÁ  
   JE JIŽ 30 LET VYTRVALÝM ZÁSTUPCEM     REGGAE V ČECHÁCH. 

 KONCERT Y 

PAVLÍNA JÍŠOVÁ & PŘÁTELÉ
St  Koncert známé zpěvačky folk & country.

 KONCERT Y 

WAKE UP AND LIVE – soutěž pro kapely! 
Pá Soutěžní festival pro kapely všech žánrů. Jako hosté vystoupí DOCTOR 
VICTOR – vinikající mladá hardrocková kapela a PĚCHOTA – ostřílená 
crossoverová partička z Říčan a okolí. Večerem provede P. Korál (radio BEAT). 
Přihláška na: www.wakeupfestival.cz Finále proběhne koncem května v PL.

 VÁ ŽN Á HUDBA 

J. VERNEROVÁ - PĚCHOČOVÁ – KLAVÍR  
L. PETERKOVÁ – KLARINET
St Koncert z cyklu Kruh přátel hudby. 

 KONCERT Y 

STO ZVÍŘAT – „NEKROSONGY TOUR”
Pá Koncert známé SKA kapely.

 SPOLEČNOS T & TA NEC 

PLES FUEGO
So Pořádá Fuego Říčany.

 DĚ TI 

NEPOSLUŠNÁ KŮZLÁTKA
Ne Pohádka o zlobení. Hraje divadlo Buchty a loutky.  

 KONCERT Y 

STEAMBOAT STOMPERS 
St Dixieland koncert z cyklu Jazzové večery v Říčanech. 

 DIVA DLO 

POHŘEŠOVANÉ
St Repríza divadelní hry DS TYL. Autor – Reza De Wet. 

 KONCERT Y 

NEZMAŘI
Čt Křest CD „Stopy bláznů”. Koncert legendy naší folkové scény.

 KONCERT Y 

ŠVIHADLO – TURNÉ „BEST OF 30”
Pá Reggae party. Koncert skupiny, která je již 30 let vytrvalým zástupcem 
reggae v Čechách. 

 DĚ TI 

ZPÍVÁME A TANČÍME S MÍŠOU
So Čarodějnická show v maskách i bez masky. Zábavný pořad pro děti  
s Míšou Růžičkovou.

 DIVA DLO 

KŠANDA
St Skvělá komedie známého komika Jaroslava Sypala. Hrají herci pražských 
divadel, které máte rádi! (J. Sypal, M. Kuklová, T. Šefrnová, P. Jančařík,  
M. Maxa, M. Bittnerová, M. Pitkin, M. Šimůnek). Režie: Rostislav Kuba. 

Green Day Prague Revival 
& No Side 
 So 10 / 5 / 2014 – 20.00
  KONCERT SPŘÍZNĚNÝCH KAPEL.  

5 P Luboše Pospíšila
 Út 20 / 5 / 2014 – 20.00
  KONCERT LEGENDY ČESKÉ HUDBY  
   A JEHO  KAPELY.  

Ivo Šmoldas 
& Radim Uzel 
 Út 27 / 5 / 2014 – 20.00
  TALK SHOW DVOU ZNÁMÝCH OSOBNOSTÍ.  

O. Havelka & Melody Makers 
– „Potkal jsem svůj sen”
 Čt 5 / 6 / 2014 – 20.00
  USLYŠÍTE PERLY ČESKÉHO A SVĚTOVÉHO  
   SWINGU 30. & 40. LET. 
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LadŮV KRaJ a OKOLÍ...
KULTURNÍ A SPORTOVNÍ KALENDÁŘ 
www.laduv–kraj.cz
změna programu vyhrazena
Vstupenky na veškeré akce získají zájemci u pořadatelů

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

Co se děje v kultuře

do 26. 4. Říčany Čokoládový Ježíš – Výstava obrazů Dana Trantina. Galerie Kotelna.
do 30. 4. Říčany Obojživelníci – Výstava velkoformátových fotografií doplněná o ukázku živých zástupců. 

Každé úterý od 17 hod a sobotu od 15 hod bude prohlídka s ukázkou krmení. Muzeum.
2. 4. Kamenice 9.00 Velikonční pohádka – Pohádka pro děti od 30 do 10 let, hraje divadlo MRAK, 

vstupné 40 Kč. Kulturní dům.
2. 4. Říčany 19.00 Rukodělná dílna: Morana – Výroba Moran, informace o tradici vynášení Morany. 

Vstupné 50 Kč. Muzeum.
2. 4. Říčany 20.00 Pavlína Jíšová a přátelé – Koncert v Městském kulturním středisku.
3. 4. Říčany 17.00 Jarní koncert v Olivovně – Koncert žáků kurzů klavíru a zpěvu Adély Donátové. 

Kaple Olivovy dětské léčebny.
3. 4. Kamenice 19.30 Hana Zagorová a Petr Rezek – Se skupinou Jiřího Dvořáka. Vstupné 

550/480/450/400Kč. Kulturní dům.
4. 4. Říčany 19.00 Wake au and live 2014 – Multižánrový hudební soutěžní festival. Městské 

kulturní středisko.
4. 4. Uhřiněves 19.30 Bratři Ebenové – Koncert tří bratrů se zcela novým programem. Divadlo Bolka 

Polívky U22.
5. 4. Kamenice 9.00–

16.00
Jarní bazar – Klub žen pořádá jarní bazar v Kulturním domě. Příjem zboží v pátek 
15–19 hod, výdej zboží v neděli 10–11 hod.

6. 4. Říčany 15.00 Vynášení Morany – Průvod s rytmy Samba Bandu, vystoupení souboru Mikeš 
na Jurečku, utopení orany, výroba zdobených líteček, odměna za každou Moranu. 
Sraz s Moranami, bubínky a chřestítky na Masarykově náměstí.

6. 4. Říčany 10.30–
21.00

Jarní cena TŠ Twist Říčany 2014 – mezinárodní soutěž v akrobatickém 
rokenrolu, párové i formační disciplíny, kategorie Děti, Žáci, Junioři, C, B, DFD, 
DFJ, DFS, MDFD, MDFS. Sportovní hala, Na Fialce.

9. 4. Mnichovice 15.00 Setkání nad kronikou – Kronikář seznámí přítomné se svými zápisy 
za uplynulých 15 let. Turistické informační centrum.

9. 4. Říčany 18.00 Havaj očima přírodovědce – Promítat a vyprávět o Havaji bude Tomáš Herben. 
Muzeum.

9.  4.– 
15.  4.

Kamenice Zuzana Mináčová – výstava fotografií – Prodejní výstava fotografií, ve všední 
dny otevřeno 14–19 hod., víkend 10–17 hod. Kulturní dům.

11. 4. Říčany 20.00 100 ZVÍŘAT – Koncert v Městském kulturním středisku.
12. 4. Obce LK 9.00 Čistý Ladův kraj – Jarní úklid obcí a přírody v jejím okolí. Podrobné informace 

na úřadech jednotlivých obcí.
12. 4. Říčany 9.00 Přespolní běh kolem Olivovny – 2. ročník závodů pro žactvo všech kategorií od 4 

let. Areál Olivovny.
12. 4. Hrusice 10.00–

17.00
Velikonoční jarmark – Díničky pro tvořivé děti. Sokolovna.

12. 4. Říčany 14.00–
17.00

Velikonoční odpoledne – Výroba přírodní dekorace na velikonoční stůl. Vstupné 
140 Kč, v ceně vstupenky je výroba ošatky, tvoření drobné dekorace z lýka, 
prohlídka výstavy Obojživelníci s ukázkou krmení. Muzeum.

12. 4. Strančice 14.00–
17.00

Burza dětského oblečení a výbavy – Dětské jarní a letní oblečení (0–16 let), boty, 
sportovní aj. potřeby, kola, kočárky, hračky, knížky, těhotenské oblečení apod. Příjem věcí 
v pátek 16–19hod, výplata a výdej neprodaných věcí neděle 15–16 hod. Základní škola.

12. 4. Říčany 20.00 Ples Fuego – Městské kultruní středisko
13. 4. Říčany 7.59 Nedělní pochod s Líbou – Turistický pochod Loděnice – Lhotka – Beroun, 

13,5 km. Odjezd vlakem ze Říčan v 7.59 hod, přihlášky a informace na tel: 
723 513 431 nebo libuse.rohoskova@centrum.cz.

14. 4. Kolovraty 19.00 Jazzový večer se Steamboat Stompers – Vstupné 260 Kč, v ceně vstupného je 
večeře. Klub U Boudů.
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15. 4. Říčany 18.00 Obojživelníci – krásní ve vodě i na souši – Přednáška autora výstavy, zoologa 
RNDr. Martina Šandera, Ph.D., vstupné 50 kč, děti 25 Kč. Muzeum.

18. 4. Uhřiněves 17.30 Škola Rocku – Open air festival – předkolo – Druhé předkolo 2. ročníku 
hudebního festivalu dává možnost vystoupení mladým studentským kapelám. 
Vstup zdarma, Klub 803.

19. 4. Říčany 7.00 K pramenům Rokytky – Turistický pochod, trasy 8,13,16,25,28,37,42 km. Start 
i číl základní škola v Bezručově ulici os 7 do 18 hodin. Startovné 20/30 Kč.

19. 4. Hrusice 19.00 Hastrmancká komedye – Divadelní představení souboru z Chocerad. Vstupné 
60 Kč, děti zdarma. Sokolovna.

20. 4. Těptín 11.00 Velikonoční jarmark u kapličky – Pletení velikonočních pomlázek, košíků, 
ukázky řemesel, medové výrobky, koření, malování a broušení kraslic, keramika, 
šperky, bylinky. Grilované kýty, jitrnice, tlačenky, trdelníky, koláčky, valašské frgá-
ly, štramberské uši, preclíky aj.

22. 4. Kamenice 9.00 Zahrada – Pohádka podle předlohy Jiřího Trnky, uvádí divadlo KRAPET, vstupné 
50 Kč. Kulturní dům.

24. 4. Říčany 20.00 Nezmaři – Koncert a křest CD Stopy bláznů. Městské kulturní středisko.
25. 4. Říčany 20.00 SVIhaD10 – Koncert kapely k jejímu 30. výročí. Městské kulturní středisko.
26. 4. Strančice 9.00 Strančický běh – Závod věnovaný Jiřímu Pohunkovi st. pro všechny věkové 

kategorie. Start u tenisových kurtů.
26. 4. Říčany 14.00 Míša Růžičková – čarodějnická show – Pořad pro děti, masky vítány. Městské 

kulturní středisko.
26. 4. Kunice Pálení čarodějnic – Program pro rodiny a dětmi a sportovce, opékání buřtíků. 

K poslechu a tanci hraje kapela Žizniví Dubáci. Zámek Berchtold
26. 4.   Krajinou barona Ringhoffera – Pochod.
27. 4. Říčany 14.00 Den Země na Říčanské hájovně – Téma – les a řemesla, slavnostní otevření venkovní 

expozice Lles jako zdroj tradice“. Živá hudba, soutěže a dílny, ekoporadna, orientální 
čajovna, oheň, pečení chleba ve venkovní peci, pálení milíře. Pořádá Muzeum.

28. 4. Řčíany 17.00 Vycházka za hlasy žab – Provádí Martin Šander zoolog, vstupné 30 Kč. 
Za vytrvalého deště se vycházka ruší. Muzeum.

30. 4. Kamenice Běh čarodějnic
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Výstava 
„ObOJŽIVeLNíCI“
15. února až 30. dubna 2014

Výstava velkoformátových fotografií, 
doplněná o  ukázku živých zástup-
ců. Nově je v  muzeu vystaven živý 
axolotl mexický.

Přijďte na prohlídku s ukázkou krme-
ní – každé úterý 17.00 a sobota 15.00. FO

TO
: a

rC
hI

V

DOPrOVODNý PrOGrAm 
K VýSTAVě:

PŘeDNáŠKA: 
Obojživelníci – krásní 
ve vodě i na souši
úterý 15. dubna od 18 hodin

Dozvíte se, kteří obojživelníci u  nás 
žijí, v  jakých lokalitách se vyskytu-
jí, co je ohrožuje a  jak jim můžeme 
pomoci. Představíme ropuchu krát-
konohou, která je vyhlášena obojži-
velníkem roku 2014. Poslechneme si 
ukázku hlasů žab. Zeptat se budete 
moci i na chov obojživelníků.
Přednáší autor výstavy, zoolog 
RNDr. Martin Šandera, Ph.D.
Vstupné 50 Kč (děti 25 Kč)

Vycházka: Za hlasy žab 
pondělí 28. dubna od 17 hodin, 
Marvánek na hrázi

Chcete vědět, jaké žáby žijí v Říčanech? 
Pojďte se s námi podívat. Zaposlouchá-
me se do hlasů žab, povíme si o  tom, 
kdo nám to tak hezky kváká a s trochou 
štěstí si žáby i prohlédneme. Provádět 
nás bude zoolog Martin Šandera.
Výprava se ruší v  případě vytrvalého 
deště. 
Vstupné 30 Kč (včetně vstupu na vý-
stavu) 

ODPOLeDNe V mUZeU: Velikonoční 
sobota 12. dubna 2014, od 14.00 do 17.00

Chcete strávit v muzeu příjemné odpoledne s dětmi či bez nich? Přijďte si 
vyrobit přírodní dekorace na velikonoční stůl, shlédnout výstavu a chvil-
ku posedět. V případě hezkého počasí probíhá dílna na zahradě.

Vstupné 140 Kč dospělý (2 děti do 15 let zdarma v doprovodu platícího 
dospělého, každé další dítě 100 Kč)
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V ceně vstupenky je:
n Výroba ošatky ze 

sena a lýka 
n Tvoření drobné 

dekorace z lýka
n Prohlídka výstavy 

„Obojživelníci“ 
(v 15.00 je 
prohlídku 
s ukázkou krmení)

Rukodělné dílny 
povede Renata 
Schnablová. 
Rezervace vítána: 
edita.jezkova@
muzeum.ricany.cz, 
323 603 161
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Pro připravovanou výstavu v Muzeu 
Říčany, kterou vrcholí vzdělávací 
projekt pro školy „Řemeslo má zlaté 
dno“, sbíráme informace o  tom, ja-
kým rukodělným a  řemeslným čin-
nostem se věnují rodiny v Říčanech. 
Zajímá nás, jak jsou tyto dovednosti 
předávány mezi generacemi. 
Pracujete doma v  dílně se svým sy-
nem? Pečete s vnučkou cukroví nebo 
háčkujete panenky? Pošlete nám fo-
tografie sebe a dětí při společné práci 
s krátkým popisem.
Jakou roli má řemeslo a  ruční práce 
ve Vašem životě? Věnujete se řemeslu 
profesionálně? Nebo jste IT specialista 
a ve volném čase vyrábíte doma náby-
tek? Co pro Vás řemeslo znamená, jak 
jste se k  němu dostal, předáváte své 

dovednosti dál? Napište nám svůj 
příběh „Řemeslo v mém životě“ (roz-
sah max. A4) a s  fotografiemi pošlete 
do 30. 4. Vybrané fotografie a texty se 
stanou součástí výstavy, která začíná 
14. 5. 2014. Autoři příspěvků budou 

odměněni volnými vstupenkami na vý-
stavu a doprovodný program.

Kontakt: Kateřina Čiháková, 
katerina.cihakova@muzeum.ricany.cz
tel: 323 603 161

Řemeslo v mém životě

CyKLUS PŘeDNáŠeK 
KOLem SVěTA: 
Havaj očima přírodovědce
středa 9. dubna od 18 hodin

Havajské ostrovy jsou nejvzdáleněj-
ším soustrovím od pevniny na světě. 
K  nejbližšímu podobnému ostrovu 
je to dva tisíce kilometrů. Na  tomto 
izolovaném kousku země, vyvřelém 
z  moře, se za  milióny let vytvořil 
unikátní paralelní svět rostlin a živo-
čichů (a  později lidí), kteří dokázali 
tuto vzdálenost překonat, přizpůso-
bit se místním podmínkám a  využít 
je. Dnes je tento svět na hranici záni-
ku pod tlakem moderní civilizace, ze-
jména turistiky a zemědělství. Přijďte 
se s námi podívat na tekoucí lávu a lá-
vová pole, tropické pralesy, nevídané 
tvary rostlin a  živočichů, a  kousek 
nedávné historie lidí. 
Promítat a vyprávět bude Tomáš Herben
Vstupné 50 Kč
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Den Země na Říčanské hájovně
Již tradičně pořádáme oslavu Dne 
Země na  louce u  Říčanské hájovny, 
tentokrát na téma: Les a řemesla. Při 
příležitosti Dne Země slavnostně ote-
vřeme venkovní expozici „Les jako 
zdroj tradice“. Připravujeme bohatý 
program pro malé a velké – divadlo, 
živá hudba, soutěže a  dílny, eko-

poradna, orientální čajovna, oheň, 
pečení chleba ve venkovní peci, pá-
lení milíře. Pořádá Muzeum Říčany 
ve  spolupráci s   Ekocentrem Říčany 
a  dalšími organizacemi za  podpory 
Města Říčany.
Neděle 27. dubna od 14.00 hodin, Ří-
čanská hájovna

Co se děje v kultuře

Nová expozice 
na Říčanské hájovně
Areál Říčanské hájovny u  Světic se 
v  poslední době proměňuje. Díky 
projektu „Řemesla“, financovaného 
z  ESF, OP VK a  státního rozpočtu 
ČR, jsme v  minulém roce postavili 
a  uvedli do  provozu venkovní pec 
na pečení chleba. 
Letos, na Dni Země 27. 4., slavnostně 
otevřeme venkovní expozici s názvem: 
„Les jako zdroj tradice“. Expozice 
představuje místní les a  jeho okolí 
z  přírodního a  historického hlediska. 
Návštěvník si může přivonět k  bylin-
kám lesní zahrádky, prohlédnout si 
slovanský „idol“, klát, úl i model milí-
ře, dozvědět se něco o historii místních 
lesů, o  zaniklých vesnicích i  o  dávné 
víře v magii a božstva. Děti se mohou 
těšit na „Brvouna“, imaginární zvíře, 
sloužící jako odpočívadlo i  prolézač-
ka. Vznik expozice spolufinancuje EU 
z  Evropského zemědělského fondu 
pro rozvoj venkova v  rámci osy Lea-
der, Programu Rozvoje venkova ČR 
za podpory MAS Říčansko, o.s.

Hračky patří mezi výstavně vděčné 
předměty. O  nejstarších „hračkách“ 
na našem území víme z archeologických 
nálezů. Často jsou v takových případech 
za  hračky pokládány hliněné zmenše-
niny předmětů, které používali dospělí. 
Písemné prameny hovoří o  hračkách 
a  hrách od  antických dob. Některé 
z nich přetrvaly s jen minimálně pozmě-
něnou podobou věky – např. panenky, 
zmenšeniny vojáčků nebo káče podobný 
předmět používali děti již v  antickém 
Řecku. Některé hračky mívali i  prak-
tický či symbolický význam. Takovým 
příkladem může být z Číny vzešlý drak. 
Dříve se až na  výjimky ovšem hračky 
vyráběli doma. Základním materiálem 
bylo dřevo. Skutečně masová výroba na-
stala až s průmyslovou revolucí. Ve 20. 
století pak hračkářský průmysl ovládl 
nástup nových materiálů, což vyústilo 
až v dnešní situaci, kdy se z hračky stalo 
téměř spotřební zboží.

Muzejní sbírky skýtají hraček nemálo – ať 
se jedná o houpací koně, panenky, figur-
ky nebo třeba společenské hry. Mezi nimi 
jmenujme stará vydání her „kloboučku 
hop“ nebo „člověče, nezlob se!“ Kromě 
sbírkových hraček a her, které je možno 
vzhledem ke  statusu sbírkové ochrany 
pouze badatelsky zpracovávat či obdivo-
vat při výstavách, pořádá čas od času Mu-
zeum Říčany „Klub deskových her“, kde 
si návštěvníci mohou vyzkoušet moderní 
deskové hry jako Carcassonne, Citadela, 
San Juan, Bobří banda apod.

Martin Hůrka

Ze SbíreK mUZeA / Hračky
Příměstský 
přírodovědný 
tábor:  
Výprava na ostrov
21.–25. července 2014, 
každý den od 8.30 do 16.30 h
Kde: Říčanská hájovna 
u Světic a její okolí
Pro koho:  
děti od 8 do 12 let 
Cena:   2500 Kč (souroze-
necká cena  2000 Kč / dítě)  
Vypravte se s  námi pro-
zkoumat dosud neprobáda-
ný ostrov. Budeme zkoumat 
přírodu, hrát hry, sportovat 
i  tvořit. Úspěšné průzkum-
níky čeká na  konci tábora 
překvapení.
Bližší informace a přihlášky 
dětí na webových stránkách 
Muzea Říčany a  e-mailu: 
edita.jezkova@muzeum.
ricany.cz

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venko- va: Evropa investuje do venkovských oblastí
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Autor o výstavě:
„Název mé nadcházející výstavy v Galerii Kotelna je inspiro-
ván stejnojmenným songem Toma Waitse. Nedalo mi abych 
se nepodíval o čem to T. W. vlastně zpívá. K mému překva-
pení opravdu o čokoládové figurce Ježíše, který je ke koupi 
krásně zabalený v  celofánu či staniolu podobně jako náš 
svatý Mikuláš. A o sladkém světě a touze většiny z nás mít ho 
ještě sladší je připravovaná výstava. To všechno v barvách 
více i méně zářivých. Těším se na setkání s Vámi“.

Dan Trantina
*1965 v  Přerově, vystudoval pražskou Akademii výtvar-
ných umění, kam jej do ateliéru monumentální malby při-
jal profesor Jiří Načeradský. 
Spolupracoval s řadou českých galerií, ale také se zahra-
ničními partnery. Hned jeho první realizace (obří lout-
ky pro divadlo ve  Vídni a  Sant Lambrechtu) si získaly 

velký ohlas. V zahraničí Trantina strávil velkou část své 
dosavadní kariéry. Působil v chorvatském Zagrebu, v le-
tech 2006 a 2007 se etabloval na losangeleské umělecké 
scéně, kde se stal součástí známé umělecké organizace 
BOX Eight. V roce 2009 přesídlil do Mnichova, kde se 
stal členem umělecké kolonie na Domagk strasse. Nyní 
tvoří opět v Praze.

I  v  letošním ročníku celostátní pěvecké soutěže Česko 
zpívá září čtveřice talentovaných slečen z  našeho měs-
ta. Po  dvou výběrových kolech, kde se holky v  Praze 
představily se svými soutěžními písněmi před odbornou 
porotou, se do  Trutnovského semifinále probojovaly: 
Kateřina Pokorná, Veronika Cucová, Berenika Selixo-
vá a  Tereza Havelková. Konkurence letot opět nespí 
a  tak držme všem čtyřem palce, ať, stejně jako loni, 
uvidíme některou z  našich zpěvaček ve  velkém finále. 
Jejich pěvecké výkony jsou ke  shlédnutí na  východočes-
ké internetové televizi (http://vctv.cz/porady/cesko-zpi-
va-2014) pod startovními čísly 47, 54, 55, 80, 81. 

DAN TrANTINA 
Čokoládový Ježíš 
Výstava v Galerii Kotelna  
20. 3.–26. 4. 2014

Zpěvačky z Říčan opět v semifinále „ČeSKO ZPíVá“
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Jarní koncert v Olivovně
Dovolujeme si vás pozvat na koncert 
žáků kurzů klavíru a zpěvu Adély Do-
nátové. Koncert se koná 3. 4. od 17.00 
hod. v  Kapli Olivovy dětskě lěčebny. 
Děti i dospělí zahrají na klavír i zazpí-
vají skladby moderní i klasické. 
Jsou srdečně zváni rodiče i veřejnost.
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historie v obrázcích

I nadále bychom
 chtěli požádat případné vlastníky historických fotografií, které dokum

entují zašlé i relativně živé časy v Říčanech a okolních vsích (od konce 19. století do doby po listopadu 1989),  
o poskytnutí těchto fotografií m

uzeu k okopírování (veškeré fotografie budou po naskenování v pořádku m
ajiteli vráceny). Přispějete tím

 k obrazové dokum
entaci podoby m

ěsta a jeho okolí. 
Foto: archiv M

uzea Říčany

začíná jaro, a tak nakoukneme do starých říčanských restauračních zahrádek. umožní nám to snímky darované muzeu počátkem tohoto roku.  
Na první fotografii, patrně ještě z dob rakouska-uherska, vidíme odpočívající hosty hotelu Pátek (později se jmenoval amerika, Meri či 
Morava), který stával při Černokostelecké silnici naproti ulici Smiřických. druhý snímek z doby kolem roku 1930 odkazuje na hotel Pavilon 
v Bezručově ulici.


