
zář í / 2014
V Ě S T N Í K  M Ě S T A  A   M Ě S T S K É H O  Ú Ř A D U  Ř Í Č A N Y

Hlavní téma:

Úsekové měření 
v Říčanech
Startuje testovací fáze  
měření rychlosti ve městě



Lukáš Basík 
ředitel Centra pro volný čas Na Fialce

Milí spoluobčané, sportovci a kulturní nadšenci, 
září je přelomovým měsícem nejen pro všechny děti školou povinné, ale také pro Centrum Na Fial-
ce. V našem případě postupujeme do druhého ročníku. Vysvědčení, které jste nám vystavili vy, naši 
pravidelní návštěvníci, nemá sice papírovou podobu, ale pokud bych mohl z vašich reakcí usuzovat, 
pyšně bych prohlásil, že jsme prospěli na výbornou. Ano, se shovívavostí pro prvňáky nezbytnou 
jste nám odpustili všechny drobné nedokonalosti a nejen za to vám patří mé poděkování.

Jsme rádi, že jsme se stali součástí Říčan a vy jste nás spontánně přijali za své, což dokazujete každý 
den. Čím dál více zájemců přichází za sportem, kulturou i zábavou. Cíl, který jsme si určili, tedy do-
plnit nabídku atraktivní a smysluplné náplně volného času v Říčanech, se nám snad daří naplňovat. 
Jsme si vědomi, že je to nekončící proces, a my stále hledáme nové a nové možnosti, abyste měli 
důvod se neustále vracet. Máme velké štěstí, a tady mluvím i za manželku Lucii, že je to práce, která 
nás neskutečně naplňuje.

Přestože jsem převážně ponořen do života kolem Centra Na Fialce, pravidelně sleduji, co se v Ří-
čanech a  okolí děje. Zvlášť v  poslední době jsem mile překvapen, kolik spolků a  organizací zde 
působí a s jakým nasazením pořádají různé sportovní, kulturní a společenské akce. Za to bych jim 
rád poděkoval nejen jako návštěvník těchto akcí, ale také jako občan Říčan. Právě díky nim tohle 
město neuvěřitelně žije. 

Přiznávám se, že toto byly moje první prázdniny, u kterých jsem se nemohl dočkat konce. Těším se 
na novou sezonu, na všední život ve městě, jehož součástí se neodmyslitelně stává i aktivní trávení 
volného času. 

Dovolte mi popřát vám, abyste si ve vašem jistě náročném pracovním životě našli volného času co 
nejvíce, ať už ho budete trávit Na Fialce nebo jinde v našem krásném městě.

Slovo úvodem
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Krátce z rady 19. 6. 2014
u Rada souhlasila se zahájením zadávacího řízení na veřej-
nou zakázku č. 17/2014 „Vybudování víceúčelových hřišť 
u  Říčanského lesa“, a  to formou otevřeného podlimitního 
řízení na  stavební práce, schválila zadávací podmínky této 
veřejné zakázky a jmenovala pro její účely hodnotící komisi.
u Radní jmenovali na základě konkursního řízení ze dne 
10.6.2014, které se konalo v souladu s vyhláškou MŠMT 
č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a kon-
kursních komisích, paní P. Matouškovou na pozici ředitel-
ky příspěvkové organizace města Říčany „Mateřské školy 
Zahrádka“, a to s účinností od 1. 9. 2014, na dobu 6 let, 
tj. do 31. 8. 2020.

Informace z radnice

u Zastupitelé stanovili v souladu s ust. §§ 67 a 68 zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění poz-
dějších předpisů počet členů zastupitelstva v  komunál-
ních volbách v roce 2014 na volební období 2014–2018 
na 21 členů zastupitelstva. 
u Zastupitelstvo schválilo investiční záměr IZ/46/2014/
BURIZ/ na stavební úpravy budovy pro 1. ZŠ v ul. Sokol-
ská 1376, Říčany (pro 3 kmenové třídy, zhodnocení ob-
jektu a spisovnu v suterénu).
u Zastupitelé souhlasili s  uzavřením dodatku č. 1 
ke  smlouvě o  spolupráci č. 410/2013/SOS, uzavřené 
mezi městem Říčany a  Tělocvičnou jednotou Sokol Ří-
čany a Radošovice, jehož předmětem bude poskytnutí fi-
nančního příspěvku městem na údržbu sportovního hřiš-
tě na roky 2015–2020 v celkové výši 480.000 Kč již v roce 
2014 s tím, že v případě předčasného ukončení smlouvy 
je partner povinen alikvótní část příspěvku vrátit. ZmŘ 
uvolňuje částku 480.000 Kč ze své rezervy.
u Zastupitelé odhlasovali předložené zadání změny č. 1 
regulačního plánu centra města Říčany.
u Zastupitelstvo souhlasilo se zveřejněním záměru obce 
směnit pozemky parc. st.č. 2418/3 o výměře 179 m2, parc.č. 

st. 2418/4 o výměře 8 m2 , kterých je součást budova čp. 1700 
a část pozemku parc. č. 237/1 o výměře cca 249 m2 v k.ú. Ří-
čany u Prahy ve vlastnictví města Říčany za pozemky parc. 
č. 1693/16 o výměře 221 m2, parc. č. 1693/19 o výměře 51 
m2 a parc. č. 228/1 o výměře 143 m2 ve vlastnictví Českého 
rybářského svazu, místní organizace Říčany, s doplacením 
rozdílu znaleckými posudky stanovených cen směňovaných 
nemovitostí Českým rybářským svazem a uložilo tajemníko-
vi MěÚ v Říčanech zajistit vyvěšení záměru na úřední desku.
u Zastupitelé schválili prominutí části smluvní pokuty 
ve výši 481 364 Kč, která byla vyčíslena firmě JRSK s.r.o. 
za  nezaplacené nebo pozdě uhrazené faktury. V  přípa-
dě neuhrazení, byť jediné splátky v  řádném termínu, se 
smluvní pokuta stává okamžitě splatnou. ZmŘ schváli-
lo pod odkládací podmínkou, že řádně uhradí svůj dluh 
na nájemném dle dohodnutého splátkového kalendáře.
u Zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření, kterým 
se upravuje rozpočet města takto: 
• Rezerva starosty na obce – 100.000 Kč
• Rezerva osadního výboru Pacov – 270.000 Kč
• Příspěvek TJ Sokol Pacov na dostavbu kabin + 370.000 Kč

Kompletní zápis naleznete na www.ricany.cz.

Krátce z červnového jednání Zastupitelstva města Říčany

Pozvánka 
pro říčanskou veřejnost na

řádné zasedání
Zastupitelstva města Říčany

středa 10. 9. 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 odsouhlasili přijetí daru od HZS Středočeského 
kraje v podobě hasičského vozidla CAS 32 – T815 s pří-
slušenstvím uvedeným v darovací smlouvě. 
Krátce z rady 20. 6. 2014
u Rada jmenovala na základě konkursního řízení ze dne 
5. 6. 2014, které se konalo v souladu s vyhláškou MŠMT 
č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a kon-
kursních komisích, pana D. Dudka na pozici ředitele pří-
spěvkové organizace města Říčany „Základní školy u Ří-
čanského lesa, okres Praha-východ“, a to s účinností od 1. 
8. 2014, na dobu 6 let, tj. do 31. 7. 2020.

Krátce z rady 26. 6. 2014
u Radní souhlasili s uvolněním částky 114.950 Kč vč. DPH 
z  rezervy rady na  realizaci stavebních prací souvisejících 
s úpravami sociálního zázemí v rekreačním objektu v Koře-
nově a uložila FO zajistit potřebné rozpočtové opatření.
u Rada odsouhlasila uzavření smlouvy o dílo mezi měs-
tem Říčany jako objednatelem a  zhotovitelem PAMAK 
s.r.o. na realizace stavby „Zahradní dílna geoparku 1. ZŠ 
Říčany“ za celkovou cenu 1.666.450,93 Kč včetně DPH. 
V případě nesouhlasu vítězné firmy s podpisem smlouvy 
RmŘ souhlasila s  uzavřením smlouvy o  dílo s  uchaze-
čem, který se umístil na 2. místě, tj. Wandel Czech, s.r.o. 
za cenu 1 678 823 Kč včetně DPH.

Krátce z rady 3. 7. 2014
u Rada schválili rozpočtové opatření, kterým se převádí 
uvolněné finanční prostředky z  ORG 10531 Skatepark 
do rezervy FRM ve výši 100.000 Kč, a dále na ORG 10547 
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Informace z radnice
Komunikace Štefánikova, Rýdlova ve  výši 150.000 Kč, 
ORG 10549 Zahrada MŠ ve  výši 50.000 Kč a  ORG 
10578 50. rovnoběžka ve výši 50.000 Kč za účelem finan-
cování nezbytných víceprací.
u Radní schválili projektovou dokumentaci na  rekon-
strukci restaurace U  Labutě v  čp. 214 ul. 17. listopadu 
v Říčanech.
u Radní souhlasili s  poskytnutím finančního příspěvku 
ve  výši 30.000 Kč z  Humanitárního fondu města spo-
lečnosti TŘI, o.p.s. na  provoz Hospice dobrého Pastýře 
v Čerčanech a s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 
10.000 Kč z Humanitárního fondu města Dětskému kri-
zovému centru.
u Radní odsouhlasili uzavření smlouvy o  dílo na  „Au-
torské objekty v  rámci uměleckého symposia při revita-
lizaci prostoru 50. Rovnoběžky v Říčanech“ se Zdeňkem 
Hůlou. Předmětem smlouvy je závazek umělce instalovat 
předmětné umělecké objekty na určené místo v rámci pro-
jektu 50. rovnoběžka v Říčanech a závazek města Říčany 
poskytnout umělci na  tuto instalaci stipendium ve  výši 
100.000 Kč.
u Rada souhlasila s  uzavřením smlouvy o  dílo č. 
424/2014/SOD mezi městem Říčany jako objednatelem, 
a  zhotovitelem ATOS, spol. s  r.o. Předmětem zakázky 
jsou stavební práce na akci Rekonstrukce sportovní haly 
v  Říčanech, tj. snížení energetické náročnosti sportovní 
haly (1. etapa), stavební úpravy v  interiéru vč. zateple-
ní (2. etapa) a  oplocení areálu (3. etapa), za  celkovou 
cenu 18 572 263,25 Kč včetně DPH, přičemž po podpisu 
smlouvy bude zahájena realizace 1. etapy.

Krátce z rady 4. 7. 2014
u Radní schválili uzavření smlouvy o dílo mezi městem Ří-
čany jako objednatelem a zhotovitelem SARK engineering, 
s.r.o. na dílo spočívající ve výstavbě „Stavební úpravy pro-
dejny Masarykovo náměstí 35, Říčany u Prahy“ podle pro-
jektové dokumentace pro provedení díla vypracované RA-
FPRO s.r.o., za celkovou cenu 3 229 743 Kč včetně DPH.
u Rada souhlasila s  uzavřením dodatku č. 1 k  nájemní 
smlouvě č. 335/2014/NS uzavřené mezi JeBeMe, s.r.o. jako 
nájemcem a  městem Říčany jako pronajímatelem, kterým 
bude upravena maximální cena za  provedení stavebních 
úprav z  částky maximálně 3.000.000 Kč s  DPH na  částku 
maximálně 3.229.743 Kč s DPH, a uložila tajemníkovi MěÚ 
v Říčanech zajistit vypracování dodatku a jeho podpisu.

Krátce z rady 17. 7. 2014
u Rada vydala s účinností od 1. 9. 2014 „Volební řád škol-
ské rady“ při základních školách zřizovaných městem Ří-
čany, kterým se v plném rozsahu nahrazuje volební řád, 
vydaný Radou města Říčany dne 9. 9. 2009.
u Radní souhlasili s uzavřením příkazní smlouvy na vý-
kon autorského dozoru realizace stavby „Odbahnění ryb-
níka Marvánek s vytvořením litorální pásma“. Smlouva se 
uzavírá mezi městem Říčany a společností Pöyry Envin-
ment a.s. za maximální částku 45.000 Kč.

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 3. 9.

u  s místostarostkou Karlou Egidovou  
každou třetí středu v měsíci, 17–18 h. 
Tento měsíc bude 17. 9.

u  s místostarostkou Hanou Špačkovou 
každou čtvrtou středu v měsíci, 17–18 h. 
Tento měsíc bude 24. 9.

u Rada schválila uzavření smlouvy o  dílo mezi městem 
Říčany jako objednatelem a  zhotovitelem Jozef Bango 
na  opravu chodníků zámkovou dlažbou za  celkovou ce-
nou 1 768 942,56 Kč včetně DPH. 
u Radní souhlasili s uzavřením smlouvy o dílo mezi měs-
tem Říčany jako objednatelem a zhotovitelem PowerCem 
Czech Republic, s. r. o. na výměnu povrchu komunikace 
Janáčkova o  celkové ploše 1250 m² a  Tyrše a  Fügnera 
o celkové ploše 630 m² v k.ú. Říčany-Radošovice za cel-
kovou cenou 2.295.301 Kč včetně DPH. 
u Rada souhlasila se spoluprací na  pořádání akce 12. 
ročníku Koloběžkové Grand Prix 2014, v těchto bodech:
– uzavírka Masarykova náměstí dne 13. září 2014 v době 
od 13 – 17 hod.
– spolupráce s Městskou policií Říčany
– zapůjčení pódia bez nároku na zaměstnance města.

Krátce z rady 24. 7. 2014
u Radní souhlasili s  udělením výjimky ze zákona č. 
561/2004 Sb., o  předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a  jiném vzdělávání (školský zákon), 
ve  znění pozdějších předpisů, příspěvkové organizaci 
města Říčany, Základní škole Nerudova, okres Praha 
– výhod z  6 na  8 žáků ve  speciální třídě, pro školní rok 
2014/2015. Dva žáci z této třídy budou vzděláváni v Dět-
ském centru Strančice.
u Rada navrhla zakladatelům Olivovy dětské léčebny, 
o.p.s., aby jmenovali:
A) za členy správní rady Olivovy dětské léčebny, o.p.s.:
– L. Končického
– F. Svatoše
B) za členku dozorčí rady Olivovy dětské léčebny, o.p.s.:
– V. Krejčovou
u Radní schválili uzavření smlouvy o  spolupráci mezi 
městem Říčany jako autorizovaným partnerem a firmou 
CEREK – evidence jízdních kol s.r.o., na  základě které 
vznikne městu Říčany (Městské policii Říčany) oprávně-
ní registrovat vlastníky kol, kteří o registraci do „Centrál-
ního registru jízdních kol“ projeví zájem. Smlouva bude 
uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíců. 
Jedná se o smlouvu bez finanční účasti města. Rada města 
Říčany souhlasí s jejím podpisem.
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Krátce z rady 31. 7. 2014
u Radní souhlasili s uzavřením smlouvy o dílo mezi měs-
tem Říčany jako objednatelem a zhotovitelem PB SCOM 
s.r.o. na  odbahnění rybníka Marvánek v  k.ú. Říčany 
u Prahy, spojeném s úpravou dna rybníka, vybudováním 
litorálního pásma, úpravou břehů a rekonstrukcí spodní 
výpusti, za celkovou cenu 8.902.251 Kč včetně DPH s ob-
dobím financování v  letech 2014–2015 dle schváleného 
rozpočtu města a rozpočtového výhledu.
u Rada souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem 
Říčany jako objednatelem a  zhotovitelem VIALIT SOBĚ-
SLAV, spol. s r. o. na opravy místních komunikací penetrač-
ním makadamem za cenu 1 527 691,55 Kč včetně DPH.
u Radní schválili uzavření smlouvy o dílo mezi městem 
Říčany jako objednatelem a zhotovitelem JHP spol. s r.o. 
na opravu mostu v ulici Březská poškozeného povodněmi 
v roce 2013 za celkovou cenu 835.545,08 Kč včetně DPH.
u Rada souhlasila s  uzavřením smlouvy o  dílo mezi 
městem Říčany jako objednatelem, a  zhotovitelem Porr 
a.s. na  odvodnění parkoviště u  Jurečku a  změnu ka-
nalizační přípojky u  objektu Jureček za  celkovou cenu 
1 356 797,20 Kč včetně DPH.

Krátce z rady 7. 8. 2014
u Radní odsouhlasili uzavření smlouvy o  dílo mezi měs-
tem Říčany jako objednatelem a  zhotovitelem GREEN 
PROJECT s.r.o. na vybudování víceúčelových hřišť v are-
álu Základní školy u  Říčanského lesa za  celkovou cenu 
12.795.461 Kč včetně DPH v případě získání dotace z ROP.
u Radní souhlasili s  uzavřením smlouvy o  dílo mezi 
městem Říčany jako objednatelem a  zhotovitelem 
JHP spol. s  r.o. na  opravu mostu přes Pitkovický po-
tok v  ulici Zámecká ve  Voděrádkách za  celkovou cenou 
1.658.464,97 Kč včetně DPH. 
u Radní schválili navýšení celkového počtu systemizova-
ných pracovních míst zaměstnanců zařazených do MěÚ 
Říčany o 2 pracovní místa na odbor sociálních věcí a zdra-
votnictví pro výkon agendy sociálně právní ochrany dětí, 

s  tím, že náklady na výkon této agendy jsou plně hraze-
ny ze státní dotace, a to s účinností od 1.9.2014. Celkový 
počet systemizovaných míst činí k 1.9.2014: 148 trvalých 
pracovních míst a 13 dočasných pracovních míst.
u Rada souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem 
Říčany jako objednatelem a zhotovitelem Porr a.s. na opra-
vu povodňových škod v  říčanských lesích za  předpokladu 
schválení chybějící částky 261.239 Kč z rezervy FRM Zastu-
pitelstvem města Říčany za cenu 2.281.939 Kč včetně DPH.
u Radní schválili poskytnutí finančního příspěvku Klubu 
šachistů Říčany účelově určeného pro reprezentantku Ju-
lii Vilímovou, účastnici Mistrovství světa mládeže v šachu 
v Jihoafrické republice ve výši 10 000 Kč z rezervy RmŘ.
u Radní zrušili s účinností ke dni 7. 8. 2014 rozhodnu-
tí č.j. 107875/2014 ze dne 1.7.2014 o  udělení výjimky 
z OZV č. 8/2009 pro pořádání hudební produkce country 
večerů na Marvánku, která byla schválena RMŘ Říčany 
dne 26. 6. 2014 pod č.usn. 14-29-028.
Krátce z rady 8. 8. 2014
u Rada schválila uvolnění finančních prostředků ve výši 
250.000 Kč z rezervy RmŘ na vícepráce k rozestavěným 
akcím na  zajištění opravy obrub a  chodníků v  rámci 
souvislé opravy komunikace Tyrše a  Fügnera a  souhlasí 
s uzavřením dodatku ke smlouvě o dílo č. 445/2014/SOD 
uzavřené s vybraným zhotovitelem PowerCem Czech Re-
public, s.r.o. na provedení víceprací.

Krátce z rady 14. 8. 2014
u Radní schválili účast radního  Vladimíra Polánské-
ho a  pana Františka Vrby na  setkání zástupců partner-
ských měst ve dnech 28.8 – 31.8.2014 ve městě Mölndal 
ve Švédsku.
u Rada souhlasila s uvolněním částky 17.279 Kč ze své re-
zervy na zajištění bezpečnosti ve městě v posledních dvou 
víkendech měsíce srpna a prvním víkendu v měsíci záři for-
mou využití 2 zaměstnanců bezpečnostní agentury.
Kompletní zápisy naleznete na www.ricany.cz

Adéla Ambrožová
kancelář starosty a tajemníka

Informace z radnice

u Zastupitelstvo schválilo investiční záměr č. IZ/
OSM/49/2014/VICH Mlýnský rybník – rekonstrukce 
hráze, objektů a  odbahnění ve  variantě 1) a  uvolnění 
prostředků na úpravu projektu z FRM ve výši 71 995 Kč 
včetně DPH.
u Zastupitelé souhlasili s uvolněním částky 261.239 Kč 
na  opravy v  lesích po  povodňových škodách z  rezervy 
FRM.
u Zastupitelstvo souhlasilo s uzavřením smlouvy o spo-
lupráci mezi městem Říčany a  Rugby Clubem Říčany, 
kdy obsahem smlouvy bude společný zájem realizovat 
technické zhodnocení budovy šaten čp. 150 která je 
součástí parc. č. st. 1942 v k.ú. Říčany u Prahy. Město 
Říčany bude každý rok přispívat na chod Rugby Clubu 

Říčany 500.000 Kč, a zároveň schválili investiční záměr 
č. IZ/52/2014/BUR na  rekonstrukci a  technické zhod-
nocení budovy šaten a Rugby clubu Říčany a souhlasili 
se zahájením všech přípravných prací včetně realizace 
dle IZ.
u Zastupitelé vzali na vědomí výši nárokovaných finanč-
ních částek 590 000 Kč (smluvní pokuta nárokovaná měs-
tem Říčany za porušování smluvních ustanovení smlouvy 
155/2014/SOD o údržbě veřejné zeleně ve městě Říčany 
vůči firmě TILIA Garden Facility, a.s.) a  230  024,87 Kč 
(částka nárokovaná firmou TILIA Garden Facility, a.s., 
za provedené smluvní práce (celkem fakturovaná částka 
vůči městu Říčany), souhlasí se započtením vzájemných 
závazků a pohledávek smluvních stran, s  tím že po pro-

Krátce ze srpnového jednání Zastupitelstva města Říčany
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vedeném zápočtu a uznáním prací provedených po skon-
čení smluvního vztahu ve výši 12.541 Kč, zůstává pohle-
dávka města vůči firmě TILIA Garden Facility, a.s., ve výši 
347 343,13 Kč. ZMŘ souhlasí s tím, aby pohledávka měs-
ta ve  výši 347  343,13 Kč byla vymáhána na  společnosti 
TILIA GARDEN FACILITY, a.s..
u Zastupitelstvo schválilo investiční záměr č. 
IZ/55/2014/LAN na akci „Propojení U Mostu - Plynár-
ní – 5. května a chodník 5. května“.
u Zastupitelé souhlasili se směnou budovy čp. 1700, 
která je součástí pozemku parc. č. st. 2418/3 zastavěná 
plocha nádvoří o výměře 179 m2 a pozemku parc. č. st. 
2418/4 zastavěná plocha nádvoří o výměře 8 m2 a část 
pozemku parc. č. 237/1 ostatní plocha o výměře cca 249 
m2, všechny pozemky a  budova v  k.ú. Říčany u  Prahy 
ve vlastnictví města Říčany, se sídlem Masarykovo nám. 
54, Říčany 251  01 IČ 00240702, za  pozemky parc. č. 
228/1 ostatní plocha o výměře 143 m2, parc. č. 1693/16 
vodní plocha o  výměře 221 m2 a  pozemek parc. č. 
1693/19 vodní plocha o výměře 51 m2, všechny pozemky 
v  k.ú. Říčany u  Prahy ve  vlastnictví Českého rybářské-
ho svazu, místní organizace Říčany, se sídlem Halasova 
314 Říčany 251  01 IČ: 1655539. Český rybářský svaz, 
místní organizace Říčany doplatí rozdíl 405.928 Kč 
v ceně směňovaných nemovitostí. Současně odsouhlasi-
li zveřejnění záměru obce prodat část pozemku parc.č. 
235/12 cca 75 m2 z důvodu přístupu k budově čp. 1700, 
která je součástí pozemku parc. č. st.2418/3 a parc.č. st. 
2418/4, vše v k.ú. Říčany u Prahy. 
u Zastupitelstvo souhlasilo s  tím, aby celé nájemné 
za  vodohospodářskou infrastrukturu vybrané v  roce 

2015, tj. nejméně 14.133.000 Kč a  část nájemného 
z roku 2016 ve výši 12.067.000 Kč bylo účelově určeno 
na  financování akce „Rekonstrukce stoky A“ v  letech 
2015 a 2016.
u Zastupitelé schválili závazek města pro rok 2015 
v celkové výši 5 997 349,25 Kč s DPH na finanční krytí 
zbývající části 2. etapy (3 996 471,47 s DPH na dofinan-
cování 2. etapy, která velice úzce souvisí s  1. etapou) 
a 3. etapy (oplocení sportovního areálu 2 000 877,78 Kč 
s DPH) stavby Rekonstrukce sportovní haly v Říčanech 
a ukládá FO zapracovat tento závazek do rozpočtu pro 
rok 2015.   
u Zastupitelstvo schválilo uzavření Darovací smlouvy 
na  projektovou dokumentaci akce „Říčanský potok – 
oprava levého břehu v ř.km 16,1“ v hodnotě 26 200 Kč 
včetně DPH. Smlouva se uzavírá mezi Povodím Vltavy, 
státní podnik jako obdarovaným a městem Říčany jako 
dárcem, a souhlasilo s jejím podpisem.
u Zastupitelé souhlasili s  uzavřením kupní smlouvy 
mezi Povodím Vltavy a.s. jako prodávajícím a  městem 
Říčany jako kupujícím na odkup části vodního toku „Pa-
covský potok“ za účelem realizace investičního záměru 
„Dostavba areálu volnočasových aktivit obce Pacov“ 
v celkové ceně 5.000 Kč.
u Zastupitelstvo vydalo obecně závaznou vyhlášku měs-
ta Říčany, kterou se stanoví školské obvody základních 
škol zřízených městem Říčany a část školského obvodu 
základní školy zřízené městem Říčany. Touto vyhláškou 
se stanovují školské obvody I. základní školy, Základní 
školy Bezručova a Základní školy u Říčanského lesa.
Kompletní zápis naleznete na www.ricany.cz

Denní stacionář olGA  
v Říčanech se staví

Výstavba denního stacionáře 
Olga je v plném proudu. Ve-
řejná sbírka s  velmi vysokou 
vybranou finanční částkou 
pomáhá ve velké míře spolu-
financovat stavbu stacionáře. 
Myslím, že nikdo, ale ani já, 
jsme nečekali, že se najde 
v  Říčanech a  okolí tolik lidí, 
kteří chtějí pomoci dobré 
věci. Ještě i  v  těchto dnech 
přichází na  účet sbírky další 

prostředky. Dnes patří poděkování za finanční dar panu 
Nehasilovi L., Šulcovi H+V, Plesu stavebního úřadu, fa 
Zoeller Systems a panu Roušarovi F.
Stav účtu je k  datu 15. 8. 2014  3  724  798 Kč. Čís-
lo 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

stav účtu k 15. 8. 2013: 

3 724 798 Kč
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	 Schválený	 Upravený	 Skutečnost			 %	plnění
	 rozpočet	 rozpočet	 k	31.	7.	2014	 k	uprav.
	 v	Kč	 v	Kč	 v	Kč	 rozpočtu

Plnění rozpočtu 
města

Příjmy

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

184Ê797Ê000,00 196Ê866Ê670,00 129Ê317Ê944,50 65,69

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

61Ê179Ê418,00 69Ê377Ê114,00 41Ê754Ê648,98 60,19

Kapitálové příjmy	(příjmy	z	prodeje	
majetku)

12Ê282Ê525,00 19Ê908Ê905,01 8Ê841Ê242,01 44,41

Přijaté dotace 71Ê777Ê964,00 86Ê059Ê567,76 33Ê476Ê262,35 38,90

Přijaté splátky půjček 137Ê342,00 1Ê171Ê210,00 596Ê328,00 50,92

Příjmy celkem 330Ê174Ê249,00 373Ê383Ê466,77 213Ê986Ê425,84 57,31

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

80Ê027Ê599,00 106Ê806Ê951,41 61Ê958Ê207,01 58,01

Rozpočtové příjmy celkem 410Ê201Ê848,00 480Ê190Ê418,18 275Ê944Ê632,85 57,47

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 546Ê597Ê605,55 342Ê351Ê820,22 62,63

	

VÝDAjE 

Běžné (provozní) výdaje 221Ê568Ê001,00 239Ê272Ê261,70 133Ê101Ê973,43 55,63

Rozpisové rezervy 6Ê429Ê442,00 4Ê645Ê582,33 0,00 0,00

Běžné výdaje celkem 227Ê997Ê443,00 243Ê917Ê844,03 133Ê101Ê973,43 54,57

Kapitálové (investiční) výdaje 99Ê437Ê654,00 148Ê980Ê667,11 44Ê787Ê785,36 30,06

Rezervy na investice 13Ê367Ê699,00 8Ê082Ê143,00 0,00 0,00

Investiční výdaje celkem 112Ê805Ê353,00 157Ê062Ê810,11 44Ê787Ê785,36 28,52

Výdaje celkem 340Ê802Ê796,00 400Ê980Ê654,14 177Ê889Ê758,79 44,36

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

80Ê027Ê599,00 106Ê806Ê951,41 61Ê958Ê207,01 58,01

Rozpočtové výdaje celkem 420Ê830Ê395,00 507Ê787Ê605,55 239Ê847Ê965,80 47,23

Splátky úvěru 38Ê810Ê000,00 38Ê810Ê000,00 28Ê391Ê459,20 73,16

Výdaje vč. splátky půjčky 459Ê640Ê395,00 546Ê597Ê605,55 268Ê239Ê425,00 49,07

rozdíl	příjmy	-	výdaje 0,00 0,00 74Ê112Ê395,22
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Na nejkritičtějších místech v Říčanech zprovozní měs-
to na podzim kamery na úsekové měření. Automatizo-
vaný systém bude vyhodnocovat překročení rychlosti 
v ulicích Široká, Černokostelecká, Smiřických a na sil-
nici 101, což je dálniční přípojka k dálnici D1. Radnice 
tím reaguje na požadavky veřejnosti, která chce zvýše-
ní bezpečnosti na  silnicích. Na  předmětných úsecích 
v Říčanech už radary upozorňující řidiče naměřily ne-
uvěřitelných 12 000 přestupků denně. 
Opatření je zaměřeno především na zvýšení bezpečnosti 
tranzitní dopravy, která v důsledku nedostavěného Praž-
ského okruhu město přetěžuje. Říčany dlouhodobě trápí 
hustá doprava a řidiči, kteří porušují dopravní předpisy. 
„V podstatě reagujeme na petice a žádosti občanských sdru-
žení i jednotlivých obyvatel, kteří dlouhodobě volají po zklid-
nění dopravy v našem městě,“ vysvětluje starosta Vladimír 
Kořen /Klidné město/ a dodává:  „Nejde o to, vybírat obrov-
ské sumy od místních. Ti kritické úseky znají. Chceme donutit 
ty, kteří naším městem jenom projíždějí, aby respektovali ří-
čanské obyvatele, chodce, školáky či seniory.“  
Od  1. září dojde k  zahájení jejich zkušebního provozu 
prakticky na všech klíčových příjezdech do města. Testo-
vací fáze potrvá několik týdnů. 
Řidiči nejvíce překračují rychlost na  křižovatce Říčanské 
s Mozartovou u přechodu pro chodce. „Uvedený přechod je 
značně využíván. Vzhledem k tomu, že je na výjezdu z města, 
tak řidiči už příliš nezpomalují. Často zde překračují rychlost, 
čímž velmi ohrožují chodce na přechodu,“ říká vedoucí Měst-
ské policie Václav Řezáč. I další úseky jsou z hlediska bez-
pečnosti rizikové, do této oblasti spadá i zatáčka, kde před 
lety tragicky zemřel při autonehodě známý textař Jiří Štaidl.
„Úsekové měření by mělo hlavně sloužit jako prevence pro 
bezpečnější jízdu aut ve městě. Pokud se rychlost překročí, 
následuje trest v  podobě finančního postihu. Doufám, že 
ke zpomalení dopravy dojde a na silnicích města bude bez-
pečněji,“ říká místostarostka Karla Egidová /ODS/.

jak kamery fungují?
Kamery úsekového měření pracují na  základě automa-
tizovaného přenosu dat o provedeném měření 24 hodin 
7 dní v  týdnu. Po  projetí daného úseku se vyhodnotí 
průměrná rychlost a  jako důkaz bude sloužit pořízená 
fotodokumentace. I  v  nočních hodinách jsou kamery 
schopné vyfotit registrační značku vozidla a tvář řidiče. 
Pronajímatelem pěti kusů zařízení včetně poskytování 
souvisejících služeb na 5 let je firma AŽD Praha s.r.o., 
která zvítězila ve veřejné soutěži s nejlevnější nabídkou 
přes 5 milionů korun. Finance získané z přestupků mají 
však celý systém zaplatit.
„Tento systém působí více preventivně, neboť řidič je nucen 
po  určitou dobu jet předepsaným způsobem, což v  daném 
úseku zlepší bezpečnost v provozu,“ dodává Václav Řezáč, 
doplňuje ho tajemník MěÚ v  Říčanech Tomáš Mařík: 
„Přibude samozřejmě velké množství práce, museli jsme 
přibrat čtyři pracovníky, kteří budou agendu přestupků 
na  měřených úsecích vyřizovat. Řidiči by měli vědět, že ty 
nejhorší přestupky budou každý den vyřizovány nejdřív.“
Systém úsekového měření rychlosti spadá pod městskou 
policii, která pořizuje záznamy k  jednotlivým přestup-
kům. Každý přestupek pak vyhodnotí strážník a oznámí 
jej příslušnému orgánu města. Pak celou záležitost pře-
vezme právní odbor MěÚ Říčany v rámci vyřizování pře-
stupků v dopravě. Říčany se inspirovaly systémem v Tur-
nově, kde i  po  odečtení nákladů za  nájem kamer, platy 
úředníků a poštovné hospodaří s mírným přebytkem.
„Peníze, které neukáznění řidiči zaplatí na pokutách, by bylo 
rozumné využít na  rozšíření městské policie v  Říčanech,“ 
vysvětluje starosta Vladimír Kořen a  dodává: „Díky úse-
kovému měření se tak budou městští strážníci víc soustředit 
na udržování pořádku a bezpečnosti přímo v ulicích.“

Adéla Ambrožová
tisková zpráva města Říčany

Jiný typ měření pomocí radaru vyzkoušelo i předchozí vedení města v roce 2006

Na klíčových komunikacích v Říčanech se 
objevily kamery. Startuje testovací fáze 
úsekového měření rychlosti
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Rybník Marvánek odkryje po desítkách let svá rybářská 
tajemství. Velcí sumci, tolstolobici nebo kapři mohou 
překvapit rybářské sítě na  samotném začátku celkové 
rekonstrukce tohoto rybníka.  Marvánek je zanesený 
vrstvou sedimentů, které zhoršují kvalitu vody a jeho vy-
užití. Město se proto rozhodlo rybník a jeho okolí oživit 
a navrátit jeho dřívější slávu. Po odbahnění bude opra-
vena výpusť i hráz a na březích se objeví písčité pláže. 
Projekt, na který město získalo dotaci z Operačního 
programu Životní prostředí, potrvá téměř rok. 
Revitalizační úpravy začnou 27. září vypuštěním rybníka. 
Výlov bude probíhat několik dní a říčanští rybáři byli na vý-
roční schůzi seznámeni s detaily projektu. „Chtěl bych po-
zvat k Marvánku celé Říčany, bude to velká sláva. Tedy pokud 
se podaří po  desítkách let najít a  otevřít výpustní zařízení 
a rybník vypustit,“ vtipkuje starosta města Vladimír Kořen  
/Klidné město/ a dodává: „Výlovem začnou městské slavnos-
ti, které se ponesou ve znamení oslavy písmene Ř.“
Termín výlovu ale město zvolilo především kvůli podmín-
kám, které ukládá krajský úřad ve „Výjimce z ochranných 
podmínek zvlášť chráněných živočichů“. V rybníku totiž 
žije skokan zelený, který v říjnu již zazimovává, a pozdější 
stavební práce by mohly vést k jeho vyhynutí. „Předpoklá-
dáme, že skokan zelený se z  vypuštěného Marvánku ještě 
před zazimováním přesune na  jiné rybníky v  okolí a  tam 
zazimuje. Jinak by při odbahnění v zimě došlo k nepřípust-
nému usmrcování skokanů zelených,“ říká městský vodo-
hospodář Jiří Sedláček. 
Odbahnění rybníka včetně souvisejících prací bude probí-
hat v období od konce října 2014 do konce července 2015. 
První fáze zahrnuje vytěžení celkem 4.500 m3 sedimentu  
o průměrné mocnosti zhruba půl metru, přičemž cca 900 m3 
se využije na vytvoření litorálního pásma a 3.600 m3 se odve-
ze na skládku nebo se zužitkuje jiným způsobem. O způsobu 
naložení se sedimentem rozhodnou laboratorní rozbory.
V rámci druhé části obnovy dojde v prostoru ústí Říčanky 
do  Marvánku k  vytvoření litorálního pásma o  velikosti 
asi 2.600 m2, které bude od vodní plochy odděleno pro-
pustnou kamennou hrázkou. Pobřeží se osadí vodními 
rostlinami a zaručí tak příznivý vliv na životní prostředí. 
Poslouží i k tomu, že se nebude rybník tolik zabahňovat 
půdou z polí.
Další práce se týkají úpravy břehů, kdy se odstraní stá-
vající betonové prvky včetně betonové zídky na  březích 
Marvánku. „Na  levém břehu vytvoříme pozvolný písčitý 
přístup do rybníka v šířce asi 90 m. Písek bude cca 3 met-
ry od  hladiny pozvolna přecházet v  travnatou pláž. Pravý 
břeh opevníme za použití přírodních materiálů v délce 85 m 
od  bezpečnostního přelivu,“ popisuje Jiří Sedláček s  tím, 
že na závěr se zrekonstruuje spodní výpusť. 
Odbahněný Marvánek se napustí okamžitě po  kolaudaci 
stavby. V  případě příhodných srážkových poměrů by tak 
rybník mohl být již na podzim příštího roku opět plný vody.

Na akci město získalo podporu z Evropského fondu regi-
onálního rozvoje (ERDF) a Státního fondu životního pro-
středí (SFŽP ČR). Stavební práce zhotoví společnost PB 
SCOM s.r.o., která vyhrála v rámci veřejné zakázky s nej-
nižší nabídkovou cenou necelých 9 milionu korun včetně 
DPH. Celkové náklady díky veřejné soutěži klesly o více 
než 40 % oproti původnímu odhadu. Dotace pokryje asi 
45 % uznatelných nákladů.
„Prověřovali jsme jak přiměřenost cenových nabídek, tak 
reference jednotlivých firem a věřím, že jsme vybrali dobře,“ 
vysvětluje místostarostka Karla Egidová /ODS/. „Soutěž 
dopadla velmi příznivě,“ zakončuje starosta a  dodává: 
„Přihlásilo se 15 stavebních firem. Peníze, které oproti 
našemu rozpočtovému výhledu ušetříme, se můžou investo-
vat jinde. Důležité je zmínit, že součástí této zakázky není 
výstavba podia na  hladině rybníka. Chceme ještě prověřit 
hlukové aspekty provozu.“  
Technický dozor zajistí společnost VRV, a.s. a  autorský 
dozor zabezpečí autor projektové dokumentace, společ-
nost Pöyry, a.s.

Adéla Ambrožová
tisková zpráva města Říčany

očekávaným výlovem začne na konci září 
revitalizace rybníka marvánek v Říčanech
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Informace z radnice

Dlouholetá nejistota říčanských 
rybářů končí. Svou činnost organi-
zují desítky let z budovy, kterou sice 
postavili, ale po  roce 1989 se stala 
majetkem města. Zastupitelé teď 
souhlasili se směnou pozemků a bu-
dovy mezi městem a místní organiza-
cí Českého rybářského svazu. Město 
od rybářů získá pozemky u Marván-
ku a  doplatek přes 400 tisíc korun. 
Rybáři naopak od  města dostanou 
budovu s přilehlými pozemky. 
O  směnu pozemků říčanští rybáři 
usilují už mnoho let, přičemž bývalé 
vedení města se s  rybáři nedokázalo 
dohodnout. O směnu rybáři požádali 
po jednáních na radnici znovu na kon-
ci loňského roku a  letos v  létě se vý-
měna několika pozemků ve vlastnictví 
MO ČRS Říčany a budovy ve vlastnic-
tví města úspěšně završila. 
Podle MO ČSR Říčany dosud byly 
na  objektu prováděny jen nezbytné 
a drobné úpravy a nyní je třeba inves-
tovat do oprav značné částky. Rybáři 
se proto domnívají, že pro město je 
efektivnější návrh na převod budovy. 
O  převod objektu do  jejich vlastnic-
tví žádali zastupitele neúspěšně již 
v  roce 2007. Nyní v  srpnu dali noví 
zastupitelé výměně majetku zelenou.
„Směna pozemků mezi městem a rybáři 
je ve svém důsledku velmi logická a po-
třebná. Jako rybář a člen MO, který kaž-
doročně klubovnu navštíví, mohu potvr-

dit, že rekonstrukci si rybářská klubovna 
i místní pracovití rybáři určitě zaslouží,“ 
vysvětluje svůj souhlas radní a zastupi-
tel za Klidné město Michal Mrázek.

říčanští rybáři chtějí  
budovu opravit
Rybáři získali od  města klubovnu 
v Řípské ulici, kterou si postavili své-
pomocí členů MO ČRS. Rybářská 
organizace ji používá od  roku 1979 
a v současnosti se využívá jako sklad 
a místo pro setkání, vydávání povole-
nek a organizaci výlovů. Některé pro-
story budovy jsou ale podle technické-
ho posouzení v  špatném technickém 
stavu. Rybáři se proto chystají klu-
bovnu zrekonstruovat z vlastních pro-
středků. Předpokládané náklady jsou 
vyčísleny na 1,1 až 1,5 milionu korun.
Cena budovy byla znaleckým posudkem 
stanovena na 294 tisíc korun. Zároveň 
rybářům bude patřit i stavební pozemek 
s  plochou 179 m2 pod touto budovou, 
parcela o rozloze 8 m2 a část pozemku 
o výměře cca 249 m2 s odhadem za cel-
kovou cenu přes 153 tisíc korun. 
Říčany směnily tyto nemovitosti 
za tři parcely v okolí rybníku Dobrák. 
Jedná se o  pozemek s  rozlohou 143 
m2 a dvě vodní plochy o výměře 221 
m2 a 51 m2. Rybářský svaz městu do-
platí ještě necelých 406 tisíc korun. 
„To, že se vrací dům, který si rybáři 
vlastníma rukama postavili, je určitě 

dobře. Napravuje se minulost,“ dopl-
ňuje starosta Vladimír Kořen /Klid-
né město/ a dodává: „My ale musíme 
vyřešit i současný problém, a tím je vý-
razný propad příjmů rybářů v důsledku 
havarijního stavu Mlýnského rybníka. 
Letos se tam nechovaly žádné ryby 
a  místní sportovní rybáři nutně potře-
bují po povodních pomocnou ruku.“  
Mlýnský rybník má organizace ČRS 
dlouhodobě v  pronájmu, stará se 
o  jeho provoz, udržuje technické za-
řízení a  každý rok rybáři odpracují 
na  městském majetku tisíce brigád-
nických hodin. Odměnou za  to jsou 
finance z prodeje ryb, které pak slou-
ží k  zarybnění sportovních nádrží. 
Po  loňských červnových povodních 
je ale Mlýnský rybník vypuštěný 
a čeká se na finance na jeho opravu. 
Zastupitelstvo by proto mělo v  září 
rozhodovat o uvolnění mimořádného 
příspěvku ve výši 350 tisíc korun.
„Mnozí obyvatelé nemají tušení, že se 
rybáři velmi intenzivně starají o městský 
majetek,“ zakončuje starosta: „Čistí 
koryta potoků, hospodaří na  rybnících 
jako je Marvánek, Rozpakov, Jureček. 
Při povodních jsou důležitou složkou kri-
zového řízení a loni v červnu stáli dnem 
i nocí u stavidel, tahali naplavené klády 
a  snažili se zabránit povodňovým ško-
dám. Říčany prostě rybáře potřebují.“

Adéla Ambrožová
tisková zpráva města Říčany

rybářům se vrací klubovna. Říčanští zastupitelé 
schválili směnu mezi městem a rybářským svazem
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Z důvodu nedostatku financí hrozilo, že Sokol Říčany 
a  Radošovice bude muset na  čas zastavit kompletní 
rekonstrukci zázemí sokolského hřiště. Budova šaten, 
která byla dříve v dezolátním stavu, získala novou fa-
sádu včetně oken, dveří a podlah. Na opravy interiéru 
už ale nezbývaly peníze, a tak se na návrh starosty roz-
hodli říčanští zastupitelé uvolnit půl milionu korun. 
„Během sokolské akademie jsem se byl podívat na  to, jak 
rekonstrukce probíhá. Přišlo mi velmi líto, že se stavba 
vlastně ještě nedá používat,“ říká k  tomu starosta Říčan 
Vladimír Kořen /Klidné město/ a dodává: „Sokolům jsme 
pomohli už před časem mimořádným příspěvkem.“ 
Zatím celkové náklady na opravu dosáhly částky 1 mili-
onu korun. Půl milionu pokryl grant z Programu rozvoje 
venkova - Leader od MAS Říčansko, 250 tisíc korun daro-
valo na akci město Říčany a podobnou částku investovala 
sama jednota Sokola. 
Nejdříve se díky brigádníkům demontovala původní ne-
vyhovující budova, která byla v havarijním stavu. Poté se 
během jara stavební práce přesunuly na  realizaci hrubé 
stavby s kompletním obvodovým pláštěm včetně přípojek, 
izolace, oken, dveří a střechy s odvodem dešťových vod. 

Interiér je nyní v nouzové variantě
Bohužel se oddílu nepodařilo získat cca 500 tisíc korun 
z  grantu Středočeského kraje, které měly být využity 
na  kompletní opravu vnitřních prostor objektu. Vnitřní 
vybavení je tak v současné chvíli dokončeno pouze v čás-
tečné variantě. Sokolové proto měli v  plánu na  úplnou 
modernizaci klubovny včetně nových sprch a toalet získat 
potřebnou částku jiným způsobem, například za pomoci 
členů oddílu a rodičů navštěvujících dětí. 
„V interiéru tak chybí vnitřní příčky, podlahy, rozvody sítí, 

obložení stěn a podhledů, veškeré vybavení. Objekt proto 
nyní můžeme používat jen jako sklad náčiní. Abychom za-
jistili uživatelům hřiště alespoň základní podmínky, půj-
čili jsme si z vlastních prostředků na realizaci části veřej-
ných toalet,“ říká Robert Bělohlávek, starosta TJ Sokol 
Říčany a Radošovice.
Právě během akademie se starosta Sokola dohodl se 
starostou města, že budou hledat rychlé řešení svízelné 
situace. „Sokolské hřiště využívají říčanští školáci, na což měs-
to dává Sokolům pravidelný příspěvek,“ popisuje Vladimír 
Kořen způsob řešení situace a doplňuje: „Zastupitelům jsem 
navrhl, abychom tento příspěvek uhradili na šest let dopředu. 
Jsem rád, že se našla na zastupitelstvu jednoznačná shoda – 
zleva doprava, od  Klidného města k  ragbistům. Výsledek je 
perfektní. Sokolové můžou ještě v průběhu léta stavět.“

Plány na modernizaci hřiště do budoucna
Tím však zvelebování atletického hřiště nekončí. Sokolové 
zde chtějí v budoucnu vytvořit umělý povrch běžecké dráhy 
nebo nové osvětlení pro využití areálu i v pozdních večerních 
hodinách. „K  tomuto máme již zpracovanou dokumentaci 
a při nejbližší příležitosti chceme zkusit využít jakýkoliv z do-
tačních titulů. Pokud by se toto podařilo, rádi bychom ještě do-
plnili několik protahovacích prvků pro mládež i seniory a jako 
bonbónek instalovali malou horolezeckou stěnu. Ideální doba 
realizace všech částí by byla do tří let, ale vše závisí na možnos-
tech získání finanční podpory,“ doplňuje Robert Bělohlávek.        
Sokolské hřiště s oválnou dráhou v Říčanech vybudovali 
Sokolové vlastními silami v roce 1935. Slouží nejen oddí-
lu Sokola, ale i různým sportovním organizacím, školám 
a celé veřejnosti. Sportovní areál nabízí travnatou plochu, 
atletickou dráhu v délce 236 metrů, doskočiště pro skok 
daleký, stanoviště pro vrhačské disciplíny a  dva kurty 

Říčany mimořádně uvolnily půl milionu korun 
na opravu šaten na sokolském hřišti
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s  umělou trávou (volejbalový kurt a  kombinovaný kurt 
s basketbalovými koši).
„Stále nám roste počet zájemců o  užívání hřiště, a  když 
pak vidíte ty desítky a  dnes už stovky spokojených dětí 
a rodičů, kteří odchází z tréninku nebo vydařené akce, je 
to ta nejlepší satisfakce a zároveň hnací motor veškerého 
našeho snažení,“ zakončuje starosta říčanského Sokola.

Projekt byl financován z výzvy MAS Říčansko, Program 
rozvoje venkova, opatření IV.1.2., Osa IV.Leader.

Adéla Ambrožová, tisková zpráva města Říčany

Po více než třech měsících od požáru na Stadionu Jose-
fa Kohouta, který zničil zázemí ragbyového Mountfieldu 
Říčany, představil klub zastupitelstvu města vizualizaci 
nového stánku. Ten by měl sloužit nejen extraligovému 
A-týmu, ale především mládežnickým mužstvům. Říčan-
ský klub patří k nejlepším v republice v práci s mládeží, 
o čemž svědčí čtyři mistrovské tituly v uplynulé sezoně.
„Dlouho jsme přemýšleli, jak rekonstrukci stadionu po-
jmout. Nechceme jen přestavět vyhořelé prostory, v hlavách 
pořád máme i loňské povodně, kdy voda poškodila naše vy-
bavení. Proto chceme jít cestou bezpečí pro následující roky 
i  další generace,“ uvádí prezident Mountfieldu Říčany 
David Frydrych.
Na  srpnovém jednání Zastupitelstva města Říčany se 
projednávala Smlouva o  spolupráci a  investiční záměr 
na  rekonstrukci šaten Rugby Clubu Říčany. „Vycházeli 
jsme z  toho, že původní objekt pochází z  poválečné doby 

a je tedy již zastaralý. Nyní půjde o jednoduché řešení, ale 
maximálně promyšlené, aby odpovídalo fungování sportov-
ců v 21. století a zároveň s sebou neslo minimální náklady 
na provoz a údržbu,“ doplňuje záměry Frydrych.
Jde o projekt, který by se měl stát chloubou města. „Tech-
nologicky půjde o  výjimečnou stavbu, protože například 
k  ohřevu vody využijeme tepelné čerpadlo, založení nové 
části budovy vyřešíme speciální ´vanou´, která ve  spoje-
ní s  povodňovými zábranami ve  vstupních dveřích zajistí 
maximální ochranu proti velké vodě a opakování se nepří-
jemností z června 2013,“ říká Frydrych a dodává: „Musím 
za  všechny ragbisty poděkovat městu za  vstřícný přístup, 
nejen s  pomocí okamžitě po  požáru, ale i  v  tom směru, že 
má zájem, aby klub i dál fungoval na špičkové úrovni. Ob-
rovský dík patří také dárcům z veřejné sbírky. Doufám, že je 
neurazí, když je zveřejníme. A ještě jednou děkujeme. “

(vích)

Dárci veřejné sbírky na opravu šaten ragbyového klubu Mountfield Říčany
Vladimír Broukal, Josef dvořák – zlatníky, Olga Frydrychová, radek Šesták, ing. Milan rázga, aneta Frydrychová, Stanislava Burdová, Lucie rohlíková, rugby 
club České Budějovice, Tomáš Novák, Marek hora, ing. Ivana Mimrová, hana Špačková, Jan rohlík, Jan Blaško, zdeněk Suchý, rudolf Flachs, Jan Mareš, 
ing. Vladimír Miřácký, Miroslav Javůrek, Michal Schlanger, Jaroslav rohlík, Michal Popp, Vlastimil Palata, aleš Prokop, hamon-hebbrecht ced., Ondřej Fořt, 
Pavel Šmolcnop, Pavel Buček, TJ Sokol Mariánské hory, Jan Káninský, Miroslav Bureš, TJ Tourist Říčany, Václav heřman, Tomáš Breburda, roman hujer 
Vítek, Štěpán Čekal, Tony Novák, Jara Bednařík, Matěj rázga, Milan haitman, zdeňka Sadílková, Sportovní klub Babice, zdeněk Čapek, Tomáš Klouček, 
Pavel richtr, Kobiánovi, Tomáš Kohout, ing. Marek Štochl, Eva Škabradová, Jan Vrkoč, rc Praga Praha, Libor Král, Lavička z aše, ing. roman Šebl, Miroslav 
Langr, antonín Brabec, Miloslav Kohout, Jan Beneš, Jana Fořtová, Petr Juřica, Martin horn, Ivana Šulcová, Mitchell John Kendal, ing. Jaroslav Borovský, Petr 
Michovský, Manželé h.a J.Borovský, Michal rus, Blaka a Petr Formánkovi, zbyněk Kadlec, Igor Mesenský, Vladimír Jelínek, Mudr. Michal Mrázek, Tomáš 
Tůma, cimprichovi, Kateřina Langpaulová, Miroslav Němeček, ing. Jiří Niznik, Standa Křeček, Vladimír Jäger, Petr Sládeček, Pavel Bureš nejmladší, dPd, 
Jiří Váňa, dana a Vojta Maršíkovi, Old Boys Praha, Miroslav Němeček, Jiří henzl, Jan Kohoutek, Iveta holá, Jaromír Valenta, Milo a Pupin Freiwillogovi, 
Mudr. hana Vojtová, Lucie a Pavel Mářovci, Martin Pekárek, Irena Šmolcnopová, Karel Máslo, Matěj John, Olga Řeřábková, Ondra Tůma, Frintovi, Tomáš 
Nevický, david roj, Jelínek tým - Okopávaná Říčany, Mládež rugby Petrovice, Jitka Javůrková, Jiří Němeček, 4 Slavíčci pro ragby, Ludmila Samcová, Jan 
Šťípek, Václav Samec, Matěj a Jiří Šimečkovi, rc Sparta Praha, Jiřina Mašková, František Mašek, raďáci, Květa Valešová, FK radošovice, Marek Valeš, 
Lenka a david Maškovi, ČSru, Vojta rašín, Mudr. Ivana Koudelková, zdeněk Stupka, zdeněk Pánek, rc dragon Brno, Karel Křípal, František roušar, 
Pavel zachariáš, autoservis Frydrych, Štěpánka duffková, daniel chytil, andrea hermová- rc Plzeň, Jakub Strnad, Karel Suchánek, Václav dvořák, alžběta 
Froňková, Jan Trnka, Martin Javůrek a Lucie zatloukalová, Miloš Pešek, Blyth s.r.o., Jarošová & Suchopár, Jiří Červenka, Sdh Kuří, Josef Vostřák, Michal Fred 
Fürst, JaNuS spol. s r. o., Michal Šmahel, Jan Trojánek – BENET, Jaroslav holoubek, Mudr. Vladimír Bureš, Mudr. Michaela Burešová

Vizualizace, jak by mohl vypadat říčanský ragbyový 
stadion po rekonstrukci po květnovém požáru.

Zd
ro

j:	
BM

L

ragbyový klub předložil zastupitelstvu vizualizaci 
rekonstrukce vyhořelého stadionu
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Plocha u  rybníka Jureček mezi beachvolejbalovým 
hřištěm a  tenisovými kurty se dočkala významné re-
vitalizace. V  jedinečné lokalitě, kde prochází 50. rov-
noběžka, vzniklo posezení pro odpočinek s  lavičkami 
a  netradičními herními prvky. Město zde nechalo vy-
tvořit i  unikátní kamenný obelisk, kterým 50. rovno-
běžka prochází. Projekt financuje z  větší části Pro-
gram rozvoje venkova SZIF. 
„Přemýšlíme, jak naše město zatraktivnit. To, že jsme na 50. 
rovnoběžce, je určitě zajímavé a  dá se s  tím pracovat,“ říká 
starosta Vladimír Kořen /Klidné město/ a dodává: „Říčany 
jsou na  významné zeměpisné kružnici, která obepíná celou 
zeměkouli. 50. rovnoběžka prochází 13 zeměmi, městy jako 
Charkov či Winnipeg, překračuje největší veletoky světa Amur, 
Irtyš, Volhu. Dotýká se míst tragických jako je Osvětim nebo 
jaderná střelnice Kurčatov, kde Sověti odpálili 700 atomových 
bomb. Rovnoběžka vzbuzuje romantické představy o přírodě 
kanadských horských rezervací, stepní divočiny v Mongolsku, 
míjí aktivní sopku Fussa na  ostrově u  Kamčatky. Prochází 
útesy Velké Británie nebo letištní dráhou ve Frankfurtu nad 
Mohanem. A taky koupalištěm na Jurečku.“ 
Oblíbený areál rybníka Jureček nabízí koupání, posezení 
na lavičkách nebo i různé sportovní aktivity jako dětské hřiš-
tě, různé herní prvky, hřiště pro plážový volejbal či ping-pon-
gový stůl. Na jaře loňského roku se město rozhodlo zvelebit 
i prostor mezi mezi beachvolejbalovým hřištěm a tenisovými 
kurty, který byl dlouhá léta zarostlý a zanedbaný.
Projekt oživení zahrnoval dvě etapy úprav. První revitalizační 
práce, které se týkaly vykácení náletových porostů, zatravně-
ní, vybudování mlatové cesty, vyznačení průběhu 50. rovno-
běžky a umístění informativního obelisku, proběhly během 
jara loňského roku. Ve  druhé fázi, z  níž většina zásadních 
částí byla dokončena v červnu 2014, se lesopark doplnil la-
vičkami a netradičními herními prvky z přírodních materiálů.  

Odpočinkové místo pro děti i dospělé
„Místo jsme osadili novými lavičkami z  masivního dřeva 
a  novými odpadkovými koši. Také jsme zde instalovali za-
jímavé dětské prvky, které tvoří lanová lávka, prolézačka 

z kuláčů (neštípaný oblý kus dřeva) a otočná kladina,“ po-
pisuje koordinátor revitalizace Jiří Skočdopole. 
Navíc v  místě průsečíku 50. rovnoběžky vytvořil akade-
mický malíř a  sochař Zdeněk Hůla netradiční kamenný 
obelisk, který je vysoký 2,8 metru a má proříznutý průzor 
v  ose 50. rovnoběžky. Navazuje na  něj žulový práh přes 
cestu, který vyznačuje průběh rovnoběžky.
Do  konce léta se řešilo ještě pár posledních detailních 
úprav. „Bylo třeba dodat řetěz na žulové patníky, osít pro-
stranství travním semenem, upravit bezprostřední okolí ka-
menného obelisku a osadit informační cedule,“ dodává Jiří 
Skočdopole s  tím, že tyto práce se provádí na konci léta 
z důvodů nutnosti nezakládat trávník kvůli vyschlé půdě.
„Velkým přínosem pro říčanské občany i  návštěvníky 
města je vybudování kvalitní šotolinové cesty podél Ju-
rečku k  tenisovým kurtům TK Radošovice. Díky tomu se 
otevřela nenáročná, ale příjemná vycházka lesem okolo 
rybníka. Z  vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že trasa je 
hned od  svého otevření hojně využívaná turisty, cyklisty 
i maminkami s kočárkem. Ti ji využívají například cestou 
na tenis, fotbalové hřiště, na cyklovýlet či krátkou vycház-
ku po dobrém obědě v nedaleké restauraci,“ doplňuje za-
stupitel David Michalička /Klidné město/.
V budoucnosti zde radnice chystá umístění dalších drobných 
kamenů s vyříznutou linkou dále do prostoru podle průběhu 
rovnoběžky v lese nebo na protějším břehu Jurečku. Celkové 
náklady na oživení místa dosáhly částky přes 600 tisíc korun, 
z  čehož dotace z  Programu rozvoje venkova SZIF tvořila 
314.910 Kč. Projekt byl financován z výzvy MAS Říčansko, 
Program rozvoje venkova, opatření IV.1.2., Osa IV.Leader. 
Zbylou část uhradilo město ze svého rozpočtu.

Adéla Ambrožová
tisková zpráva města Říčany

U rybníka Jureček vzniklo posezení  
na 50. rovnoběžce 
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Komunikace II/101 od dálnice D1 do Říčan prošla na jaře 
kompletní rekonstrukcí. V  pátek 18. července došlo 
za přítomnosti hejtmana Miloše Petery a starosty Říčan 
Vladimíra Kořena k slavnostnímu přestřižení pásky, kte-
rá symbolicky obnovila provoz po této frekventované sil-
nici. Také pokračují jednání kraje a ŘSD o trase Pražské-
ho okruhu, který by odtud odvedl kamionovou dopravu.
Stavební úpravy téměř tříkilometrového úseku od dálni-
ce D1 až po křižovatku s Lipanskou ulicí trvaly přes dva 
měsíce a vyžádaly si úplnou uzavírku. Opravu ve výši 28,4 
milionu korun financoval Středočeský kraj s  podporou 
Regionálního operačního programu Střední Čechy.  
Rekonstrukce, která zahrnovala kompletní výměnu vo-
zovky včetně zlepšení podloží, probíhala po  etapách. 
Dělníci také vytvořili nový odbočovací pruh do Voděrádek 
a u vjezdu do města středový ostrůvek. Nepříjemná situa-
ce zde ale pokračuje pro chodce, kteří kvůli husté dopravě 
nemohou ulici bezpečně přecházet. 
Podle vedoucího krajského odboru dopravy Lukáše 
Kopřivy však není v  plánu vybudování přechodu nebo 
zpomalovacích prahů, protože jde o silnici vedoucí mimo 
město s charakterem obchvatu, a došlo by tím k narušení 
plynulosti provozu. Jediným řešením se zdá vybudování 
nadjezdu nebo podchodu. 
Starosta Říčan Vladimír Kořen /Klidné město/ k  tomu 
říká: „S úpravami pro chodce se počítá v další fázi směrem 
do města, například v propojení s Černokosteleckou ulicí.“ 

jednání o trasách Pražského okruhu 
Středočeský kraj chce na křižovatce s Kolovratskou ulicí 
postavit i kruhový objezd a v budoucnu počítá i s výstav-
bou přeložky mezi Říčany a Úvaly, potíže jsou ale s výku-

py pozemků a vzhledem k hustému osídlení i se samotnou 
volbou trasy. „Je velký problém tu silnici umístit do krajiny, 
aby nikomu nevadila,“ podotkl ČTK Lukáš Kopřiva. 
Vše ale záleží na čerpání evropských dotací v novém pro-
gramovacím období. V současné době jedná kraj s ŘSD 
i  o  dostavbě Pražského okruhu a  jeho nové možné tra-
se, která by z opravené Říčanské ulice odvedla tranzitní 
dopravu. Kamiony projíždějící po  této silnici totiž velmi 
zatěžují Říčany. Současná varianta trasy okruhu ale na-
ráží na odpor lidí v Běchovicích. Podle hejtmana Miloše 
Petery /ČSSD/ se nově řeší dva úseky, a to propojení D1 
a D11 a rychlostních silnic R6 a R7.
Vladimír Kořen se však kvůli hledání nové trasy obává 
dalšího zdržení a nelíbí se mu, že se zbytečně investovalo 
do dosavadního projektu. „Na nové trase se může objevit 
podobný problém, jako je v Běchovicích,“ míní. 

Adéla Ambrožová
tisková zpráva města Říčany

Hejtman Středočeského kraje a starosta Říčan 
slavnostně otevřeli opravenou dálniční přípojku
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Koncem prázdnin skončily staveb-
ní práce v  interiéru rondelu vlako-
vého nádraží. Během léta tu město 
postavilo vestavbu, která zahrnuje 
čekárnu pro cestující, infostánek 
města a pracoviště Městské policie 
Říčany. Slavnostní otevření pro-
běhne v polovině září. Prostor ron-
delu chce město vymalovat a  zdi 
mají ozdobit podpisy známých 
osobností i říčanských občanů. 
„Prostor nádraží byl neobyčejně zane-
dbaný, špinavý,“ komentuje výstav-
bu radní Vladimír Polánský /Klidné 
město/ a  dodává: „Doufám, že ve-
stavba přinese větší kulturu cestování. 
Cestující se budou moci v  zimě ohřát 
v čekárně, turisté dostanou informace 
a  vandalové před odjezdem z  páteční 
zábavy budou vědět, že vedle nich úřa-
duje městská policie.“
Stavba s  kruhovým půdorysem je 
umístěná v  prostoru mezi schodiš-
těm a  rampou na  severovýchodní 
straně kolejiště. Bude sloužit jako 
čekárna pro cestující doplněná o  in-
fostánek města a  městské policie. 
Objekt je klimatizovaný, přičemž 
klimatizace je schovaná za reklamní-
mi panely a příhradovou konstrukcí, 
která slouží jako světelná rampa pro 
přilehlý prostor cyklostojanů. 
„V  polovině prázdnin byla hotová již 
nosná konstrukce rondelu včetně opláš-
tění. Během srpna došlo k  položení 
dlažby a  vybavení interiéru typizova-
ným nábytkem. S  mírným zpožděním 

z  důvodu víceprací se nám podařilo 
stavbu dokončit před koncem léta,“ 
říká Alice Štěpánková, vedoucí oddě-
lení investic města s tím, že slavnostní 
otevření se uskuteční na začátku září. 
Město se snaží zlepšit v rondelu kom-
fort pro obyvatele a cestující, rozšířit 
zázemí nádraží a  zvýšit bezpečnost. 
Za  návrhem projektu stojí architek-
tonické studio Prague Architects 
s.r.o. a realizaci stavby ve veřejné za-
kázce získala společnost ATOS s.r.o.

Podepište se  
na Zeď říčaňáků
Po dokončení stavebních prací se inte-
riér rondelu vymaluje podkladní bar-
vou. Na stěny se poté budou průběžně 
aplikovat podpisy dle grafického návr-
hu akademických výtvarníků Zdeňka 
a  Petra Hůlových ve  spolupráci s  Pe-
dagogickou fakultou UK. Malíř navíc 
připravil i grafický návrh textu, který 
je umístěn u vstupu do rondelu. 
„Dlouho jsme přemýšleli, jakou výzdo-
bu by respektovali i sprejeři, a nakonec 
jim vlastně jdeme naproti,“ vysvětluje 
starosta Vladimír Kořen /Klidné měs-
to/:  „Podpis je výtvarným dílem, kali-
grafií. Ať jej udělá osmdesátiletý senior 
zvyklý na  úhledné písmo, nebo mladík 
formou tagu. Věřím, že podpis význam-
ného hokejisty nebo umělce, který má 
vztah k Říčanům, prostě vydrží.“
Do výzdoby se zapojí žáci a studenti 
říčanských škol, kteří budou vyrábět 

šablony jednotlivých podpisů. Naná-
šet je budou zkušení výtvarníci, aby 
vytvořili jednotný design. Svůj volný 
prostor dostanou i sprejeři.  Celý pro-
jekt má probíhat několik let. 

Zajištění bezpečnosti  
a poskytování informací
Vytápěná a  odvětrávaná čekárna 
poskytne 30 míst k  sezení. Místnost 
městské policie bude sloužit jako ob-
časná služebna a dohled nad prosto-
ry nádraží. Přítomnost strážníků má 
vést především k  udržení pořádku, 
zamezení vandalismu a sprejerství. 
„Provoz na  novém pracovišti bude vy-
cházet z aktuálních potřeb. Zejména se 
zaměří na problematické časové úseky, 
kdy je větší riziko porušování veřejného 
pořádku. Strážníci budou na místo do-
cházet na  určitou dobu, sledovat zde 
veškeré kamerové body ve městě a prů-
běžně provádět obchůzku nejbližšího 
okolí,“ říká Václav Řezáč, vedoucí MP.  
Informační kancelář bude poskytovat 
informace pro cestující. Informační 
panely, které jsou výrazným prvkem 
architektonicky jednoduché vkusné 
stavby, zlepší orientaci na  nádraží 
a budou propagovat Říčany. 
„Říčanské infocentrum již dlou-
hodobě usilovalo o  rozšíření svých 
služeb i  na  jiná místa ve  městě.  Stá-
nek na  nádraží, kde denně prochází 
stovky lidí, je proto ideálním řešením 
k představení našeho města turistům. 
Poskytneme též informace o  dopravě 
a  kulturním a  sportovním dění v  obci 
a  okolí. Rádi bychom, aby toto druhé 
informační centrum bylo pro zákazní-
ky otevřené každý den včetně víkendů, 
a to nad rámec otevírací doby stávají-
cího centra na náměstí. V září budeme 
rozjíždět zkušební provoz,“ sdělila za-
stupitelka Jarmila Voráčková /Klidné 
město/ ze společnosti Mediální a ko-
munikační servis Říčany, o. p. s., kte-
rá se bude o IC v rondelu starat.
Město uvolnilo na tuto stavbu cca 3,8 
milionu korun ze svého rozpočtu.

Adéla Ambrožová
tisková zpráva města Říčany

Vestavba rondelu nádraží v Říčanech se v září otevře 
veřejnosti. lidé se mohou podepsat na Zeď Říčaňáků
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Stavební projekty jedou na plné obrátky!
Jak přes letní měsíce pokračovaly zásadní stavební projekty v Říčanech? 

 

 

do finále se blíží rekonstrukce ulic rýdlova a Štefánikova, která zahrnovala 
kompletní výměnu vozovky včetně podloží. Úsek od ulice Štefánikova po kři-
žovatku s ulicí 5. května se otevřel již v průběhu srpna. 

Mezi další podstatnou stavbu, která vzniká na Komenského náměstí vedle dPS 
Senior v Říčanech, patří denní stacionář. do konce září by zařízení pro seniory 
se sníženou soběstačností a potřebou celodenní péče mělo být hotovo. 

Projekt financuje z 90 % dotace z Operačního programu Životní prostředí 
a potrvá do září 2014.  

V rámci poslední IV. etapy se opravuje rýdlova ulice po křižovatku s ulicí 
Politických vězňů. Konečný termín dokončení celé stavby je 19. září 2014. 
Projekt je hrazen s podporou rOP Střední Čechy.

Nová školní zahrada se tvoří také v areálu nedávno zrekonstruované Mateř-
ské školy u Slunečních hodin. revitalizace hřiště v nevšedním stylu využívá 
přírodní prvky a materiály pro zdravý vývoj a potřeby dětí. 

V rychlém tempu se staví i Mateřská škola zahrádka na pozemku na křižo-
vatce ulic Otavská a Labská. hrubá stavba budovy, která pojme až 112 dětí, 
již stojí. Kompletní dokončení se očekává do konce listopadu. Na projekt 
město získalo dotaci z rOP Střední Čechy.

Adéla Ambrožová
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Odbor sociálních věcí a  zdravotnictví města Říčany 
realizuje od  letošního února projekt „Zvýšení kvality 
sociálně-právní ochrany dětí ve správním obvodu v Ří-
čanech“, který je financován z prostředků Evropského 
sociálního fondu. 
V rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstna-
nost uspělo město s žádostí o dotaci na projekt, který reagu-
je na změny v oblasti zajištění sociálně-právní ochrany dětí, 
které přinesla novela zákona č. 359/1999 Sb. Jeho cílem 
je vytvoření podmínek pro systematickou práci a podporu 
standardizace orgánu sociálně-právní ochrany dětí. 
Projekt zahrnuje posílení současného týmu o tři sociální pra-
covníky, kteří budou proškoleni na  akreditovaných kurzech 
MPSV a MŠMT a získají materiální i technické vybavení. Sou-
časně se podpoří a zajistí další profesní rozvoj všech ostatních 
pracovníků. „Cílem projektu by nemělo být jen naplnění zá-
konných povinností a zavedení standardů kvality, ale nastavení 
a zkvalitnění sociální práce směřující na ohrožené děti a rodiny,“ 
říká Blanka Spolková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdra-
votnictví. Také dojde k nastavení systému odborné spolupráce 
mezi orgánem sociálně-právní ochrany dětí a dalšími spolu-
pracujícími subjekty. V  neposlední řadě se zvýší informova-
nost laické i odborné veřejnosti o činnostech OSPOD. 
Blanka Spolková doplňuje: „Bez spolupráce a  podpory 
ostatních subjektů by to bylo složité, proto se snažíme v rám-
ci pořádání „kulatých stolů“ navázat spolupráci a otevřeně 
diskutovat o  problémech s  odborníky z  různých oblastí. 
Osloveni byli soudci, psychologové, pediatři, zástupci orga-
nizací pomáhající týraným a zneužívaným osobám, organi-
zace zaměřené na náhradní rodinnou péči a řada dalších. 
V současné době již proběhlo pět „kulatých stolů“ a každý 
přinesl mnoho poznatků pro všechny zúčastněné. V  pořá-
dání „kulatých stolů“ budeme i nadále pokračovat.“  

V rámci projektu se připravuje i rozšíření webových strá-
nek města, kde budou kontakty na odbornou pomoc pro 
rodiny i  děti. Uživatelé najdou na  webu rovněž aktuální 
informace z činnosti sociálně-právní ochrany dětí a pře-
devším z akcí pořádaných pro děti ze sociálně znevýhod-
něného prostředí jako výlety, besídky nebo bazárky.
„I město přispělo v poslední době k posílení aktivit v této oblas-
ti. Svým příspěvkem umožnilo třídenní výlet dětem ze sociálně 
slabších rodin po řece Sázavě. Akce se mohla uskutečnit také 
proto, že se našlo hodně lidí, i mimo zaměstnankyně OSPODu, 
kteří věnovali svůj volný čas dětem. Myslím si, že je to správná 
cesta,“ doplňuje místostarostka Karla Egidová /ODS/.
Projekt probíhá od  února 2014 a  potrvá až do  června 
příštího roku. Dotace v maximální výši 3 538 457,78 Kč je 
hrazena z 85 % z prostředků Evropského sociálního fondu 
a z 15 % ze státního rozpočtu.

Adéla Ambrožová
tisková zpráva města Říčany

V areálu Základní školy Bezručova vzniklo během červen-
ce nové víceúčelové sportovní hřiště 15 m x 8 m. Jedná se 
o malé bezpečné sportoviště pro účely školní tělesné výcho-
vy, sportovní aktivity školní družiny a  centra Mraveniště. 

Nové víceúčelové hřiště v areálu Základní školy Říčany

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

město díky dotaci zkvalitňuje služby 
sociálně-právní ochrany dětí v Říčanech

Hřiště je osazeno dvěma koši na streetball, sloupky na vo-
lejbal, nohejbal, soft tenis a dvěma vestavěnými brankami 
na kopanou a florbal. Povrch sportovní plochy tvoří umělý 
polyuretan, který je bezpečný pro děti a má dlouhou život-
nost. Prostor kolem hřiště je oplocen a zabezpečen sítí. 
Projekt je spolufinancován Evropskou Unií z  Evropského 
zemědělského fondu pro rozvoj venkova v rámci osy IV. LEA-
DER prostřednictvím Státního zemědělského MAS Říčansko. 
Nové hřiště stálo 460.734 Kč, z  dotace nebude hrazeno 
pouze 21% DPH. 

Zuzana Miltnerová
odbor kanceláře starosty
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Říčanští hasiči v červenci likvidovali požár v říčanském 
lese, ke kterému pravděpodobně došlo vinou vandalů 
a  nezodpovědným jednáním. Bohužel se nepodařilo 
zachránit srubový altán nad starým koupalištěm, který 
lehl popelem. Celý případ je pro podezření z trestného 
činu v řešení Policie ČR.
Ve čtvrtek 10. července v ranních hodinách bylo na Měst-
skou policii Říčany nahlášeno oznámení, že shořel sru-
bový altán v lese nad starým koupalištěm a doutnají tam 
zbytky požářiště. Na  místo tak ihned vyjeli hasiči spolu 
s policií. Škody jsou vyčísleny na téměř 150 000 Kč. Cena 
zničeného altánu, který byl vybudován v roce 2007, činí 
126  300 Kč. Dalších cca 15  000 Kč je v  hodnotě dřeva 
okolních stromů, které oheň také poškodil. 
„Naštěstí se v tu dobu ochladilo a nastalo deštivé počasí, tu-
díž se oheň nemohl šířit dále do porostu. Spolupráce všech 
zainteresovaných složek probíhala velmi dobře. Místo bylo 
zabezpečeno a monitorováno do dalšího dne z obavy mož-
ného rozšíření ohně kořenovým systémem,“ řekl Radek 
Smetánka, vedoucí odboru životního prostředí. 
„Je velká škoda, že jsme přišli o jeden ze tří dřevěných altánů 
v říčanském lese, které slouží k odpočinku všem návštěvníkům 
lesa. Město navíc předtím uvažovalo o přemístění tohoto altánu 
blíže k frekventovanému místu mezi fotbalovým hřištěm a sta-
rým koupalištěm,“ dodala místostarostka Karla Egidová.
Celá záležitost je stále v řešení policie ČR. Na vině jsou pa-
trně vandalové nebo mládež, která se zde často setkávala. 
„K události došlo pravděpodobně vinou vandalů, kteří svým 
nezodpovědným jednáním zapalovali v lese u altánu oheň. 
Na vině může být i mládež, která se zde průběžně scházela. 
Ale zatím nelze prohlásit, že šlo o úmyslné založení, mohlo 
jít i o nedbalost.“ sdělil vedoucí Městské policie Václav Ře-

záč. Veškeré poznatky z kontrolní činnosti městské policie 
včetně totožností osob, které se v dané lokalitě průběžně 
zdržovaly, byly předány pro potřeby vyšetřování policii 
ČR. Městská policie navíc žádala občany o pomoc vedoucí 
k dopadení pachatele nebo skupině pachatelů. Nejednalo 
se totiž o první takový případ.
„V  rámci prevence je vhodné oznamovat mj. skupinky po-
dezřelé mládeže, která zejména podobně odlehlá místa 
ráda využívá k jiným účelům, než jsou určeny. Samozřejmě 
se může jednat i  o  osoby bez domova nebo osoby holdující 
omamným prostředkům. Bez všímavosti občanu a včasného 
oznámení jen těžko lze chránit majetek nás všech. Doufá-
me, že viníci budou potrestáni,“ zakončuje Václav Řezáč. 
Zapálení altánu mohlo způsobit mnohem rozsáhlejší po-
žár v lese, o čemž svědčí ohořelé stromy v blízkosti altánu. 
Podle bezpečnostních jednotek bylo jen velké štěstí, že 
nedošlo k  větším škodám. Pokud by se požár rozšířil až 
k obydlí, mohl vést i k ohrožení života zde žijících osob.

Adéla Ambrožová
tisková zpráva města Říčany

V říčanském lese shořel srubový altán. Podezřelými 
ze zavinění požáru jsou vandalové nebo mládež
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Po provedení opravy povrchu Roose- 
veltovy ulice v  Kuří (v  Kuříčku byla 
v  důsledku jednání se silničním 
správním úřadem oprava odložena 
kvůli budoucímu uložení nových 
sítí do tělesa komunikace) a převzetí 
správy zeleně na  kruhovém objezdu 

by Roosveltova ulice opět mohla být v celé své délce dů-
stojným příjezdem do našeho města.
Během léta se podařilo vyjednat, že bude na ROPu Střed-
ní Čechy vypsána poslední výzva určená na rekonstrukce 
a  modernizace silnic II. a  III. tříd. Šance na  provedení 
opravy hlavní příjezdové komunikace do centra města tak 
výrazně vzrostla. Pokud bude projekt odsouhlasen a získá 
dotaci, proběhne rekonstrukce této komunikace v příštím 
roce. Projektovou dokumentaci připravilo město. Jeho 
součástí bude kromě rekonstrukce silnice také řešení 
komplexního odvodnění, rekonstrukce vodovodu, chod-
níků a veřejného osvětlení. 
Další zlepšení stavu krajských komunikací na našem úze-
mí nás čeká ve Strašíně, kde se podařilo vyjednat prove-
dení pokládky nového povrchu. Oprava proběhne v září. 
V  dnešní době již měla být prováděna oprava lokálních 
poruch povrchu Černokostelecké ulice spolu s  vyspráv-
kou podkladních vrstev a  provedením vodorovného do-
pravního značení. Investorem je ŘSD, které si prochází 
nelehkým obdobím střídání vedení a zřejmě i v důsledku 
těchto skutečností dochází k dalšímu odkladu. Termín za-
hájení se dle aktuálních informací odkládá na říjen.. 
Reálně se jeví provedení opravy dalšího úseku Olivo-

vy ulice od  nově vybudovaného úseku u  Pomezní ulice 
po Jasmínovou ulici, kde již probíhá soutěž na dodavate-
le. Zde by se na rozdíl od předešlých silnic jednalo o in-
vestici města. Projekt byl zařazen mezi ty, které by měly 
obdržet prostředky. Jasno bude do konce září podle na-
výšení alokace z předpokládaných úspor ze soutěží i pře-
počtu kurzových rozdílů (dotační rámce jsou nastaveny 
v  Eurech). Připravenost města včetně vysoutěženého 
dodavatele je z důvodu časových požadavků na ukončení 
projektů dobrým předpokladem získání dotace a prove-
dení opravy této nevyhovující dopravně velmi zatížené 
komunikace.

Miloslav Šmolík
radní města a krajský zastupitel

Další zlepšení stavu říčanských silnic na obzoru
Informace z radnice
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V červenci zavítalo do Říčan 50 středoškoláků ze Špa-
nělska, Maďarska, Holandska a  Slovenska. V  rámci 
výměny a  spolupráce s  Asociací pro podporu vzdělá-
ní a  sdružením Parentes přijeli dobrovolně pracovat 
do  říčanského lesa. Vřelého přivítání se jim dostalo 
také na radnici v Říčanech.
Od úterý 22. do pátku 25. července strávili studenti prázd-
ninový týden na  Říčansku. Hoši ve  věku 16 - 18 let se 
pod vedením správců lesa zúčastnili dobrovolné brigády 
v městském lese, kde se každý den asi čtyři hodiny podíleli 
na jeho čištění a úklidu.    
„Studenti odnesli biologický odpad odložený do lesa obyvate-
li přilehlých nemovitostí do přistaveného kontejneru na roz-
hraní ulic Horní, Na Okraji a V Žaludech. Také se postarali 
o úklid větví na pasece u tehovské cesty. Jiný den se zase ujali 
čištění koryta potoka pod říčanskou hájenkou, natírání závor 
nebo vysekání klestí z mýtiny U obrázku,“ popisuje Markéta 

Zelená z odboru životního prostředí s tím, že město zažilo 
zahraniční výpomoc v říčanském lese poprvé.  
Hned druhý den po  příjezdu navštívila padesátka stře-
doškoláků se svými vedoucími radnici na  Masarykově 
náměstí. Akci zahájil ve  španělštině vedoucí odboru ži-
votního prostředí Radek Smetánka. Dobrovolníky poté 
přivítala místostarostka Hana Špačková, která představi-
la město Říčany jak z historického, tak kulturního i spor-
tovního hlediska. Pro celý zájezd město navíc přichystalo 
občerstvení. Celá akce měla u  živelných Španělů velký 
úspěch a zakončili ji vydatným aplausem.  
„Práce v  lese byla pro studenty velmi přínosná a  chceme se 
příští rok určitě vrátit. Jsme velmi vděčni za  pomoc od  paní 
Zelené a pana Dvořáka z města Říčany, kteří nás organizovali 
a velmi podporovali. Náš program probíhal kromě Říčan také 
v Kunraticích a Hrnčířích, kde se konaly přednášky o stylu ži-
vota mládeže. Spolupracují s námi kněží poskytnuti Prelatu-
rou katolické církve Opus Dei,“ popsal Ricardo Massmann 
z  Asociace pro podporu vzdělání, která výměnný program 
organizovala ve spolupráci se sdružením Parentes.
Asociace pro podporu vzdělání se snaží provozovat a orga-
nizovat různé informační programy pro studenty v  rámci 
ČR. Veškeré organizované aktivity se orientují na rozšíření 
specifických dovedností v oblasti práva, medicíny, fyziky, po-
litologie, teologie a kultury. Parentes je sdružení založené ro-
diči, které provozují školy na celém světě. Nyní spolupracuje 
s obcí Světice, kde plánuje vystavět novou soukromou školu.

Adéla Ambrožová
tisková zpráva města Říčany

Studenti ze zahraničí pracovali díky 
výměnnému programu v říčanském lese
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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
Městská policie Říčany se opětovně cíleně zaměřila 
na průjezd nákladních vozidel ulicí Černokostelecká, a to 
v součinnosti s Celní správou České republiky. V ulici Čer-
nokostelecká je umístěno dopravní značení, které ome-

zuje průjezd nákladních vozidel na  nejvyšší dovolenou 
hmotnost jediného vozidla na  16t. Kontrolní akce byla 
rozdělena do dvou dnů, a to 23. 7. a 28. 7. 2014, kdy byla 
vždy přítomna u  kontrol i  hlídka Celní správy České re-
publiky, která prováděla vážení nákladních vozidel za po-
moci mobilní váhy. Kontrolní akce byla určena výhradně 
pro lokalitu Černokostelecké ulice, ale vážení na mobilní 
váze si vyzkoušelo i  několik řidičů nákladních vozidel, 
projíždějících přes město po  jiných komunikacích, kde 
je příslušným dopravním značením jízda těchto vozidel 
taktéž omezena. Výsledky kontrolní akce: Celkem bylo 
zkontrolováno 63 nákladních vozidel, z  nichž pouze 12 
překročilo nejvyšší dovolenou hmotnost. Přestupkové 
jednání bylo vždy na  místě vyřešeno uložením pokuty. 
Hodnoty zjištěné pomocí mobilní váhy však neprokáza-
ly u  žádného z  přestupků nutnost odstavení nákladního 
vozidla popřípadě přeložení nákladu. Pouze s  jedním 
řidičem nákladního vozidla bude ze strany Celní správy 
České republiky zahájeno správní řízení. 

Centrální registr jízdních kol 
v Říčanech

Zkráceně CEREK přichází i  k  nám do  Říčan. Z  iniciativy 
Městské policie Říčany, Rada města Říčany 24. 7. 2014 od-
souhlasila spolupráci s firmou provozující zatím největší re-
gistr jízdních kol. Záštitu nad projektem převzali zastupitelé 
města Říčany pan  David Michalička, který se mj. věnuje 
cyklistice a celou věc si vzal za svou, včetně předsedy bez-
pečnostní komise Petra Bartoše, který se dlouhodobě 
zasazuje o bezpečnost ve městě. Dobrá věc byla podpořena 
a v dohledné době bude vše takříkajíc uvedeno v život. Již nyní 
má však každý možnost zaregistrovat své kolo do uvedeného 
systému, tato možnost bude poskytnuta i  prostřednictvím 
Městské policie Říčany. Strážníkům kromě registrace kola 
přibude důležitá možnost vstupu do  uvedeného systému 
a na základě jedinečného evidenčního čísla kola (stanoveno 

výrobcem) bude moci zjistit, zda je kolo v databázi odcize-
ných, včetně toho, že bude mít z databáze totožnost pravého 
majitele kola. CEREK byl vytvořen právě jako prevence proti 
krádežím jízdních kol. Registrací jízdních kol se výrazně za-
brání přeprodeji odcizeného jízdního kola. Například v pří-
padě nálezu jízdního kola, které je zaregistrováno v CEREK, 
je tedy možné okamžitě dohledat jeho majitele. V České re-
publice je každý rok oficiálně odcizeno odhadem asi 8000 
jízdních kol, která není možno při jejich nálezu identifikovat. 
Počet neoficiálně odcizených jízdních kol je však až 3x vyšší. 
Je nutné s  tímto bojovat, proto se i město Říčany připojuje 
k CEREK. O možnostech registrace do systému a jeho pod-
mínkách vás budeme informovat v  dalším vydání Kurýru 
a  na  oficiálních webových stránkách města Říčany, včetně 
informace o  termínu spuštění projektu. Informace můžete 
rovněž získat na oficiálních stránkách CEREKU: www.cerek.
cz. Výhodou toho to systému je, že působí celorepublikově, 
nejedná se jako v minulosti o registraci kol v jednom místě.
Pro úplnost uvádíme i oficiální vyjádření tvůrců CEREK. 
Myšlenka Centrálního registru jízdních kol pro ČR vznik-
la na základě novinového článku z února roku 2013, kdy 
tiskem proběhla zpráva o  potenciálním vzniku registru 
jízdních kol pod taktovkou státu. Nápad nám přišel jako 
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Bezpečnost a infrastruktura

Ještě v druhé polovině června jsme na naší hasičské zbroj-
nici přivítali děti z mateřské školy Motýlek. Opět jsme si 
spolu zopakovali základy bezpečného chování a  naučili 
se, jak se chovat v krizových situacích. Děti si prohlédly 
naši techniku a vyzkoušely si hašení domečku za pomo-
ci ruční džberovky. Sobota 21. června byla pro náš sbor 
velikým svátečním dnem. Slavili jsme totiž 140 let od své-
ho založení. U příležitosti těchto oslav se na Masarykově 
náměstí  konal druhý ročník TFA Říčany (nejtvrdší hasič 
přežije), který je zařazen do Středočeské Dräger ligy v dis-
ciplínách TFA. Během celého dne tak byli k vidění železní 
hasiči, kteří překonávali náročnou trať, kterou na ně po-
řadatelé přichystali. Překvapením pro nás hasiče pak bylo 
předání cisternové automobilové stříkačky na  podvozku 
Tatra 815, která byla k říčanským dobrovolným hasičům 
převedena od  HZS Středočeského kraje. Klíče od  ní si 
z rukou starosty města pana Vladimíra Kořena převzal ve-
litel jednotky pan Petr Hněvsa. Předání se dále zúčastnili 
představitelé města Říčany, zástupci HZS Středočeského 
Kraje a dalších hosté a občané města.  Dále byl předveden 
rychlý zásahový automobil Volkswagen, který je zařazen 
na  stanici HZS v  Říčanech. Na  jeho pořízení nemalou 
částkou přispělo město Říčany. Zde je na místě poděko-
vání říčanským zastupitelům a  členům rady města, že 
správným rozhodnutím přispěli k obměně techniky, kte-
rá bude sloužit všem občanům ve  správním obvodu na-
šeho města. Oběma vozům také požehnal říčanský farář 
Konstantin Petr Mikolajek. Po  celý den byl pro všechny 
návštěvníky připraven doprovodný program. Vystoupily 
mažoretky z  tanečního studia Edity Broukalové. Hasiči 
z pražských Lysolají předvedli hašení hořící osoby pomo-
cí pulzní hasicí pušky IFEX.  O perfektní ukázku vyproš-
ťování z havarovaného vozidla se postarali hasiči z Votic. 
A doslova tahákem dne se stalo vystoupení malých Sop-
tíků z  Kralovic a  jejich zásah při dopravní nehodě, což 
sklidilo zasloužené ovace. Návštěvníci si také mohli pro-
hlédnout spoustu techniky, včetně té historické, se kterou 
přijeli zástupci sborů z  blízkého i  vzdálenějšího okolí. 
Spolu s  novou Tatrou bude u  říčanských dobrovolných 
hasičů sloužit stávající cisterna na  podvozku Tatra 148 

a  dopravní a  velitelský automobil. Říčanská jednotka se 
tak nyní stala doslova zásobárnou hasební vody pro celé 
okolí.  V neděli 6. července jsme vyslali sportovní družstvo 
na turnaj v malé kopané hasičských družstev do Mnicho-
vic. Během prázdnin jsme byli, na  základě žádosti oby-
vatel Říčan, desetkrát povoláni k likvidaci nebezpečného 
hmyzu. Naše nová Tatra zasahovala poprvé 10. července 
při požáru v  Říčanském lese. V  dopoledních hodinách 
bylo náhodným kolemjdoucím nahlášeno, že objevil zbyt-
ky ohořelého lesního altánu, který shořel během noci. 
Na místě požáru bylo ještě množství doutnajícího dřeva 
a v některých okolních stromech probíhalo skryté hoření 
uvnitř kmenu. Naše technika se však vlivem rozbahnění 
nebyla schopna dostat přímo k  požářišti. Proto na  řadu 
přišla improvizace a jako cisternu jsme použili plastovou 
popelnici, pomocí které jsme dopravovali vodu k požářiš-
ti.  V pondělí 28. července jsme likvidovali několik násled-
ků průtrže mračen, která se přehnala nad naším městem. 
V sobotu 27. září se s námi můžete setkat na zakončení 
letošní Středočeské Dräger ligy  v disciplínách v TFA, kte-
rá se bude konat u budovy Alfa Tower na Černokostelecké 
ulici. Nejlepší železní hasiči si zde sáhnou na dno svých sil 
a utkají se o vítězství v celé lize. 
Závěrem se sluší poděkovat našim ochotným členům, 
kteří se během prázdnin podíleli na renovaci a vylepšení 
naší nové cisterny. Musíme zmínit zejména Zdeňka Kav-
ku, Jana Ráže a Petra Špatenku, ale i další, kteří během 
léta trávili mnoho hodin ze svého volna při pracích na zve-
lebení techniky, která bude sloužit nám všem.
S přáním úspěšného zahájení školního roku

Co nového u hasičů
www.sdhricany.wz.cz

Filip Šilar
jednatel SDH Říčany

velice zajímavý, proto jsme čekali, jak tato idea bude po-
kračovat dál. Ukázalo se však, že registr jízdních kol v režii 
státu existovat nebude, a nápad jsme začali rozvíjet v ma-
lém týmu sami. Již v měsících srpen a září (2013) probíhala 
první jednání s pojišťovnami a městskými policiemi. 
A v říjnu byla na světě první verze aplikace CEREK – Cen-
trální registr jízdních kol. Projekt se začal rozbíhat a obje-
vovaly se nové možnosti jeho propojení s dalšími účastní-
ky cyklistického trhu. Do projektu se za 4 měsíce činnosti 
zapojilo více než 30 městských policií, 3 pojišťovny a za-
registrovalo se mnoho majitelů jízdních kol. V současné 

době jednáme nejen o propojení registru CEREK se SW 
městských policií, ale také o využití registru dalšími orgá-
ny státní správy. Budujeme síť autorizovaných partnerů, 
tedy prodejců jízdních kol, kde budou jízdní kola registro-
vána do CEREK při tzv. primárním nákupu a kam budou 
chodit lidé, kteří nemají možnost se zaregistrovat on line 
z domova. Cílem registru CEREK je preventivně chránit 
co nejvíce jízdních kol proti zlodějům a maximálně zkom-
plikovat přeprodej kradeného jízdního kola. 

Jindřich Joch
zástupce vedoucího Městské policie Říčany
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Zimolez obecný
Lonicera xylosteum
Rozhodnutí, který zimolez vysadit na  za-
hrádku, nemusí být jednoduché. Škála 
druhů je až neuvěřitelná a mnohým z nich se 
v našich podmínkách dobře daří. Zastoupe-
ny jsou druhy popínavé, stálezelené i výrazně 
kvetoucí. Plodí bobule červené nebo modré 
barvy, některé jedlé, ale často jedovaté.
Na světě je rozšířeno asi 200 druhů zimole-
zů. Vyskytují se v mírném a subtropickém 
pásu severní polokoule, především v Asii.
U  nás jsou původní pouze zimolez obec-
ný a  zimolez černý (Lonicera nigra), ten 
však hlavně v horských oblastech. Zimo-
lez obecný roste roztroušeně v  listnatých 
a  smíšených lesích nebo na  křovinatých 
stráních. Je rozšířen téměř po celé Evropě 
a odtud dále na východ až po řeku Jenisej.
Hustě větvený keř dorůstá výšky do  3 m. 
Hladké větve jsou uvnitř duté, s nahnědlým 
okrajem dřeně. Starší kmínky kryje 
šedohnědá, nepravidelně rozpukaná 
borka. Celokrajné listy eliptického tvaru 
vyrůstají vstřícně proti sobě. Jsou obou-
stranně chlupaté, později svrchu lysé.
Květy vykvétají od dubna do června. Mají 
nejprve bílou, později žlutavou barvu. 
Od  července dozrávají nápadné plo-
dy. Červené, sklovitě lesklé bobule jsou 
umístěny po dvou na jedné stopce. Uvnitř 
se nacházejí 4 žlutá, prohnutá semena. 
I když vypadají lákavě, hořké bobule není 
možné konzumovat. Vyvolávají zvracení, 
průjmy a bolesti břicha.
Když je zimolez obecný vysazován jednot-
livě, vyniknou bohatá květenství a červe-
né plody. Vzhledem k  jeho nenáročnosti 
a  odolnosti vůči znečištění se uplatňuje 
také do živých plotů a jako krycí dřevina 
pro nejrůznější účely. Keře na  obrázku 
rostou v Říčanech za hřbitovem.
Tvrdé dřevo zimolezu má žlutavou barvu. 
Dříve se využívalo v řezbářství.

Jakub Halaš
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Večer s netopýry
Říčanská hájovna v  sobotu 13. září 
od 18.00 hodin
Ekocentrum Říčany a  Česká spo-
lečnost na  ochranu netopýrů zvou 

děti i  dospělé návštěvníky na  večer 
s netopýry. Čeká nás ukázka odchytu 
netopýrů do sítí a sledování netopýrů 
pomocí ultrazvukového detektoru.
Večerem bude provázet Radek Lučan 
z Přírodovědecké fakulty UK.

Přírodovědný kroužek 
má co nabídnout 
i vašim dětem
Také v  tomto školním roce připravi-
lo Ekocentrum Říčany ve  spolupráci 
s  Muzeem Říčany širokou nabídku 
přírodovědných kroužků pro děti a stu-
denty od 4 let až po SŠ. Podrobnou na-
bídku a přihlášky najdete na stránkách 
ekocentra nebo muzea. 
A na co se můžete těšit? Představu si 
můžete udělat z  krátkého přehledu 
naší činnosti v loňském roce: scháze-
li jsme se každý týden v muzeu nebo 
venku, seznamovali se s  rostlinami 
i  zvířaty okolo nás a  jejich životem. 
Lovili jsme plankton, mikroskopova-
li, určovali s pomocí klíčů a poznávali 
přírodu v okolí Říčan. Několikrát nás 
na  těchto výpravách doprovodili od-
borníci, například batracholog (stu-
duje obojživelníky) nebo entomolog 
(specializuje se na hmyz). 
Nejmladší účastníci kroužků se na-
učili pojmenovat ptáčky, kteří létají 
v  zimě na  krmítko, poznávat naše 
zvířátka, rostliny a  stromy. Přírod-
niny kreativně využívali při různých 
výtvarných činnostech. A hlavně pro-
žívali nadšeně svůj pohyb v  přírodě 
při hrách a při zkoumání okolí. 
Se staršími školáky jsme uspořádali 
i  vlastní vědeckou konferenci, někteří 
pak jeli výsledky své práce prezento-
vat na 3. dětskou vědeckou konferenci 
na  Přírodovědeckou fakultu v  Praze. 
Vyrazili jsme na  několik jednodenních 
a víkendových výletů - do jižních Čech 
nebo na noční prohlídku Fata Morgany. 
Jeden z květnových víkendů jsme se již 
tradičně s pěkným výsledkem zúčastnili 
i krajského kola soutěže Zlatý list v Hos-

tivicích. Ale nejen prací a  vědou jsme 
živi – část schůzek věnujeme i  tvoření 
a  hrám, samozřejmě podle věku a  zá-
jmu jednotlivých zúčastněných.
Nepromarněte příležitost se při-
jít nezávazně podívat na  ukázkové 
kroužky v  druhém zářijovém týd-

nu. Budou probíhat ve  standardních 
časech v Muzeu. A pokud už teď jste 
rozhodnuti se k  nám přidat, můžete 
se rovnou přihlásit. Počet míst zvláště 
v kroužcích pro mladší děti je omezen. 
Těšíme se na vás. 

Za vedoucí Marie Pospíšková
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Od  1. září mohou pacienti jdoucí 
na odběr krve či jiného biologického 
materiálu využít novou odběrovou 
místnost v  1. patře budovy lékárny 
v  Říčanech (Masarykovo náměstí 
58). Pacientům je odběrová míst-
nost k  dispozici každý pracovní den 
od  7:00 do  10:00 hodin. Prováděny 
jsou odběry krve a  moče na  základě 
žádanek lékařů (pro biochemická, 
hematologická, imunologická, viro-
logická a mikrobiologická vyšetření). 
Služby odběrového boxu, který je 
součástí laboratorního komplementu 
Nemocnice Rudolfa a  Stefanie Be-
nešov, využijí hlavně praktiční a  od-
borní lékaři, kteří ocení především 
rychlý svoz materiálu, kvalitu zpraco-
vání a rychlost dodání výsledků. Bez-
platný svoz biologického materiálu 
probíhá každý všední den. Výsledky 
laboratorních vyšetření jsou lékařům 
dodávány buď elektronickou cestou 
v den ukončení vyšetření, nebo násle-
dující den prostřednictvím svozu. 
Součástí laboratorního komplemen-

tu Nemocnice Rudolfa a  Stefanie 
jsou moderně vybavené laboratoře 
klinické biochemie, mikrobiologie, 
hematologie, nukleární medicíny 
a patologie, které provádí laborator-
ní vyšetření nejenom pro potřeby lůž-
kových a ambulantních částí nemoc-
nice Benešov, ale nabízejí své služby 
i  praktickým a  odborným lékařům 
soukromé praxe.
Spádová oblast laboratoří a  rozsah 
vyšetření jsou dány požadavky spolu-
pracujících zařízení. 
Kromě nemocnice 
Benešov využívají la-
boratorních služeb ne-
mocnice také praktičtí 
a  odborní lékaři z  Be-
nešovska, Vlašimska, 
Voticka, Příbramska, 
Sedlčanska a Říčanska.
Všechny laboratoře 
benešovské nemoc-
nice jsou uvedeny 
v  Registru klinických 
laboratoří NASKL 

(Národní autorizační středisko pro 
klinické laboratoře) a  jsou držiteli 
certifikátů o  splnění podmínek Au-
ditu II NASKL, které jsou důkazem 
vysoké odbornosti poskytovaných 
služeb. Disponují moderními pří-
stroji a výpočetní technikou, která za-
bezpečuje vlastní provoz, distribuci 
výsledků do nemocniční sítě a do te-
rénu, kontrolní systém, statistiku, 
vykazování výkonů pro pojišťovny, 
archiv výsledků atd.

Každého může v životě potkat 
situace, se kterou si momen-
tálně nebo delší dobu neví 
rady. Těžká nemoc vlastní či 
v rodině, životní krize, part-
nerské problémy, problémy 
s výchovou dětí, úzkosti 

a deprese, závislosti a alkohol, stresy, nehody 
a  traumatické zážitky a podobně. K procházení 
těmito náročnými situacemi si můžete zavolat 
na pomoc psychoterapeuta.  
V Modrých dveřích nabízíme psychoterapeutickou 
péči za přímou úhradu dle aktuálního ceníku. 
Sezení trvá 50 minut a je třeba se předem objed-
nat telefonicky nebo emailem. V rámci této péče 
nejsou shromažďovány žádné osobní údaje o kli-
entech, což je výhoda tohoto typu terapie oproti 
terapii poskytované zdravotnickým zařízením.
Nabízíme Vám: 
INDIVIDUÁLNí PSyCHOTERAPIE – roz-
hovory s psychoterapeutem se odvíjejí od kon-
krétní zakázky klienta. Mohou napomoci 
orientaci v pocitech, prožitcích či obtížích, 
podporovat rozvoj klientovy osobnosti,  po-

znání nefunkčních vzorců chování a prožívání 
i porozumění jejich kořenům. Podle klientovy 
zakázky pracuje psychoterapeut s osobní his-
torií klienta i s jeho současnými partnerskými, 
rodinnými i profesními vztahy a s jejich vědo-
mými i nevědomými aspekty.
RODINNÁ PSyCHOTERAPIE – setkání psy-
choterapeuta či terapeutického páru s účastí celé 
rodiny (příp. jen partnerského páru či některých 
členů rodiny). Je příležitostí ke komunikaci jednot-
livých členů rodiny o jejich potřebách a přáních, 
k pochopení odlišnosti těchto potřeb a hledání 
způsobu soužití optimálního pro všechny členy 
– tak aby se v ní co nejméně dařilo nemoci a co 
nejvíce zdraví. rodinná psychoterapie je vhodná 
v případě výchovných obtíží, poruch chování dětí, 
psychických i psychosomatických obtíží dětí i do-
spělých (deprese, bolesti hlavy, břicha, pomočová-
ní u dětí, poruchy příjmu potravy, zdravotní obtíže 
bez somatického – tělesného podkladu).
SKUPINOVÁ PSyCHOTERAPIE – jde o pra-
videlná setkání ve skupině 6-12 osob facilitovaná 
psychoterapeutem či koterapeutickým párem. 
Skupina je sestavena a zaměřena podle konkrét-

ní zakázky klientů, např. na řešení specifických 
osobnostních obtíží (např. neurotického charak-
teru), jako svépomocná skupina (např. pro rodiče 
dětí s mentálním postižením) či jako seberozvo-
jově orientovaná skupina (sebepoznání, rozvoj 
osobnosti, zlepšování komunikačních dovednos-
tí, uplatnění osobních potenciálů).
Kontakt: Terapeutické centrum 
modré dveře, náměstí Smiřických 39, 
Kostelec nad Černými lesy, 281 63
Tel: 321 678 474, 725 830 830
e-mail: modredvere@modredvere.cz
Veškeré informace o službě najdete na www.
modredvere.cz

PSyCHoTerAPIe V TerAPeUTICKÉm CeNTrU moDrÉ 
DVeŘe V KoSTelCI NAD ČerNýmI leSy
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Proč je důležitá recyklace
Recyklace nahrazuje ubývající 
zdroje surovin
Zásoby nerostných surovin na  celém světě neustále kle-
sají. Dnes už navíc nejde jen o uhlí nebo železnou rudu. 
Moderní výrobky, především elektronika, se například 
neobejdou bez kovů vzácných zemin.
Ty patří mezi vůbec nejdražší materiály, které se využí-
vají při výrobě spotřebičů. Jsou zhruba 200 krát dražší 
než zlato, jejich zdroje jsou přitom velmi omezené co 
do  množství i  lokalit výskytu. Jejich naleziště se z  velké 
části soustřeďují například v  Číně. Ta ale – stejně jako 
další země s prudce se rozvíjejícími ekonomikami – stále 
výrazněji omezuje export těchto surovin. Důvod je prostý 
– začala je využívat sama.
Typickým představitelem spotřebičů, jejichž výroba se 
bez těchto vzácných kovů neobejde, jsou telefony. Mezi 
prvky, které z  nich dělají to, čím jsou - lehké přístroje 
s věrným zobrazováním a kvalitním zvukem - patří Yttri-
um, Lanthan, Cer, Praseodym, Neodym, Europium, Ga-
dolinium, Terbium a Dysprosium.

Urban mining čili městská těžba
Evropská unie klade stále větší důraz na důslednou recyk-
laci elektrospotřebičů po  skončení jejich životnosti. Ho-
voří se o „urban mining“, tedy „městské těžbě“. Nemůže-
me si zkrátka dovolit nechat všechny cenné a opakovaně 
použitelné suroviny zahálet ve spotřebičích odstavených 

ve  sklepech a  garážích nebo vyvezených na  skládky. Je 
třeba z nich tyto suroviny dostat zpět a vrátit je do výroby.
Moderní technologie, jimiž dnes disponují zpracovatelské 
firmy, umožňují efektivně separovat jednotlivé materiály, 
z nichž jsou elektrospotřebiče vyrobeny. Drtivou většinu 
jich pak lze využít jako druhotné suroviny. 
Jde především o kovy, v menší míře o plasty a další ma-
teriály. Opakovaně je tak možné využít téměř 90 procent 
hmotnosti spotřebičů, které definitivně dosloužily. 
Typickým zástupcem domácích spotřebičů, které se 
ve velké míře vyskytují ve zpětném odběru, je třeba popu-
lární mikrovlnka.
Největší podíl materiálů používaných při její výrobě tvoří 
železo. Na celkové hmotnosti přístroje se železné kompo-
nenty podílejí téměř 57 %. Významnější podíl pak má ještě 
sklo (16 %) a plasty (12 %).

Recyklace není výdělečný byznys
Odborná recyklace navíc zaručuje, že naše životní pro-
středí neznečistí různé škodliviny, které jsou ve spotřebi-
čích obsaženy. Může jít například o oleje a další maziva, 
nejtypičtějším příkladem jsou patrně freony používané 
dříve v chladicích zařízeních. 
To vše má ale jeden háček: zpracování, které zohledňuje 
všechny tyto požadavky, není výdělečnou činností. Celý sys-
tém zpětného odběru a  recyklace starých spotřebičů může 
fungovat jedině díky financování zodpovědnými výrobci, kteří 
se sdružili v kolektivních systémech, jako je ELEKTROWIN. 

Město Říčany, Oddělení technické správy
S využitím informací společnosti Elektrowin.

Odevzdávat vysloužilá elektrozařízení 
na místa zpětného odběru se opravdu vyplatí!
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Občané naší obce již několik let zodpovědně třídí elek-
troodpad. Nyní můžeme přesně vyčíslit, kolik elektric-
ké energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody jsme 
díky recyklaci ušetřili životnímu prostředí. Víme také, 
o kolik jsme snížili produkci skleníkových plynů nebo 
nebezpečného odpadu. Informace vycházejí ze studií 
neziskové společnosti ASEKOL, která pro nás zajišťu-
je sběr a  recyklaci vytříděných elektrozařízení. Naše 
obec získala certifikát vypovídající nejen o  přínosech 
třídění televizí a počítačových monitorů, ale také o vý-
znamu sběru drobných spotřebičů. 
Studie LCA posuzuje systém zpětného odběru CRT televi-
zorů, počítačových monitorů a  drobného elektrozařízení. 
Hodnotí jejich sběr, dopravu a zpracování až do okamžiku 
finální recyklace jednotlivých frakcí vyřazených spotřebičů 
do  nového produktu. Pro každou frakci byly vyčísleny do-
pady na  životní prostředí. Výsledky studie jsou prezento-
vány jako spotřeba energie, surovin, emise do ovzduší, vody 
a  produkce odpadu. Konečná bilance vyzněla pro zpětný 
odběr elektrozařízení jednoznačně pozitivně, a to ve všech 
aspektech.
Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr 
elektrozařízení, i  těch nejmenších, má nezanedbatel-
ný pozitivní dopad na  životní prostředí. Zpětný odběr 
a  recyklace např. stovky mobilních telefonů uspoří tolik 
energie, kolik spotřebuje moderní úsporná lednice za více 
než 4,3 roku provozu. Díky recyklaci jednoho notebooku 
dojde ke snížení spotřeby ropy, na kterou osobní automo-
bil ujede téměř 100 kilometrů, nebo dojde k úspoře 392 li-
trů pitné vody. Stejné množství je například spotřebováno 
při 30 cyklech myčky nádobí. 
„Z  Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti 
ASEKOL vyplývá, že občané naší obce v loňském roce vytří-
dili 104 televizí, 43 monitorů a 2 586,12 kg drobných spo-
třebičů. Tím jsme uspořili 84,99 MWh elektřiny, 4 886,88 
litrů ropy, 354,62 m3 vody a 2,63 tun primárních surovin. 
Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o  17,50 tun 
CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 71,46 tun“.
Když si uvědomíme, že například osobní automobil vy-
produkuje za  rok provozu 2 tuny skleníkových plynů 
a jedna čtyřčlenná domácnost průměrně ročně spotřebu-
je 2,2 MWh elektrické energie, jsou to impozantní čísla. 
Proto si všichni, kteří zodpovědně třídí a  přispívají tak 
k ochraně životního prostředí, zaslouží obrovský dík.

Město Říčany, oddělení technické správy

Naše obec recyklací 
starých spotřebičů 
výrazně přispěla k ochraně 
životního prostředí
loni občané odevzdali k recyklaci 
104 televizí, 43 monitorů a 2586 kg 
drobného elektra
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SENIORCENTRUM ŘÍČANY
Říčanští senioři nelenili ani v letních 
měsících. V červenci jsme se jeli po-
dívat na  hrad Točník. Počasí nám 
přálo, bylo slunečno a  teplo, prostě 
krásné „výletní“ počasí. Cesta k hra-

du vedla příjemnými loukami i  pod vysokými stro-
my. Na loukách se pásly kozy a zahlédli jsme i prase 
domácí. Na hradě nás přivítalo kromě pana průvod-
ce velké množství hradních psů a  koček. Prohlédli 
jsme si královské sídlo, kde bylo pozoruhodné toče-
né schodiště, ve kterém byli i netopýři. Dále jsme šli 
do komnat Václava IV., kde se natáčela scéna do filmu 
Bathory. V rámci prohlídky jsme také mohli vidět ko-
nírny, skalní světničky i prostory, kde byli ubytováni 
královi hosté, byl zde umístěn dobový jeřáb na lidský 
pohon. Po prohlídce jsme jeli do obce Žebrák na oběd 
a na prohlídku náměstí. V odpoledních hodinách jsme 
navštívili Muzeum J. V. Sládka ve Zbirohu. Kromě stá-
lé výstavy je zde i výstava litografií výtvarnice Emmy 
Srncové. Pár dní nato jsme jeli na prohlídku pražské 
Lorety, která je významným poutním místem. Poča-
sí nám i tady přálo. Prohlídku jsme začali u kaple sv. 
Anny, dále jsme šli do Svaté chýše a ke kapli sv. Rodi-
ny. Závěr prohlídky byl  u kaple Panny Marie Bolestné 
neboli sv. Starosty a v nové klenotnici, kde je vystaven 
tzv. Loretánský poklad. 

Irena Moudrá
předsedkyně správní rady

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

Pravidelné akce  
zahájení v průběhu září nebo října:
Cvičení na židlích – každé úterý v DPS Senior od 15.30 
do 16.30 h.
Zdravotní jógová cvičení – v  DPS Senior každé úterý 
a čtvrtek 18.00 – 20.00 h.
Pěvecký kroužek – každou první a  třetí středu v měsíci 
od 15.00 h. v jídelně DPS Senior.
Povídání o historii – každou druhou středu od 16.00 h. 
ve společenské místnosti DPS Senior. 

Akce:
n září, pondělí – Zamyšlení nad Biblí – Místo: DPS Se-

nior – společenská místnost. Začátek: 15.45 h. Vstup 
zdarma. Na setkání se těší Hana Zavadilová.

n září, úterý – Hudební hodinka – Místo: DPS Senior 
– společenská místnost. Začátek: 16.00 h. Vstup zdar-
ma. Na setkání se těší Hana Zavadilová.

n září, středa – Pěvecký kroužek – zahájení – Místo: DPS 
Senior – jídelna. Začátek: 14.00 h. Pěvecký kroužek se 
schází pravidelně a to každou první a třetí středu v měsíci. 

n 10. září, středa – Povídání o historii – Děti a levoboč-
ce českých králů – Místo: DPS Senior – společenská 
místnost. Začátek: 16.00 h. Vstup zdarma. Na setkání 
se těší Jiřina Kutláková.

n 13. září, sobota – Zájezd do  Litoměřic – Zahrada 
Čech – Místo: Litoměřice. Jednodenní autobusový 
zájezd na výstavu Zahrada Čech (možnost volné pro-
hlídky historického centra města). Místa odjezdu: aut. 
zastávka Masarykovo nám. (u Labužníka) 7.00 h., aut. 
zastávka Sukova 7.05 h., aut. zastávka Rychta (směr 
Praha) 7.10 h., aut. zastávka K žel. stanici 7.15 h. Pří-
spěvek účastníků: 220 Kč (zahrnuje dopravu, pojiště-
ní). Termín přihlášení: 10. 9. 2014.

n 18. září, čtvrtek – Kavárnička – Místo: DPS Senior 
– jídelna. Začátek: 15:00h. Příjemné posezení a popo-
vídání při kávě nebo čaji. Všichni jste srdečně vítáni. 
Vstup zdarma.

n 26. – 27. září – Rekondiční pobyt – Benecko – 
Dvoudenní pobyt v oblasti Krkonoš - Benecka. Uby-
továni budeme v  Hotelu Krakonoš. Na  programu 
bude pohybové aktivity i prohlídka historických ob-
jektů, pivovaru apod. Odjezd: 7.50 h. aut. zastávka 
K žel. stanici, 7.55 h. aut. zastávka Rychta, 8.10 h. 
aut. zastávka Sukova ul., 8.15 h. aut. zastávka Ma-
sarykovo nám. Příspěvek účastníků: 800 Kč (zahr-
nuje ubytování, dopravu, vstupné, pojištění, služby 
průvodce). 

n 29. září, pondělí – Setkání s hudbou – Místo: Kulturní 
centrum Říčany. Začátek: 14.00 h. Akce se koná u pří-
ležitosti oslav Mezinárodního dne seniorů. K  posle-
chu i tanci bude hrát Malá kapela Františka Moravce. 
Na programu bude také „Překvapení pod plachetkou“ 
– tombola. Vstup zdarma, přijďte se pobavit a strávit 
příjemné odpoledne plné hudby. 

Připravované akce  
možnost přihlášení:

n 18. – 19. října 2014 – Zájezd na  jižní Moravu – 
Horní Věstonice – Místo: Horní Věstonice (Pálav-
ská oblast). Jednodenní autobusový zájezd spojený 
s  prohlídkou oblasti včetně historických objektů. 
Večer posezení ve  vinném sklípku (rodinný penzion 
Čeriva). Místa odjezdu: aut. zastávka K  žel. stanici 
9.00 h., aut. zastávka Rychta 9.05 h., aut. zastávka 
Sukova 9.15 h. aut. zastávka Masarykovo nám. 9.20 
h. Příspěvek účastníků: 920 Kč (se snídaní 970 Kč. 
Cena zahrnuje dopravu, ubytování, vstupné, pobyt 
ve sklípku s večeří, pojištění).

n 25. října, sobota – Prohlídka zámku Karlova Koru-
na (Chlumec nad Cidlinou) – Místo: Chlumec nad 
Cidlinou. Jednodenní autobusový zájezd – prohlídka 
barokního zámku v majetku rodiny Kinských (a mimo 
to i dalších zajímavostí v okolí zámku). Místa odjezdu: 
aut.  zastávka K žel. stanici 8.00 h., aut. zastávka Rych-
ta 8.05 h., aut. zastávka Sukova 8.10 h, aut. zastávka 
Masarykovo nám. 8.15 h. Příspěvek účastníků: 250 Kč 
(zahrnuje dopravu, vstupné, pojištění). Termín přihlá-
šení: 10. 10. 2014.

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 18. září 2014 od 10.30 do 12.00h.

Pro seniory
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DPS SeNIor – Pečovatelská služba
Komenského náměstí 1850/b, 251 01 Říčany
Pečovatelská služba v Říčanech funguje již přes 30 let. Na-
šim posláním je pomáhat osobám (převážně seniorům), kte-
ré si z důvodu věku, tělesného postižení nebo nepříznivého 
zdravotního stavu, nemohou svými silami zajistit základní 
životní potřeby (péče o svou osobu, chod domácnosti). Cí-
lem poskytování pečovatelské služby je umožnit osobám co 
nejdéle setrvat ve svém přirozeném prostředí se zachováním 
sociálních kontaktů, pomáhat se zabezpečením jejich zá-
kladních životních potřeb a tím zvyšovat kvalitu jejich života.
Služby jsou poskytovány ambulantně – přímo v  prosto-
rách pečovatelské služby (praní prádla, koupání, pedik-
úra). Hlavní náplní pečovatelské služby je činnost terénní 
– přímo v  domácnostech klientů. Pečovatelky pomáhají 
s  chodem domácnosti (úklid, nákupy, praní a  žehlení 
prádla), s péčí o sebeobsluhu (koupání, zajištění a podání 
stravy, pomoc při přesunu nepohyblivých klientů, dopro-
vod k lékaři, na úřady).
Denně rozvážíme 40 až 50 obědů, obstaráme až 90 klientů. 
V  současnosti máme k  dispozici auto na  rozvoz obědů, 

a  další tři auta, kterými se pečovatelky dopravují za  kli-
enty, a kterými zajišťujeme i dovoz klientů k lékaři, nebo 
na úřady. Pečujeme převážně o klienty z Říčan, ale i o kli-
enty z osmi přilehlých obcí. 

Úkony, které pečovatelská služba 
klientům nabízí:
a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní 

osobu, oblékání, svlékání
b) pomoc při úkonech osobní hygieny, koupání, použití 

WC, péče o nehty
c) dovoz nebo donáška jídla, příprava a podání jídla, pití 
d) úklid domácnosti, nákupy, pochůzky, praní a žehlení 

prádla 
e) doprovod k lékaři, na úřady

Služba se poskytuje ve vymezeném čase  
PO – PÁ 7.00 hod. – 15.30 hod.
Bližší informace: tel: 323 618 272, Jana Kadeřábková

V  Centru Na  Fialce 
již druhým rokem or-
ganizujeme Centrum 
Celoživotního Vzdělá-
vání, které je poboč-

kou pražského centra vedeného ing.  Danou Steinovou 
již mnoho let. Přijíždějí k nám odborníci, kteří své poslu-
chače nejen zaujmou zajímavou přednáškou, ale zároveň 
nabízí svým posluchačům vzdělání vysoké kvality.
Každý obor obsahuje osm přednášek konajících se ve 14 
denním intervalu. Posluchači se tak pravidelně setkávají 
v příjemném prostředí kinosálu Centra Na Fialce. Závěr 
přednášek je většinou věnován diskusi a  dotazům. Ze 

zkušeností loňského roku víme, že se posluchači brzy 
stávají „spolužáky“. Často se pak spolu zastaví na kávu, 
kde spolu proberou své dojmy z přednášky nebo se setkají 
na některém z probíhajících cvičení. Ne nadarmo se říká 
v zdravém těle zdravý duch.
Tak jako na  skutečné univerzitě i  u  nás začínáme začát-
kem října a ke studiu nabízíme tyto obory: PaedDr. Hana 
Čechová - Jak úspěšně (ne)stárnout, Mgr.Lenka Doleža-
lová – Vývoj světových náboženství, Prof. Ing. arch. Karel 
Kibic, DrSc. – Dějiny české architektury.
Bližší informace a  přihlášky najdete na  www.nafialce.cz 
nebo na recepci Centra Na Fialce, Mánesova 2530, Říčany, 
telefon: 323 606 157

Celoživotní vzdělávání aneb „univerzita 3. věku“ v Centru Na Fialce
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Pro děti a rodiče

Na  konci června 
jsme společně osla-
vili den otců aneb 
„Tátohraní“ na  Ju-
rečku. Děti a  tátové 
(i  maminky) vesele 

plnili připravené úkoly. Skákali v pytli, běhali slalom, há-
zeli míčem a modelovali z hlíny. Děkujeme všem za krás-
né dopoledne.
O  prázdninách se již 
tradičně konaly v Mra-
veništi příměstské tá-
bory. Tentokrát děti za-
chraňovaly říši skřítků 
před zlou čarodějnicí 
a kouzelníkem. Aby 
se jim tento těžký 
úkol podařilo splnit, 
musely rozluštit 
spoustu tajenek, najít 
kouzelný klíč, prokázat 
znalost lesa i fyzickou 
zdatnost. Po týdnu 
plném her a soutěží se 
nakonec společnými 
silami podařilo skřítky 
zachránit. Příští rok se 
opět těšíme.

Mateřské centrum Mraveniště 
začíná již 8. září 2014
Na letošní školní rok připravujeme pestrou nabídku akti-
vit pro vás a vaše nejmenší. Ani tentokrát nebude chybět 
Mravenčí školička, Keramika pro děti, Cvičení pro zdraví 
(pro děti od 3měsíců, lezoucí děti a děti od 4let), Tanečky, 
Šikovné ručičky, Flétnička pro malé muzikanty a Šachy pro 
malé myslitele.
Ani na maminky jsme nezapomněli, ty si mohou přijít za-
cvičit pilates  nebo vyrobit něco pro radost.
Na  jednotlivé aktivity se nově můžete hlásit na: www.
materske.mraveniste.info

Ivana Dudová, koordinátorka MC

Co pro vás připravujeme? www.mraveniste.info

Napříč říčanským 
pohádkovým lesem 
30. 8. 2014 od 9 hodin na Jurečku – 
přijďte se rozloučit s prázdninami !!!
Dopoledne plné her, soutěží, tance i  odpočinku. Děti se 
potkají s pohádkovými bytostmi a odnesou si malou od-
měnu. Bude tu také možnost seznámit se s  nabídkou 
kroužků a přihlásit se do nich. 

Týden volného času
Ve  druhém týdnu v  září všechny děti a  rodiče uvítáme 
mezi 14 a 16 hodinou v naší keramické dílně, kde si mo-
hou vyzkoušet tvoření z  keramické hlíny a  jiné výtvarné 
techniky. Bude zde také možnost informovat se o jednotli-

vých kroužcích a přihlásit se do nich. Většina lektorů bude 
přítomna v  den konání jejich kroužku. Kroužek flétny 
bude prezentován ve středu od 15 hodin. 

Začínáme 15. září 
Od září připravujeme nabídku kroužků podobnou té letošní. 
Novinkou bude například kroužek Míčových her pro 1. stu-
peň, Techniky kresby, Příprava na přijímačky z 5 ročníku, 
Jóga a Poznáváme Prahu hravě. Klub Mravenec bude nově 
fungovat i pro děti vracející se z kroužků Mraveniště.

Lenka Počtová, koordinátorka

Jak jsme si užili léto v mC mraveniště?
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Pro děti a rodiče

Kroužky v Pramínku od září 
Od září budou v Lesním klubu Pramínek probíhat 
tyto kroužky:
n Dramatická dílnička s Petrou Jančovou	(v	pondělí)
Dílna je vedena formou přípravných her a cvičení dramatic-
ké výchovy, improvizací, dramatizací pohádek a příběhů.
n Přírodovědný kroužek s Kateřinou Čihákovou	(ve	středu)
Kroužek seznamuje děti s  přírodou v  okolí Říčanské 
hájovny, prostřednictvím vlastního pozorování, jedno-
duchých experimentů, kreslení a  tvoření z  přírodních 
materiálů. Součástí pravidelné činnosti bude také péče 
o zahradu na hájovně.

n Tanečky a pohybové cvičení pro děti s Hankou 
Říhovou (ve	čtvrtek	v	ZŠ	Světice).	
Pohybové hry, využití napodobování zvířat, výpravy 
do exotických zemí – jak se kde tančí? Pomocí her procvi-
číme rovný postoj, jak rovně sedět, zdravě dýchat, mluvit, 
volně zpívat. Budeme pracovat na  fyzických dovednos-
tech, zpevnění svalů, vše zábavnou formou. 
Přihlášky posílejte na email lesniklubpraminek@seznam.
cz, více informací na www.lesniklubpraminek.cz. 
Kroužky začínají v týdnu od 15. září 2014.

Lesní rodinná dopoledne v Pramínku
V novém školním roce budou probíhat lesní rodinná dopo-
ledne nově vždy každé druhé úterý od 10 hodin do 12 hodin 
v Pramínku. První setkání se uskuteční 23. září. Lesní do-
poledne nabízí příjemný prostor ženám s malými dětmi pro 
sdílení, tvoření a relaxaci. Je zakončeno společným obědem. 
Více informací na emailu lesniklubpraminek@seznam.cz 
anebo na www.lesniklubpraminek.cz. 

Němečtí a  čeští turisté byli 
v  Lužických horách několikrát 
překvapeni, koho na  svých vy-
cházkách potkávají. Nejprve 
to byla skupinka 13 trpaslíků, 
potom elfové, glum, trolové 

a  v  neposlední řadě i  sám mocný Gandalf. Turisté, kte-
ří tyto kouzelné postavy na  neobvyklém místě viděli, se 
mohli jenom divit a utéct. Ale co 52 dětí, které s nimi byly 
s kouzelnými bytostmi v osobním kontaktu? Všechny tyto 
děti se příjezdem na dětský tábor Vesmír změnily v hobity 
– lupiče a musely prokázat mnoho odvahy, síly a vytrva-
losti. Osobně se hobiti setkávali s kouzelnými postavami, 
mluvili s nimi, bojovali s nimi i proti nim, aby získali ký-
žený poklad draka Šmaka. Ano, od 29. 6. 2014 do 12. 7. 
2014 byl v okolí letního tábora v Lužických horách spat-
řen obrovský červeno-zlatý drak Šmak, který se dokonce 
nebál použít své síly a chrlil oheň! A naši stateční hobiti 
se nezalekli žádné sebestrašnější bytosti a neohroženě se 

skupinky Brandorádů, Bralů, Zlatorádů, Zahradníčků 
a Drahorádů (po zaklepání drozda a ukázání tajné klíčové 
dírky) vydali za tmoucí noci skolit obávaného draka, a po-
mohli tak trpaslíkům vrátit ukradený domov.
I  hobiti si během namáhavé 14 denní cesty za  drakem 
mohli odpočinout. Nejlepší relaxací pro většinu z  nich 
byla, pro pravidelné táborníky z Vesmíru již známá, akč-
ní týmová hra Gorka Morka. Každý z vás si ji může 6. 9. 
2014 od 14.00 přijít zahrát na Marvánek a setkat se tak 
s táborovými kamarády, či se přijít obohatit o novou zají-
mavou zkušenost.
Velké dobrodružství by se trpaslíkům nepodařilo zorgani-
zovat, kdyby na svou výpravu nedostali dary od sponzo-
rů, neboť drak Šmak jim veškerý jejich bohatství sebral. 
Gandalf, trpaslíci i hobiti, proto vřele děkují všem spon-
zorům, včetně sponzorského daru města Říčany, kteří jim 
pomohli prožít si kouzelný příběh na vlastní kůži.
Zajímalo by vás, jak vypadali kouzelné bytosti a jaký je náš 
tábor? Seberte odvahu, abyste se nezalekli draka Šmaka 
a podívejte se na internetové stránky www.vesmir-ricany.cz.

Karolína Uzlová

Tolkienovy postavy v lužických horách
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Bezpečně na kole 2014
Ve  čt 18. 9. 2014 na  dětském doprav-
ním hřišti je pro říčanské třetí třídy ZŠ 
připraven 3. ročník bezpečnostně pre-
ventivní akce Bezpečně na kole, která se 
koná v rámci Evropského týdne mobi-
lity. Pořadatelem je Cesta integrace, o. 
p. s. Akce se koná za finanční podpory 
města Říčany a materiální podpory BE-
SIP – Ministerstva dopravy ČR. Letoš-
ním motem Evropského týdne mobility 
je „naše ulice, naše volba“. Cílem této 
akce je vybavit žáky alespoň základními 
dovednostmi a znalostmi v dopravní te-
matice. Žákům budou předány základ-
ní informace, jak se správně pohybovat 
na chodníku a silnici, jak bezpečně jez-
dit na kole – povinná výbava kola, zá-
kladní značky, křižovatky, jízda na kole, 
koloběžce – jízda zručnosti, slalom. 
Žáci se nejprve seznámí krátce s teorií, 
pak si vše hravou a  soutěžní formou 
procvičí přímo na dětském dopravním 
hřišti v Říčanech.

Pirátský příměstský 
tábor
Cesta integrace, o. p.  s. organizovala 
již podruhé příměstské tábory s  pre-
ventivním programem. Smyslem bylo 
umožnit všem dětem, aby prázdniny 
prožily v  kolektivu dětí, se spoustou 

zajímavých zážitků a her. Díky finanč-
ní podpoře města Říčany se podařilo 
naplnit dva tábory a zapojit i děti, které 
doporučil Sociální odbor MÚ Říčany, 
školní metodici prevence apod. Tá-
borů se zúčastnilo 36 dětí. Program 
byl nabitý – od objevování a potápění 
lodí, přes průzkumy cizího prostředí 
až po nalezení zaslouženého pokladu. 
S dětmi jsme navštívili zříceninu hradu 
Hláska a vykoupali se v Sázavě, dozvě-
děli se něco o hradě Český Šternberk či 
o Vojenském muzeu v Lešanech, pro-
žili společně dva týdny zaslouženého 
prázdninového odpočinku.

Co nového v Klubu 
Cesta
Klub Cesta byl otevřen i  během let-
ních prázdnin (až na  dva týdny, kdy 
v jeho prostorách probíhal příměstský 
tábor). V  klubu začaly také probíhat 
pravidelné akce, pro zpestření prázd-
nin návštěvníkům klubu (workshop 
výroby triček, street art, výlet po okolí 
atd.). Čtvrteční odpoledne patřily pra-
videlně terénní službě – dva pracovní-
ci klubu vyráží přímo do ulic a parků 
Říčan, kde kontaktují potenciální 
klienty a nabízí své služby těm stávají-
cím. Od září bychom rádi rozšířili tuto 
službu i na úterní odpoledne.

Provoz občanské 
poradny Říčany 
I po prázdninách je Občanská porad-
na opět k dispozici pro:
l Všeobecné sociální a  právní pora-
denství
l Sociální a  právní poradenství pro 
oběti trestných činů a domácího násilí.

Pondělí  10.00–12.00, 13.00–17.00

Úterý      10.00–12.00, 13.00–17.00

Středa   10.00–12.00, 13.00–17.00

Adresa a kontakt: Masarykovo nám. 
6 v  Říčanech, tel.: 312  315  284, 
email: poradnaricany@cestaintegra-
ce.cz, služba je pro klienty bezplat-
ná. Poradnu letos podpořilo MPSV, 
MSp, město Říčany a od května 2014 
také ČSOB v  rámci Nadačního pro-
gramu vzdělání. Všem děkujeme. 

„Děkujeme panu Viktoru Židlickému, kováři a zámečníkovi z Říčan, za odbornou a rychlou opravu insignie, která je 
nepostradatelná při výkonu slavnostních obřadů.“ děkují matrikářky MěÚ v Říčanech

Dne 19. června 2014 proběhlo v obřadní síni Staré radnice vítání občánků. radní michal mrázek 
přivítal 26 malých občánků. moc děkujeme dětem a jejich učitelkám z mŠ U Slunečních hodin.

Jana Šimková, Lucie Nováková, matrikářky
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Prvního září v  mateř-
ské škole Landie přiví-
táme nový školní rok. 
Otevíráme opět tři tří-
dy - Berušky, Motýlky 
a předškolní třídu Vče-

liček. Pracujeme s uceleným vzdělávacím programem „Vý-
chova k aktivnímu pohybu“, proto nedílnou součástí naší 
vzdělávací nabídky je tenisová školička, plavání, bruslení, 
dětská jóga a atletická a gymnastická průprava. Nezapomí-
náme ovšem ani na výtvarnou a hudební výchovu či před-
školní přípravu. Každý měsíc v rámci projektového týdne 
připravujeme tematický výlet a zveme do školky divadelní 
spolky. To vše v rámci měsíčního školného. 
Počínaje letošním školním rokem jsme náš vzdělávací pro-
gram rozšířili o výuku angličtiny, která bude nově pevnou 
součástí programu v jednotlivých třídách. Výukové materiály, 
které budeme používat, vyvinula britská společnost Wattsen-
glish s akreditací MŠMT.
Další novinkou je rozšíření naší nabídky volitelných 
kroužků. Nezisková organizace Hlavička zastřešující kva-
lifikované pedagogy a odborníky na školní metodiku bude 
v  naší školce pořádat kroužek přípravy předškolních 
dětí na  zápis do  první třídy a  přípravu do  školy a  také 
doučování pro děti prvního stupně ZŠ. Součástí budou 
též večerní či víkendové kavárny pro rodiče s výkladem 
metodiky se zaměřením na inovativní metody výuky, které 
využívá čím dál více základních škol, nicméně informova-
nost rodičů zůstává stále velmi nízká.
Od  léta se nám výrazně rozrostly naše jesličky Landie, 
kde pečujeme o batolátka mezi 6 až 24 měsíci. Program 
jesliček je přizpůsoben potřebám našich malých jeslá-
tek, dbáme především na  přirozený vývoj a  dostatečný 
pohyb na čerstvém vzduchu, ale pravidelně zařazujeme 

Nový školní rok v jesličkách a mateřské škole landie
RECEPT NA ZÁří Z jESLIČEK A mATEřSKé šKOLy LANDIE

Dýňové lívanečky s javorovým 
sirupem (pro 4 osoby)
l 250 g Dýně 
l 100 ml Rýžové mléko
l 100 g Celozrnná mouka
l 3 ks Vejce
l 50 g Cukr třtinový 
l 1 lžička Skořice mletá 
l 1 lžička Kypřící prášek
l 50 g Slunečnicový olej
l 100 g Borůvky
l 100 g maliny
l 10 lžiček javorový sirup

Dýni	okrájíme,	očistíme,	zbavíme	semen,	nakrájíme	
na	kousky	a	uvaříme	doměkka.	Scedíme	ji,	rozmixujeme	
do	hladka	a	přendáme	do	mísy.	Do	dýňového	pyré	
přidáme	mléko,	mouku,	vinný	kámen,	cukr,	1	vejce	
a	2	žloutky	a	důkladně	promícháme.	Ze	zbylých	bílků	
vyšleháme	pevný	sníh	a	zlehka	ho	vmícháme	do	těsta.	
Ochutíme	cukrem	a	skořicí.	Opečeme	lívanečky,	na	talí ři	
je	poklademe	ovocem	a	přelijeme	javorovým	sirupem.

i hudební a výtvarné chvilky a jednou za měsíc do jesli-
ček přijíždí divadlo.
Zdravá strava se zaměřením na čerstvé a kvalitní biopo-
traviny zůstává stále naší prioritou, vaříme zdravě a chut-
ně ve  vlastní kuchyni. Pro novinky z  oblasti biopotravin 
a ekologického hospodaření můžete přijít na 4. ročník bi-
ojarmarku, který pořádáme na zahradě naší školky v Ří-
čanech ve čtvrtek 2. října 2014 od 13 do 17 hodin. Srdečně 
vás všechny zveme!

Ve školce CHVIlCe nebyla nikdy dlouhá chvíle
Společně s dcerou jsme se rozloučili se školním rokem, můj 
dík patří všem paním učitelkám, které se dětem věnovaly. 
Panovala mezi námi vzájemná důvěra a to považuji za nej-
důležitější. Byli jsme partnery a toho si v životě nejvíc ce-
ním. Školka CHVILKA se pro nás stala místem, kam jsme 
chodili rádi, dcera se zde naučila mnoho nového, zajíma-
vého a  osobitého. Samozřejmostí byl nejen profesionální 
přístup všech učitelek, ale také jejich osobní porozumění 
pro potřeby každého dítěte, které vyžaduje trpělivou a las-
kavou péči nás dospělých, aby se později dospělým samo 
stalo. Moje generace sice vyrůstala za jiných podmínek, ale 
to není důvod k  tomu, abych na vývoj svého dítěte nahlí-
žela slovy „Přežila jsem to já, přežije to i moje dítě.“ Když 
jsem se byla ve CHVILCE podívat poprvé, viděla jsem, že 
nejde o  pouhé hlídání dětí, ale o  jejich všestranný rozvoj 
v oblasti pohybové, výtvarné, hudební i sociální. Jsem uči-
telka, proto mě zaujala školka, kterou založila také učitelka 
a zároveň maminka tří dětí. Jsem matka a vím, jak moc se 

proměnil můj náhled na učitelskou profesi poté, co jsem se 
stala sama matkou. Nyní vidím, jak se moje dcera ve školce 
v mnoha věcech zdokonalila, stala se sebevědomější. Pravi-
delně jsem navštívila několik besídek, zažila jsem karneval, 
oslavy narozenin, zahradní slavnost, a když jsem si přišla 
dceru vyzvednout, společně s ostatními maminkami jsme 
zůstaly na  zahradě a  povídaly si o  vzájemných dojmech. 
Jako hmatatelná vzpomínka nám kromě mnoha fotografií 
zůstala obrovská krabice se spoustou obrázků a  ručních 
prací, které zdobí náš byt a staly se neokoukanou inspirací 
pro moji vlastní učitelskou praxi.  
Kvalita školky se pozná podle atmosféry, která ve školce 
panuje a také, že se tam děti rády vrací, a to moje dcera 
i já určitě budeme. Školce CHVILCE přeji mnoho spoko-
jených rodičů a jejich dětí, kterým pod ochrannými křídly 
paní učitelky Markéty, Jany a Jany rozhodně nebude dlou-
há chvíle. 

Kubecovi s Tatiankou 

ze života škol(ek)
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ze života škol(ek)

mŠ KoloVráTeK

Léto končí, ale Kolovrátek pokračuje 
vesele dál.
Rádi mezi sebou uvítáme nové kamará-
dy a kamarádky.
Informace na www.skolka-kolovratek.eu.
Telefon 605 555 009, 602 484 921

Tak jako ve všech školách, tak i v té naší 
nebyl prázdninový klid. Byly vymalová-
ny některé učebny, byl zakoupen nový 
nábytek a  vybavení, nejen do  tříd, ale 
i do školní družiny. Od září totiž oteví-
ráme druhé oddělení školní družiny.

A co nás čeká nového 
ve školním roce?
V rámci schváleného dotačního titulu 
z  KÚ Středočeského kraje – Odbo-
ru životního prostředí a  zemědělství 
bude dokončen projekt „Hrátky s pří-
rodou“, kdy nás čekají ještě dvě vy-
cházky do přírody, a to žáky přípravné 
třídy, speciální třídy a prvního stupně. 
Výstupem tohoto projektu není jen 
účast na  těchto akcích, ale i  tvorba 
pracovních listů pro naše žáky.
Pro žáky druhého stupně budou při-

praveny další akce v rámci minimální 
prevence, pro pedagogické pracov-
níky v  rámci jejich vzdělávání další 
semináře z různých oblastí. 
Z nejbližších akcí, na které se bude-
me připravovat je výstavka suchých 
vazeb květin říčanských škol, v rám-
ci projektu „Patriot“, kdy výstavka 
těchto prací žáků bude umístěna 
na říčanském hradě.
Škola připravuje i  tradiční akce, jako 
je den otevřených dveří, prodejní vá-
noční výstavka, různé meziškolní sou-
těže dětí a řadu dalších, o kterých bu-
deme vždy včas předem informovat.
A  co popřát žákům i  pedagogům 
do  nového školního roku? Jen vše 
dobré, hodně úspěchů žákům, peda-
gogům klid a pohodu v jejich práci.

J. Macháčková

masarykovo 
klasické 
gymnázium

Máme skvělou příležitost ohléd-
nout se za  úspěšným zakon-
čením studia našich studentů 
v roce 2014. V minulém školním 
roce 2013/2014 úspěšně odma-
turovalo 18 studentů, z nichž 11 
odmaturovalo s vyznamenáním, 
třem o  jednu dvojku vyzname-
nání uniklo, čtyři prospěli. Všem 
gratuluji k  nádherným výsled-
kům a  přeji hodně úspěchů při 
studiu na VŠ.
Přípravné kurzy  z  Čj a  M pro 
zájemce o  studium na  našem 
gymnáziu začnou v  pondělí  29. 
září 2014 od 15.00 hodin. Bliž-
ší informace na tel. 323 632 590. 
Těšíme se na Vás! 

Helena Mrůzková
MKG

Zahájení nového školního roku v Nerudovce
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ze života škol(ek)

Milí žáci, vážení rodiče! Není to tak 
dávno, co jsme Vám všem přáli krás-
né prázdniny. Dva měsíce uplynuly 
a  je tu nový školní rok. Prázdniny 
a dovolená utekly jako voda a všichni 
se musíme znovu pustit do práce.
Veškeré informace, týkající se zahá-
jení nového školního roku, najdete 
od 27. srpna 2014 na www.zusricany.
cz. Vedle seznamu přijatých žáků zde 
najdete informace o  rozpisu hudeb-
ních nauk, což bývá jedna z nejdůleži-
tějších záležitostí, které rodiče nejvíce 
zajímají, rozpisy kolektivních před-
mětů, učební třídy jednotlivých peda-
gogů, termíny pro domluvy rozvrhů 
v  individuálních předmětech, úplatu 
za vzdělávání pro rok 2014/2015 atd. 
Pokud zde nenaleznete informaci, kte-
rou potřebujete nebo očekáváte, in-
formujte nás na tel. čísle 323 602 268 
nebo na 604 737 629 nebo na  info@
zusricany.cz. Chybějící informace rádi 
doplníme.
V  letošním roce nedojde k  žádným 
změnám učeben ani přesunům žáků 
jako v předcházejících letech, vše bude 
probíhat stejně jako ve  školním roce 
2013/2014. Noví žáci VO budou zařa-
zeni do jednotlivých výtvarných skupin 
podle věku. Rozpis žáků provede paní 
učitelka Hana Šebestíková, vedoucí 
výtvarného oddělení a  bude vyvěšen 
na  webových stránkách ZUŠ. Rozpis 

ZUŠ na prahu nového školního roku 2014/2015

tanečního oboru stejným způsobem 
provede paní učitelka Pavlína Rézová.
Schůzka rodičů nově přijatých žáků se 
uskuteční 3. září 2014 v ZUŠ Říčany, 
Masarykovo nám. 57, v  18.00 hodin 
ve třídě č. 1. Účast rodičů je povinná, 
rodiče budou seznámeni se školním 
řádem, poskytneme jim vyčerpávající 
informace o studiu, budou se moci se-
známit s vyučujícími pedagogy a zod-
povíme veškeré dotazy.
V  našem pedagogickém kolektivu ví-
táme nové kolegy – Danielu Kudiba-
lovou, která převezme výuku hudební 
nauky po paní učitelce Šárce Mikešové 
a kolegu Tomáše Zemana, který bude 
vyučovat hru na basovou kytaru a kon-
trabas. Jak se říká ,,basa tvrdí muziku“, 
takže nově otevřený obor považujeme  
za  velmi zásadní krok ke  zkvalitnění 
stávající výuky v kolektivních předmě-
tech. Dále v naše kolektivu vítám per-
sonalistku a  mzdovou účetní Andreu 
Martínkovou, která již na konci loňské-
ho školního roku převzala ekonomic-

kou agendu, kterou spravovala  paní 
účetní Hana Jiráňová.
Připravujeme se také na  zájezd na  Po-
uliční festival v  Borkenu, spřáteleném 
městě v  SRN, kde bude město Říča-
ny reprezentovat soubor ZUŠ Říčany 
„Říčanská sedma“ pod vedením pana 
učitele Jiřího Odcházela. Navázali jsme 
kontakt se zdejší uměleckou školou 
a  doufáme, že soubor z  Borkenu také 
přivítáme v Říčanech a že to bude jeden 
z našich dalších zahraničních partnerů.
Přejeme všem dětem a  rodičům 
úspěšný vstup do  nového školního 
roku a těšíme se na vše, co nám nový 
školní rok přinese.
Iveta Sinkulová, ředitelka ZUŠ Říčany
Hana Javorská, zástupkyně ředitelky

kolektiv pedagogů  
a zaměstnanců ZUŠ Říčany

ZUŠ ŘÍČANY STÁLE PŘIJÍMÁ 
ŽÁKY KE  STUDIU V  OBORU BA-
SOVÁ KYTARA A  KONTRABAS. 
ZÁJEMNCI O  TENTO OBOR, 
KONTAKTUJTE info@zusricany.cz.

daniela Kudibalová andrea Martínková Tomáš zeman
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Od počátku jsme věřili, že tento způsob výběru dodava-
tele může přinést občanům výrazné úspory a narovnání 
často nejasných smluvních vztahů. Ukázalo se, že jsme 
měli pravdu. Během celého loňského roku se zúčastnilo 
aukcí celkem 1022 říčanských domácností.  Jejich prů-
měrná úspora byla v komoditě plyn 29,9 % a v komodi-
tě elektrická energie 21,4 %, což celkově představuje 
úsporu téměř  14 000 000 Kč. První říčanská aukce pro 
domácnosti, která proběhla 13. 3. 2013, byla impul-
zem pro další města a obce v celé ČR. K dnešnímu dni 
již proběhly aukce konané servisní organizací eCentre 
ve stovkách měst a účastnilo se jich více než 25 000 do-
mácností a 3 000 firem.
Již při podepisování smluv s novými dodavateli měli ob-
čané přirozeně otázky, co se bude dít po uplynutí sjedna-
né smluvní doby s dodavatelem (24 měsíců).
Na základě požadavků občanů se nám jevila jako nejlepší 
možnost opakované aukce konané před uplynutím sjed-
nané smluvní doby, která zajistí znovu nejlepší možné 
ceny pro následující období. Prodloužení smlouvy a setr-
vání u stávajících dodavatelů by mohlo mít totiž za násle-

dek skokové zvýšení ceny a postupné další zvyšování bě-
hem smluvního období. Je důležité si uvědomit, že cílem 
aukce není pouze dosažení nejlepší možné ceny, ale také 
stanovení individuálních smluvních podmínek, které za-
jistí neplacení dalších zbytečných poplatků dodavateli.
Z  těchto důvodů připravujeme opět jako první město 
opakovanou aukci pro domácnosti, která vám zajistí nej-
lepší ceny a podmínky také pro následující období. Tato 
služba je opět pro občany bezplatná.
Každé domácnosti, které se blíží konec smlouvy, bude 
zaslán dopis s informacemi, jak dále postupovat. Opako-
vané zařazení je velmi snadné a pomůžou vám s ním opět 
pracovníci eCentre, kteří pro vás budou k dispozici v in-
focentru v Říčanech od 3. 9. 2014 každé pondělí a středu 
od 15 do 17 hodin. V tyto hodiny se můžou přihlásit také 
noví zájemci o aukci.
Věříme, že tak jako město Říčany využívá již třetí rok 
opakovaně aukce a  snižuje tak své náklady, využijete 
tuto možnost opakované aukce také vy, ke snížení ná-
kladů vaší domácnosti. 

Jindřich Morávek, eCENTRE

elektronická aukce opět v Říčanech
Vážení spoluobčané, je to již více než rok, kdy Říčany, jako vůbec první město 
v naší zemi, vyhlásily a uspořádaly pro své občany projekt město občanům, 
jehož cílem bylo vybrat dodavatele elektrické energie a plynu pro jednotlivé 
domácnosti pomocí elektronické aukce.
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Fotostřípky z Petropavelské pouti 2014
Konec školního roku patří v Říčanech již tradičně Petropavelské pouti. Akce začala poutním setkáním, moderovanou 
prohlídkou a koncertem v kostele sv. Petra a Pavla v Říčanech. Další den se kostel rozezněl do zvuků barokní hudby ně-
meckých mistrů. V sobotu 28. června vyvrcholil program na Masarykově náměstí. Ten nabídl návštěvníkům řemeslný 
trh, pouťové atrakce a zábavné odpoledne s vystoupením mnoha místních spolků a organizací. Na závěr petropavelské-
ho maratonu se v kostele uskutečnila poutní mše svatá.

V kostele si nenechalo ujít mnoho lidí koncert houslového virtuosa Petra 
Matějáka. 

Adéla Ambrožová
zaznělo i několik populárních písní v dokonalém provedení zpěvaček 
z pěveckého sboru Elišky Erlichové. 

Největší ovace sklidil na závěr koncert legendární folkové skupiny Spirituál 
kvintet.

zajímavé představení v podobě různých chvatů si přichystali říčanští tae-
kwondisté v čele s bývalým několikanásobným mistrem Evropy a vicemistrem 
světa Vladimírem Machotou. 

V duchu amerického swingu třicátých let minulého století roztančili náměstí 
úspěšní tanečníci ve standardních i latinskoamerických tancích Ludovít 
a Karolína Emanuelovi.

V rámci doprovodného programu si děti mohly vyzkoušet i tetování a malo-
vání na obličej.
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Dva roky intenziv-
ní práce na tvorbě 
integrované stra-
tegie pro období 
2014–2020 se 
blíží ke  konci. 
MAS vypracovala 
na  základě dotaz-

níkových šetření, elektronické ankety, 
komunitních setkání s veřejností a pře-
devším podnětů z řad starostů v území 
ucelený dokument, který byl v  srpnu 
předložen Ministerstvu pro místní 
rozvoj k připomínkování. Strategický 
plán v  plném znění musí projít do 
konce roku všemi zastupitelstvy obcí 
v územní působnosti MAS. Tento do-
kument je přípravou na  budoucnost, 
kdy chceme pro území Říčanska zís-
kat další finanční prostředky a realizo-
vat společně projekty jako v předcho-
zích letech. Na  tvorbě strategického 
dokumentu se podílela spousta lidí, 
jimž není lhostejné místo, kde žijí. 
Za to jim patří náš veliký dík. 
Tento dokument si můžete prohléd-
nout i Vy na http://mas.ricansko.eu/

Místní akční skupina 
Říčansko vás zve
V sobotu 4. října 2014 od 11.00 ho-
din vypuknou ve Strančicích jablečné 
slavnosti. Společně s  řemeslným tr-
hem, pestrým programem a  drakiá-
dou proběhne jedna z největších akcí 
v  regionu. Návštěvníky každoročně 
přitahují ochutnávky jablek od míst-
ních sadařů a soutěž o nejlepší jableč-
ný zákusek. Pro děti je připravena 
celá řada řemeslných dílniček.
V  areálu minigolfu u  nádraží budou 
desítky místních i přespolních řeme-
slníků a výrobců, z nichž mnozí jsou 
držiteli regionálních značek, zaruču-
jících jejich kvalitu a originalitu.
Přichystány budou i  ochutnávky 
jablečných odrůd od místních sadařů 
a soutěž o nejlepší jablečný zákusek. 
Do soutěžního klání se též může za-
pojit každá hospodyně nebo milovník 
pečení. Stačí přinést svůj vlastnoruč-
ně udělaný štrúdl nebo jiný moučník 
z jablek. Registrace probíhá do jedné 
hodiny. Poté budou zájemci z  řad 
návštěvníků dobroty hodnotit. Pro 

autory nejlepších moučníků jsou při-
praveny stylové ceny.
Na  pódiu se budou střídat pěvecká, 
taneční a  další vystoupení. Pro nej-
mladší návštěvníky budou připrave-
ny výpravné pohádky.  
Ještě před samotným zahájením této 

tradiční akce proběhne na  poli mezi 
Strančicemi a  Všestary drakiáda se 
soutěží o nejlepšího draka.

Více informací naleznete  
na www.mas.ricansko.eu  

a www.mclodicka.cz .

Mezi námi

Říčansko strategicky a společně
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M A S  Ø í è a n s k o  
a  M C  L o d i è k a

zvou všechny malé i velké na

Festival øemesel 
a

 Jableèné slavnosti
Kde: Stranèice - areál Minigolfu (u vlak. nádraží)
 
Kdy: 4. øíjna 2014 od 11h do 17h

                    Drakiáda 
    probìhne od 9:30 
 do 12h na poli mezi 
Stranèicemi a Všestary
(poøádá Volba pro Všestary)

 

* Celodenní øemeslný trh

* Historický kolotoè a støelnice

* Dìtské tvoøivé dílny (workshopy)

* Ochutnávky jableèných odrùd 

    místních sadaøù (Sady J. Janovského, Ovocnáøství Jiøí Nedbal) 

* Ochutnávky moštù

* Soutìž o nejlepší jableèný zákusek

* 

*

* a mnoho dalšího

Program:

Divadélko pro dìti

 Dìtská pìvecká a taneèní vystoupení

 

Akce se koná za každého poèasí, 
Obèerstvení zajištìno, 
Vstupné dobrovolné

Obec Stranèice

www.mas.ricansko.eu
www.mclodicka.cz

Hana Jarošová

Sponzoøi:

Mediální partner:Více informací:

Mezi námi

Zveme vás k oslavě 
118. výročí 

Olivovy dětské léčebny v Říčanech 

dne 2. října 2014
Pojďte se s námi přenést do doby zakladatelů 

manželů Louisy a Aloise Olivových 
a společně s námi zavzpomínat na dobu 

vzniku naší dětské léčebny.

✿ můžete se těšit na tvořivé aktivity a představení 
✿ začínáme od 10.00 hod. s příjemným občerstvením
✿ slavnostní zahájení v kapli 14.30 hod. 
✿ večer zakončíme 19.30 hod. koncertem

TĚŠÍME SE NA VÁS
www.olivovna.cz

OLIVOVA DĚTSKÁ LÉČEBNA, O.P.S.
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První ročník městských 
slavností se ponese 
v duchu písmene Ř
Letos uplynulo 725 let od  první 
zmínky o městě Říčany. Navíc jsou 
Říčany největším městem začínají-
cím na  Ř. Při té příležitosti se 28. 
září 2014 uskuteční v  Říčanech 
velkolepé slavnosti, kde nebude 
nouze o  bohatý kulturní a  zá-
bavný program pro celé rodiny. 
Říčanští se pokusí vytvořit český 
rekord v  počtu usmažených řízků, 
vyhlásí říčanského sportovce roku  
a talentované děti ze středních 
Čech budou soutěžit v krajském 
kole soutěže Zlatý oříšek 2014. 
Největší letošní akce s  příznačným 
názvem Řekni Říčany se koná na svá-
tek sv. Václava v neděli 28. září 2014 
od  10.00 hodin. Na  Masarykově ná-
městí bude po  celý den probíhat zá-
bavný program s  jedním společným 
atributem - hrátky s písmenem Ř. 
13 říčanských restaurací se pokusí vy-
tvořit český rekord v usmažení 3 333 
řízků a  návštěvníci mohou soutěžit 
o  originální recept na  říčanský řízek. 

Dále se na slavnostech představí český 
kuchař, zakladatel Pražského kulinář-
ského institutu a autor mnoha kucha-
řek Roman Vaněk. 
Občerstvení nabídnou i vepřové hody 
na faře a ochutnat bude možné ryby 
od říčanských rybářů vylovené z Mar-
vánku den předtím. K  pití se bude 
nalévat řezané pivo. 

Vyhlášení vítězů  
Zlatého oříšku 2014 
a Sportovce roku
V  rámci akce proběhne na  náměstí 
vyhlášení vítězů soutěže Zlatý oří-
šek Středočeského kraje 2014, kde 
se utkají mezi sebou nejšikovnější 
děti v různých typech zájmových čin-
ností. Finalisté se během dopoledne 
představí odborné porotě se svým 
vystoupením v Kulturním centru La-
buť. Tradiční soutěž se v Říčanech 
koná již počtvrté. 
Oceněn bude také nejlepší říčanský 

sportovec letošní sezony, kterého 
během září zvolili lidé přes internet. 
Na vítěze obou klání čekají zajímavé 
finanční odměny i věcné dary.
„Pro všechny je připraveno mnoho sou-
těží s tématem - nejkrásnější říkanka, 
namaluj příšeru nebo vymodeluj skřít-
ka. V průběhu celého dne mohou rodi-
če s dětmi absolvovat interaktivní hru 
inspirovanou skutečnými historickými 
událostmi Říčanský příběh,“ zmiňuje 
něco málo ze zajímavého programu 
hlavní organizátorka akce a  mís-
tostarostka města Hana Špačková  
/Klidné město/.
Na náměstí nebude chybět ani trh s ře-
meslnými stánky a  ve  volnočasovém 
centru Na  Fialce mohou milovníci 
umění navštívit doprovodnou výstavu 
říčanských malířů. O hudební bonbó-
nek se na závěr celodenního kolotoče 
bohatého programu postará zpěvák 
Petr Kolář se svojí kapelou.

Adéla Ambrožová
tisková zpráva města Říčany
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www. r i c a n y . c z

725 let od první zmínk y 
o Říčanech

v yhl ášení Říčan – největší 
město začínající Ř

pokus o v y t voŘení českého 
rekordu – 3 333 Řízků 

v yhl ášení Říčanského 
sportovce roku

soutěže pro děti i dospělé – 
Říčansk ý pŘíběh

v yhl ášení vítězů zl atého 
oŘíšku stŘedočeského kraje

v ýstava Říčansk ých malíŘů

kulináŘsk á show šéfkuchaŘe 
romana vaňk a

soutěž o originální recept 
na Říčansk ý Řízek

vepŘové hody na faŘe

Řezané pivo

ryby od Říčansk ých rybáŘů

Řemeslný trh

koncert 
na masarykově 

náměstí

petr koláŘ 
band

Městské slavnosti
program / od 10 hodin na Masarykově náměstí



Dva roky trvá náš seriál a proběhly jím desítky postav a po-
staviček. Z  paměti, ač děravé, kupodivu vystupují další 
a další. Tentokrát se s vámi podělím o vzpomínky na lékaře, 
kteří již nežijí. Poznal jsem jich dost.
Pan doktor Kraus měl dům na  dnešní Cestě svobody. 
Vím z vyprávění rodičů, že když jsem se chystal na svět 
(tenkrát ženy běžně rodily doma), byla u  maminky vý-
znamná porodní babička, paní Kopecká z  Nerudovy 
ulice. Nastaly ovšem nějaké komplikace, tak poslali pro 
doktora Krause. Fousatý pan doktor obhlédl situaci a za-
vrtěl hlavou: „Tohleto bude těžké, to chce do  porodnice 
na  vysoké kleště.“ I  rozběhl se tatínek k  jedinému teh-
dejšímu taxikáři ve městě, panu Pokornému. Do domu 
vedle dnešní cukrárny Čiko. Vyděšený nastávající otec 
tam zatáhl za  zvonec tak prudce, až ho utrhl, zburco-
val pana Pokorného a  odvezli maminku do  porodnice 
k  Apolináři. Bylo to navečer, maminku přijali, ráno ji 
dali do vany s horkou vodou a kluk se krásně narodil bez 
jakýchkoli kleští.
Doktor Hrdlička bydlel v  secesní vile naproti říčanské-
mu muzeu. Ordinoval v  přízemí dnes prázdného domu 

proti kulturnímu centru Labuť, stál také v čele místního 
Okrašlovacího spolku. V  době mého klukovství měl už 
dvě dospělé děti. Dceři mohlo být kolem pětadvaceti až 
třiceti let a byla velice vnadná. Obdivovali jsme ji zvláště 
na Marvánku, kde se plavila ve vlastní lodičce. Točily se 
kolem ní houfy všelijakých obdivovatelů.
Když byla začátkem války dostavěna velká budova 
Na  Růžku, sídlila v  ní Agrární banka a  dům nabízel 
mnoho dalších prostor. V  prvním patře si zařídil ordi-
naci a byt mladý, moderní lékař Berkovský. Jako první 
v městečku měl rentgen a byl to velmi schopný diagnos-
tik. K němu jsem se vypravil, když jsem půl roku kulhal 
a  pražští specialisté mi chtěli operovat patu. Pan dok-
tor mi dal vitaminovou injekci a  do  týdne jsem kulhat 
přestal. Také zachránil moji druhou ženu Jarmilu. Měla 
zápal plic a  začínající tuberkulózu. Doktor Berkovský 
ji okamžitě nechal dopravit do  tehdejšího sanatoria 
v Kostelci nad Černými lesy, tam jí nasadili streptomycin 
a do půl roku byla zdravá. (Moje první žena mi zemřela 
na tuberkulózu pět let po vypuknutí nemoci, léčba jí bo-
hužel nepomohla.)
Na náměstí v budově někdejší Okresní záložny (dnes je 
v  tomto domě reklamní centrum) sídlil lékař Kurgan-
ski. Jednalo se patrně o  utečence z  některé východní 
země, nemluvil dobře česky. Jak blízko měl či neměl 
k  fašistům, nevím, ale za  války sloužil jako revizní lé-
kař. Když jste měli chřipku a byli jste doma čtyři dny, 
okamžitě si vás zavolal a  uznal vás práce schopným. 
Byli jsme velmi přísně sledováni, aby se nikdo neulej-
val, Říše přece bojovala za celou Evropu! Doktor Kur-
ganski se dobře oženil s velkostatkářovou dcerou tuším 
z Nupak a měl krásné americké auto. Myslím, že to byl 
buick, jehož přední šípová skla jsme my automobiloví 
fandové obdivovali. Asi dva měsíce před koncem války 
v obavě před příchodem Rusů tento lékař sebral rodi-
nu a  odjel do  Německa, odtamtud se přesunul kamsi 
do Jižní Ameriky, kde dožil.
Zubní lékař Chloupek ordinoval v domě naproti hotýl-
ku s  restaurací Milán. Už tenkrát uměl perfektně udr-
žovat chrup. Nevrtal zbytečně žádný zub, kaz malý 
jako špendlíková hlavička lehce vyčistil a zaplomboval. 
Na  rozdíl od  zubních techniků, kterých tady působi-
lo víc. Ti většinou vrtali zuby hned do  hloubky. Z  nich 
pan Šusta ordinoval Na  Růžku. Pan Karafiát měl vilu 
pod nádražím v dnešní ulici Politických vězňů. U něj se 
vyučil pan Rosenberg a za ním jsem pak jezdil do Mu-
kařova. Mám v paměti jedno setkání. V roce 1948 jsme 
nacvičovali prostná na  sokolský slet v  sále restaurace 
U  Vaverů (dnes je v  tomto sále bazar), a  protože ještě 
nevyšla hudba na  desce, doktor Chloupek nám k  tomu 
hrál na klavír.
Za lékaři se vydáme i příště.

Zaznamenala Renata Skalošová

NeobyČeJNí obČANÉ ŘíČAN /21.
Vzpomínky Dalibora Hofty
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Lékař Viktor Kraus na snímku z konce dvacátých let

Mezi námi
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Devadesát
Jsou v Říčanech muži a ženy, kteří – 
jak se dřív říkalo – nesou na  zádech 
tíhu devíti křížků. S  několika z  nich 

jsem měla možnost se setkat. Jsou ob-
divuhodní. I když se jim oči sem tam 
zalesknou odrazem dávných let, stojí 
zpříma v přítomnosti. Asi i proto je jim 
dáno zažít tento požehnaný věk.
Jedním z čerstvých devadesátníků je 
Dalibor Hofta. K  jeho jménu patří 
tituly (po  vyučení truhlařině vystu-
doval Speciální školu pro vnitřní 
architekturu při UMPRUM v  Praze 
a  Vysokou školu lesnickou a  dře-
vařskou ve  Zvolenu, má za  sebou 
pestrou profesní dráhu, v devadesá-
tých letech byl tři roky radním a mís-
tostarostou města). Nejraději ov-
šem má, když mu říkáte „Dalibore“ 
anebo „pane Hofto“. Jeho příjmení 
má zvuk: tatínek Jindřich byl vy-
hlášeným truhlářem a  významným 
říčanským starostou. Vzpomínky 
na otcovy činy i životní postoj ostat-
ně probleskují v  jeho vyprávěních. 
Dalibor Hofta už léta na  stránkách 

Kurýra zajímavě, se smyslem pro 
poutavý detail vzpomíná na  lidi, 
s  nimiž se dřív setkával, na  ulice, 
po  kterých chodil. Jaké štěstí pro 
nás, které baví skládat si obrázek 
města, ve kterém žijeme.
Narozeniny slaví 12. září. Letos je 
to, stejně jako v  roce 1924, pátek. 
Tento den jako by předurčil jeho 
životní peripetie: „Byl to kritický pá-
tek, ale ne až tak havarijní, nebylo to 
současně třináctého. Asi proto jsem 
se v  životě ocital na  symbolické hra-
nici, ale vždy to nakonec nějak vyšlo 
a měl jsem štěstí.“
Pane Hofto, připojujeme se k  va-
šim blízkým a pozvedáme číši. Pře-
jeme zdraví a  stále humor, poho-
du a  nadhled, které při setkáních 
s  vámi můžeme zakoušet. Krásné 
narozeniny!

Renata Skalošová  
a redakční rada Říčanského kurýra
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dalibor hofta na vernisáži výstavy Říčany – výlet 
do první republiky na podzim 2013

Dne 21. 8. uplynulo 10 let ode dne, kdy zemřeli po tragické 
nehodě pan jaroslav Voják (44) a jeho syn martínek (10). 

Vzpomíná maminka a sestra Jana

Dne 12. 9. 2014 tomu budou 2 roky, co nás navždy opustil 
milovaný manžel, tatínek,děda, praděda a kamarád pan 
jan Zvířecí z Kuří. Kdo jste ho znali, věnujte mu tichou 
vzpomínku.
Vzpomínky zůstanou, ale bolest v srdci trvá.

Manželka a děti s rodinami

oznámení a poděkování
Ve středu 13.srpna 2014 nás navždy opustila ve věku 
84 let paní marie Vojtíšková z říčan, na sklonku života 
obyvatelka Domova seniorů Pod Kavčí Skálou říčany. 
Děkuji všem, kteří ji znali a věnují jí tichou vzpomínku.
Chtěl bych touto cestou poděkovat personálu Domova 
pro seniory Pod Kavčí Skálo pod vedením pana 
ředitele Ing. Bc. Václava Bráchy a panu doktorovi 
mUDr. Vladimíru Burešovi za příkladnou a obětavou 
péči,  kterou poskytují obyvatelům domova.

Pavel Vojtíšek

Říčany potřebují 
batmana
Dokonalá harmonie víkendové noč-
ní zábavy v Říčanech pod dohledem 
městské policie bohužel stále nará-
ží na  nepochopení občanů města. 
Občané si sice opakovaně stěžují, 
kromě hluku a  násilí také na  po-
škozování jejich majetku, které se 
objeví vždy v  sobotu či neděli ráno 
a celkově činí i několik desítek tisíc 
Kč za  měsíc, ale jak  paní Likešová 
za  město vždy zdůrazňuje: „není 
prokazatelné, že vámi uváděné 
události mají přímou souvislost 
s provozováním  restaurací a jiných 

kulturních podniků během víken-
dových akcí“ – Č. ev. 296221/2014. 
Občané si zkrátka musí zvyknout 
na  běžné víkendové vandalství, bez 
toho, že by vedení města chtělo si-
tuaci jakkoliv řešit. Ostatně ničím 
výjimečný nebyl ani tento víkend  
21.–22. 6. 2014. Dunění hudby 
z  Ballagia se bez problémů neslo 
na vzdálenost 80 m, takže při otevře-
ném okně se nedalo usnout a pokud 
se to na chvíli podařilo, hluk a výkři-
ky osob v ulicích vás opět vzbudily. 
Hlídky městské policie nechtěly 
rušit městem povolovanou zábavu, 
a  tak jsem nezaznamenal žádnou 
snahu o zklidnění. O výsledku noční 
zábavy se pak v  neděli ráno mohly 

přesvědčit všechny děti, jež rodiče 
odváděli k  odjezdu na  školu v  pří-
rodě k  nedaleké škole, kam se ale 
nemohly dostat přes zátarasy krimi-
nální policie obklopující velké tra-
toliště krve. Máme si tedy jako ob-
čané zvyknout, kromě víkendového 
vandalství, také na běžné víkendové 
krveprolití? Sebeklam vedení města 
nad bezpečnostní situací a rezigna-
ce na  vymahatelnost práva v  okolí 
Černokostelecké ulice je taková, 
že zdá se jediné, co by pomohlo, je 
najít pro Říčany svého Batmana. 
Klaunů je v Říčanech dost a situace 
od Gotham City k nepoznání.

Jan Hošek  
Černokostelecká ul., Říčany

Mezi námi
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Hostili jsme 
studentku
Naše rodina se skládá z  pěti lidí, jed-
noho psa a dvou koček. Nám sestrám- 
dvojčatům je patnáct a  mladšímu bra-
trovi dvanáct. Naše mamka začala 
přemýšlet o tom, jak nás časem někam 
poslat do zahraničí do rodiny a přitom 
zjistila, že i do Čech jezdí studenti a že 
můžeme hostit i  my. Mezitím narazila 
na organizaci AFS Mezikulturní progra-
my. Tak jsme se rozhodli, že to vyzkouší-
me z druhé strany. Studentovi je potřeba 
zajistit postel a pracovní stůl, my máme 
v domě jeden pokoj navíc, tak to nebyl 
problém. Vyplnili jsme dotazníky, přáli 
jsme si spíš holku než kluka, a  čekali, 
jestli se pro nás někdo najde. Pak jsme 
dostali zprávu, že můžeme hostit sedm-
náctiletou Frances z USA.   
Na začátku jsme si s Frances psali přes 
e-mail a  všechno se zdálo být v  pořád-
ku, ale stejně jsme byli nervózní. Když 
jsme si pro ni přijeli, tak hrozně jsme se 
styděli, že jsme za celou cestu domů pro-
mluvili jen pár slov o tom, za jak dlouho 
tam budeme. Teď, po téměř deseti mě-
sících, je to úplně jiné. Ona o nás mluví 
jako o sestrách, my o ní taky. Žije u nás, 
učí se česky, výborně vaří a  peče, to se 
nám moc líbí. Je z Floridy a naučila nás 
jíst spoustu nových, spíše latinskoame-
rických jídel. Chodí do septimy našeho 
gymnázia a  říká, že její třída je super. 
Všechny předměty má v češtině, jenom 
na  němčinu nemusí, místo toho chodí 

Mezi námi

Když jsme koncem května s vděčnos-
tí slavili výročí stavby evangelického 
kostela v Uhříněvsi, přijel také bývalý 
farář našeho sboru Jaroslav Voříšek 
i se svou ženou. Byli jsme za to moc 
rádi. Jakoby se zastavil čas – bratr 
farář vzpomínal a  bylo vidět, s  jak 
velkou láskou. Hned bylo kolem něj 
mnoho lidí – pravda, o něco starších 
než v dobách jeho působení – a roz-
hovory plynuly ve  vděčné radosti ze 
setkání.
Věděli jsme, že bratr farář má již ne-
mocné srdce, ale všechny nás zasko-
čilo, když měsíc po oněch radostných 
společných chvílích přišla zpráva, že 

Jaroslav Voříšek zemřel. Byli jsme 
smutní, ale zároveň velice vděční, že 
jsme se mohli tak hezky osobně roz-
loučit. A píšu tuto vzpomínku proto, 
abyste na něj mohli vzpomenout i vy. 
Jaroslav působil jako farář v Uhříněv-
si a  v  Říčanech v  letech 1967–1979. 
Vzpomínal na  tuto dobu velice rád – 
zvláště na  lidi. V  jeho vzpomínkách 
to byl úplný seznam těch, se kterými 
se setkával v  Uhříněvsi, v  Říčanech, 
ve  Strančicích, v  Benicích a  na  mno-
ha dalších místech. Ohlédnutí to byla 
úsměvná i smutná, ale všechna protep-
lená skutečnou lidskou účastí a láskou. 
Byl jsem moc rád, že jsem se s  Jaro-

ohlédnutí za Jaroslavem Voříškem

do  jiných tříd pomáhat s  angličtinou. 
I  my doma jsme se zlepšili v  angličti-
ně, nebojíme se mluvit. Se školou byla 
Frances na lyžáku a na vodáckém kurzu 
i  na  týdenním pobytu v  Anglii, v  Říča-
nech chodila do  tanečních, s  AFS byla 
pár dní v Berlíně, s námi v Maďarsku… 
Zdaleka ale nestihla všechno, co měla 
v  plánu. Strašně rychle se blíží doba 
jejího odjezdu a nikomu z nás se o tom 
nechce přemýšlet. Víme, že to pro obě 
strany bude těžké a že se nám bude stýs-
kat. Hostili jsme poprvé, a přestože jsme 

od AFS měli předem dost informací, ne-
věděli jsme, co nás čeká. Jsme ale všichni 
moc rádi, že jsme se k tomu odhodlali. 
Měli jsme sice člena rodiny navíc, ale 
jeden strávník se v  naší rodině snadno 
ztratí. Jsme domluvené, že zůstaneme 
v  kontaktu a  že za  Frances přijedeme. 
Jen tak říct ahoj a nechat ji odletět prostě 
nejde a myslíme, že ani ona by to nedo-
kázala. A  pro nás bude rozhodování, 
jestli jet někam do ciziny, mnohem jed-
nodušší. Určitě budeme chtít někam jet! 

Anežka a Františka Rohlíčkovy

slavem mohl setkat a nasát něco z at-
mosféry nejen evangelického sboru 
v  Uhříněvsi a  v  Říčanech v  60. a  70. 
letech minulého století. Jeho vyprávě-
ní bylo svědectvím o době nelehké, ale 
i o době naděje. Vždyť právě v těchto le-
tech se dařila ekumenická setkání s vý-
znamnými hosty jako byl Tomáš Halík, 
Ladislav Hejdánek, Bonaventura Bou-
še, Jiří Němec, Jan Heller a  s  mnoha 
dalšími. To vše k nelibosti státní vrch-
nosti a k radosti lidí ze široka daleka. 
A  tak chci ještě jednou poděkovat – 
za život Jaroslava Voříška. A poprosit 
vás, kdo jste ho znali, abyste vzpo-
mněli a poděkovali se mnou.

Jiří Ort, evangelický farář  
v Uhříněvsi a v Říčanech
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Andělé jsou mezi námi
Říčanské nemocnici dala velkou část svého života. Povolá-
ní zdravotní sestřičky se jí stalo posláním. Pracovat 44 let 
v jedné nemocnici, starat se o své babičky, dědoušky a ne-
mocné pacienty, to chce opravdovou obětavost, trpělivost 
a lásku. Když bylo třeba napíchnout kanylu, odebrat krev 
pacientovi, který měl „špatné žíly“, byla to vždy ona, která 
to dokázala. Vždy obětavá, dobrosrdečná, pracovitá a při-
pravena zasáhnout a pomoci. Za ta léta se vystřídali lékaři, 
sestřičky, primáři i ředitelé. Jak přibývaly roky, však to zná 
každý, kdo je v důchodovém věku, ubývá fyzických sil i du-
ševní energie. Ona však sloužila dál noční, denní i dvanác-
tihodinové služby. Nemocnice se stala součástí její rodiny.
A pak to přišlo! Jediným hříchem mládí bylo nedokonče-
né studium střední zdravotní školy. Přesto naplno vyko-
návala všechny práce sestřičky plných 44 let. Nikomu to 
nevadilo, nikdo to nepoznal. A pak se objevila paní, která 
upozornila na předpisy, podle kterých tato sestra bez ma-
turity nesmí všechny tyto práce dělat, jen pod dozorem 
mladých sestřiček, které přišly ze školy. Takové ponížení 
opravdu bolelo a velmi ji to zasáhlo. A tak najednou tahle 
skvělá zkušená sestřička nesměla odebírat krev, rozdávat 

léky, píchat injekce, zavádět kanyly atd. Naše zdravotnic-
tví má zřejmě nadbytek dobrých zdravotních sester, a tak 
ty nejlepší propouští bez přemlouvání.
Za  těchto podmínek nemohla dělat práci s  láskou a  být 
stále ve střehu, že poruší předpisy a udělá něco, co dopo-
sud automaticky vykonávala a  teď by za  to měla postih. 
Připadala si najednou zbytečná. A tak tahle skvělá sestřič-
ka s hrdostí raději sama odešla. Je s podivem, že za ta léta, 
která zde pracovala, se nenašel nikdo z vedení nemocnice, 
kdo by jí poděkoval alespoň kytičkou a rozloučil se s ní. 
Milí občané Říčan ztrácíte anděla, aniž o tom víte. Předpi-
sy jsou přísné a lidský přístup nic neznamená. 
Takže sestřičko, děkuji ti za všechny nejen říčanské a moc 
ti přeji, abys teď svou lásku a energii dávala svým dětem, 
manželovi a vnoučatům. Měla jsi na ně málo času, nemoc-
nice byla u tebe vždy na prvním místě.
Vedení říčanské nemocnice by se mělo více zamyslet nad 
tím, jak se důstojně loučit s člověkem, který velkou část své-
ho života věnoval péči o pacienty na lůžku. Přeji všem pa-
cientům říčanské nemocnice hodně hodných pracovitých 
a schopných sestřiček. Tenhle anděl už tam není. Ale je jich 
mezi námi stále dost. Stačí je najít a nedovolit jim odcházet.

Jaroslava Hofmanová 

Tento rok to vyšlo 50 na 50
Ano, vypůjčila jsem si tuto „upoutávku“ z oblíbeného tele-
vizního pořadu. Skrývá se však za tím následující skutečnost:
Jistě mnoho říčanských spoluobčanů zná velmi frekven-
tovaný chodník v ulici 17. listopadu, v úseku mezi ulicemi 
Petra Fastra a ulicí Vrchlického. Stejně tak jako v minu-
lých letech, i letos mnoho procházejících občanů obtěžo-
vala přerostlá zeleň (túje, ptačí zob, ovocné stromy), která 
se přes plot domu čp. 715/2 převalila a zabrala nejméně 
1/3 chodníku. Protože do okraje chodníku jsou navíc za-
budovány dopravní značky, stal se tento úsek nejen nepří-
jemný svým velmi zúženým prostorem, ale i špínou, která 
vynikala zejména při srovnání s  trvale čistým a  uprave-
ným sousedním chodníkem před ordinacemi zubních 
lékařů. V  deštivý den nebo při setkání dvou kočárků, či 
invalidního vozíku nastávaly situace velmi nebezpečné, 
neboť vyhýbání muselo proběhnout vstupem do  velmi 
frekventované silnice. A to se týkalo i školních dětí!
Chtěla bych tímto znovu poděkovat za  sebe a  jistě 
i  za  ostatní spoluobčany paní  Evě Peckové, která bydlí 
v ulici Petra Fastra, protože opětovně, tak jako loňského 

roku,odstranila tento obtěžující porost a  na  své vlastní 
náklady odpad odvezla do sběrného dvora.
A proč titulek 50 na 50? Tentokrát pracovala paní doktor-
ka ve dvou etapách, a když upravila polovinu úseku, byl 
na tento problém upozorněn Městský úřad Říčany a ten 
neprodleně zjednal nápravu.
Takže díky zejména paní Evě Peckové, ale vyjadřuji i podě-
kování Městskému úřadu, který zasáhl velmi operativně.
Ale ptám se obyvatelů zmíněného domu čp. 715/2, nebo vlast-
níka tohoto domu: Nikdy vás nenapadlo, aby vás postoj paní 
Peckové, která je již v seniorském věku, inspiroval k pomoci?
Můj příspěvek je určen i jiným obyvatelům či vlastníkům 
domů a zahrad, kde je skutečně někdy velmi těžké použít 
k chůzi přilehlý chodník.
A ještě poznámka: bydlím od svého narození v Kozinově 
ulici, která nikdy nepatřila a nepatří k těm „vyvoleným“, 
kde probíhá čištění komunikace. Ale všichni, kteří tam 
bydleli a bydlíme, pečujeme o čistotu a úpravu naší ulice, 
sekáme zelené plochy, i když nejsme jejich vlastníky, a čis-
tíme silnici. Děláme vše pro to, aby naše ulice byla čistá 
a pohledná. Tak proč to nejde jinde? 

Hana Dobrovodská

Trvalo čtyři roky, než se podařilo dát dohromady chybějící části kříže, který byl v rozvalinách u Předboře, kde je 
křižovatka cest do Nebřenic, Velkých Popovic a Předboře. je odtud nádherný rozhled daleko do kraje. Křížek stojí 
na pozemku, který patří řádu Piaristů. Obnoven byl za obětavé spolupráce skupiny dobrovolníků a sponzorů.
Byl všední den, úterý 8. července 2014, kdy byl kříž slavnostně posvěcen páterem Konstantinem z říčan, který 
v promluvě zdůraznil důležitost křížů, jež nám zanechali naši předkové a ke kterým se lidé uchylovali a hledali útěchu 
(v dnešní době se říká nabít energii). Od Velkých Popovic připutovalo procesí vedené V. Čelikovským. O pohoštění bylo 
hojně postaráno místními věřícími, a i když byl deštivý den, na pobožnost se udělalo krásně. Pán se o nás poutníky 
postaral. Při pobožnosti doprovázela zpěv hrou na akordeon Vendulka matochová.	 Jiřina Petržílková
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Pan starosta používá termín říčanská 
veřejnost, přičemž bychom bojovníky 
proti tomuto developerskému projek-
tu mohli spočítat na  prstech  dvou ru-
kou a číslo by vyjadřovalo okruh přátel 
kolem zakládající členky o. s. Fialka 
a sousedů pana Petříčka a paní Peťov-
ské. Dlouhá léta nás termínem říčan-
ské veřejnosti zastrašoval, proto jsme 
příjemně překvapeni, že se na nás ob-
rací čím dál více sympatizantů, kteří 
nám sdělují, že se jim náš projekt líbí, 
ale neodvážili bychom se o tomto po-
čtu vyjadřovat jako o veřejnosti.  
Protože není možné doložit ani jediný 
soudní spor, který by RIM Engineei-
ring prohrál,  upozornil ve svém člán-
ku (www.ricany.cz/rozsudekvalejich)  

na soudní spor, ve kterém je o.s.Fialka 
se sídlem shodným s  adresou pana 
starosty, v postavení žalujícího a žalo-
vaným je Krajský úřad Středočeského 
kraje ve věci řízení RIM Engineering.
Vznik o.s Fialka připomíná rok 2006, 
kdy se rozhodl vstoupit do  komunální 
politiky. Je to rok, ve  kterém neupra-
vený, zarostlý pozemek, připomínající 
skládku, byl nabídnut městu Říčany, 
které o  koupi neprojevilo zájem.  RIM 
tento pozemek zakoupil a  za  své sou-
kromé finanční prostředky chce zde 
vybudovat příjemné prostředí k bydlení 
a k odpočinku. Na popud sousedů, kteří 
se nechtěli smířit s budováním nových 
domů, protože by je stavba rušila, jsme 
byli nuceni vyhovět jejich požadavkům 

a zaplatit výměnu oken na domě pana 
Petříčka. Jak už to bývá, když nabídnete 
prst a nedáte i ruku, budou vám kladeny 
překážky. Následoval požadavek, aby-
chom financovali další stavební úpravy, 
týkající se nákladů s vypracováním pro-
jektu, výstavbou a  napojením na  naši 
kanalizaci. Když jsme odmítli financo-
vat zvýšení hodnoty nemovitosti souse-
da za cizí peníze, když naši klienti svoje 
bydlení hradí za své, dočkali jsme se po-
kračování v boji proti výstavbě. Jak pan 
starosta ve  svém článku píše: „zákon-
ných prostředků, jak zabránit výstavbě, 
je málo“, ovšem mnohé nezákonné 
stále zůstávají, aby nám další výstavbu, 
když ne zakázal, tak znepříjemnil.

Petros Papadopoulos

Kauza výstavby společnosti rIm – reakce na článek uveřejněný 
v červnovém čísle Říčanského kurýra

Speciality z hřibovitých hub, lišek, kotrčů, ryzců, bedel, čirůvek,
stročků, kačenek a dalších českých hub.

29.8. – 19.10.2014

Partneři akce:
Délicatesse Čestlice, EA Hotelový Resort SEN Senohraby,
Hotel Legner Zvánovice, Jureček Říčany, Na Zámečku Poddubí,
Modrá paprika Říčany, Pavilon Říčany, Pod ledem Velké Popovice,
U koně Klokočná, U císaře Mirošovice, U nás Říčany, U Sejků Hrusice,
Velkopopovická Kozlovna, Zájezdní hostinec Dolní Lomnice,
Zámek Berchtold, Zámek Štiřín a další.Dodavatel hub

Seznam restaurací, termíny a nabízená houbová menu 
najdete na www.laduv-kraj.cz a na facebooku.

ve  v yb r a n yc h  r es tau r ac í c h
L a d ova  k r a j e

ve  v yb r a n yc h  r es tau r ac í c h
L a d ova  k r a j e

yyy

H O U B OVÉ  H O DYH O U B OVÉ  H O DY

Říčanský FrbUl klub zve všechny na první vycházku s buldočky, která se uskuteční v sobotu  
20. září 2014 od 14.00 hodin.
Sejdeme se na koupališti Marvánek. V případě špatného počasí bude zvolen náhradní termín. Každý účastník obdrží drob-
nou pozornost. Na setkání se těší Irena Moudrá a Cari. Kontakt: tel.: 724 094 462, e-mail: irenamoudra@centrum.cz

Mezi námi



V  posledním čísle Kurýra byl uveřejněn článek o  novém 
územním plánu Říčan a v této souvislosti jsem byl požá-
dán o krátký komentář, proč jsem pro nový územní plán 
nehlasoval. Důvodem byly moje pochybnosti, kdy na za-
stupitelstvu, kde byl ÚP schvalován, jsme se zároveň do-
zvěděli, že se bude připravovat jeho revize. Navíc bylo ve-
řejně přiznáno, že se jedná o práci nedotaženou do konce. 
Vladimír Kořen nepochopitelně ve stejném článku tvrdí, 
že v  mém případě došlo k  jasnému střetu zájmů, proto-
že jsem před hlasováním neoznámil, že pracuji jako re-
alitní makléř s  tím, že mám „… ve svém portfoliu právě 
Říčany“. Není mi zřejmý důvod údajného střetu zájmů, 
protože žádné pozemky k prodeji nevlastním, nelobboval 
jsem za žádného developera a naopak jsem hlasoval proti 
schválení územního plánu v  předkládané podobě. Sku-
tečnost je taková, že při desítkách zakázek mám ve svém 
pracovním portfoliu dva pozemky v Říčanech, které jsou 
již řadu let vedeny jako pozemky stavební. Navíc V. Kořen 
mou profesi realitního makléře neopomene zdůraznit při 
každé příležitosti, takže je to věc všeobecně známá. Zkrát-
ka považuji vyjádření V. Kořena jako jeho obvyklý účelový 
manévr před blížícím se volebním podzimem. Má to asi 
stejnou váhu, jako kdybychom mu vyčítali, že se v televizi 
vydává za  velmi chytrého a  erudovaného znalce přírody 
a přitom jaksi zapomene přiznat, že na to má celý kolektiv 
pracovníků a čtecí zařízení.

Ladislav Musil

Ještě jednou k novému 
územnímu plánu

KlUb ČeSKýCH TUrISTů ŘíČANy Ve SPolUPráCI 
S oSADNím Výborem VŠeCHromy VáS ZVe NA  

6.roČNíK TUrISTICKÉHo PoCHoDU A SeTKáNí TUrISTů

Za historií pánů z Říčan, aneb 
setkání na „Říčanech“ hradě.

Na hradním nádvoří si můžete připomenout atmo-
sféru doby, kdy bývalo na hradě živo a z  nádvoří se 
můžete vydat na připravené pěší trasy po zajímavos-
tech města, nejbližšího i  vzdálenějšího okolí. Dvě 
nejdelší trasy vás zavedou do Všechrom, odkud vze-
šel slavný rod pánů z Říčan. 
Kdy: v sobotu 4. října 2014
Kde: v Říčanech (zřícenina hradu)
Start pochodu: 7-10 hodin
Cíl pochodu: do 18 hodin
Městská okružní trasa: 1,5 km
Trasy: 8, 16, 20, 25, 30, 42 km
Hvězdicově: během celého dne můžete přijít, 
nebo přijet z libovolně vzdáleného  místa na hrad, 
kde  obdržíte upomínku a razítko. 
Doporučená mapa: edice KČT č. 37. Všechny trasy 
jsou vhodné i pro cyklisty.

Startovné: dospělí 30 Kč, děti 15 Kč, člen KČT 20 Kč 
Celý den bude na  hradě probíhat setkání turistů 
a  přátel turistiky. Získáte zde informace o  historii 
Říčanského hradu, rodu pánů z  Říčan, o  historii 
i  současnosti, přírodních a  turistických zajímavos-
tech města a okolí.
Čeká na vás občerstvení , pobavení ,  překvapení 
a soutěže pro děti.
Všichni zájemci jsou srdečně zváni, nechcete-li se 
zúčastnit turistického pochodu, nevadí, přijďte se 
jenom podívat.

Na setkání s vámi se těší pořadatelé.
KČT Říčany, www.kctricany.cz
Tel. 776219636, 774965023
vojtisek.ricany@seznam.cz

Osadní výbor Strašín Vás srdečně zve na

„Strašínské loučení 
s létem 2014“

v sobotu 13. září 2014 od 17 hodin 
na louce u fotbalových kabin

Čeká vás odpoledne plné zábavy a sportovních 
soutěží pro děti na motivy římských olympiád. 

Můžete se střetnout s krásnou Římankou 
či druidem, který Vás bude chtít posilnit 

kouzelným nápojem. 
Třeba k nám zavítá i sama Kleopatra.

Večer máme pro Vás připravený táborák 
k opečení buřtíků .

Od 20 hod do 22 hod  koncert strašínské hard 
rock skupiny DERELICT.

Po koncertu bude následovat diskotéka 
do pozdních hodin.

Občerstvení, pivo, limo jsou zajištěny, buřty 
budou k zakoupení na místě.
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Venkovní sezonu letos opět uzavíral mistrovský turnaj v Písku. 
Po 1. a 2. místě, které jsme získali v kvalifikačních turnajích, 
jsme odjížděli s nadějí na dobré umístění. Získané body z kvali-
fikací nás zařadily do horní skupiny. Tam se nám bohužel v so-
botu vůbec nedařilo a skončili jsme poslední, což nás poslalo 
do barážového utkání, kde na nás čekal vítěz spodní skupiny. 

Tím byl tým domácích z Písku. V tomto zápase jsme již nezavá-
hali a udrželi se tak v bojích o místa nejvyšší. V semifinále jsme 
se postavili proti týmu Prague Devils, který držel dlouhou řadu 
osmi titulů mistra ČR. Zápas rozhodl až poslední bod, který se 
zapsal na naší stranu. Čekalo nás tedy vysněné finále. Na začát-
ku zápasu jsme si vytvořili tříbodový náskok a směle směřovali 
k titulu, ale náš soupeř, kterým byl další pražský tým Terrible 
Monkeys, se pomalu začínal dotahovat, až zápas otočil ve svůj 
prospěch a ujal se vedení, které si podržel až do konce. Zbyla 
na nás tedy stříbrná pozice. Titul mistra jsme měli na dosah, ale 
bohužel nám chyběl ještě malý kousek. Tak snad v další sezoně. 
Ale i přesto jsme měli z druhého místa velkou radost a to pře-
devším proto, že tato medaile byla historicky první, kterou si 
Figurky slonů mohly na MČR pověsit na krk.

Richard Bureš
richardbures42@gmail.com, figurkyslonu.cz

mČr ultimate frisbee 2014 – 2. místo

Tenisový úspěch na oáze
Říčany jsou i tenisové město, to je více než jasné. Posledním 
ze sportovních úspěchů je výborná sezona tenisového klubu 
mladších žáků z TK Oáza Říčany. Pod vedením nehrajícího 
kapitána Martina Lauera a dohledem šéftrenéra klubu Filipa 
Šrámka neprohráli z devíti soutěžních utkání ani jediné a po-
stoupili do vyšší soutěže! Znamená to, že příští rok budou 
nastupovat k zápasům v II.třídě Soutěže smíšených družstev 
ČTS ve Středočeském kraji. Při předávání medailí a následné 
oslavě byla ze všech cítit hrdost, až se do výšky skákalo! Ještě 
jednou gratulujeme a ať se i nadále daří a tenis vás baví!

Florbalisté FBC Říčany se chystají 
na  novou sezonu, v  historii klubu již 
pátou. Do  soutěží vstoupí celkem 5 
mládežnických družstev a  družstvo 
mužů, které si ve  své první sezoně 
pod hlavičkou FBC  Říčany zajistilo 
postup do vyšší soutěže. Poprvé náš 

klub přihlašuje do soutěží družstvo dorostu a vedle star-
ších a mladších žáků hned dvě družstva elévů, tedy kluků 
a holek ve věku 8–10 let. Naši nejmenší členové od 6 let se  
budou účastnit turnajů přípravek. 
S  rostoucím počtem družstev je třeba doplňovat i  člen-
skou základnu, proto uvítáme zájemce z řad děvčat, kluků 
i mužů. Nábor do dětských družstev se bude konat v úterý 
9. 9. (pro děti 6–10 let) a ve čtvrtek 11. 9. (pro děti 11-16 
let), vždy od  17.00 v  tělocvičně ZŠ Bezručova. Zájemci 
o zařazení do družstva mužů se mohou hlásit nejlépe přes 
email:  fbc_ricany@centrum.cz
Zároveň bychom všechny rádi pozvali na  domácí ligové 
turnaje, které v září a říjnu pořádáme v centru Na Fialce 
vždy od 9.00 hod. Neděle 28. 9. starší žáci, sobota 11. 
10. elévové, sobota 25. 10. elévové 

Přijďte se podívat a  podpořit říčanské florbalisty. Více 
na www.fbcricany.cz

Jiří Pros, FBC Říčany

Florbalisté vstupují do 5. sezony a nabírají nové členy
ze sportu
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ze sportu

FK Říčany – 
sezona 2014
Uplynulá sezona 2013 přinesla na-
šemu fotbalovému klubu umístění 
na  5. místě „A“ mužstva středočeské 
I.B třídy!!! Do  nové sezony 2013–14 
vstoupilo mužstvo ve  velmi pozmě-
něném složení, kdy několik starších 
hráčů odešlo na  hostování do  jiných 
klubů a  do  týmu byli zařazeni přede-
vším mladí hráči z našeho béčka a do-
rostu. Trenérem mužstva byl Pavel 
Stibůrek a vedoucím mužstva Tomáš 
Hausenblas. Celou sezonu můžeme 
hodnotit pozitivně, neboť mužstvo po 
přestavbě kádru se pohybuje v  horní 
polovině tabulky s  malou bodovou 
ztrátou na čelo tabulky.
Naše dorostenecké družstvo v  I.A 
třídě sk. C Středočeského kraje obsa-
dilo velmi dobré páté místo a doufá-
me, že většina letos našich končících 
dorostenců bude se stejným zaujetím 
pokračovat ve  své hráčské kariéře 
i  v  dospělé kategorii, abychom si 
po  dlouhých letech mohli v  Říča-
nech říci, že máme postavené „áčko“ 
na  vlastních odchovancích, trenéři  
Jakub Mareš, Ondřej Čížek a  Filip 
Gross nemusejí mužstvo doplňovat 
z cizích zdrojů a že se mužstvo opět 
pohybuje na čelních místech tabulky.
Starší a  mladší žáci se letos 
v   krajském přeboru opět vůbec ne-
ztratili, starší obsadil 12. místo a vel-
ký úspěch zaznamenali mladší žáci, 
kteří celou soutěž vyhráli. Začátek 

soutěže byl pro starší žáky horší, tak-
že jejich umístění na 12. místě je dob-
ré. Mladší žáci také opět prokázali 
svou příslušnost ke špičce  krajského 
přeboru. Podobně jako v dorostu pat-
ří velký dík trenérům Milanu Šimůn-
kovi, Filipu Ackermanovi, Honzovi 
Vosáhlovi a a Pavlu Pazdírkovi.
V této sezoně vedl starší přípravku hráč 
našeho áčka Honza Sus. Naši nejmen-
ší adepti fotbalu, které jsme rozdělili 
na  dvě mužstva (mladší přípravka 
+ školička), hrají pravidelně turnaje 
v rámci okresu Praha – východ. Obdi-
vuhodnou a trpělivou práci zde odvádějí 
s našimi nejmenšími trenéři Jan Čábela, 
Petr Dušek, Jaromír Ferkl, dále vedou-
cí obou mužstev Jana Rážová a  Jana 
Hronská a samozřejmě rodiče, bez kte-
rých by to v této kategorii opravdu nešlo.
V roce 2014 se našemu klubu opět do-
stalo větší podpory od  města Říčany 

než tomu bylo v  předchozích letech, 
a  tak jsme mohli z  těchto prostředků 
opravit sklad (garáž) na našem stadio-
nu. Získali jsme také v tomto roce více 
prostředků z grantového fondu města 
na provozní náklady našeho klubu. 
Věříme, že v  dalších letech se bude 
tento trend větší finanční spoluúčasti 
města Říčany na provozu sportovních 
klubů, které obhospodařují majetek 
města, nadále zlepšovat. 
Závěrem svého příspěvku bych chtěl 
poděkovat nejen trenérům a vedoucím 
mužstev, ale i  dalším funkcionářům 
a dobrovolníkům, kteří se starají o chod 
našeho klubu. Stejný dík patří rodičům, 
sponzorům, dárcům a všem lidem, kte-
ří nám pomáhají, abychom v této složité 
době mohli dál rozvíjet letos již stodva-
náctiletou tradici FK Říčany.

Milan Čížek
předseda FK Říčany

Ve čtvrtek 1. 5. 2014 se na stadionu 
FK Říčany uskutečnil již 11. roč-
ník Memoriálu Miroslava Šafaříka 
v  kategorii mladší přípravka (ročník 
2003). Turnaje se zúčastnilo 12 muž-
stev z  celé republiky a  také Slovan 
Bratislava. Krásné slunečné počasí 
a  skvělá organizace turnaje přispěla 
opět k  pohodovému průběhu celého 
turnaje. Po celý den bylo vidět mnoho 
pěkných zápasů, hodně vstřelených 
branek a radost i smutek našich mla-
dých fotbalistů. Pro všechny hráče to 
byla velká zkušenost zahrát si proti 
nejlepším mužstvům z celé republiky. 

Velký dík Karlu Masopustovi, který 
je vždy mozkem celého turnaje, ale 
i všem dobrovolníkům, kteří odvedou 
spoustu práce při přípravě turnaje. 
Tento turnaj pojmenovaný po „Hon-
zovi“ Šafaříkovi si již vybudoval sil-
nou pozici v republikovém kalendáři 
mládežnické kopané a „ŠÁFA“, který 
velkou část svého života věnoval vý-
chově mladých fotbalistů,  by určitě 
měl z  tohoto turnaje velkou radost. 
Poděkování také patří městu Říčany, 
které finančně podpořilo pořádání 
tohoto celostátního mládežnického 
turnaje.

POŘADí TURNAJE:
1. AC Sparta Praha
2. Sigma Olomouc
3. FK Teplice
4. Bohemians 1905
5. SK Slavia Praha
6. FC Slovan Liberec
7. FK Říčany
8. FK Dukla Praha
9. ŠK Slovan Bratislava
10.FK Mladá Boleslav
11. SK Hradec Králové
12. SK České Budějovice
Karel Masopust, sekretář FK Říčany

 Milan Čížek, předseda FK Říčany

XI. ročník memoriálu miroslava Šafaříka
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Letos na  konci května se říčanští fot-
baloví dorostenci zúčastnili fotbalové-
ho turnaje Giffnock Soccer Festival, 
v  partnerském městě Říčan skotském 
Giffnocku. Do  Skotska jsme dorazili 
v pátek 23. 5. večer, takže jsme okamži-
tě zamířili do  našeho ubytování, aby 
hráči byli ráno fit na zápasy ve skupině.
V sobotu jsme měli na programu tři 
zápasy v  základní skupině turnaje. 
Všichni naši soupeři byli ze Skot-
ska, takže se dala očekávat přede-
vším náročná utkání se spoustou 
osobních soubojů. Turnaj jsme ote-
vřeli zápasem s  týmem Parkmoor 
BC, který jsme po  několika šancích 
na  obou stranách dokázali vyhrát 
nejtěsnějším poměrem 1:0, díky 
gólu Štěpána Thümella. Po  delší 
pauze a malém obědě jsme na hlav-
ním hřišti nastoupili k zápasu s jed-
ním z  domácích týmů Giffnock SC 
Milan. Byl to opět především fyzic-

ky a silově velmi náročný zápas, ale 
po  dvou hezkých gólech Štěpána 
Thümella a  Honzy Musila jsme do-
kázali urvat vítězství 2:1. Ve  třetím 
zápase proti nám nastoupil tým 
Busby a  opět to bylo velmi nároč-
né utkání, ale po  krásném zatažení 
balonu do  strany Jindrou Pánkem 
a  gólem Honzy Musila jsme si opět 
připsali vítězství 1:0 a postoupili ze 
skupiny bez ztráty bodu.
Na  sobotu večer jsme měli napláno-
vané volno, které jsme strávili v míst-
ní klubovně, kde jsme měli možnost 
na plátně sledovat finále Ligy mistrů 
mezi Atléticem Madrid a  Realem 
Madrid.
V neděli nás čekalo semifinále s dru-
hým týmem další skupiny naší kate-
gorie Allander Colts. Bohužel jsme 
doplatili na  to, že začínalo velmi 
brzy a  hráčům chvíli trvalo, než se 
na hřišti probudili. Soupeř sice neo-

plýval velkou technikou, ale naprosto 
nás převyšoval v osobních soubojích 
a  nakonec jsme po  nejslabším vý-
konu na  turnaji prohráli 2:0. O  třetí 
místo jsme hráli opět s týmem Busby. 
Po  prohraném semifinále se ovšem 
naši hráči dokázali vyhecovat a  do-
vést zápas po  dalším gólu Honzy 
Musila k  vítězství 1:0 a  k  bronzové-
mu umístění na celém turnaji v rámci 
naší věkové kategorie.
Celkově byl turnaj z  naší strany po-
vedený i místní se nám ve všem sna-
žili vyjít vstříc, takže se nevyskytl 
prakticky žádný podstatný problém. 
Určitě bych rád poděkoval klukům 
za  dobré výkony a  krásné umístění. 
Určitě také patří dík našemu městu, 
bez jehož finančního příspěvku by-
chom nebyli schopni do Skotska vů-
bec odcestovat.

Ondřej Čížek
asistent trenéra

Říčanští fotbalisté se zúčastnili turnaje partnerských měst
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Nová sezona ve Fuegu
Taneční klub Fuego Říčany má 
před sebou novou taneční sezonu. 
Přes prázdniny všechny naše páry 
poctivě trénovaly, navštívily různá 
taneční soustředění – v  Rokytnu, 
v Třešti a ve Strančicích. Trénování 
probíhalo během celých prázdnin 

i na zrcadlovém sále a můžeme tedy říct, že naše páry jsou 
připraveny vyrazit do nové sezony a podávat co nejlepší 
výkony. Taneční soutěže začínají již během září. 
A co nás čeká dál v nové sezoně? Jednou z důležitých udá-
lostí je pro nás soutěž Fuego cup 2014, která se bude ko-
nat 12. října v KC Labuť. Zde uvidíte soutěžit naše páry, 
jako vždy od juniorských kategorií až po dospělé. 
Dále nás čekají nové taneční kurzy, o kterých jsme vás in-
formovali již v předchozím vydání. Pro připomenutí, jed-
ná se o kurzy taneční přípravky, ladies latin, salsy a sou-
těžních tanečních párů. Všechny kurzy jsou rozděleny 
dle úrovně na začátečníky a pokročilé. Pro více informací 

navštivte naše webové stránky www.fuego.cz, nebo nás 
najdete také na facebooku – Fuego Říčany, o. s. O dalších 
novinkách a  chystaných věcech vás budeme informovat 
v příštím vydání Kurýra.   Vaše Fuego

Podzimní kurzy ve Fuegu
Jako každý rok se v polovině září se rozbíhají veškeré ta-
neční kurzy ve  Fuegu. Letos díky možnostem trénování 
jak v Labuti, tak v Tanečním Studiu Fuego v Sokolské 6 
je nabídka kurzů ještě širší než obvykle. Děti jsou nově 
rozdělení do tří věkových skupin – 4-6 let, 6-10 a 10-16. 

Pro první dvě skupiny jsou kurzy ve středu a čtvrtek, pro 
nejstarší pak v úterý v Labuti.
Taneční páry jsou rozděleny na  začátečníky a  pokročilé 
a vedené semináře mají 2x týdně.
Pro dospělé pak máme kurzy Salsy – začátečníci ve středu ve-
čer a pokročilí ve čtvrtek večer. Pro dámy bez tanečníků pak 
máme hned 4 kurzy Ladies Latin- středa dopoledne a v pod-
večer jsou začátečnice, ve čtvrtek dopoledne a v podvečer pak 
kurz pro pokročilé. Soutěžní páry pak mají ještě navíc practi-
sový trénink v pondělí a vedený seminář v pátek večer. Máte-
-li zájem o naše kurzy, neváhejte a přijďte! Tance není nikdy 
dost. První lekce na každém kurzu je ukázková.
Přesný přehled všech kurzů a podrobností hledejte na našem 
webu: www.fuego.cz nebo na Facebooku – Fuego Říčany.

Vaše Fuego

ze sportu

Říčanský sportovec roku / anketa
konec nominací prodloužen do pátku 5. 9. 2014
Říčanský sportovec roku / anketa
konec nominací prodloužen do pátku 5. 9. 2014

neváhejte pŘihlásit sebe nebo své kamarády. chceme vědět 
o všech, kdo něco dokázali, a nemusí to být hned mistŘi republiky.

více najdete na www.sportovec.ricany.cz.
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Šprtec začíná v září
V  rámci Týdne volného času a  sportu, který v  Říčanech 
bude probíhat od 6. do 13. září, si můžete vyzkoušet i bil-
liard-hockey šprtec. První trénink a zároveň ukázková ho-
dina bude v pondělí 8. 9. 2014 v čase 16.00 – 17.30 hod. 
v Mateřském centru Mraveniště (Bezručova č.p. 441/23). 
Vybavení je k zapůjčení na kroužku. Šprtec je vhodný pro 
mladší i starší hráče a hráčky. 
Hráči se mohou těšit i  na  další nové stoly. Vybavení 
jsme mohli pořídit díky finanční podpoře starosty měs-
ta Říčany pana Vladimíra Kořena. 
V září se uskuteční turnaj v kategorii billiard-hockey – bliž-
ší informace o turnaji a kroužku naleznete na stránkách ří-
čanského klubu http://bhc-radosovice.webnode.cz. 
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8.15–9.35 16.00–17.20
16.00–17.00

17.30–18.50
17.45–19.05

19.15–21.00
19.30 

21.00–21.30

Pondělí JÓGa – pro pokročilé aIKIdO pro školáky TchaI TI pro každého aIKIdO
Úterý JÓGa – pro každého Píďata aIKIdO pro školáky aIKIdO
Středa JÓGa – pro pokročilé aIKIdO pro školáky JÓGa – pro každého TchaI TI
Čtvrtek JÓGa – pro každého Píďata aIKIdO pro školáky aIKIdO aIKIdO zbraně
Pátek JÓGa – pro pokročilé JÓGa – pro každého

Vraťme se na závěr školního roku, kdy si 
říčanské gymnastky z  posledních závo-
dů “Opičky” ve Všetatech přivezly 4 zla-
té a 4 “bramborové” medaile. V závodu 
dvojic se v  nejmladší kategorii umístily 
Linda Procházková s  Majdou Koudel-
kovou na  prvním místě, čtvrté skončily 

Ellenka Pospíšilová s  Anežkou Hanzálkovou. Ve  starší 
kategorii se nejlépe vedlo Majdě Škardové s Agátou Va-
šutovou, které skončily na  nepopulárním, ale krásném 
čtvrtém místě. Zlaté medaile si odvezly i  trenérky Jitka 
Jechová s Barborou Bernardovou, které závodily v kate-
gorii trenérů. Kromě medailí získaly i krásný dort, o který 
se rozdělily ještě před odjezdem se všemi svými svěřenky-
němi. Třetí říčanská trenérka Lucie Cirkvová opět zasedla 
za stolek rozhodčích. 
Pro všechny děti gymnastického oddílu jsme připravily 
rozlučku na  Marvánku, která se, díky pěknému počasí 
a dobrotám od maminek, velmi vydařila. Tímto bychom 
rády poděkovaly Hospůdce na Marvánku, všem za účast 
a také za aktivní přístup rodičů k této akci.
Ještě před začátkem prázdnin bylo nutno přestěhovat část 
vybavení do nových prostor – děkujeme za pomoc tatín-
kům – panu Gaždovi a  Koudelkovi a  firmě Alfa Classic 
za zapůjčení auta.
Dětem začaly prázdniny a  trenérky se vrhly na  přípravu 
nového gymnastického centra v  Mnichovicích. Prostory 
získaly během prázdnin “novou tvář”, vše je připraveno 
pro zahájení dalších kurzů a tréninků od září 2014. Před-

tím nás však ještě čeká příměstské soustředění v  Říča-
nech s těmi nejmenšími a hlavní soustředění v Kolíně pro 
závodní družstva a TeamGym.
Novinkou pro tento školní rok je především otevření 
kurzu rekreační gymnastiky pro školní děti 6-10 let v I. 
ZŠ Říčany.
Nabídku všech kurzů naleznete na  našich stránkách 
www.gymnastika-ricany.cz.

TJ Tourist – oddíl sportovní gymnastiky

TJ Tourist – oddíl sportovní gymnastiky

ze sportu

81



ze sportu

TŠ Twist Říčany 
„Ahoj Vašku, venku svítí sluníčko. 
Nešel bys ven?“
„Nemůžu, těším se dnes na trénink 
rokenrolu ve Twistu, pojď se mnou, 
je tam i Petr a další kamarádi.“
Takhle nějak bude vypadat v  září 
rozhovor některých dětí. Pravidelné 

tréninky TŠ Twist se znovu rozběhly, a to na více místech! 
Trénujeme v  ZŠ U  Říčanského lesa, v  sokolovně a  nově 
ve  sportovní hale. Sdružujeme špičkové reprezentanty 
České republiky, tak i rekreační tanečníky. Vyučujeme ro-
kenrol, u starších akrobatický rokenrol, párový i formační, 
kdy tančí více tanečníků společnou choreografii. Psát o na-
šich úspěších je zdlouhavé, laskavý čtenář si všechno najde 
na www.tstwist.cz nebo na www.facebook.com/tstwist. 
TŠ Twist Říčany se i  letos účastní Týdne volného času 
a  sportu, který pořádá město Říčany, jak vystoupením 
6. září, tak umožněním zájemcům o  rokenrol vyzkoušet 
si ukázkovou hodinu zdarma. Nábor do všeobecné pří-
pravky pro děti 5–7 let spojený s ukázkovou hodinou 
proběhne 12. září od  16 hodin v  ZŠ U  Říčanského 
lesa. Vyučujeme základy rytmiky, všeobecné taneční 
dovednosti, tance klasické i moderní, Křemílka s Vocho-
můrkou, mazurku či třeba maxipsa Fíka a  další. Zamě-
řujeme se i  na  základy gymnastiky (kotoul, rovnováha, 
držení těla, atd.). Trenéry jsou Jiří Boháček a Lucie Má-

šová. Pro děti od 8 let je určena návazná ukázková lekce 
rokenrolu taktéž 12. 9. od 17.00 do 18.00 hodin. 
Co s sebou? Sportovní oblečení, obuv do tělocvičny, pití 
a dobrou náladu! Všechno ostatní v TŠ Twist zajistíme!
V čem jsme výjimeční? Co TŠ Twist nabízí?
l 3x mistr světa, tituly mistr ČR
l návaznost od 5 do 25 let (starší zatím nedorostli)
l kvalifikované trenéry
l každý člen v juniorské ktg. dostal šanci účastnit se MS, 
vedeme děti ke  slušnosti, týmové spolupráci, kamarád-
ství, fair-play
l celoroční pravidelné tréninky včetně podzimního, jar-
ního a letního soustředění, soutěže ČSAR, WRRC
soutěžili jsme v  ČR, SRN, Rusku, Polsku, Švýcarsku, 
Slovensku, Slovinsku, Chorvatsku, Itálii, Rakousku, 
ve Francii či Maďarsku

evropský pohár 2014 v Trialu
O  prvním srpnovém víkendu se konal Evropský pohár 
2014 v Trialu UCI, kde nechyběl ani Říčanský jezdec Vlas-
ta Kabeláč Čiháček, ale tentokrát bez svého kolegy Petra 
Jeřichy z Trial klubu Mraveniště Říčany.
Jednalo se o  dva nezávislé poháry, kdy první startoval 
v pátek a druhý hned v sobotu. Stejné místo, jiné překáž-
ky, takže vlastně velký Trialový maraton. Vlastu bohužel 
v minulém roce postihlo vážné zranění kolen s operacemi, 
které vyžaduje minimálně roční rekonvalescenci, takže 
na závody po téměř 9 měsících odjížděl spíše pro získání 
jistoty na závodech a testování svých možností.
I přes menší technické a zdravotní potíže se z toho překvapi-
vě stal závod s medailovým umístěním. V pátečním závodě si 
Vlasta doskákal pro 2. místo a v sobotním pro 3. místo. Chy-
běly zde sice ty největší hvězdy (TOP 10) světa, které běž-
né startují jen na závodech Světového poháru a mistrovství 
světa (letos pořádaném v norském Lillehammeru), ale i tak 
byla konkurence více než slušná a Vlasta po prvním místě 
v poháru z roku 2011 doplnil svou sbírku o chybějící kousky.
„Bral jsem Evropský pohár spíš jako přípravu na světový po-
hár a Mistrovství světa, i když vím, že letos na nějaké zásad-
nější výsledky pomýšlet nemohu. Závod to byl každopádně 
krásný a rakouští organizátoři předvedli slušný kus práce.
Trochu mě zaskočila náročnost a hlavně pak počet odje-
tých sekcí. Byli jsme prakticky 6 hodin na  trati a  hodně 
netradiční bylo i odjetí 6 sekcí ve 4 kolech plus dvě kola 

finálová na 4 sekcích. Běžně se jezdí pouze dvě kola, ale 
byla to aspoň prověrka fyzičky.
No a poháry jsou doma na polici, takže můžu jít zase tré-
novat. Díky za podporu rodině i mým partnerům ve zbra-
ni – POC, NANOPROTECH, CARFORYOU, Energy 
drink FAKEER, BIKEBROTHERS, GOPRO, FIVE TEN 
a samozřejmě TRIALSHOW.cz týmu, který pro vás může 
odjet i nějakou tu pěknou exhibici. “

Vlastislav Kabeláč Čiháček během výskoku v kvalifikaci na sekci číslo 2
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Říčanské ragby 
může směle 
vstoupit do další 
sedmdesátky. 
Tu sice oficiál-
ně oslaví „až“ 
na listopadovém 

galavečeru v  Labuti, ale dárky dostává 
vlastně celý rok. A činí se především ti 
mladší, kteří by měli v příštích letech po-
tvrzovat, že RC Mountfield Říčany má 
nejširší ragbyovou základnu dětí a mlá-
deže v celé České republice.
Vždyť žádný jiný klub se nemůže 
pochlubit takovou sbírkou titulů v žá-
kovských a  dorosteneckých katego-
riích. Zlaté medaile si z  mistrovství 
a přeborů Česka pověsili na krk hráči 
čtyř říčanských týmů - U11 pod vede-
ním trenérů Vladimíra Jelínka a Pavla 
Frinty, též „třináctky“ Tomáše Ko-
houta a Pavla Bučka, dokonce i „pat-
náctky“ Pavla Šmolcnopa a Miroslava 
Javůrka. Sedmnáctiletí, stejně jako ti 
mladší, vyhráli v  klasickém patnáct-
kovém ragby, ale přidali pod taktov-
kou Pavla Šmolcnopa, Tomáše Ko-
houta a Martina Vojáčka i druhé místo 
v  sedmičkovém ragby, které se stalo 
olympijským sportem a dá se očekávat 
i v Česku jeho velký rozmach.
Devatenáctiletí junioři trenéra Mar-
tina Vojáčka bojovali jak v  celostátní 
lize patnáctkového ragby, tak i v sérii 
sedmičkového. Ženy Josefa Bláhy 
a Tomáše Kloučka postoupily do první 
celostátní ligy v  sedmičkovém ragby. 
A seniorský A-tým Mountfieldu Říča-
ny s  koučem a  sportovním ředitelem 
klubu Martinem Javůrkem jako i hra-
jícím asistentem Janem Rohlíkem hrál 
semifinále KB extraligy, v němž ho vy-
řadil pozdější mistr Praga Praha.
„Těší nás, že v  roce takového výročí 
potvrzujeme, že naše práce s  dětmi 
a  mládeží patří k  nejlepším v  repub-
lice, a  proto můžeme myslet na  další 
velká vítězství v  následujícím deseti-
letí,“ říká prezident RC Mountfield 
Říčany David Frydrych a  doplňuje: 
„Samozřejmě bych se díval i  dál, pro-
tože když vidím na našich hřištích děti 
už od tří let, tak je to nejen paráda, ale 
snad i příslib do budoucna. My z vede-
ní klubu se pokoušíme dětem, žáčkům, 
ale i kadetům, juniorům a samozřejmě 

ženám i  seniorskému A-týmu vytvořit 
co nejlepší podmínky. Protože čím lépe 
se u nás v klubu budou cítit, tím lepší to 
bude i pro celé město a pro jeho prezen-
taci na venek. Zcela jasně platí: Říčany, 
to je ragby.“
„Aby bylo ragby skutečnou výkladní 
skříní Říčan, hodláme ještě více pra-
covat na  profesionalizaci klubu. To 
znamená, že se spojíme s  odborníky 
a  nabídneme trenérům to nejlepší 
vzdělávání, aby přesně věděli, co s dět-
mi různých věkových kategoriích cvičit 
a  zlepšovat,“ vypočítává sportovní 
ředitel klubu Martin Javůrek. Váží si 
toho, že do  chodu jednotlivých týmů 
se zapojují i  rodiče hráček a  hráčů, 
kteří pomáhají nejen finančně.
Příkladem je trenér „jedenáctky“ 
Pavel Frinta. Nenápadný a  skromný 
muž má za  sebou skvělou sportovní 
minulost. Ovšem nikoliv ragbyovou. 
V  letech 1988, 1992 a  1996 repre-
zentoval bývalé Československo a ná-
sledně samostatnou Českou repub-
liku na  olympijských hrách v  zápase. 
„Nejen že je skvělým příkladem pro své 
svěřence v  týmu jedenáctiletých, ale 
pomůže také juniorům a především A-
-týmu s  fyzickou přípravou. Zde chce-
me využít jeho zápasnické zkušenosti 
na  maximum,“ vysvětluje Martin Ja-
vůrek, který se těší na  souboje hráčů 
„áčka“ s  vyhlášeným zápasníkem 

v rámci tréninku. „Pro všechny to bude 
obrovské oživení, čímž se samozřejmě 
zlepší i nálada a morálka, a k tomu se 
lépe připravíme na  soupeře,“ dodává 
Martin Javůrek, který i  v  nově star-
tující sezoně vede extraligový A-tým 
Mountfieldu s  hrajícím asistentem 
Janem Rohlíkem. „Po propadu na jaře 
2013 jsme zaznamenali zlepšení a  le-
tošní účast v  semifinále nám ukázala, 
že jdeme správnou cestou. Cílem pro 
tuto sezonu je samozřejmě postup 
do play-off a v něm zkusit vylepšit letoš-
ní výsledek,“ uzavírá Martin Javůrek.
Sedmdesátý rok říčanského ragby při-
nesl do klubu i smutek. Květnový po-
žár kabin a zázemí ovlivnil fungování 
týmů v době vrcholících soutěží. „O to 
větší dík patří trenérům, i  hráčkám 
a hráčům, že se přes nepříznivou situa-
ci dokázali tak dobře připravit a dosáh-
li takových výsledků. Děkujeme městu 
za poskytnutí zázemí ve Sportovní hale 
a též kamarádům z fotbalového klubu, 
kteří nám okamžitě poskytli své šatny 
v  tribuně přes ulici. Tím jsme vyřešili 
i problémy po pořádání mistrovství Ev-
ropy v sedmičkovém ragby. V nejrychlej-
ší možné době odměníme naše hráčky 
a  hráče novými, moderními a  praktic-
kými šatnami se samozřejmě lepším 
vybavením a  zabezpečením,“ dodává 
David Frydrych.

(vích)
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Říčanští junioři se radují ze zisku titulu mistrů republiky

ragbyové sedmdesátiny ve znamení titulů i požáru
ze sportu
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Československá 
extraliga žen
6. ročník Československé extrali-
gy družstev žen se letos odehrával 
ve  dnech 19.–24. 6. ve  slovenském 
městě Liptovský Mikuláš. Pořadatel 
vytvořil krásné prostředí v  Holiday 
Village Tatralandia. Ve startovním poli 
byla mezinárodní velmistryně Kochet-
ková a  mezinárodní mistryně Mrvová 
a  Izchenko. Mezi startujícími nechy-
bělo ani naše družstvo, které bylo proti 
loňskému medailovému úspěchu osla-
beno a  nastoupilo  ve  složení Voráč-
ková, Nová (host), Říhová, Vilímová.  
Díky menší účasti jsme skončili na cel-
kovém 7. místě. Vítězem a  mistry ČR 
se stalo družstvo  BŠŠ  Frýdek-Místek.

Jaroslav Říha

4 medaile + 10 postupů 
na mistrovství Čech !
Finále krajského přeboru mládeže se 
odehrávalo  v Mladé Boleslavi ve dnech 
21.–22. 6. Do  finále se probojovalo 
131 hráčů z 27 klubů středočeského 
kraje. Bojovalo se nejenom o  me-
daile, ale i  o  postupy na  mistrovství 
Čech, které je jakousi vstupní branou 
výkonnostního šachu mládeže. 

Naše účast ve  finále byla hojná 
a  úspěšná. Přivezli jsme 4 medaile. 
Všechna je přivezla děvčata, kte-
rá byla prostě skvělá. Navíc Kačka 

Pastrnková vyhrála v kategorii do 10 
let i mezi kluky, prostě celé finále !!
Kategorie D 10  1. místo Kateřina 
Pastrnková (celkově 1. !)
2. místo Monika Strnadová (celkově 
7.!).
Kategorie D 12: 1. místo Kristýna 
Otrubová (celkově 17).
V této kategorii zahrála skvěle děvčata 
od  Martiny Kořenové , když 2. místo 
obsadila  Karolína Kořenová a 3. mís-
to Magdalena Rybová. Jednoduše ře-
čeno, všechny medaile patří do Říčan.
Kategorie D 16: 2. místo Anča Zlá-
maná (celkově 8!).

A  co chlapci? Medaile nepřivezli, ale 
na M Čech postupují ve velkém počtu:
kategorie H 10: Šimon Jiroušek, Pa-
vel Vitvar.
Největší překvapení této kategorie 
bylo vítězství  Ondry Kupky, který 
nastoupil na  divokou kartu a  nako-

nec vyhrál mezi chlapci. Ondra po-
stupuje také na M Čech a bude hájit 
barvy našeho klubu.
Kategorie H 12: Pavel Kurek, Martin 
Mačok.
Kategorie H 14: Marek Otruba (Dan 
Žák má PP).
Kategorie H 16: Zbyněk Jarý, Patrik 
Chajda (Martin Vystrčil má PP) 

Jaroslav Říha

Chcete si zahrát 
závodně či rekreačně? 

Pokud ano, tak bychom Vás rádi 
pozvali  na  zahájení šachové sezony 
2014/15. Setkání se uskuteční v  KC 
Labuť ve čtvrtek 4. 9.: 

rodiče dětí – stávající i noví zájemci 18.00 hod.
dospělí – členové KŠ i noví zájemci 19.00 hod.

V  případě potřeby použijte: riha.sa-
chy@volny.cz

Klub šachistů Říčany 1925
www.sachyricany.cz

ze sportu
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7. ročník závodu mTb – 
JUreČKoVSKá ŠlAPKA 

Pod záštitou OS 
Domeček a  za  pod-
pory města Říčany 
se koná dne 27. 9. 

2014 již posedmé na  koupališti Jureček závod horských 
kol „ Jurečkovská Šlapka – aneb kolečka okolo Jurečka“. 
Veškeré info jako vždy  na  www.jureckovskaslapka.cz.  
I  letos se můžete těšit na  oblíbené kategorie, tratě dět-
ských závodů, hodnotné ceny a závěrečnou tombolu!

Jak rozvíjet naše děti aneb sport pro naše školáky
Měsíc září není jen začátkem škol-
ních dnů, ale je to i doba, kdy se řada 
rodičů snaží pro své děti zajistit zá-
bavu a pohyb na celý školní rok. Dítě 
je utvářeno nejen rodinou a školou, 
ale významným sociálním prvkem 
jsou také sportovní aktivity, které 

v ideálním případě probíhají ve sportovních klubech. 
Kvalitní sportovní klub není jen místem, kde se děti setká-
vají jako na běžném kroužku. Je to místo, kde jsou dětem, 
prostřednictvím sportu, vštěpovány morální hodnoty 
a kde se děti učí sebedůvěře, vnímání zdravé motivace, či 
práci v týmu. Dítě musí pochopit, že ne vždy člověk vítězí, 
ale je důležité se nevzdat a pracovat na sobě. 
Častá otázka rodičů je, jak poznat kvalitní sportovní klub, 
který splňuje výše uvedené body. Rodiče by se v první řadě 
měli zaměřit na reference a doporučení. Jiní rodiče vám jistě 
řeknou, jak vedení klubu a trenéři komunikují, jak se starají 
o děti a  jak je rozvíjí. Pokud nemáte možnost komunikace 
s  jinými rodiči, je dobré se zaměřit, jakým způsobem klub 
komunikuje prostřednictvím webových stránek. Na  jejich 
webu byste měli nalézt akce, které klub pořádá pro děti. Ve-
likost klubu a členské základny je také jedním z faktů, který 
vám napoví o kvalitě sportovní organizace. Pokud má klub 
velkou členskou základnu, je velkým předpokladem, že bude 
mít vyšší standart, větší náročnost na kvalitu trenérů a mini-
málně velké množství dětí a rodičů je s klubem spokojeno. 
Takovými kluby v Říčanech, se stovkami členů, jsou např. 
kluby SK KAMIWAZA KARATE nebo SPORT CLUB 
SPIRIT, nabízející sportovní aktivity pro všechny věkové 

kategorie. V prostorách ZŠ u Říčanského lesa si zcela ne-
závazně a zdarma můžete vyzkoušet např. MINIVOLEJ-
BAL, VOLEJBAL či KARATE. 
Tyto kluby zajišťují sportovní aktivity pro stovky svých čle-
nů, kterým navíc nabízí možnost dalších aktivit jako jsou 
soustředění, tábory, závody nebo výlety. O kvalitách obou 
klubů hovoří například profesionální trenéři z  řad repre-
zentace ČR a se zkušenostmi z mezinárodních závodů. 
U obou klubů probíhá nábor nových členů a členek během 
celého měsíce září. První tréninky si můžete vyzkoušet 
zcela nezávazně a ZDARMA. Více informací naleznete: 
SK KAMIWAZA KARATE o.s. 
www.KARATE1.cz, www.kamiwaza.cz, e-mail: kamiwa-
za@seznam.cz, tel.: +420 776 840 273. 
SPORT CLUB SPIRIT
Sporty: MINIVOLEJBAL, VOLEJBAL, KARATE
www.spirit-sport.cz, tel.: +420 724 087 228. 
Základní škola u Říčanského lesa, Školní 2400/4, Říčany 
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Parkourový&Freerunový tým APDT 
Pravidelné tréninky pro začátečníky, 
pokročilé a dospělé!!! 

Tělocvična Gymnázia Říčany, Komen-
ského nám. Centrum Na Fialce, SKC On-
dřejov, P&F park APDT

NOVĚ – mini klubík pro malé sporťáčky
Pondělí a středa vždy od 8.30 do 12.00 hodin
Bližší informace o dnech a časech tréninků na emailu: iva.
mrackova@seznam.cz

Za APDT, Iva Mračková
facebook: Ant Parkour Deadly Team Říčany

Koloběžková Grand Prix  
po dvanácté
Za poslední desetiletí se stalo pravidlem, že druhou so-
botu v září se v Říčanech na Masarykově náměstí jezdí 
na  koloběžkách. Nejinak tomu bude i  letos, a  tak v  so-
botu 13. září 2014  od 14 hodin vypukne v pořadí již 12. 
ročník této akce, která je známá pod názvem Koloběž-
ková Grand Prix. Pro ty, kteří netuší o co kráčí, jen malá 
rekapitulace. Jedná se o závody pro malé i velké (i nad 
15 let) a to převážně na koloběžkách. Jen u nejmenších 
prcků do 4 let je navíc udělaná kategorie tzv. odstrkova-
del a ta je ještě rozdělená na odstrkovala plastová nebo  

s gumovými koly. Takže malé děti, které se na koloběž-
kách ještě příliš necítí, mají také svoji šanci projet se 
po  říčanském náměstí. Stojí za  zmínku, že při 10. roč-
níku byl ustanoven za účasti komisařů z agentury Dobrý 
den z Pelhřimova český rekord v počtu startujících, a to 
celkem na 206 závodníků. Každoroční překvapení zů-
stane prozatím schované pod rouškou tajemství. Tímto  
zvu všechny malé i  velké na  toto sobotní odpoledne, 
kde bude mimo jiné pro ty, kteří již mají odježděno,  
připraveno občerstvení nebo trampolína a nafukova-
cí hrady. Více na  www.kolobrnda.unas.cz. Těším se 
na vaší účast

Ladislav Musil
hlavní pořadatel

Fight club Říčany, o. s. 
Fight club Říčany po-
řádá 6. září tříhodinový 
sparring MMA. Jedná se 
o  tréninkový boj, takže vr-
cholnou formu tréninku. 

Kdo chce zjistit, co všechno MMA obnáší, může se přijít 
podívat do velké haly Centra pro volný čas Na Fialce od 9 
do 12 hodin.
Po prázdninové závodní přestávce nás čeká podzimní se-
zona a pokud nám to povinnosti dovolí, tak máme zatím 
v plánu účast na těchto závodech:
13. 9. – Pretorian PV Group Open – Pardubice – submis-
sion grappling
4. 10. – Mezinárodní M ČR K-1 – Praha – kickbox K1
11. 10. – Maxima pojišťovna MMA Liga – Pardubice – 
MMA
25. 10. – Czech open KL – Praha – kickbox kicklight
1. 11. – Říčanské potahání – Říčany - submission grap-
pling
13. 12. – Maxima pojišťovna MMA Liga – Praha – MMA
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
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Sešli jsme se u Kolína aneb 2. 
atletické soustředění přípravky
Letos jsme se opět vydali do Kolína, abychom se týden vě-
novali atletické přípravě na  podzimní sezonu. Letos nám 
přibyli další nadšení atleti, hlavně mladší žactvo, a příprava 
byla opravdu intenzivní. Maximálně jsme využívali krásný 
atletický stadion. Někdy toho bylo dost i na trenéry. Děti si 
navzájem pomáhaly při úklidu, při noční bojovce a orientač-
ním běhu Kolínem. Naopak při víceboji se nešetřily a získané 
medaile jsou zasloužené. Za deště jsme vyzkoušeli i atletický 
tunel s dráhou a překážkami a zjistili jsme, že běh do scho-
dů také není jednoduchá disciplína. Za  trenéry mohu říci, 

že letošní soustředění bylo ještě lepší než to loňské, děti byly 
skvělé a některé si ujasnily, zda chtějí pokračovat v atletice, 
upevnily se kamarádské vztahy a Kolín už pro nás není cizí 
město. Již teď se těšíme na 3. atletické soustředění.

Za trenéry atletické přípravky
Eržika Gärtnerová

Změna tréninků přípravky
Od  září 2014 dochází ke  změně tréninků atletické pří-
pravky takto:
Pondělí: 16.00–17.30, ročníky 2006+2007 (Vendula 
Höfinghoff, vhoefinghoff@volny.cz) 
Pondělí: 17.30–19.00, ročníky 2005 a starší (Jana Vlčko-
vá, vlckova.javelin@seznam.cz)
Středa: 16.00–17.30, ročníky 2006+2007 (Eržika Gärt-
nerová, erzika.g@seznam.cz)
Čtvrtek: 17.00–18.30, ročníky 2005 a starší (Jana Cílko-
vá, jana.cilkova@volny.cz)

Protože nemáme dostatek trenérů, nebudou, bohužel, 
od  nového školního roku, tj. od  září 2014, probíhat tré-
ninky mladších a starších žáků. Další podrobnosti nalez-
nete na www.atletika-ricany.cz.

Nejlepšího výsledku v  našem klubu 
dosáhli nejmladší závodní tenisté 
(viz foto) pod vedením trenérky Evy 
Kovačkové, kteří soutěžili v katego-
rii „Baby tenis“. Už v minulé sezoně 
skončili ve skupině na velmi pěkném 
druhém místě a letos se jim podařilo 

zvítězit bez jediného zaváhání. Celkové vítězství zaručuje 
postup do  dalšího vyřazovacího kola, a  tak se ještě mů-
žeme těšit na čtvrtfinále středočeského kraje proti oddí-
lu LTC Mladá Boleslav. Držme mladým tenistům palce 
do dalších bojů!

Pořadí Klub Vítězství Porážky Body Skóre
1 TK Mnichovo hradiště 7 0 14 48:15
2 TK radošovice B 5 2 12 38:25
3 1. Vestecká Sportovní 5 2 12 37:26
4 LTc Mladá Boleslav B 4 3 11 32:31
5 TK Benátky n/J 3 4 10 32:31
6 Sokol Říčany 2 5 9 28:35
7 Sparta Kutná hora 2 5 9 22:41
8 TK radošovice a 0 7 7 15:48

Krajská.s. I.tř.
Družstvo A dospělých soupeřilo stejně jako loni v I. kraj-
ské třídě. Týmy v soutěži měly většinou širší hráčské kádry 
i větší herní kvalitu, a tak lze konstatovat, že konečné 6. 
místo v  tabulce odpovídá současným možnostem a  vý-
konnosti celého družstva. Avšak ani šesté místo ve  sku-
pině nám nakonec nezaručilo udržení. V září se nevyhne-

me barážovému dvojzápasu s velmi silným soupeřem TK 
Březnice B, který bude jasným favoritem. 
Družstvo B dospělých v  krajské soutěži 3. třídy splni-
lo svůj cíl a to udržet se v této soutěži. Se třemi výhrami 
ve skupině nakonec obsadilo páté místo. Nejlepším hrá-
čem týmu byl Lukáš Naxera, který vyhrál s  přehledem 
všechna svá utkání a  ještě dokázal v  posledních dvou 
utkáních úspěšně nahradit zraněného hráče v týmu áčka.
Již tradičně se v průběhu září konají na dvorcích Sokola 
Říčany zajímavé tenisové akce, kterých se účastní nejen 
členové našeho oddílu, ale někdy i hráči z okolních klubů. 
V sobotu 13. září se uskuteční 31. ročník Šlehačkového 
poháru a o týden později 20. září je naplánován Turnaj 
stodvacetiletých. Na  oba tenisové turnaje vás srdečně 
zveme. Bližší informace týkající se obou turnajů můžete 
obdržet u správců tenisových kurtů.

T. J. Sokol Říčany a Radošovice
Michal Horák, oddíl tenisu

Sezona 2014 v tenisovém oddílu Sokol Říčany
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orientační běh 
Po  pěti letech jsme opět vyhráli 
Pražský pohár žactva! V  Říča-
nech máme tak nejlepší dětský 
oddíl orientačního běhu v  Praze 
a  okolí. Byla to týmová práce, 
děkujeme všem dětem, trené-
rům i  rodičům, kteří k  vítězství 
přispěli. 

OB Říčany, Kotlářka Praha, OK Kamenice
V  soutěži jednotlivců se nejvíce dařilo Lauře De-
Heij, Martině Pelantové (1. a  2.místo v  D10), Hance 
Šrámkové (1.místo v  D14) a  Vašku Hudosovi (3.mís-
to v  H10). V  závěrečných štafetách v  krásném areálu 
bohnické léčebny jsme spíš sbírali zkušenosti, nicméně 
výborným výkonem si pro bronzové medaile doběhla 
smíšená štafeta Martina Pelantová – Vašek Hudos – 
Štěpán Choutka.
Před začátkem prázdnin nás (nejen Říčany, ale celou Čes-
kou republiku)  reprezentovala Bára Vyhnálková na  do-
rosteneckém mistrovství Evropy v Makedonii. A přivezla 
hned dvě medaile – zlatou ze závodu štafet a bramboro-
vou ze závodu ve  sprintu (kde ji od  třetího místa dělily 
pouhé tři vteřiny). Bára namlsaná úspěchy v  dorosten-
cích si o prázdninách střihla několik vícedenních závodů 
v kategorii ženské elity… a i tam excelovala – vyhrála tří-

denní závody v Potštejně i pětietapové Grand prix Silesia 
ve Vidnavě. 
Po prázdninách pokračuje orienťácká sezona –  ty nejlep-
ší čekají v září nejdůležitější mistrovské závody roku, nás 
všechny potom podzimní série středočeských žebříčků 
a tradiční cyklosoustředění. Vše o dění v oddíle OB Říčany 
na www.obricany.cz .

OB ŘÍČANY 201 - VERZE   © ‘MCK‘ 201

B ŘÍČY

Říčany letos vyhrály prestižní Pražský pohár žactva

ze sportu

89
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29

20.00

30

KŠANDA
 Út 30 / 9 / 2014 – 20.00
   SKVĚLÁ KOMEDIE ZNÁMÉHO KOMIKA   
   JAROSLAVA SYPALA. HRAJÍ HERCI   
   PRAŽSKÝCH DIVADEL, KTERÉ MÁTE RÁDI.  

ČECHOMOR 
– KOOPERATIVA TOUR 2014
 St 12 / 11 / 2014 – 20.00
   KONCERT LEGENDÁRNÍ KAPELY, KTERÁ OBLÉKLA   
   KLASICKÉ ČESKÉ A MORAVSKÉ „LIDOVKY”  
   DO ROCKOVÉHO HÁVU.  

 

 5. 11. 2014: Pocta české hudbě – koncert v rámci významného fes-
tivalu Podblanický podzim, který ovšem tak trochu patří i do našeho cyklu 
KPH, neboť na něj platí abonentka KPH. Vystoupí Pěvecký sbor benešov-
ských učitelek, Quartetto con flauto a sólisté Dagmar Vaňkátová (soprán)  
a Ondřej Socha (tenor). 
 26. 11. 2014: Trifoglio – dechové trio. Soubor získal řadu cen v me-
zinárodních soutěžích, např. 1. cenu Sommerakademie Prag – Wien – Bu-
dapest, 1. cenu na soutěži Karla Ditterse z Dittersdorfu a 3. cenu v Chieri 
(Itálie).
 14. 1. 2015: Gabriela Demeterová – housle. Jedna z našich nejúspěš-
nějších interpretek v oblasti houslové tvorby. Patří také k mediálně nejzná-
mějším umělcům v oblasti klasické hudby, často je protagonistkou televiz-
ních a rozhlasových pořadů.
 18. 2. 2015: Smetanovo trio – soubor, založený v roce 1934 legendár-
ním českým klavíristou Josefem Páleníčkem, patří i v dnešním složení (kla-
víristka Jitka Čechová, houslista Jiří Vodička a violoncellista Jan Páleníček)   
k nejprestižnějším českým ansámblům současnosti. 
 25. 3. 2015: Petr Jiříkovský – klavír. Je jedním z nejvýraznějších čes-
kých umělců střední generace. Je zván na špičková koncertní podia v Evropě, 
USA, Jižní Americe a Japonsku.  
 22. 4. 2015: Škampovo kvarteto – jedno z našich nejznámějších a nej-
úspěšnějších smyčcových kvartet.  Se svým publikem se setkává na pódiích 
prestižních hudebních festivalů, pravidelně vystupuje ve významných světo-
vých hudebních centrech.
 13. 5. 2015: Andrea Kalivodová – mezzosoprán.  Její domovskou 
scénou je Státní opera Praha. Pravidelně  koncertuje takřka v celé Evropě, 
několikrát také navštívila Japonsko, Koreu a USA. S velkým úspěchem vystu-
povala na mezinárodních prestižních akcích, např. na galakoncertě ke vstupu 
České republiky do EU, ne evropském turné hvězd k 60. výročí konce druhé 
světové války apod. 
 

FEŠÁCI A MICHAELA TUČNÁ
– „Tam u nebeských bran“
 
    Nejznámější písně legendárních Fešáků, skvělý humor a dobrá 
zábava pro všechny příznivce kvalitní tradiční i moderní country 
hudby, zazní v pořadu věnovaném 45. výročí skupiny. Hostem pořadu 
je Michaela Tučná, která zazpívá několik oblíbených tátových písní. 
Kapela vzpomene na Michala a jeho nedožité 67. narozeniny a rovněž 
vzpomene 19 let od Michalova úmrtí nejen veselými vzpomínkami ale  
i písněmi jako například: Tam u nebeských bran, Báječná ženská, Všichni 
už jsou v Mexiku, Poslední kovboj, Cesty toulavý, Sundej z hodin závaží 
atd... V pořadu zazní samozřejmě také i slavné ,,fešácké“ písně za dobu  
45 let své existence – Paní má se má, Buráky, Šéfe , Pojedou , Komedianti 
nestárnou, Hvězda Countryon atd. Pořadem bude provázet Jan Turek, 
který je v kapele nejdéle a je považován za jednoho ze zakladatelů Fešáků. 
 Koncert se bude konat 15. 10. 2014 od 20:00 a my vás na něj 
srdečně 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. Ještě jsou volná místa...  
      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. 
Kurzy povedou taneční mistr Ing. Ivan Vít s manželkou. 

 

NEBUĎ LABUŤ A  ZAJDI NA KULTURU!

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

20.00

26

ABBA WORLD REVIVAL 
PRAGUE
 Pá 26 / 9 / 2014 – 20.00
   KONCERT ZNÁMÉ REVIVALOVÉ KAPELY     S NESTÁRNOUCÍMI HITY.  

10.00

28

ZLATÝ OŘÍŠEK
 Ne 28 / 9 / 2014 – 10.00
   SOUTĚŽ PRO VŠECHNY ŠIKOVNÉ DĚTI     ZE STŘEDOČESKÉHO KRAJE. 

 DĚ TI 

ZÁPISY DO KURZŮ HRY NA KLAVÍR  
A BICÍ NÁSTROJE
Čt  Kurzy pod vedením Adély Donátové a Zdeňka Sýkory.

 DĚ TI 

ZÁPISY DO KURZŮ HRY NA KYTARU  
A DO SBORU BARDÁČEK 
St Kurzy pod vedením Jiřího Bardy.

 KONCERT Y 

ABBA WORLD REVIVAL PRAGUE
Pá Koncert známé revivalové kapely s nestárnoucími hity. 

 DĚ TI 

ZLATÝ OŘÍŠEK
Ne Soutěž pro všechny šikovné děti ze Středočeského kraje.

 SPOLEČNOS T 

MEZINÁRODNÍ DEN SENIORŮ
Po Pořad Seniorcentra Říčany.

 DIVA DLO 

KŠANDA 
Út Skvělá komedie známého komika Jaroslava Sypala. Hrají přední herci 
pražských divadel.

BOB ZAJÍČEK  
A JAZZ COLLEGIUM 
HOST: DARJA KUNCOVÁ 
 St 8 / 10 / 2014 – 20.00
  KONCERT Z CYKLU JAZZOVÉ VEČERY  
   V ŘÍČANECH.  

FEŠÁCI  
A MICHAELA TUČNÁ  
 St 15 / 10 / 2014 – 20.00
  VE VZPOMÍNKOVÉM POŘADU NA MICHALA   
   TUČNÉHO „TAM U NEBESKÝCH BRAN”   
   – CELÝM POŘADEM PROVÁZÍ JAN TUREK.  

BRNĚNŠTÍ KOMORNÍ  
SÓLISTÉ
 St 22 / 10 / 2014 – 19.30
  KONCERT Z CYKLU „KRUH PŘÁTEL  
   HUDBY”.  VYSTOUPÍ ORCHESTR  
   MEZINÁRODNÍHO RENOMÉ. JAKO SÓLISTA  
   SE PŘEDSTAVÍ VYNIKAJÍCÍ VIOLONCELLISTA  
   JAN ŠKRDLÍK. 

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

 Skvělá komedie známého komika Jaroslava Sypala ze současnosti, v po-
dání předních herců pražských divadel je nabitá dějem a 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 přesvědčit. Láska ke ,,Kšandovi“ kvete v každém věku. Vzestup a pád ma-
lého českého človíčka rozesměje každého.
 Hrají: Jaroslav Sypal, Martin Maxa, Miluše Bittnerová, Tereza Šefrnová,  
Rostislav Kuba, Michaela Kuklová, Miroslav Šimůnek, Milan Pitkin.

KRUH PŘÁTEL HUDBY
– sezóna 2014/15

 V minulém čísle Kurýra jsme uvedli předběžnou informaci o umělcích, 
jejichž vystoupení jsme v nové sezóně naplánovali.  Nyní již můžeme zájem-
ce seznámit s konkrétními termíny koncertů. Jsou vždy ve středu, začínají   
v 19.30. Cena předplatného na celý uvedený cyklus a na jeden koncert fes-
tivalu Podblanický podzim činí 800 Kč. Majitel abonentní vstupenky se tak 
stává členem Kruhu přátel hudby s dalšími výhodami, jakými jsou např. stálé 
místo v sále, přednostní informování o akcích MěKS, slevy na vybrané akce 
a v zejména značné cenové zvýhodnění oproti nákupu vstupenek na každý 
koncert zvlášť (to je samozřejmě také možné).
 22. 10. 2014:  Brněnští komorní sólisté – špičkový orchestr meziná-
rodního renomé. Soubor je vysoko ceněn kritikami, zvláště za interpretaci 
Janáčkových skladeb. Jako sólista se představí profesor brněnské konzer-
vatoře a vynikající violoncellista Jan Škrdlík.

14 až 
17.00

10

Těšíme se na Vaši návštěvu!

VLADIMÍR MIŠÍK & ETC... 
...40 LET  
 Pá 24 / 10 / 2014 – 20.00
  KONCERT.   
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 V minulém čísle Kurýra jsme uvedli předběžnou informaci o umělcích, 
jejichž vystoupení jsme v nové sezóně naplánovali.  Nyní již můžeme zájem-
ce seznámit s konkrétními termíny koncertů. Jsou vždy ve středu, začínají   
v 19.30. Cena předplatného na celý uvedený cyklus a na jeden koncert fes-
tivalu Podblanický podzim činí 800 Kč. Majitel abonentní vstupenky se tak 
stává členem Kruhu přátel hudby s dalšími výhodami, jakými jsou např. stálé 
místo v sále, přednostní informování o akcích MěKS, slevy na vybrané akce 
a v zejména značné cenové zvýhodnění oproti nákupu vstupenek na každý 
koncert zvlášť (to je samozřejmě také možné).
 22. 10. 2014:  Brněnští komorní sólisté – špičkový orchestr meziná-
rodního renomé. Soubor je vysoko ceněn kritikami, zvláště za interpretaci 
Janáčkových skladeb. Jako sólista se představí profesor brněnské konzer-
vatoře a vynikající violoncellista Jan Škrdlík.

14 až 
17.00

10

Těšíme se na Vaši návštěvu!

VLADIMÍR MIŠÍK & ETC... 
...40 LET  
 Pá 24 / 10 / 2014 – 20.00
  KONCERT.   
 



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: detske.odd@knihovna.ricany.cz

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

Středa 17. 9., 9.00–15.00 hodin 

malování na rynku
Jako každý rok, i letos se děti z Říčan a okolí sejdou při 
zářijovém Malování na  rynku. Letos se koná již osm-
náctý ročník této populární akce, zvané také Galerie 
pod širým nebem. Děti při ní dostanou kreslicí potřeby 
a  zobrazují své představy o  různých pojmech, objek-
tech, jevech, o  všem možném, podle tématu, které je 
zadáno. Záleží jen na  nich, z  jaké stránky dané téma 
uchopí. Každý rok je jiné, někdy je voleno z oblasti po-
hádek, fantazie, jindy je zase velmi konkrétní, z reálné-
ho života. V  minulých letech malovaly děti např. stra-
šidla z hradů a zámků, ale také co se jim líbí na našem 
městě, své představy o životním prostředí, jak se jim líbí 
v knihovně či čím by chtěly být. Letošní Malování bude 
věnováno zvířatům – „Namaluj si zakrátko své oblíbené 
zvířátko“. 
Malování se pořádá na Masarykově náměstí ve středu 17. 
září od 9 hodin. Je součástí celoměstského projektu „Vý-
tvarné dílny a artefakty“.

Akce se tradičně zúčastňují školy a školky z Říčan a z oko-
lí. Ty, které u  nás ještě se svými dětmi nebyly, prosíme 
o kontaktování do knihovny.
V případě nepříznivého počasí naleznou mladí malíři úkryt 
v Husově knihovně, kde budou moci v kreslení pokračovat.

Po prázdninách má knihovna již opět svou stálou otevírací dobu.

Výstava děl Jaroslava maláka
o které jsme podrobně informovali v minulém čísle Kurý-
ra, pokračuje v  knihovně v  oddělení pro dospělé do  30. 
září. Jaroslav Malák (1928 – 2012) je známým autorem 
v oblasti kresleného humoru, knižní ilustrace, propagační 
grafiky, animovaného filmu a komiksu. Patřil k  řadě vý-
znamných říčanských osobností, v našem městě žil a tvo-
řil od roku 1972 do smrti.

balení učebnic „na míru“
Služba knihovny pro všechny, kteří nechtějí běhat po pa-
pírnictvích a shánět atypické obaly na sešity a učebnice. 
Balení provádíme do průsvitné fólie, nejpozději do dvou 
dnů od převzetí, za exkluzivní cenu 5,- Kč za kus.
Knihy a  sešity můžete přinést do  obou oddělení Husovy 
knihovny, a to od 1. 9.  do 12. 9. 2014. O přijetí zakázky 
rozhoduje pracovnice knihovny.

co se děje v kultuře

92 texty.kuryr@ricany.cz



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

do 21. 9. Říčany Objevuj řemesla – VÝSTAVA PRODLOUŽENA – Výstava tradičních i zcela 
„dnešních“ řemesel. Návštěvníci si mohou sami vyzkoušet tkaní nebo sestavování 
dřevěného mlýnku. Muzeum.

do 28. 9. Průhonice Jiřinky – Výstava v Dendrologické zahradě v Průhonicích. Otevřeno od úterý 
do neděle 9 – 18 hodin.

6. 9. Říčany 16.00 For Fun Festival – Punk, reggae, ska, rock music v restauraci Oliva, vstupné 
199 Kč na místě, v předprodeji 149 Kč. Vystoupí Konflikt, Totální nasazení, Michal 
Šeps, Deratizéři a další.

6. 9. 
–14. 9.

Říčany Týden volného času a sportu – V sobotu 6. 9. se bude konat na Masarykově 
náměstí Veletrh volného času a sportu od 9 do 12 hodin. Volné vstupy do Muzea 
a vybraná sportoviště.

11. 9. Mnichovice 17.00 Vycházka po historii Mnichovic – Procházka s paní Zenklovou.
12.  9. Kunice Koncert Petra Koláře – Zámek Berchtold
13. 9. Mnichovice Mariánská pouť – Masarykovo náměstí.
14. 9. Říčany 7.59 Nedělní pochod s Líbou – Turistický pochod Nižbor – Nový Jáchymov – 

Žloutkovice, 14,5 km. Odjezd vlakem v 7.59 hod. Přihlášky na tel.: 723 513 431 
nebo libuse.rohoskova@centrum.cz.

14. 9. Štiřín 17.00 Sukův hudební Štiřín – Smetanovo trio (klavír, housle, violoncello) – Suk – 
Smetana – Haas. Zámek

19. 9. 
–21. 9.

Říčany P&FJAM2014 – Parkour na Fialce a na hřišti u Gymnázia na Komenského 
náměstí.

20. 9. Mnichovice 8.00 Po stopách kocoura Mikeše – Turistický pochod z Mnichovic do Mnichovic. 
Vstup do památníku J.Lady v Hrusicích a na Hvězdárku v Ondřejově zdarma. Start 
i cíl v TIC Mnichovice.

20. 9. V. Popovice Klobáskofest – Pivovar Velké Popovice
20. 9. Říčany 13.00 

–18.00
Parkour – Freerun Jam – Fashion show, kadeřnická show, DJ Wořík, Venca Rep, 
Music club Azzurro. Gymnázium Říčany, Komenského nám.

26. 9. Říčany 20.00 Abba World Revival – Koncert známé revivalové kapely s nestárnoucími hity. 
Městské kulturní středisko.

26. 9. 
–27. 9.

Říčany Výstava živých hub – Výstava v Muzeu, během výstavy se uskuteční Mykologická 
vycházka.

26. 9. 
–28. 9.

Mnichovice Mnichovický Oktoberfest – IX. Ročník pivních slavností na Šibeničním vrchu.

26. 9. Štiřín 19.30 Josef Vejvoda Trio – Koncert jazzmana s polkou v krvi, host večera Josef Somr. Zámek.
27. 9. Dubeč 7.30 Z Dubče do Dubče – 23. ročník turistického pochodu. Start v klubovně oddílu 

Jestřábi (křižovatka ul. Bezprašné a U Transformátoru), startovné 20 Kč, dětská 
trasa 3 km, pro dospělé 10–50 km, cyklotrasy 40 a 60 km.

27. 9. Kunice Svatováclavské slavnosti – Slavnosti burčáku a krásných aut. Zámek Berchtold
28. 9. Říčany Městské slavnosti – Slavnost Říčan a oslava „Ř“ na Masarykově náměstí.
28. 9. Říčany 10.00 Zlatý oříšek -Soutěž pro všechny šikovné děti. Městské kulturní středisko, 

vyhlášení výsledků na Masarykově náměstí na Městských slavnostech odpoledne.
28. 9. Štiřín 9.00 Den Hanuše Ringhoffera – Vycházky podzimním parkem s odborným výkladem 

Václava Větvičky. Souběžně probíhající malý veletrh „Svatební den na zámku“, 
prohlídka zámeckých prosto, výstava esponátů Technického muzea Praha, 
pohádka pro děti, prodejní výstava šperků a dekorací, občerstvení. Zámek.

30. 9. Kamenice 19.30 Každý den šťastný den – Komedie divadla Kalich v Kulturním domě. Hrají Bára 
Hrzánová, Zbigniew Kalina, Libor Jeník a další.

30. 9. Říčany 20.00 Kšanda – Skvělá komedie známého komika Jaroslava Sypala. Hrají přední herci 
pražských divadel. Městské kulturní středisko.

co se děje v kultuře
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Výstava: obJeVUJ 
ŘemeSlA
VýSTAVA Je ProDloUŽeNA 
Do 21. ZáŘí
Výstava seznamuje návštěvníky s tradič-
ními i  moderními řemesly. Představu-
je  aktivity projektu „Řemeslo má zlaté 
dno“, který umožnil žákům ze 40 základ-
ních škol Středočeského kraje vyzkoušet 
si práci ve  vybavených truhlářských díl-
nách, s  počítačovým softwarem pro na-
vrhování domů, pečení chleba v peci, šití 
na  šicích strojích, tkaní a  další aktivity. 
Jejich výrobky na výstavě také uvidíte.
Děti se aktivně seznámí se čtyřmi řemes-
ly – truhlář, pekař, tkadlec a stavitel. 
V Týdnu volného času a sportu (od 8. do 12. 
září) je výstava přístupná ZDARMA.

Výstava ŽIVýCH HUb
pátek 26. září 8.00–15.00 – pro školy 
a skupiny nutná rezervace
sobota 27. září 13.00–18.00
Sbíráte houby? Zajímá vás, které druhy 
právě rostou v našich lesích? Chcete po-
moci s  určením méně známých druhů? 
Jestli ano, přijďte během 2 dnů trvání vý-
stavy do muzea.
Během výstavy se uskuteční Mykologic-
ká vycházka. Přesný čas a místo vycház-
ky zveřejníme na  webu Muzea Říčany 
podle aktuálních přírodních podmínek.

odpoledne v muzeu: 
babí léto 
Sobota 27. září 14.00–17.00
Chcete strávit v  muzeu příjemné 
odpoledne s  dětmi či bez nich? 
Přijďte si vyrobit stromeček štěs-
tí z  měděného drátu a  korálků, 
shlédnout výstavu hub a  chvilku 
posedět. V případě hezkého počasí 
probíhá dílna na zahradě.

Vstupné 100 Kč
Rodinné vstupné 180 Kč 

V ceně vstupenky je: 
l Dílna drátování - stromeček 
štěstí (přineste si sebou kámen, 
velikost do dlaně)
l Tvoření drobné dekorace nebo 
šperku z měděného drátu
l Prohlídka výstavy živých hub
Dílnu drátování povede Renáta 
Schnablová.
Rezervace vítána: edita.jezkova@
muzeum.ricany.cz, 323 603 161 
Pořádá Muzeum Říčany za podpo-
ry Města Říčany.
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Poměrně mladou sběratelskou ob-
lastí, která se v  Čechách objevila 
až v  průběhu 19. století, je sbírání 
autogramů, podpisů význačných 
osobností, a  to jak ve  formě pode-
psané samostatné kartičky či líst-
ku, tak i  v  podobě např. věnování 
vepsaného do knihy.
V  Muzeu Říčany je několik auto-

gramů zejména v podobě fotografie 
s  věnováním, a  to od  osob, které 
byly nějakým způsobem spojeny 
s městem Říčany či jeho okolím. 
Mezi autogramy nalezneme např. 
Josefa Pelnáře, který byl jedním 
z  lékařů prezidenta T. G. Masary-
ka a v Radošovicích měl svou letní 
vilu. Dále Otakara Brennera, člena 

místního včelařského spol-
ku, předsedy Zemského 
ústředí včelařských spolků, 
šéfredaktora Českého vče-
laře a autora řady publikací 
o včelaření. Další jsou auto-
gramy herce Národního di-
vadla Jaroslava Vojty, jenž 
v  období první republiky 
vystupoval na  jevišti spolu 
s místními ochotníky, herce 
Viktora Preisse, absolventa 
říčanského gymnázia, nebo 
hudebního spisovatele 
a  skladatele Karla Vladi-
míra Buriana. Zastoupeny 
máme též sportovce oso-
bou uhříněveského rodáka, 
hokejisty Karla Guta. 
U některých osob však bude 
potřeba dalšího bádání, aby 
se objasnil jejich vztah k re-
gionu. Takovou postavou 

je houslový virtuos a hudební skla-
datel František Ondříček (1857-
1922), o němž víme, že ho v mládí 
silně podporoval pražský mecenáš 
Alois Oliva, pozdější zakladatel ří-
čanské Olivovny. Nejasnosti panují 
také u  cestovatele Enrique Stanko 
Vráze (1860-1932), který proces-
toval řadu zemí Severní, Střední 
i Jižní Ameriky, Asie a Afriky. Pod-
pis u jeho fotografie je z roku 1908. 
Vráz v našem kraji konal opakovaně 
přednášky o svých cestách (dolože-
ny jsou z Českého Brodu, Kostelce 
nad Černými lesy a  dalších míst), 
je tedy možné, že zavítal i do Říčan.

Martin Hůrka

Ze SbíreK mUZeA / Autogramy
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Kurz šití na šicím stroji
Cena: 3 000 Kč/10 dvouhodinových lekcí 
Termín: středa (po  14 dnech), první 
lekce 8. října od 17.30 do 19.30 hodin
Máte doma šicí stroj nebo byste si ho 
rádi pořídili? Chcete šít, ale nevíte co 
a jak? Zúčastněte se našeho kreativ-
ního kurzu šití. Naučíte se ovládat 
šicí stroj, pracovat s různými materi-
ály a střihy, ušijete jednodušší a poté 
i  náročnější výrobky. Šít budeme 
na šicích strojích Singer. Materiál je 
zahrnutý v ceně kurzu.
Kurz je vhodný pro začátečníky i mír-
ně pokročilé.
Lektorka Iva Jurkovičová
Informace a přihlášky:  
edita.jezkova@muzeum.ricany.cz, 
323 603 161 
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Lukáš Orlita (1974) je absolventem 
Fakulty Výtvarných Umění VUT 
v Brně. Studoval v ateliéru Figurální 
malby u ak. mal. a prof. Jiřího Nače-
radského v letech 1996 – 2000.
Výstava „Dvě tváře“, prezentuje autoro-
vy obrazy ve dvou tematických polohách.
A  to mladší figurální polohu, intenziv-
ně rozvíjenou i  v  nástěnných malbách 
realizovaných v rámci skupiny In Dust 
Troll v  exteriéru (v  opuštěných továr-
nách, nádražních halách, tramvajových 
zastávkách apod.), a „starší“ polohu ge-
ometrickou pro autora typičtější.
Pro tvorbu Lukáše Orlity je samozřej-
mostí střídání výtvarných témat, které 
zpravidla pojí specifické geometrické 
uspořádání. Toto uspořádaní postu-
pem času nabylo mnoha podob. 
Nejprve se jednalo o pečlivé a přesné 
uchopování architektonických most-
ních krajin za  pomoci perspektivy, 
později měly obrazy op-artově půso-
bící podobu vzniklou opakovaným 
používáním šablon skládaných do ka-
leidoskopických vzorců a  nakonec 

tyto striktní geometrie přirozeným 
způsobem vyústily v sérii obrazů měk-
kých křivek a kruhů, opět za bohatého 
využití šablonovitých postupů.
Ve figurální tvorbě autor již delší dobu 
zpracovává archetypální příběh Fausta 
a Markétky. Příběh životního hledání, 
zklamání, transformování a  vykoupe-
ní. Toto téma pozvolnou cestou autor 
vyvíjel ze starších kompozic s  jednou 
postavou připomínající kybernetické 
potápěče nebo jeptišky a  nakonec za-
končil sérii rozměrných obrazů pracu-
jící převážně se třemi postavami. Tyto 
postavy vytvářejí napjatý trojúhelníko-
vý vztah volně odkazující ke geometric-
kým psychologickým významům.
V  abstrakci Lukáš Orlita pro změ-
nu zkoumá nové způsoby kompozic 
inspirovaných 3D grafikou a  jejími 
možnostmi virtuálních architekto-
nických prostorů a architektonických 
fragmentů. Konkrétní inspirace spo-
čívá v  neřízených kumulacích tvarů, 
jejich překrývání a prostupování. Vy-
tváří tak změti ústící do nových pro-

storových vztahů, které chvílemi při-
pomínají neznámé znaky – symboly.
Obě autorovy polohy, jak figurální tak 
i geometrická, spolu symbolicky úzce 
souvisí a  společně vytvářejí tak větší 
celek s  psychologickým, duchovním 
a transformačním přesahem.

Lukáš Orlita

co se děje v kultuřeco se děje v kultuře

Název výstavy:  
lUKáŠ orlITA – DVě TVáŘe
Termín: 12. 9.–11. 10. 2014
Vernisáž: 11. 9.

Pozvánka na slavnostní vysvěcení mariánského sloupu farářem 
Římskokatolické farnosti Říčany u Prahy 5. 10. 2014 od XX hodin
Za účasti zástupců města Říčany, MAS Říčansko, o.p.s.  a partnerů projektu Římskokatolické farnosti Říčany 
u Prahy, Muzea Říčany a 1. ZŠ.

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

              ŘÍČANY 2014  

Přihlásit se můžete sami, nebo tak mohou učinit vaši rodiče, 
spolužáci, sourozenci ale i učitelé nebo trenéři!
 
Tak neváhejte! Další informace a přihlášku najdete na 

www.zlatyorisek.cz/stredoceskykraj 
Ale jen do 19. září!

ZLATÝ OŘÍŠEK 
STŘEDOČESKÉHO KRAJE 

Začíná 4. ročník soutěže
pro šikovné a nadané děti 

Jste v něčem opravdu dobří? V hudbě, sportu, matematice, umění, 
biologii nebo v čemkoli jiném? Přihlaste se do Zlatého oříšku 
Středočeského kraje! Tři vítězové krajského finále získají 
nejen finanční podporu pro svou další činnost, ale budou 
navíc automaticky zařazeni do celonárodního kola, které vrcholí 
novoročním televizním pořadem Zlatý oříšek 2014!

Slavnostní finále se koná 28. 9. 2014 od 10 hodin  
v Kulturním centru Labuť v Říčanech. 

inzerce_165x245_web.indd   1 20.08.14   13:55
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              ŘÍČANY 2014  

Přihlásit se můžete sami, nebo tak mohou učinit vaši rodiče, 
spolužáci, sourozenci ale i učitelé nebo trenéři!
 
Tak neváhejte! Další informace a přihlášku najdete na 

www.zlatyorisek.cz/stredoceskykraj 
Ale jen do 19. září!

ZLATÝ OŘÍŠEK 
STŘEDOČESKÉHO KRAJE 

Začíná 4. ročník soutěže
pro šikovné a nadané děti 

Jste v něčem opravdu dobří? V hudbě, sportu, matematice, umění, 
biologii nebo v čemkoli jiném? Přihlaste se do Zlatého oříšku 
Středočeského kraje! Tři vítězové krajského finále získají 
nejen finanční podporu pro svou další činnost, ale budou 
navíc automaticky zařazeni do celonárodního kola, které vrcholí 
novoročním televizním pořadem Zlatý oříšek 2014!

Slavnostní finále se koná 28. 9. 2014 od 10 hodin  
v Kulturním centru Labuť v Říčanech. 
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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

Při příležitosti dokončení rekonstrukce mariánského sloupu na říčanském náměstí uveřejňujeme dva historické snímky.
Na první fotografii vidíme slavnost u mariánského sloupu po jeho rekonstrukci roku 1878, kdy byla socha Panny Marie poprvé pozlacena, 
jak se dočteme z dobového zápisu ve farní kronice (za upozornění děkujeme slečně Žilkové). druhý snímek je na pohlednici z doby před 
rokem 1912. V okolí sloupu se konaly nejen církevní i jiné slavnosti či trhy, bylo to také místo dětských her, na což ještě vzpomínají i někteří 
současní říčanští pamětníci.


