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Hlavní téma:

Rekonstrukce 
Olivovy ulice

Část mezi ulicemi Na Vyhlídce a Jasmínová 
se dočká kompletně nového povrchu



Kulturní centrum  
rok po rekonstrukci
Je tomu právě rok, kdy byl po rozsáhlé rekonstrukci opět zahájen provoz v Kulturním centru Labuť. 
Slavnostní znovuotevření se konalo 6. října 2013, a to soutěží pro talentované děti – Zlatý oříšek Stře-
dočeského kraje. Přítomno bylo mnoho známých osobností.
I když kulturní centrum si ani dříve na nezájem návštěvníků nemohlo stěžovat, přece jen se díky rekonstruk-
ci dostalo o několik tříd výše. Návštěvníci i vystupující umělci přijali nový objekt jednoznačně pozitivně, 
a to v míře, která překonala naše očekávání. I známé osobnosti vyjadřovaly názor, že např. tak krásný sál je 
málokde. Nezaznamenali jsme ani jinak obvyklé kritiky za každou cenu od notorických stěžovatelů. 
A právě sál s kapacitou až 360 míst je bezesporu nejdůležitější částí kulturního centra. Získal nový 
vzhled, odpovídající současným trendům, a byly také nainstalovány prvky upravující akustiku prostor. 
Nyní nám město poskytlo ještě příspěvek na vybavení zvukovou aparaturou, takže i v tomto směru pře-
stáváme zaostávat za obdobnými hudebními centry. Sál má nezastupitelnou roli v pořádání koncertů, 
ať už jde o jakýkoliv hudební žánr, ale i vlastně ve všech aktivitách zde probíhajících – taneční, plesy, 
vzdělávací akce, kurzy. Vše, co vyžaduje dostatečně velký prostor s možností variabilního uspořádání. 
„Múzické“ umění, z toho především koncerty, je dlouhodobě hlavní částí dramaturgie střediska. Začali jsme 
s tím před 6 lety a během jednoho roku se nám podařilo ne o procenta, ale o celý řád zlepšit návštěvnost 
i další parametry činnosti naší instituce. V zásadě tímto směrem hodláme pokračovat, není účelné měnit 
úspěšnou strategii, pokud zároveň také pružně reagujeme na trendy a novinky. Byla již u nás většina z nej-
užší špičky v hudbě vážné i „nevážné“. I pro další období již máme naplánována vystoupení mnoha hvězd 
(Mišík, Žlutý pes, Dobeš, Langerová, Špinarová aj.). Zejména pro folkaře máme na 12. listopadu připrave-
nu lahůdku – Čechomor ! No a co se týče „vážňáků“, ti jsou zde dlouhodobě přímo hýčkáni. I letos budou 
v abonentním cyklu Kruhu přátel hudby slavná jména (Demeterová, Kalivodová, Škampovo kvarteto aj.).  
Těší nás, že o naše programy je zájem a že návštěvnost vysoce převyšuje průměr ve srovnatelných za-
řízeních v  jiných městech včetně Prahy. Šťastnou okolností pro nás je všeobecně vysoká vzdělanost 
a kulturní přehled obyvatel, kteří dokážou poctivou kvalitu ocenit. 
Bezpochyby dobré výsledky však nemohou být důvodem ke spokojenému rutinnímu přežívání. Vždy je co 
zlepšovat. Například v poslední době se nám zdá, že bychom měli zvýšit rozsah naší propagace a prezentace, 
zejména v sílící konkurenci. Nejsem si jist, zda seženeme peníze např. na masivní pokrytí širokého okolí 
obřími billboardy. Určitě se ale budeme snažit najít nějaký způsob, jak tuto stránku naší práce posílit.
Všeobecně jsme přesvědčeni, že Labuť může předstoupit před obyvatele a před zřizovatele s  tím, že 
dobře plní své poslání a v mnoha parametrech převyšuje obdobné organizace v jiných městech.
I když je náš úvodník věnován především KC Labuť u příležitosti uplynutí jednoho roku po rekonstrukci, vy-
užívám příležitosti informovat všechny také o nové službě, kterou jsme zavedli v knihovně – jako teprve pátá 
knihovna v ČR. Jde o půjčování elektronických knih. Píšeme o tom podrobněji uvnitř tohoto čísla Kurýra.
Těšíme se na shledání s vámi u nás.

Slovo úvodem

Vladimír Levický 
ředitel Husovy knihovny  

a pověřený řízením MěKS v Říčanech
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Na obálce: Během Týdne volného času 
a sportu  mohli obyvatelé města vidět 
na náměstí i tyto tanečnice.

Foto: rudolf Flachs
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Krátce z rady 21. 8. 2014
u Radní odsouhlasili uvolnění částky 25.750 Kč ze své 
rezervy na  dotaci společnosti IN FILM Praha, s.r.o. pro 
natáčení filmu Vybíjená režiséra Petra Nikolaeva podle 
románu Michala Viewegha ve městě Říčany.
u Rada schválila uvolnění částky 36.210 Kč ze své rezer-
vy na výrobu, tisk a roznášku mimořádných příloh k zá-
řijovému a říjnovému číslu Říčanského kurýra. Jedná se 
o přílohu Sport a volný čas v Říčanech a přílohu ke komu-
nálním volbám.
u Radní souhlasili s uzavřením smlouvy o dílo mezi měs-
tem Říčany jako objednatelem a  zhotovitelem Porr a.s. 

u Zastupitelstvo schválilo úpravu rozpočtu města na rok 
2014.
u Zastupitelé souhlasili s investičním záměrem na reali-
zaci novostavby objektu ZŠ pro 1. stupeň ve variantě B. 
u Zastupitelstvo schválilo revizi investičního záměru 
„Dostavba areálu volnočasových aktivit obce Pacov“.
u Zastupitelé odsouhlasili v  návaznosti na  schválení po-
skytnutí dotace Výborem Regionální rady regionu soudrž-
nosti Střední Čechy uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace 
s  Regionální radou regionu soudržnosti Střední Čechy až 
do výše 13 054 195,45 Kč a schválili vyčlenění peněžní částky 
až do výše 15 357 877,00 Kč, odpovídající spolufinancování 
projektu „Rekonstrukce Olivovy ulice v Říčanech“ s tím, že 
žádosti o platbu budou proplaceny ve chvíli, kdy v dané ob-
lasti podpory bude dostatek finančních prostředků.
u Zastupitelé souhlasili s  předfinancováním dotované 
akce rekonstrukce Olivovy ulice z rezervy FRM, a to ve výši 
3.000.000 Kč v roce 2014 a ve výši 9.840.400 Kč v roce 2015.
u Zastupitelstvo schválilo uzavření dodatku č. 8 
ke smlouvě o nájmu podniku ze dne 31. 8. 2005 mezi pro-
najímatelem Nemocnicí s  poliklinikou v  Říčanech, pří-
spěvkovou organizací města, a nájemcem Nemocnicí Ří-
čany, a.s.; předmětem dodatku je změna formy svěřeného 

Krátce ze zářijového jednání Zastupitelstva města Říčany
nemovitého majetku z nájmu na výpůjčku, a to ke dni 1. 
10. 2014 a aktualizace příloh č. 7 a 8, kterými se vymezuje 
svěřený majetek ve vlastnictví města a ČR.
u Zastupitelé schválili změnu zřizovací listiny příspěv-
kové organizace Nemocnice s  poliklinikou v  Říčanech, 
kterou se s účinností od 1. 10. 2014:
– upravuje forma svěření nemovitého majetku na výpůjčku,
– stanovuje se, že příjem z pronájmu podniku je příjmem 
zřizovatele,
– nařizuje se odvod z příjmů z pronájmu podniku zřizovateli, 
a to do 30 dnů od připsání uhrazeného nájemného na bankov-
ní účet příspěvkové organizace, a vydává ji v úplném znění.
u Zastupitelstvo vydalo obecně závaznou vyhlášku č. 
5/2014 o místních poplatcích.
u Zastupitelé souhlasili se zařazením ověřených problé-
mů/úkolů k řešení ve Fóru Zdravého města v roce 2014 
do Akčního plánu města Říčany dle přílohy.
u Zastupitelstvo souhlasilo s pořízením změny č. 3 regulační-
ho plánu lokality Voděradská na základě podnětu společnos-
ti OPTREAL, spol. s r.o. Podmínkou pro pořízení je úhrada 
nákladů na zpracování návrhu změny č. 3 regulačního plánu 
lokality Voděradská společností OPTREAL, spol. s r.o.

Kompletní zápis naleznete na www.ricany.cz.

Informace 
pro říčanskou veřejnost:

Zasedání Zastupitelstva 
města Říčany se v říjnu konat 
nebude. Další řádné zasedání 
ZmŘ bude ustavující zasedání 
Zastupitelstva města Říčany  

po komunálních volbách.

za celkovou cenou 391.314 Kč včetně DPH na úpravu ko-
munikace Na Bahnivce v Pacově. 
u Rada schválila uzavření smlouvy o  dílo mezi městem 
Říčany a  společností Jozef Bango na  úpravu bezbari-
érového přechodu ulice Mlýnská v  Říčanech za  cenu 
96 793,95 Kč včetně DPH.
u Radní souhlasili s  uzavřením smlouvy o  partnerství 
s finančním příspěvkem mezi Střední školou a Mateřskou 
školou, o. p. s. v Litoměřicích jako příjemcem a Základní 
školou Říčany, Bezručova 94, okres Praha – východ jako 
partnerem. Předmětem smlouvy je vzájemná spolupráce 
příjemce a  partnera na  realizaci projektu „Dotkněte se 
inspirace - CZ.1.07/1.3.00/51.0046“ v rámci Operačního 
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Krátce z rady 28. 8. 2014
u Radní souhlasili s uzavřením SOD na realizaci výmal-
by monolitických konstrukcí rondelu nádraží ČD v Říča-
nech mezi městem Říčany a zhotovitelem Pavlem Havlíč-
kem, který podal nejvýhodnější cenovou nabídku v rámci 
poptávkového řízení ve výši 135.407,- Kč vč. DPH.
u Rada schválila zapojení Základní školy Nerudova a I. 
základní školy Říčany do projektu „Integrace ICT do výu-
ky,“ společnosti Centre for Modern Education (CZ), s.r.o.

Krátce z rady 29. 8. 2014
u Rada souhlasila se zahájením zadávacího řízení na ve-
řejnou zakázku č. 26/2014 „Pořízení čisticího a kropicího 
vozu pro město Říčany“, a to formou zjednodušeného pod-

Informace z radnice
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limitního řízení na dodávky, schválila zadávací podmínky 
dle příloh a jmenovala pro účely této veřejné zakázky hod-
notící komisi, která bude zároveň plnit funkci komise pro 
otevírání obálek a funkci komise pro posouzení kvalifikace

Krátce z rady 4. 9. 2014
u Radní nesouhlasili s dlouhodobým vyloučením či úpl-
ným zrušením autobusové zastávky „Říčany, nádraží“ 
v ul. Politických vězňů.
u Rada souhlasila s přijetím věcných darů příspěvkovou 
organizací ZŠ Říčany, Bezručova 94, dle přiloženého se-
znamu v celkové hodnotě 223.218 Kč, které škola použije 
k výuce svých žáků.
u Rada schválila spolupráci města Říčany při zajištění 
akce Mistrovství ČR a  Český pohár MTBO (orientační 
závody na  horských kolech) pořádané Českým svazem 
orientačních sportů ve dnech 4.–5. 10. 2014 v Říčanech 
za těchto podmínek:
1) K  parkování vozidel nebude využito travnato-hliněné 
plochy mezi plotem III. ZŠ a parkovištěm.
2) Za  dodržení legislativních předpisů bude umožněno 
parkování aut v okolí školy, v případě požadavku uvolnění 
parkovacích míst je nutné min. 30 dní před konáním akce 
kontaktovat oddělení technické správy města Říčany.
3) Za dodržení legislativních požadavků bude umožněno 
parkování aut podél jedné strany komunikace Olivova 
s výjimkou úseku Verdunská – U Olivovny, kde z hlediska 
BESIP není parkování možné.
4) Obyvatelé dotčené lokality budou min. 14 dní před 
konáním akce informování o rozsahu a době omezení do-
pravy a parkování v dané lokalitě.
5) Městská policie zajistí součinnost při dodržování bez-
pečnosti v dané lokalitě a při pohybu účastníků akce při 
nedělním závodě.
6) Město zajistí účast zástupce vedení (doplnit starosty 
nebo místostarostky) města na vyhlášení výsledků sobot-
ních/nedělního závodů/závodu.
7) Na  webových stránkách závodu bude uvedeno logo 
města Říčany (za podmínky dodržení manuálu) jako part-
nera závodu a  informace „Záštitu nad závodem převzal 
starosta města Říčany“.

Krátce z rady 11. 9. 2014
u Rada souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo mezi měs-
tem Říčany a Porr a.s., odštěpný závod – Vodohospodář-
ské stavby za podmínky schválení negarantované smlou-
vy o dotaci z ROP na projekt Rekonstrukce Olivovy ulice 
v  Říčanech Zastupitelstvem města Říčany. Předmětem 
smlouvy je rekonstrukce Olivovy ulice v Říčanech v úse-
ku ul. Na  Vyhlídce po  ulici Jasmínová za  celkovou cenu 
11.235.854,30 Kč včetně DPH.
u Radní schválili uzavření smlouvy o dílo mezi městem 
Říčany a společností Porr a.s. na zhotovení stavby Rekon-
strukce kmenového sběrače „A“ – ETAPA II. dle stavební-
ho (vodoprávního) povolení. Cena díla činí 28 509 700 Kč 
bez DPH.

Pravidelná setkání s vedením města  
probíhají v uvedených časech v budově 
MěÚ č. 53, přímo v pracovně starosty  
nebo místostarostek.

Z  
OČí  
DO  
OČí

u  se starostou Vladimírem Kořenem  
každou první středu v měsíci, 17–19 h. 
Tento měsíc bude 1. 10.

u  s místostarostkou Karlou Egidovou  
každou třetí středu v měsíci, 17–18 h. 
Tento měsíc bude 15. 10.

u  s místostarostkou Hanou Špačkovou 
každou čtvrtou středu v měsíci, 17–18 h. 
Tento měsíc bude 22. 10.

Informace z radnice

u Radní souhlasili s uzavřením kupní smlouvy mezi měs-
tem Říčany jako kupujícím a  AUTO-PILAŘ s.r.o. jako 
prodávajícím na koupi a prodej tří vozidel: 
A) Dacia Dokker VAN, model / verze Ambiance 1.6; 60,5 
kW/82k
B) Dacia SANDERO, model / verze Arctica 1.2; 16V; 
55kW/75k
C) Dacia Dokker, model / verze Arctica 1.6; 60,5 kW/82k. 
Celková kupní cena činí 706.593 Kč včetně DPH.

Krátce z rady 18. 9. 2014
u Radní schválili dle dodatku č. 4 ke koncesní smlouvě 
č. 29/2010-S, uzavřené s koncesionářem Scolarest – za-
řízení školního stravování spol. s r.o., navýšení cen obědů 
o meziroční míru inflace za rok 2013, která činila 4,9 %, 
s účinností od 1. 9. 2014 pro školská zařízení a s účinností 
od 1. 11. 2014 pro ostatní strávníky mimoškolních zaří-
zení:
– kategorie platná cena inflace nová cena
– žáci 7-10 let 22,40 Kč 4,9 % 23,50 Kč
– žáci 11-14 let 25,70 Kč 4,9 % 27,00 Kč
– žáci 15 a více let 28,20 Kč 4,9 % 29,60 Kč
– ostatní strávníci 59,20 Kč 4,9 % 62,10 Kč
a  zároveň souhlasili s  uzavřením dodatku č. 9 ke  koncesní 
smlouvě č. 29/2010-S, jehož předmětem je specifikace indexu 
spotřebitelských cen – potraviny a nealkoholické nápoje pro 
úpravu cen obědů o reálný vývoj inflace k 31. 5. příslušného 
kalendářního roku dle přílohy č. 8 ke koncesní smlouvě. 
u Rada odsouhlasila pronájem části pozemku parc. č. 
1438/119 o výměře 200 m2 v k.ú. Říčany u Prahy, za úče-
lem vybudování dětského hřiště školce ŘÍČÁNEK firmě 
TO BE HAPPY, s.r.o. za nájemné 1.600,- Kč za rok, a ulo-
žila tajemníkovi MěÚ v  Říčanech zajistit vypracování 
a podepsání smlouvy.
u Radní souhlasili se zapojením ZŠ u  Říčanského lesa 
do projektu „Kooperativní model rozvoje ICT dovednos-
tí učitelů“ v rámci Operačního programu Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost. Vlastní zdroje budou uvolněny 
z rezervního fondu školy.

Kompletní zápisy naleznete na www.ricany.cz 
Adéla Ambrožová

kancelář starosty a tajemníka
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Zastupitelé schválili předfinanco-
vání rekonstrukce další části Olivo-
vy ulice ve výši téměř 13 milionů ko-
run. Část nákladů by mohla pokrýt 
dotace z  Regionálního operačního 
programu Střední Čechy. Celková 
oprava včetně nového asfaltové-
ho povrchu a  výstavby chodníků 
odstartuje v  říjnu a  potrvá do  jara 
příštího roku. Stavební práce si vy-
žádají úplnou uzavírku. 
„Další ze zničených ulic v  Říčanech 
dostane novou tvář a  velmi brzy,“ říká 
starosta Vladimír Kořen /Klidné město/ 
a dodává: „Olivova ulice je dlouhodobě 
zanedbanou ulicí s opravdu intenzivním 
provozem. Priorita číslo jedna. A  jsem 
rád, že stavební technika začne pracovat 
během několika málo týdnů.“
Financování celé akce nyní nese 
ke  své tíži město. Získalo dostatek 
bodů za kvalitně připravenou žádost 
o finanční podporu z EU, v rámci vý-
zvy ale nebyl dostatek financí. Město 
uzavřelo negarantovanou smlouvu 
o poskytnutí dotace. Žádosti o platbu 
se proplatí ve chvíli, kdy v dané oblas-
ti podpory bude dostatek prostředků. 
Šance, že ROP Střední Čechy kapito-
lu posílí, je však poměrně vysoká.
„Souhlas zastupitelstva výrazně posiluje 
pravděpodobnost získání dotace z peněz, 
které jsou nyní v  této výzvě k  dispozici. 
Navíc budeme v rámci Výboru regionál-
ní rady ROP Střední Čechy ještě rozho-
dovat o  navýšení prostředků i  pro tento 
program, a  tak peníze na  výstavbu této 
klíčové komunikace velmi pravděpodobně 
budou!“ říká Miloslav Šmolík /ODS/, 
krajský zastupitel, místopředseda VRR 
ROP SČ a radní města.

Nový asfaltový povrch 
v délce 450 metrů
K  zahájení rekonstrukce komunikace, 
která spojuje centrum města se ZŠ 
u Říčanského lesa, dojde letos v říjnu. 
V  roce 2013 prošel celkovou opravou 
úsek dlouhý cca 220 metrů mezi uli-
cemi Verdunská a Na Vyhlídce. I. fáze 
pomohla financovat společnost PPL, 
která poskytla městu příspěvek na  in-
frastrukturu ve výši 6,5 milionu korun.

město kompletně opraví další část Olivovy ulice 
v Říčanech! V úseku Na Vyhlídce po Jasmínovou
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Od října do května se bude moderni-
zovat úsek mezi ulicemi Na  Vyhlídce 
a  Jasmínová v  délce asi 450 metrů. 
„Projekt zahrnuje opravu stávající 
vozovky včetně kompletní výměny kon-
strukčních vrstev a  úpravu šířkových 
poměrů na  standardní komunikaci 
o základní šířce 6,5 metrů. Chodci do-
stanou nový chodník. Dále upravíme 
a doplníme inženýrské sítě jako kanali-
zaci a vodovod, vedoucí pod tělesem ko-
munikace včetně vynucených přeložek 
některých sítí,“ vyjmenovává Monika 
Burešová z oddělení investic města. 
Odvodnění této části komunikace je 
řešeno pomocí odvodňovacích příko-
pů. Na jedné straně vozovky se postaví 
chodník a také se upraví přechody včet-
ně jejich nasvětlení pro zajištění bezpeč-
nosti chodců při snížené viditelnosti.

Úplná uzavírka během 
modernizace
Stavební práce na  ulici se bohužel 
dotknou řidičů, chodců i  majitelů 
okolních rodinných domů. „Během 
rekonstrukce bude celý opravovaný 
úsek silnice uzavřen. Uzavírka křižo-
vatky Olivova x Jasmínová x Šípková 
nastane pouze v době opravy. Vše nyní 

řešíme s  odborem dopravy a  Policií 
ČR. Také probíhají jednání ohledně 
náhradních tras autobusové dopravy,“ 
doplňuje Monika Burešová.  
Celkové náklady projektu „Rekon-
strukce Olivovy ulice v Říčanech“ jsou 
ve výši takřka 13 milionů korun. Nece-
lých 7 milionů korun by mělo plynout 
z  případné dotace z  ROP, 85. výzva, 
oblast podpory 15.1.1 Regionální do-
pravní infrastruktura. Zbylou částku 
by poskytlo město ze svého rozpočtu.
„Tempo oprav říčanských ulic je už 
konečně solidní. Hotova je Janáčko-
va, Tyrše a  Fügnera. Blíží se důležitá 
rekonstrukce Rooseveltovy ulice, která 
je v majetku kraje. Investičně je připra-
vena a do konce roku by se měla začít 
stavět propojka ulice Plynární a  5. 
května, dále pak jsou v  rozpočtu re-
konstrukce povrchu v  Labské a  Otav-
ské,“ vyjmenovává jednotlivé aktivity 
starosta a  dodává: „Ještě připravuje-
me investiční záměr rekonstrukce ulic 
Politických vězňů, Bezručova a po nich 
už můžou přijít i  menší projekty jako 
ulice Nedbalova a Riegerova. Ale to je 
už vlastně po volbách, takže se uvidí.“ 

Adéla Ambrožová
tisková zpráva města Říčany
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Cvičení krizového štábu:  
Požár nebezpečných chemikálií ve Svojšovicích! 
V pondělí 15. 9. 2014 proběhlo dopředu utajované cvičení složek krizového štábu města 
Říčany. Starosta města Vladimír Kořen a velitel HZS Řířany Jan Schreiner chtěli prověřit 
reakci, způsoby rozhodování a řízení krizových situací v Říčanech. Cvičení simulovalo 
velmi nebezpečnou situaci související s bombovým útokem na sklad chemikálií.

areál společnosti ahV ve Svojšovicích, kde se skladují chemické látky urče-
né k likvidaci. V 8.06 dostávají hasiči upozornění na výbuch a požár v tomto 
skladu. Během 7 minut jsou na místě a zasahují.

9.00 zasedání krizového štábu. Na místě jsou všichni důležití lidé pro rozhodo-
vánía operativní řízení: velitel hz S J. Schreiner – který řídí samotný zásah, 
kompletní vedení města, velitel Policie Čr, městské policie, velitel dobrovol-
ných hasičů P. hněvsa, vedoucí odboru krizového řízení J. Skočdopole, vedoucí 
odboru životního prostředí r. Smetánka, majitel společnosti ahV.

Nad areálem se vytváří hustý mrak nebezpečných a jedovatých plynů, který může 
ohrozit obyvatele Strančic i Říčan. V 8.17 dostává upozornění na kritickou situaci 
starosta Říčan Vladimír Kořen, v 8.30 je díky říčanské Městské polici přímo 
na místě. V 8.40 se po získání informací rozhodne o svolání krizového štábu.

Krizový štáb dostává do místnosti vysílačkou nejrůznější aktuální informace, na kte-
ré musí okamžitě reagovat. Směrem k Říčanům se blíží mrak nebezpečných plynů, 
připravuje se a řídí evakuace, vyhlašují se uzávěry silnic, upozorňují se obyvatelé, 
omezují se vlaková spojení. Všechno tak, jako by se řešila opravdová krize.  Krátce 
před desátou hodinou cvičení skončilo. Všechny operativní úkoly se podařilo vyřešit. 
Město Říčany nyní zpracovává nový povodňový plán. V jeho rámci bude systém
krizového řízení ještě zdokonalen o některé prvky, které mají v rámci povodňových 
štábů zavedeny obce, jež prošly velkými povodněmi v roce 1997 a 2002.

zásahový chemický kontejner hzS Čr – právě tento kontejner by byl při 
chemickém nebezpečí v akci. Bohužel je technicky zastaralý, jde vlastně 
o nástavbu pro avii. Podobně jako u pořízení rychlého záchranného auta pro 
autonehody by i v tomto případě mohlo město hasičům pomoci. Starosta 
navrhne do rozpočtu roku 2015 příspěvek 500 000 korun na nákup 
chemického kontejneru. 

Tatrovka „Mařenka“, kterou letos dostali dobrovolní hasiči. Vybavili ji 
osvětlením kritických částí vozidla, reflektorem pro práci v noci, zkrátka 
kompletním vybavením pro práci při zásahu.
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Startuje druhá část složité opravy hlavní 
kanalizační stoky v Říčanech
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Stoka A – jedna z bolestí města Říčany. V místech, kde 
protékají odpadní vody z 60% území města, docháze-
lo ještě v roce 2011 k častým únikům splašků do pří-
rody. První etapa rekonstrukce páteřní stoky skončila 
loni v  létě. Zahrnovala výstavbu dvou odlehčovacích 
komor, které zabraňují přetékání odpadních vod do 
okolí. Letos v říjnu město zahájí druhou fázi oprav, 
kdy dojde k výstavbě kapacitnějšího kanalizačního 
řadu a velké retenční nádrže. Termín dokončení jedné 
z největších investic města ve výši okolo 30 milionů ko-
run je v červnu 2016.
„Hned po  našem nástupu na  radnici v  roce 2010 na nás 
vypadl ze skříně ne příliš zveřejňovaný problém – stoka 
A,“ popisuje radní Zdeněk Hraba /Klidné město/ a dodá-
vá: „Při pohledu na  inspekční zprávy, stížnosti pražských 
městských částí a rybářů z Uhříněvsi musel starosta udělat 
jediný správný, i když velmi nepopulární krok. Zastavit dal-
ší napojování nemovitostí na kanalizaci.“
Od té chvíle se začala projektovat rozsáhlá rekonstrukce 
hlavního kanalizačního řadu. V rámci I. etapy došlo k vy-
budování dvou odlehčovacích komor u křižovatky ulic 17. 
listopadu a Pod Lihovarem. Kanalizace v těchto místech 
dříve nestíhala odvádět odpadní vody a docházelo k jejich 
častému přelévání do přírody. Nové odlehčovací komory 
pomáhají v případě dešťů snížit počet těchto přepadů při 
zachycení plovoucích nečistot. Opravy ve výši přes 5 mili-
onů korun prováděla společnost Porr, a.s.

Výstavba retenční nádrže a zkapacitnění 
stoky

Na podzim odstartuje další etapa rekonstrukce stoky A. Vy-
tvoří se velká retenční nádrž a hlavně se na dlouhém úseku 
postaví ve zcela nové trase kanalizace s větším průměrem. 
„Získat dotaci na rekonstrukce je velmi problematické. Chce to 
čas a dlouhodobou přípravu spojit projekt s nějakou dostavbou 
či rozšířením. Na tu nám však v důsledku oznámení dlouhodo-
bě neúnosného havarijního stavu nezbyl prostor. Zkapacitně-
ní je nezbytné a určitě krok správným směrem. Je však nutné 
opravit a  zkapacitnit i  pokračování přivaděče včetně ČOV,“ 
říká radní pro infrastrukturu Miloslav Šmolík /ODS/.
„Navržený projekt komplexně řeší tuto problematiku výstav-
bou nového úseku sběrače A  větší dimenze v  délce 631 m. 
Nová trasa povede od napojení na trasu stávající v křížení ulic 
Jelení a Březinova a bude ukončena u křížení ulic Pod Liho-
varem a 17. listopadu,“ říká Richard Vicher, vodohospodář 
a  projektový manažer města. V  úseku od  ulice Říčanská 
do prostoru za halami autoservisu „Beno Říčany“ je stoka 
navržena v přímém souběhu s opěrnou zdí vodoteče.
„Na  nové trase sběrače vznikne nová oddělovací šachta, 
která umožní rozdělení toku vod přímo stokou, nebo do re-
tenčních nádrží. Také se vybudují spadišťové šachty na při-
pojovacích stokách a na nové trase. Nově se postaví retence 
o  celkovém objemu 450 m3, která se bude skládat ze dvou 
prefabrikovaných jímek 2 x 225 m3,“ popisuje Richard 
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Vicher s  tím, že k  retenčním objektům povede nová ob-
služná komunikace z ulice Kozinova. 
Všechny stoky jsou navržené jako gravitační. Součástí akce 
je také úprava opevnění úseku vodoteče od lokality Pod Li-
hovarem k  prostoru za  čerpací stanicí. Vzhledem k  vedení 
trasy podél potoka je nutné předpokládat vysokou hladinu 
spodní vody, proto se počítá s vytvořením dočasných čerpa-
cích studen. Všechny objekty na síti budou zabezpečeny pro-
ti vztlaku způsobenému vysokou hladinou podzemní vody. 
Špatný stav stoky omezuje především velké stavební 
projekty, které se na ni nesmí připojit ani po dokončení 
rekonstrukce. Říčany už totiž takřka nemají volné kapaci-
ty na čistírně odpadních vod. Stavebníci rodinných domů 
situaci řeší především výstavbou septiků nebo domovních 
čistíren. Díky opravě kanalizace bylo proto již loni možné 
vydat souhlas s napojením několika konkrétních nemovi-
tostí, které měly rezervaci na ČOV z dřívější doby. Rekon-
strukce také umožní odpojení Pacova z čistírny v Křenici.

Finance z fondu obnovy 
vodohospodářského majetku
Reálná cena vzešlá z  otevřené veřejné soutěže předpo-

kládala investici na úrovni cca 35 milionů Kč bez DPH. 
Město se na další etapu snažilo opakovaně získat podporu 
z Operačního programu Životní prostředí. To se bohužel 
nepodařilo. Financováni akce se proto zajistí výhradně 
z  fondu obnovy vodohospodářského majetku a  nájem-
ného za  vodohospodářskou infrastrukturu. Postupně se 
počítá s částkou 8.800.000 Kč v roce 2014, 14.133.000 Kč 
v roce 2015 a 12.067.000 Kč v roce 2016.
Stavební realizace se ujme opět firma Porr a.s., která vy-
hrála ve veřejné soutěži s nejnižší nabídkovou cenou 28,5 
milionů korun. Celkové náklady se ještě navýší o technic-
ký dozor investora. 
„Než odjedou bagry a buldozery, chtěl bych nechat připravit 
v  místech stavby, tedy mezi ulicemi Pod Lihovarem a  ulicí 
Kozinovou, projekt městského parku, Myslím, že jde o pěkné 
místo v centru, kam by se dalo chodit na procházky, sednout 
si na lavičku nebo si třeba protáhnout tělo,“ plánuje starosta 
Vladimír Kořen /Klidné město/ a  dokončuje: „To je vlast-
ně představa, která může na  někoho vypadnout ze skříně 
po mně. Teď je důležité, že jsme problém stoky A vyřešili.“

Adéla Ambrožová
tisková zpráva města Říčany

Pozvánka na slavnostní 
vysvěcení mariánského 
sloupu farářem 
Římskokatolické farnosti  
Říčany u Prahy
neděle 5. 10. 2014 od 10.00 hodin
Za účasti zástupců města Říčany, MAS Říčansko, o.p.s. 
a  partnerů projektu Římskokatolické farnosti Říčany 
u Prahy, Muzea Říčany a 1. ZŠ. Na místě se budou vysa-
zovat mariánské růže a bude zde sloužena mše. 

Evropský zEmědělský fond pro rozvoj vEnkova: 
Evropa invEstujE do vEnkovských oblastí

Stav účtu je k datu 18. září 2014 850.120 Kč. Číslo účtu: 
Raiffeisen bank: 809 299 4001/5500
Děkujeme dalším dárcům: Jaroslav Novák, Stanislav 
Koubek, RC Tatra Smíchov, Trenérská akademie, Bo-
humil Farský, DoqFit s.r.o., OS-KOM s.r.o. - Jaroslav 

Štáhl, Eva a  Mirek Ryškovi, Kateřina a  Karel Kučerovi, 
HC ČSOB Pojišťovna Pardubice, Dáša a  Kamil Ryšaví, 
Ludmila Samcová, RC Říčany - veřejná sbírka ragby, Dita 
a Martin Holubovi, Roman Šmidberský, Auto Sosnovec, 
Matyáš Rosecký, Marek Fořt, Filip U11. Ragby zdar!

Říčany – Veřejná sbírka ragby
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V pondělí 15. září došlo k slavnost-
nímu otevření nově vybudované ve-
stavby rondelu nádraží ČD v Říča-
nech, která zahrnuje čekárnu pro 
cestující, infostánek města a  pra-
coviště Městské policie. Architekt 
Daniel Čermák ze studia Prague 
Architects s.r.o. v rozhovoru napří-
klad prozradil, jak složité bylo stav-
bu navrhnout, co by ještě změnil 
na  říčanském nádraží a  jak se mu 
žije v Říčanech.
Architektonické studio Prague Ar-
chitects s.r.o. je autorem návrhu ve-
stavby rondelu v  říčanském nádraží. 
Můžete stavbu detailněji popsat z po-
hledu řešení i použitého materiálu?
Podle zadání objekt obsahuje čekárnu 
pro cestující Českých drah, spojenou 
s  informačním stánkem města a  ob-
časnou služebnou Městské policie 
Říčany. Hlavním využitím je čekárna, 
kde se cestující může posadit, v  zimě 
ohřát, dát si kávu nebo malé občer-
stvení z automatu a sledovat informa-
ce o  odjezdu vlaků na  instalovaných 
monitorech. Čas zde může trávit zís-
káním podrobných informací o městu 
Říčany a  to vše bezpečně, pod patro-
nátem Městské policie. 
Do  relativně malého prostoru bylo 
nutné navrhnout stavbu s  co nejvyšší 
užitnou hodnotou a  konstrukcí, která 
umožňuje rychlou realizaci. Pro ve-
dení města bylo absolutní prioritou, 
aby omezení stávající funkce rondelu 
bylo co nejmenší a nejkratší. Z tohoto 
důvodu jsme omezili mokré procesy 
výstavby a stavbu navrhli jako ocelový 
skelet s  montovaným opláštěním, bez 
zdlouhavých technologických přestá-
vek. Snažili jsme se navrhnout jedno-
duchou, důstojně umístěnou stavbu, 
která si na nic nehraje a je v harmonii 
vzhledu a funkce.
Co takový prostor jako stánek v  ná-
draží musí především splňovat? 
Když pominu základní a  samozřejmé 
věci, které vyplývají z požadavků úřadů 
a  příslušné legislativy, tak především 

vytvoření důstojného prostoru, který 
dobře vypadá a  funguje, je bezpečný 
pro užívání a odolný proti poškození. 

Jak náročné bylo navrhnout vestavbu 
do již existujícího rondelu? 
Od  začátku bylo jasné, že vestavba 
musí mít zaoblený půdorys, což je 
komplikace pro dnešní dobu, která vět-
šinu věcí potřebuje rychle, levně a spo-
lehlivě. Všechno, co není rovné, je více 
náročné na  kvalitu detailu a  samo-
zřejmě, co investoři neradi slyší, také 
dražší. Po  mnoha zkušebních varian-
tách vykrystalizovala podoba vychá-
zející ze dvojice vzájemně posunutých 
půlkruhů, kde není rušivé zakompo-
nování rovinných ploch a  konstrukcí, 

které jsou použity především pro vstup 
do objektu a pro řešení technických za-
řízení a  jejich konstrukcí, umístěných 
na střeše vestavby.

Setkali jste se i s jinými omezeními při 
tvorbě návrhu?
Musím ocenit vstřícný přístup města 
Říčany, Českých drah a mnohých dal-
ších, kteří měli oprávnění a povinnost 
se ke stavbě vyjádřit. Zadavatel, měs-
to Říčany, měl jasno ohledně náplně 
a  využití navrhované vestavby, ale 
pro vlastní návrh nám nekladl žádné 
nesplnitelné, nebo divoké podmínky. 
Omezení byla ponejvíce v nás samých, 
kdy bylo potřeba podívat se na  pro-
blematiku jinak a  reagovat na  její 

Autor projektu Daniel Čermák: 
Celá stavba tvoří funkční sochu, rondel vibruje touhou 
přesunout člověka v prostoru a předat zážitek
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specifika – například většina staveb 
je vnímána jen z horizontu přilehlého 
terénu, často jen z jednoho směru. Ale 
zde je vidět opravdu ze všech stran. 
I  ze shora. S  každým vaším krokem 
po  pěší rampě ji vidíte z  jiného úhlu. 
A to bylo nové. 
Bylo nutné reagovat na  velmi složitý 
prostor stávající stavby. Prostá funkce 
schodiště, nebo rampy, tedy dostat se 
odněkud někam, je zde povýšena a po-
sunuta na vyšší úroveň. Pohyb pozoro-
vatele je jakoby základním důvodem 
pro její existenci. Celá stavba tvoří ja-
kousi funkční sochu, byť to není zcela 
přesné označení. Socha je strnulá, ne-
hýbe se. Rondel fyzicky vzato také ne, 
ale jakoby vibruje touhou přesunout 
člověka v  prostoru a  předat zážitek. 
Nejde jen tak minout. 

Navrhoval jste již někdy dříve podob-
nou stavbu nebo vás inspirovalo jiné 
nádraží?
Jak již jsem řekl, byla to nová zkušenost, 
ale tak je třeba přistupovat ke  každé 
nové stavbě, nové zakázce. Správně 
navržená stavba je taková, která může 
stát jen v  tom jednom jediném místě, 
v té jedné jediné podobě. I krásná a nej-
lepší stavba se nedá jen tak vzít a přesu-
nout na jiné místo, protože potom už by 
nebyla ta správná. Byla by v místě cizí. 
Je naší prací navrhovat jen ty správné 
stavby, inspirované duchem místa.

Jak se vám osobně líbí dnešní podoba 
nádraží v  Říčanech? Jestliže byste 
mohl něco změnit, co by to bylo?
Za  posledních několik let se nádraží 
neuvěřitelně proměnilo. Z  klasického 
malého nádraží, kde se klopýtá přes 
koleje, se stala moderní součást velmi 
dobře fungujícího dopravního systé-
mu. Funguje to, má to smysl. Co víc si 
přát? Moc rád bych proměnil starou 
nádražní budovu v  něco funkčního, 
čeho si lidé váží. Chtěl bych proměnit 
podchod pod tratí na  krásnou pasáž, 
plnou barev a života, se vším, co člověk 
zrovna potřebuje. Byl bych moc rád, 
kdyby mi už nikdy neujel vlak.

Spolupracoval jste s  městským úřa-
dem i na jiných veřejných výstavbách 
nebo rekonstrukcích? 
Vestavba do rondelu je naší první rea-
lizací a doufám, že nikoli poslední. 

Žijete v  Říčanech? Jaká místa jsou 
vaše nejoblíbenější?
Ano, žiju v  Říčanech, kde mám již 
osmým rokem projekční ateliér. Vzhle-
dem k   časově náročné profesi archi-
tekta zde trávím většinu života. Miluji 
sednout si na náměstí u kostela do stí-
nu stromů a  pozorovat život. Moc rád 
v létě trávím čas na Jurečku, s myšlen-
kami na občerstvení, ale jaké můžu mít 
jiné nejoblíbenější místo v  Říčanech 
než lihovar? Posledních osm let života 
mám svázaných s postupnou přeměnou 
devastovaných zbytků lihovaru, kdysi 
hrdé součásti města, na  něco nového, 
co bude důstojné a  funkční. Za  tímto 
účelem jsem do Říčan přesunul projekč-
ní ateliér a  nikdy jsem nelitoval. Nebo 
snad jen někdy, na D1 do Prahy…

Jak se podle vás mění Říčany z archi-
tektonického hlediska? Jaké stavby 
jsou povedené a  co by bylo třeba vy-
lepšit?
Nejdůležitější je, že hodně lidem tady 
na  svém městě záleží. Žijí tady rádi 

a  snaží se měnit, zlepšovat. Něco se 
povede lépe, něco hůře, nicméně po-
zitivní výrazně převažuje. Jako tvůrce 
bych uvítal větší svobodu a  méně sta-
vebních omezení, ale na udílení gene-
rálních rad se necítím kompetentní. 

Jste autorem mnoha zajímavých pro-
jektů, mezi které patří rodinné domy 
i  komerční objekty jako třeba rekon-
strukce OC Lihovar v Říčanech. Máte 
nějaký architektonický sen, který bys-
te si rád splnil?
Snů mám hodně a  jejich stručný ná-
stin by se nevešel ani do  zvláštní pří-
lohy Říčanského kurýru. Pomáhají mi 
v  reálném světě navrhovat a  vytvářet 
třeba i  již zmíněné projekty. Pro mne 
je nejdůležitější a vše zastřešující sen, 
abych mohl i nadále tvořit stavby, kte-
ré mají smysl a užitek, kde se lidé cítí 
dobře a  bezpečně. Stavby, které spo-
luvytváří lepší prostředí, tvář města, 
ulice. Dělat to, co doposud, a dělat to 
lépe a lépe.

Adéla Ambrožová

Informace z radnice
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Informace z radnice

Po  téměř dvou letech skončila výstavba jednoho z  nej-
důležitějších projektů v  Říčanech. Na  konci srpna byl 
za přítomnosti zástupců města, zhotovitele a provozova-
tele slavnostně otevřen nový vodojem v  Olivově ulici. Je 
zásobárnou pitné vody pro případ, že by došlo k poruše 
na hlavním přivaděči z přehrady Želivka. Projekt financo-
vaný z evropských dotací doběhl úspěšně do svého finále. 
„Stavba vodojemu byla nutná, protože se Říčany rozrostly 
a starý vodojem už nestačil pokrýt potřeby města,“ říká starosta 
Vladimír Kořen /Klidné město/ a dodává: „Stavba a její zpro-
voznění proběhly hladce. Sluší se poděkovat celému týmu: do-
davatelským firmám VHS Teplice a SSM Most, technickému 
dozoru i lidem na radnici, kteří měli projekt na starosti.
Nová nádrž na pitnou vodu byla slavnostně uvedena do pro-
vozu za  přítomnosti starosty Říčan Vladimíra Kořena, zá-
stupců zhotovitele Sdružení „VHS a SSM - vodojem Říčany“ 
a zástupců 1. SčV, a.s. Slavnostní pásku přestřihli kromě sta-
rosty i místostarostka města Karla Egidová a radní Miloslav 
Šmolík. „Výstavbou nového vodojemu jsme dohnali rest, který 
jsme měli víc jak deset let, kdy voda v případě havárie na hlav-
ním přivaděči vody vystačila pouze na několik hodin,“ řekl rad-
ní a krajský zastupitel Miloslav Šmolík /ODS/.
Výstavba druhé akumulační nádrže na pitnou vodu začala 
v září 2012 v lokalitě na Olivovně vedle původního vodo-
jemu. Ten kvůli své kapacitě 2 x 650 m3 již nedokázal vy-
tvořit dostatečnou rezervu kvalitní pitné vody pro vzrůs-
tající počet obyvatel v  Říčanech. Nový vodojem má více 
než dvojnásobný objem 2 x 1500 m3 a zásobovat jej bude 
voda z přivaděče z Uhříněvsi. Nový objekt je navržen pro 
zásobování 10 266 obyvatel kvalitní pitnou vodou.
„Vodojem byl již po stavební i technologické stránce v nevy-
hovujícím stavu. Největším problémem však byla jeho malá 
akumulační kapacita, která při poruše na přívodním systé-

mu či jeho nutné odstávce postačila pouze na cca 2 hodiny 
špičkové spotřeby vody. V případě jakýchkoliv poruch a ha-
várií proto hrozilo rozsáhlé přerušení dodávek pitné vody 
odběratelům. Toto riziko bylo umocněno nedostatečným 
měřicím vybavením vodojemu, který nedisponoval např. 
měřením množství natékající a odtékající pitné vody. Všech-
ny tyto problémy byly stavbou nového vodojemu vyřešeny,“ 
vysvětluje technický ředitel společnosti 1.SčV Milan Lán-
ský, která vodovodní síť v Říčanech provozuje.
Vybudováním nového vodojemu VDJ Olivovna II do-
šlo k  navýšení kapacity stávajícího vodojemu Olivovna 
I. Součástí nové nádrže je také nové potrubí na  odvod 
odpadních vod. Oba vodojemy se propojily a  nastavily 
na  stejné provozní hladiny. V  areálu původního vodoje-
mu došlo k  vybudování také dvou nových vodoměrných 
šachet a nových tras vodovodního potrubí. 
„Do budoucna bude nutné opravit přivaděč z Uhříněvsi, nebo 
zvážit přivedení vody i z jiného místa přímo od Želivky. Nej-
bližší investicí však zřejmě bude propojení na Strašín, které 
zlepší stálost tlaku v celé síti, zejména pak v Pacově, Radošo-
vicích, Strašíně i Babicích,“ dodal Miloslav Šmolík. 
Stavební práce probíhaly ve třech etapách a trvaly necelé dva 
roky. Projekt za téměř 30 milionů korun byl spolufinancován 
Evropskou unií - Fondem soudržnosti a Státním fondem ži-
votního prostředí ČR v rámci Operačního programu Život-
ního prostředí. Průběžnou technickou a  finanční kontrolu 
prováděl Státní fond životního prostředí zastupující Minis-
terstvo životního prostředí v úloze poskytovatele dotace. 

Adéla Ambrožová
tisková zpráva města Říčany

Nový vodojem v Říčanech znamená rezervu  
pro obyvatele v době havárie
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Olivova dětská léčebna prošla zásadními 
změnami a hlásí: Rozpočet je stabilizovaný!  
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V Olivově dětské léčebně se léčí nejen plno dětí, ale po-
stupně zde dochází i k uzdravení ekonomické situace. 
Léčebna totiž ještě před půl rokem bojovala s výrazným 
zadlužením. „Olivovně“ pomohly i Říčany a Praha, kte-
ré přispěly celkovou částkou 1 milion korun. Obě města 
také vstoupila do léčebny jako zakladatelé a budou mít 
rozhodující vliv na její chod. Jaké změny se zde udály? 
Majitelem celého areálu léčebny je hlavní město Praha, které 
pronajímalo areál Olivově nadaci. Ta založila Olivovu dětskou 
léčebnu, o.p.s., které areál pronajala a podílela se formou jme-
nování členů správní a dozorčí rady na jejím řízení. V dubnu 
došlo ke změně, kdy byl areál pronajat přímo léčebně a nyní je 
před dokončením proces přistoupení města Říčany a Magis-
trátu hlavního města Prahy do zakladatelské smlouvy. Zástup-
ci obou měst se stali členy správní a dozorčí rady. 
„Celá záchrana Olivovy dětské léčebny, kterou jsme nastarto-
vali na předvánočním jednání v Říčanech, pokračuje ve sviž-
ném tempu. Velký dík patří pražskému magistrátu a  panu 
radnímu Dlouhému,“ shrnuje starosta Vladimír Kořen  
/Klidné město/ a dodává: „Poslední jednání proběhlo 22. 9. 
2014. Jak Praha, tak Říčany se nyní chystají plně chytit říze-
ní léčebny prostřednictvím správní a dozorčí rady. Samozřej-
mě nejcitlivější otázkou je snižování dluhů, které léčebna na-
sbírala v minulých letech. Boj s dluhy ale zvládnout umíme.“
Ve  správní radě Říčany reprezentuje ekonom Lukáš Kon-
čický a lékař Filip Svatoš, členkou dozorčí rady je vedoucí 
finančního odboru Městského úřadu Říčany Věra Krejčová. 
Hospodaření léčebny skončilo za rok 2013 ztrátou a dluhy 
převyšujícími částku 1,5 milionu korun. V únoru se ujala ve-
dení nová ředitelka Blanka Vysloužilová, podle níž finanční 
injekce od Říčan a hlavního města léčebně zásadně pomohla.     
„Částka jeden milion korun, kterou jsme od  obou měst 
obdrželi, byla rozhodující pro zahájení stabilizace finan-
cí. Umožnila nám zaplatit 1. vyšší splátky RWE a ČEZu 

a  na  základě toho nám byly povoleny splátkové kalendáře 
na úhradu zbývajícího dluhu. V současné době jsme v zisku, 
dle finančního plánu bychom měli skončit vyrovnaným hos-
podařením,“ říká Blanka Vysloužilová. 
Po svém nástupu ji však velmi pozitivně překvapila řada za-
městnanců, kteří i přes finanční problémy pracovali v léčebně 
stále s  obrovským nadšením. „Místo aby pracovníci dostali 
před Vánocemi odměny, obdrželi 2/3 platu. V lednu byli na ne-
placeném volnu, a přesto dokázali obrovsky zabrat a plnit úkoly, 
které jsem stanovila. Bez jejich srdíčka a přesvědčení, že Olivovnu 
postavíme na nohy, bychom dnes takové výsledky určitě neměli,“ 
popisuje Blanka Vysloužilová, která oceňuje i přístup MHMP 
k řešení havarijních situací a řady dalších lidí a institucí.   
Naopak zklamání cítila v nesystémovém řízení organizace. 
Podle ní zde chyběl například finanční plán, neexistovaly 
porady vedení, důležité informace se předávaly mimo řídící 
strukturu a praxí se staly nezaložené dokumenty. K řešení 
byla také mzdová politika. Nemilé bylo i zjištění, s kolika in-
stitucemi, firmami a spolky byly narušené vztahy. Velkým 
problémem byla podle ředitelky i neochota některých lidí 
s přijetím odpovědnosti za svá rozhodnutí. Nejen z těchto 
důvodů došlo i k nutné částečné personální obměně. 
Současnou činnost léčebny podporuje i Olivova nadace. 
Dobré vztahy panují i se správní a dozorčí radou. „Spolu-
práce je výborná, jednání jsou korektní a věcná a jsou příno-
sem pro fungování léčebny,“ dodává ředitelka. 
Vedení ODL nyní plánuje dokončit nutné opravy včetně 
„retro chodby“ v přízemí. Také chystá zahájit realizaci pro-
jektu „Pět tajemství života“ od docenta Kolíska. Intenzivní 
přípravy se týkají i studie rozvoje léčebny na příštích pět let 
a v neposlední řadě plánuje vedení stabilizaci a odborný růst 
kmenových pracovníků prostřednictvím stáží a školení.

Adéla Ambrožová
tisková zpráva města Říčany 
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Vedení města spolu se zástupci 
zhotovitele a dalších partnerů slav-
nostně otevřelo zrekonstruované 
komunikace Štefánikova a Rýdlova 
v Říčanech. Kromě nového povrchu 
vznikly z  obou stran ulice i  nové 
chodníky ze zámkové dlažby. K rea- 
lizaci rekonstrukce významně při-
spěla dotace z ROP Střední Čechy. 
Projekt kompletní opravy dvou klí-
čových ulic v  Říčanech odstartoval 
v březnu a trval necelých 7 měsíců. 
V  průběhu čtyř etap se vyměnily ne-
vhodné podkladní vrstvy vozovky a po-
ložil nový asfaltový povrch. Zároveň 
zde vznikly i nové chodníky s žulovými 
obrubami a  betonovou dlažbou. Pů-
vodní rozvody a  stožáry veřejného 
osvětlení byly kompletně nahrazeny 
novými a  v  Rýdlově ulici došlo nově 
k nasvětlení tří přechodů pro chodce. 
Stavební práce začaly opravou Štefáni-
kovy ulice až po křižovatku s Rýdlovou 
ulicí. Souběžně došlo v  rámci druhé 
etapy k  uzavření ul. Rýdlova v  úseku 
od  křižovatky s  ul. Politických vězňů 
až po křížení s 5. května, ve  třetí eta-
pě se rekonstrukce přesunula na úsek 
mezi ul. Rýdlova a 5. května a během 
poslední etapy se stavební činnost opět 
vrátila na  část Rýdlovy ulice mezi ul. 
Politických vězňů a 5. května. 
Na  závěr bylo na  novém asfalto-

vém povrchu vymalováno dopravní 
značení včetně vyznačení cyklopik-
togramů, které upozorňují řidiče 
na  možný pohyb cyklistů a  opticky 
jim vyhrazují prostor podél krajni-
ce komunikace. „Jedná se o  první 
místo v  Říčanech, kde je tento druh 
značení použit. Máme tak možnost 
vyzkoušet, jestli bude pro říčanské 
cyklisty přínosem a jestli má smysl 
tento způsob podpory dále rozvíjet,“ 
podotýká Dominik Landkammer 
z oddělení investic města. 

Celkové náklady na rekonstrukci dosáh-
ly 22,5 milionů korun, z  toho přes 13 
milionů korun financovala dotace z Re-
gionálního operačního programu Střed-
ní Čechy, zbylou částku uhradilo měs-
to. Nové silnice vznikaly pod vedením 
zhotovitele - firmy Porr, a.s. Technický 
dozor investora (TDI) zajistila firma 
LNConsult s.r.o. Partnery projektu jsou 
ZO ČSOP Ekocentrum Říčany, MAS 
Říčansko o.p.s. a VMS projekt s.r.o.

Adéla Ambrožová
tisková zpráva města Říčany

Centrum Říčan zdobí od září dvě opravené 
ulice Rýdlova a Štefánikova
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Stavební práce se v říčanském lese rozeběhly v pondělí 
22. září 2014. Náklady na akci dosahují částky necelých 
2,3 milionu korun, z větší části ji pokryje dotace ze SZIF. 
Opravy po loňské povodni budou probíhat v lokalitě u Staré-
ho koupadla, kde dojde k zavření cesty proti proudu Rokytky 
(nad lávkou). Zde je potřeba dosypat břeh utržené lesní ces-
ty. Současně se bude pracovat na lesních cestách za Olivov-
nou v úsecích Olivovna – Tehov a Olivovna – Světice. 
Zhotovitelem akce je společnost Porr, a.s., která nabídla 
ve veřejné soutěži nejnižší cenu ve výši 2.281.939 Kč. Výše 
dotace z Programu rozvoje venkova SZIF je 1.670.000 Kč. 
Město zafinancuje zbylou část ze svého rozpočtu. 
„Prosíme návštěvníky lesa o respektování informací od sta-
vební společnosti a o strpení při možném uzavření lesních 
cest. Také žádáme občany, aby dbali zvýšené bezpečnosti, 
protože v lese hrozí nebezpečí kvůli zvýšenému pohybu těžké 
mechanizace jako jsou nákladní automobily, bagry atd.,“ 
apeluje vedoucí odboru životního prostředí Radek Sme-
tánka a doplňuje: „Po ukončení akce se však výrazně zlepší 

stav lesních cest, které budou vhodné a bezpečné nejen pro 
chodce, ale i cyklisty a maminky s kočárky.“ 
Dokončení je naplánováno na konec října.

Adéla Ambrožová, tisková zpráva města Říčany

Od září se opravují škody v říčanském lese 
po loňských povodních

Říčaňáci otevřeli lesopark na 50. rovnoběžce
V sobotu 20. září proběhlo slavnostní set- 
kání při příležitosti ukončení projektu 

revitalizace okolí rybníka Jureček v Říčanech, kde pro-
chází 50. rovnoběžka. 
50. rovnoběžka je místem, které spojuje Říčany s městy jako 
Krakov, Charkov či Winnipeg. Prochází zajímavými místy: 
jadernou střelnicí Kurčatov, startovací dráhou frankfurtské-
ho letiště nebo sopečným ostrovem Paramušir. Rovnoběžka 
přechází mohutné řeky Amur, Irtyš, Volha či Rýn. Překonává 
Atlantský i Tichý oceán a také věhlasnou plovárnu na Jurečku. 
Otevření proběhlo za  přítomnosti starosty města Vladi-
míra Kořena, autora kamenného obelisku protínajícího 
50. rovnoběžku Zdeňka Hůly a  Pavlíny Filkové z  MAS 
Říčansko. Akce se uskutečnila v rámci 20. ročníku pocho-
du „Indiánské loučení s létem“.
„Symbolicky jsme nechali přestřihnout pásku stovky dětí, 
které se účastnily Indiánského loučení s  létem,“ vysvět-

luje starosta Vladimír Kořen /Klidné město/ a  dodává: 
„Na 50. rovnoběžce žili skuteční Indiáni kanadských prérií 
jako třeba Siouxové. Indiánské jezero Okanagan obývala 
bájná indiánská dvacetimetrová příšera Ogopogo.“  
Projekt oživení lokality mezi koupalištěm Jureček a tenisový-
mi kurty probíhal od jara 2013 do konce léta 2014. Nejdříve 
došlo k vykácení náletových porostů, zatravnění, vybudování 
mlatové cesty, vyznačení průběhu 50. rovnoběžky a umístění 
informativního obelisku od  akademického malíře a  sochaře 
Zdeňka Hůly. Navazuje na něj žulový práh přes cestu, který 
vyznačuje průběh rovnoběžky. Ve druhé etapě se lesopark do-
plnil lavičkami z masivního dřeva, novými odpadkovými koši 
a netradičními herními prvky z přírodního materiálu. 
„Ještě pracujeme na informačních tabulích, které přiblíží celou 
pouť této rovnoběžky,“ dodává starosta Vladimír Kořen: „Po-
mocí Googlemaps jsem si projel celý svět a žasnul jsem, s jakými 
nádhernými končinami jsme pomyslně spojeni.“ 
Celkové náklady na  oživení místa dosáhly částky přes 
600.000 korun, z čehož dotace z Programu rozvoje ven-
kova SZIF, Osa IV. Leader tvořila 314.910 Kč. Zbylou část 
uhradilo město ze svého rozpočtu. Partnery projektu jsou 
Tenisový klub Radošovice, Občanské sdružení Jureček, 
Jureček Říčany, s.r.o. a Klub českých turistů Říčany.

Adéla Ambrožová, tisková zpráva města Říčany

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

Evropský zemědělský 
fond pro rozvoj venkova: 
Evropa investuje 
do venkovských oblastí
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martin Altrichter: 
Otevírací pásku nového zimního stadionu chceme 
stříhat na konci roku 2015
Rozhovor s bývalým hokejovým brankářem o chystané 
realizaci nového zimního stadionu v Říčanech. 

Jak pokračují přípravy výstavby zimního stadionu v Říčanech? 
Stav ohledně realizace zimního stadionu je v  současné 
době ve fázi po provedení geologických a hydrogeologických 
průzkumů, kdy se statikům podařilo zvolit formu založe-
ní. Díky vysoké hladině spodní vody budeme volit variantu 
založení na pilotech. Dále jsme díky tomuto zjištění zvolili 
jako nutnou temperaci podloží obou ledových ploch. 

Jakou jste zvolili technologii chlazení? 
Po  vleklých úvahách ohledně technologie chlazení jsme se 
nakonec přiklonili k ekologičtější variantě nepřímého chla-
zení s minimálním obsahem čpavku. Technologie chlazení 
byla jedinou brzdou dokončení projektové dokumentace 
ke stavebnímu a územnímu řízení. Po jejím zvolení projek-
tanti zintenzivnili svoje úsilí a  daná dokumentace se blíží 
k dokončení na úrovni podání k daným řízením. 

Na začátku září měla vejít v účinnost nájemní smlouva uzavře-
ná mezi vámi a městem na areál bývalého zimního stadionu 
v Říčanech. Poté se mělo začít s demolicí nepotřebných budov. 
Pozemky má však stále pronajaté stavební firma, která stavěla 
kanalizaci. Jaký je nyní reálný termín převzetí pozemků?
Na žádost vedení města jsme umožnili prodloužení nájem-
ního vztahu pozemků určených k výstavbě zimního stadio-
nu s firmou PORR, a.s. do konce února 2015 s tím, že by-
chom se chtěli souběžně posunout v přípravě pozemků pro 
rekonstrukci zimního stadiónu.

Jak probíhala jednání s městem ohledně využití budoucí-
ho zimního stadionu například žáky základních škol?
Po  několika jednáních s  vedením města se nám podaři-

lo najít společnou řeč ohledně využití zimního stadionu 
převážně v  dopoledních hodinách pro místní základ-
ní a  střední školy a  v  plánu je i  založení sportovní třídy 
na  základní škole. Stejné jednání ohledně otevření spor-
tovní třídy bychom chtěli vést i  s  některým z  říčanských 
gymnázií. K  tomuto využití počítám poskytnout školkám 
i školám specialistu na bruslení. Pokud je řeč o školáčcích 
a školácích, určitě bych nechtěl opomenout lidi středního 
věku a seniory. Pravidelně počítám s organizací veřejného 
bruslení. Pro seniory počítám extra s pravidelnou možnos-
tí zabruslit si v dopoledních hodinách.

Jak bude fungovat hokejový klub, který plánujete založit? 
Chceme navázat na tradici 1. SSC Říčany. Zde bychom za-
čali s těmi nejmenšími, ke kterým by s trpělivostí dorůstaly 
další děti. Jako šéftrenéra mládeže, což by mohlo rodiče 
malých hokejistů zajímat, se mi podařilo přesvědčit mého 
kamaráda, mistra světa v  ledním hokeji Viktora Ujčíka ze 
sousedních Babic. 

Plánujete se vrátit v Říčanech mezi brankářské tyče?
V  říčanském áčku, které by mělo pokračovat v  krajské 
soutěži, jsem po  prohrané sázce se zastupitelem  Petrem 
Bartošem povinen v  případě potřeby vypomoci v  bráně. 
Pro B tým bychom chtěli oprášit Říčanskou hokejovou ligu 
(odborářskou), jak na velké ploše, tak v mini verzi na malé 
ploše 3 na 3.

Čtenáře jistě zajímá alespoň předběžné datum otevření 
zrekonstruovaného zimního stadionu.  
Podle mých výpočtů a přání bych chtěl stříhat otevírací pás-
ku na konci roku 2015. Zda je to reálné, je otázka na archi-
tekta a generálního dodavatele.

Adéla Ambrožová
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Rekonstrukce hlavní budovy sportovní haly má tři etapy. 
První etapou dojde ke snížení energetické náročnosti spor-
tovní haly, druhá fáze se týká oprav interiéru včetně vybave-
ní a terénních úprav u sportovní haly a nakonec se vybuduje 
oplocení. Termín dokončení zateplení haly a  vybudování 
interiéru je 30. 1. 2015. Na první etapu město získalo dota-
ci z Operačního programu Životní prostředí. Stavbu prová-
dí firma ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou.

Hlavní budova sportovní haly od září shazuje starý kabát! 

Denní stacionář Olga 
v Říčanech finišuje

Výstavba denního stacionáře 
Olga se již blíží do  své finální 
podoby. I  přes mírné zpoždění 
stavby se v  dohledné době do-
čkáme dokončení stavby a slav-
nostího otevření. Dnes patří 
poděkování za  finanční dar 
J. Stinglovi, J. Kopeckému, 
L. Samcové a  zastupitelům 
za Klidné město.

Stav účtu je k datu 18.9.2014 3 740 897,52 Kč.  
Číslo sbírkového účtu: Česká spořitelna Říčany: 1249-
320 390 319/0800
Finanční dar dle zákona 586/1992 Sb. lze odečíst od zákla-
du daně.

Michal Mrázek
radní pro zdrav. a soc. péči

stav účtu k 18. 9. 2014: 

3 740 897 Kč

Revize grantové směrnice
Zastupitelstvo města Říčany schválilo na svém zasedání 
10. 9. revizi grantové směrnice, směrnice vyšla pod čís-
lem 2/2014. Směrnicí se sloučily dvě grantové směrnice 
č. 6/2013 a č. 7/2013, opravily se drobné nepřesnosti, ale 
především se do směrnice zapracovaly z pohledu žadatelů 
dvě pozitivní skutečnosti:
Prodlužuje se termín podání vyúčtování a s tím související vrá-
cení nevyčerpaných finančních prostředků – u grantu na pro-
voz je to do 28. 2. následujícího roku a u grantu na akci a in-

vestici do 31. 1. následujícího roku. To znamená, že žadatelé, 
kteří obdrželi grant na provoz pro rok 2014, zasílají vyúčtování 
grantu a případně vracejí nevyčerpanou část grantu do 28. 2. 
2015 (podle předchozí směrnice by se vyúčtování odevzdávalo 
do 15. 1. 2015 a nevyčerpaný grant do 31. 12. 2014).
U grantu na provoz se sjednocuje poskytovaná výše grantu 
u oblasti Volný čas dětí a mládeže a u Sportu (v předchozí 
směrnici dostávaly sportovní organizace vyšší grant).
Směrnice je zveřejněla na webových stránkách města na ad-
rese: http://info.ricany.cz/mesto/smernice-mesta-r527. 

Hana Jarošová, město Říčany
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Dalibor Dudek: 
Usiluji o vybudování školy otevřené do duše žáka

Nový ředitel ZŠ u Říčanského lesa je 
ve vedení školy od letošního léta. Bě-
hem srpna se mu podařilo adminis-
trativně i ekonomicky připravit školu 
na  nový školní rok a  především zde 
vybudovat tým zkušených pedagogů 
a  dalších zaměstnanců. Dalibor Du-
dek chce pokračovat v koncepci býva-
lého ředitele a zaměřit se především 
na rozvoj komunikačních dovedností 
včetně výuky cizích jazyků, výpočetní 
technologie a ekologická témata. Na-
víc chce pro žáky realizovat jazykový 
klub nebo školní televizní kanál.

V červnu vás radní v rámci konkurzní-
ho řízení vybrali do funkce ředitele ZŠ 
u Říčanského lesa. V létě jste se ujal ří-
zení školy. Jak náročný byl vstup do ve-
dení této školy?
Školu jsem převzal 1. srpna s pevnými 
představami ohledně jejího dalšího 
směřování a s tím souvisejícím návrhem 
svého nejužšího týmu. Díky tomuto 
týmu, a především díky velkému zájmu 
učitelů přicházet s  vlastními nápady, 
se podařilo překonat známé počáteční 
rozpaky z nového ředitele.
Bylo něco, co vás překvapilo při pře-
vzetí veškeré agendy v pozitivním i ne-
gativním smyslu?
Příjemný byl bezesporu zájem části bý-
valých vyučujících o návrat zpět do školy. 
Částečně tak usnadnili nutné hledání vět-
šího počtu chybějících učitelů, ale i hospo-
dářky, účetní a ekonomky. Podotýkám, že 
jsem neměl informace o jejich ukončeném 
pracovním poměru a  na  výrazné perso-

nální doplnění jsem měl čas zhruba tři 
týdny. Zvláště na konci prázdnin hledat 
chybějící učitele není snadné. Bez ekono-
ma škola po  několik týdnů přešlapovala 
na  místě. Nový účetní se sám prodírá 
spletí čísel, nikdo mu agendu nepředal. 
Přes to všechno se školu podařilo 1. září 
plně personálně obsazenou otevřít. Před-
nostně přijímám pedagogy s již dokonče-
ným vzděláním. Rovněž pedagogy kvalit-
ně jazykově vybavené. Což souvisí i s mojí 
koncepcí dalšího rozvoje školy. 
Na škole ke konci roku panovala ne zce-
la klidná atmosféra. Část rodičů i učite-
lů se stavěla na stranu bývalého ředitele 
a  jeho koncepce rozvoje školy, jiní zase 
chtěli změnu. Jak se vám podařilo roz-
bouřenou situaci stabilizovat?
Rád bych si zde přiřkl nějakou zásluhu, 
ale myslím, že tomu tak není. Pokud jde 
o stabilizaci uvnitř – učitelé, vychovatelé, 
byli to především oni, kdo přinášeli do ře-
ditelny úsměv a mně osobně klid na prá-

ci. Doufám, že se úsměv podařilo alespoň 
částečně nabídnout i žákům a rodičům. 
Mnozí z nich tuší, že rozjezd tohoto škol-
ního roku s sebou přinesl určité kompli-
kace. Ohledně koncepce jsem deklaroval 
návaznost na koncepci předchozí. Bývalý 
ředitel Kohout ve své verzi hovořil o výuce 
jazyků a výpočetních technologií, dekla-
roval zájem o  ekologická témata. Zdů-
razňoval komunikační dovednosti žáků. 
Toto vše zůstává nadále.
Došlo vlivem změny ředitele i k odcho-
du některých žáků?
Počet žáků, kteří nás opustili, se ve-
jde na  prsty jedné ruky. Od  žádného 
z rodičů nemám informaci, že by tato 
jejich volba souvisela se mnou. 
Kdyby v  průběhu roku uvažoval ně-
jaký rodič o  odebrání dítěte ze školy 
z  důvodu obav změny koncepce nebo 
nespokojenosti s  vaším řízením, jak 
byste se ho snažil přesvědčit o  kvali-
tách vaší osoby i celé školy?
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Jsem na  začátku, a  tudíž přicházím 
s vizí. Usiluji o vybudování školy otevřené 
do duše žáka a současně otevřené rodi-
čovské i  širší veřejnosti. Odbornou kva-
litu školy bych rád zdůraznil získáním 
statutu školy fakultní. Dobrá škola dnes 
směřuje třemi prolínajícími se cestami 
k témuž – nabytí kvalitních komunikač-
ních dovedností, a to ve smyslu vzájemné 
komunikace, komunikace prostřednic-
tvím cizích jazyků, ale také prostřednic-
tvím výpočetních technologií. 
Jedna věc je deklarovat změny, druhá 
je samotná jejich realizace. Již jsem ně-
kde řekl, že upřednostňuji kvalitu nad 
množstvím. Drobným příkladem takové 
rychle realizované změny může být po-
díl naší školy v aktivitách Patriot, které 
zaštiťuje městský úřad. Oproti několika 
ekologicky zaměřeným aktivitám, které 
jsme pro ostatní školy dříve připravo-
vali, jsme se v  letošním roce soustředili 

na jednu detailně promyšlenou akci pod 
pracovním názvem Zázraky přírody, 
která se uskuteční v KC Labuť. 
Pro rodiče však bude podstatná kvalita 
školního vzdělávacího programu a  jeho 
naplňování. Ohledně cizích jazyků plá-
nuji od příštího školního roku výuku an-
gličtiny od první třídy a výuku druhého 
jazyka s rozšířenou nabídkou od sedmé-
ho ročníku. Změny chystám rovněž ve vý-
uce počítačů, kde je zatím hodinová do-
tace v páté a následně pouze šesté třídě.
Plánujete zřídit ve  škole nějakou no-
vinku?
Zdůraznil bych chystaný English club 
s možností přípravy žáků na mezinárod-
ně uznávané jazykové zkoušky. V letošním 
školním roce mohou učitelé nabídnout 
žákům rozvoj dovedností v anglickém, ně-
meckém a francouzském jazyce. 
Novinkou může být „decentralizace“ 
škol v  přírodě. Nyní si tyto ozdravné 

pobyty řeší jednotlivé třídy samy. Před-
chozí praxí byla jedna společná škola 
v přírodě pro stovky žáků. Myslím, že 
pro kvalitní třídní klima jsou komor-
něji laděné akce větším přínosem. Za-
jímavým detailem může být i plánova-
ný „školní televizní kanál“.
Jaké jsou vaše nejbližší plány a  co je 
naopak vaším dlouhodobým cílem?
Doufám, že to blízké se potká se vzdále-
ným. Pro tento rok program školy zamě-
řuji na rozvoj čtenářské a matematické 
gramotnosti. Usiluji následně o získání 
grantu či zapojení školy do  dlouhodo-
bých projektů v těchto oblastech.
Čemu se nejradši věnujete, když zrov-
na netrávíte čas ve škole?
Vlastně snění (usmívá se). Sním o tom, 
že se s rodinou projdu po horách. Škole 
věnuji, podobně jako celý tým vedení, té-
měř celý volný čas, včetně víkendů.

Adéla Ambrožová

Informace z radnice

	 Schválený	 Upravený	 Skutečnost		 %	plnění
	 rozpočet	 rozpočet	 k	31.	8.	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 144Ê295Ê264,93 73,30

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

61Ê179Ê418,00 69Ê362Ê114,00 46Ê519Ê550,17 67,07

Kapitálové příjmy	(příjmy	z	prodeje	majetku) 12Ê282Ê525,00 19Ê908Ê905,01 9Ê220Ê178,01 46,31
Přijaté dotace 71Ê777Ê964,00 86Ê425Ê147,76 39Ê925Ê664,81 46,20
Přijaté splátky půjček 137Ê342,00 1Ê171Ê210,00 603Ê428,00 51,52
Příjmy celkem 330Ê174Ê249,00 373Ê734Ê046,77 240Ê564Ê085,92 64,37
Příjmy fondů z rozpočtu města	(grantový,	fond	
rozvoje	bydlení,	humanitární,	sociální)

80Ê027Ê599,00 107Ê068Ê190,41 74Ê862Ê699,01 69,92

Rozpočtové příjmy celkem 410Ê201Ê848,00 480Ê802Ê237,18 315Ê426Ê784,93 65,60
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 547Ê209Ê424,55 381Ê833Ê972,30 69,78
	
VÝDAJE 	
Běžné (provozní) výdaje 221Ê568Ê001,00 240Ê308Ê246,70 147Ê538Ê397,93 61,40
Rozpisové rezervy 6Ê429Ê442,00 4Ê465Ê166,33 0,00 0,00
Běžné výdaje celkem 227Ê997Ê443,00 244Ê773Ê413,03 147Ê538Ê397,93 60,28
Kapitálové (investiční) výdaje 99Ê437Ê654,00 149Ê058Ê912,11 55Ê816Ê154,04 37,45
Rezervy na investice 13Ê367Ê699,00 7Ê498Ê909,00 0,00 0,00
Investiční výdaje celkem 112Ê805Ê353,00 156Ê557Ê821,11 55Ê816Ê154,04 35,65
Výdaje celkem 340Ê802Ê796,00 401Ê331Ê234,14 203Ê354Ê551,97 50,67
Převody z rozpočtu města do fondů (grantový,	
fond	rozvoje	bydlení,	humanitární,	sociální)

80Ê027Ê599,00 107Ê068Ê190,41 74Ê862Ê699,01 69,92

Rozpočtové výdaje celkem 420Ê830Ê395,00 508Ê399Ê424,55 278Ê217Ê250,98 54,72
Splátky úvěru 38Ê810Ê000,00 38Ê810Ê000,00 28Ê391Ê459,20 73,16
Výdaje vč. splátky půjčky 459Ê640Ê395,00 547Ê209Ê424,55 306Ê608Ê710,18 56,03
rozdíl	příjmy	-	výdaje 0,00 0,00 75Ê225Ê262,12
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I. ZŠ Říčany otevřela zrekonstruovanou 
školní třídu pro čtvrtý ročník

Během léta probíhala kompletní oprava prostor v bu-
dově č. 82 I. Základní školy na  Masarykově náměstí 
v Říčanech. Pár dnů před zahájením školní výuky byla 
třída, kde se budou učit žáci čtvrtého ročníku, slav-
nostně otevřena. Nová učebna s odpovídajícími šatna-
mi a sociálním zázemím vznikla z bývalého bytu správ-
ce školy. Náklady na rekonstrukci činily přes 1 milion 
korun, více než polovinu pokryla dotace.
Ještě než do  nových prostor vstoupili první školní den 
žáci se svými rodiči, novou třídu včetně opravených šaten 
a toalet si na konci srpna prohlédli zástupci města, ško-
ly i zhotovitelé akce. Slavnostní pásku, která symbolicky 
otevřela nové školní prostory, přestřihli místostarostka 
města Hana Špačková a ředitel školy Pavel Bednář. 
Realizace projektu proběhla v neskutečně krátkém čase. 
V únoru zastupitelé schválili investici ve výši přes 2 mili-
ony korun na úpravu budovy pro jednu kmenovou třídu 
včetně zázemí po bytě školníka. Školní třída je koncipo-
vaná pro 28 dětí. 
Kompletní rekonstrukce nakonec stála 1,1 milionu Kč, 
čímž došlo k finanční úspoře oproti investičnímu záměru  
a původnímu předpokladu. Část nákladů ve výši 598 tisíc 
korun byla uhrazena z dotačního podprogramu Minister-
stva financí ČR Podpora rozvoje a obnovy materiálně tech-
nické základny regionálních škol v okolí velkých měst.
Nová třída vznikla podle zpracované studie o  navýšení 
kapacity I. ZŠ Říčany od architektky Michaely Dvořáko-
vé. Kromě třídy byla v  této škole zrekonstruována také 
původní třída školní družiny na další kmenovou třídu, 
která bude sloužit 2. stupni. 
„Už nyní oddělení investic městského úřadu zpracovává 
podklady pro rekonstrukci školní budovy v  Sokolské ulici, 
kde je v  současné době výdejna a  školní jídelna. Na  další 

školní rok, tedy od září 2015, tu přibudou tři nové kmenové 
třídy pro 1. stupeň,“ říká místostarostka pro školství Hana 
Špačková /Klidné město/ a dodává: „Souběžně se snaží-
me na  všechny investice do  říčanských škol získat dotace 
od státu nebo z EU.“

Adéla Ambrožová
tisková zpráva města Říčany
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Výstavba nové mateřské školy Za-
hrádka, kterou financuje město 
s podporou ROP Střední Čechy, po-
kračuje ve svižném tempu. Dokonče-
ní je naplánováno na listopad a v prv-
ním čtvrtletí roku 2015 školka otevře 
dveře až pro 112 předškoláků. Již 
od  léta se administrativním záleži-
tostem spojených s fungováním školy 
věnuje Pavlína Matoušková, kterou 
radní zvolili do funkce ředitelky. Jaký 
bude mít mateřinka provoz a jaký dě-
tem nabídne program?
V červnu vás radní vybrali do funkce 
ředitelky MŠ Zahrádka. Mohla byste 
se občanům města blíže představit?
Velice si vážím této příležitosti a  ráda 
se blíže představím. Pocházím ze Stru-
hařova u  Mnichovic, kde žije celá moje 
rodina. Mám dokončené bakalářské 
vzdělání, obor speciální pedagogi-
ka a  v  současnosti studuji navazující 
magisterské studium, obor předškolní 
pedagogika. Několik let jsem pracovala 
jako logopedický asistent a  v  poslední 
době jsem byla ředitelkou čtyřtřídní ma-
teřské školy pro 112 dětí v Praze. Ráda 
cestuji a rekreačně sportuji, veškeré ak-
tivity a volný čas věnuji své rodině, man-
želovi a čtyřem studujícím dětem. 
Výstavba školy potrvá ještě do 
listopadu a otevírat se bude v prvním 
čtvrtletí 2015. Jak se vám nová škola 
pro 112 dětí z hlediska řešení prostor 
budovy i velikosti líbí? 
Nová mateřská škola bude nabízet atrak-
tivní prostředí s moderní technologií a zá-
roveň bude disponovat mnoha možnost-
mi pro využití předškolního vzdělávání 
v oblasti environmentální výchovy, na kte-
rou je koncepce zaměřena. Jsou odborně 
navrženy prostory tříd i  školní zahrada 
s  herními prvky, dále environmentální 
zákoutí - záhonky a ovocné stromky jako 
symboly tříd. Myslím, že celkové řešení 
budovy a  venkovních prostor bude velmi 
podnětným prostředím pro rozvoj dětí 
a spolupráci školy s veřejností. 
Jaké administrativní záležitosti týka-
jící se chodu školy nyní řešíte?
V  současnosti řeším registrace příspěv-

Ředitelka mŠ Zahrádka Pavlína matoušková:
Zaměříme se na environmentální výchovu

kové organizace, ekonomické náležitosti, 
školní vzdělávací program, výhledovou 
koncepci školy, webové stránky, personální 
obsazenost, stravování dětí, zápis k před-
školnímu vzdělávání, spolupráci s ostatní-
mi školami, vybavení mateřské školy a veš-
kerou povinnou dokumentaci organizace.
Co je třeba do začátku ostrého provo-
zu ještě zařídit? 
Po  vyřízení příslušné legislativy nutné 
k  provozování mateřské školy, po  ko-
laudaci a  zápisu do  školského rejstří-
ku bude probíhat přijetí zaměstnanců 
a zápis nových dětí do mateřské školy. 
Kolik učitelů a  dalších zaměstnanců 
bude mateřská škola mít? 
Mateřská škola bude mít 8 pedagogů 
včetně ředitelky, hospodářku školy, 2 ku-
chařky a  dle rozvržení úvazků provozní 
zaměstnance (školník).
Jak bude škola pod vaším vedením 
vypadat? Jaké zásadní priority obsa-
huje vaše koncepce řízení?
Mateřská škola by měla představovat 
podnětné prostředí, týmovou spolupráci 
všech zaměstnanců a komunikaci se zá-
konnými  zástupci a veřejností. Preferuji 
předškolní vzdělávání na základě prak-
tických zkušeností a prožitkového učení. 
Vzájemná důvěra a  respekt k  individu-
álním potřebám, vytváření příjemné at-
mosféry a solidarity. Velký důraz dávám 
na  to, aby po  celý rok v  mateřské škole 
vládla klidná atmosféra, s podporou se-
bevzdělávání zaměstnanců, osobní ko-
munikací a zpětnou vazbou všech stran.
Jaký bude mít školka provoz?
Mateřská škola Zahrádka bude mít 
provoz v  týdnu od  6.30 do  17.00 ho-
din. V současnosti se připravuje školní 
vzdělávací program v  souladu s  RVP 
předškolního vzdělávání, kdy cílem 
výchovy a  vzdělávání v  naší škole je 
všestranně a harmonicky se rozvíjející 
osobnost dítěte ve všech oblastech. Do-
kument ŠVP bude k dispozici všem ro-

dičům dětí navštěvujících mateřskou 
školu během celého roku na třídách.
Na  jaké konkrétní aktivity se mohou 
děti těšit?
Za  zájmové aktivity pořádané školou 
mohu uvést např. dílničky s  rodiči, 
besídky, návštěvy ekocentra, muzea, 
knihovny atd. Kroužky přesahující 
činnost školního vzdělávacího progra-
mu mateřské školy budou zařazeny 
v  odpoledních hodinách ve  smluvním 
vztahu s externími spolupracovníky. 
V čem bude školka unikátní? Co zajíma-
vého nabídne dětem nebo rodičům dětí?
Mateřská škola Zahrádka bude zaměře-
ná na environmentální výchovu. Toto téma 
je velmi široké a hodlám s ním dlouhodobě 
pracovat. Již prostředí školy bude nabízet 
mnoho možností jak se starat o školní za-
hrádku, podporuji vztah k přírodě, k okolí. 
Do školního vzdělávacího programu zařa-
díme i  logopedické chvilky pro obratnosti 
mluvidel a rozvoj fonematického sluchu. 
Filozofií vzdělávacího programu školy 
vidím šťastné a  spokojené dítě, tole-
rantní k  okolí, a  proto bych chtěla do-
sáhnout vytvoření efektivního prostředí 
školy pro rozvoj osobnosti dětí a podpo-
ru týmové práce všech zaměstnanců.

Adéla Ambrožová

Touto cestou hledáme nové zaměstnance. 
V případě zájmu o práci v Mateřské škole 

zahrádka posílejte strukturované životopisy 
na email: reditelka@mszahradka.ricany.cz 

nebo volejte na tel: 727 973 646.

HleDáme: KVaLIFIKOVaNé PEdagOgy  
– OBOr PŘEdšKOLNí PEdagOgIKa 

l kuchařku s praxí, vyučen/a v oboru
l pomocnou kuchařku 

l pracovnice úklidu l hospodářku školy
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Pečuje naše město o seniory? A co LSPP 
– opět žhavé téma?

Jako zvolený zastupitel a radní jsem v posledních čtyřech letech pracoval pro naše město  a snažil 
se korigovat problémy či radosti týkající se sociální a zdravotní péče. Práce je to pro mě díky mé 
profesi velmi blízká a pomoc lidem ve stáří či nemoci by ve slušné společnosti měla být zcela 
zásadní normou. 
V sociální oblasti se v Říčanech udělalo již velmi mnoho. Myslím, že tak fungující systém péče 
o seniory, jaký je zde v Říčanech, by nám mohl kde kdo závidět. Je to díky obrovské obětavosti 
mnoha lidí, kteří se každý den o nemocné starají. Pečovatelská služba, ať už v domácích podmín-
kách, DPS či v domově důchodců pracuje velmi dobře. A to se nám podařilo díky mnohým z nás 

uvést do pohybu další potřebnou službu – denní stacionář. Ještě letos by měl být slavnostně otevřen.  Velmi dobře 
funguje sociální komise pod vedením pana doktora Broukala. Úkolem komise, které jsem se pravidelně účastnil bylo, 
mimo jiné,  koordinovat přidělení bytu v DPS dle aktuálních žádostí ale i zdravotní a soc. situace klienta. Byl navýšen 
Humanitární fond, který umožnil pomoci říčanským občanům, dětěm či těžce nemocným  v jiných zařízeních soc.
péče /např. hospic, týrané děti atd./
A co zdravotnictví ?  Nemocnice i ostatní ambulance všech lékařských odborností jsou soukromé. Každý kvalitu 
jejich péče si může zhodnotit sám. Na začátku našeho volebního období byla zrušena LSPP zde v Říčanech. Jak již 
bylo mnohokrát řečeno, LSPP byla zřízena a také byla zrušena Středočeským krajem. Město i já osobně jsem jednal 
s představiteli kraje i ředitelem záchranné služby Stř. kraje MUDr. Houdkem. Je potřeba říci a ocenit velmi vstřícný 
postoj pana doktora. Ale důvody a nemožnost řešit v současných podmínkách pokračování LSPP v našem městě byly 
velmi pádné. Mimo kompetence města. Tento problém se netýká pouze Říčan, ale i spousty dalších měst. Na druhou 
stranu zde ve městě zůstala a byla posílena RZP a to je pro rychlou záchranu života to nejdůležitější a nejpotřebnější.  
LSPP velmi dobře funguje v blízkých velkých nemocnicích 24 hodin denně. 
V posledních dnech jsem objevil v rámci předvolební kampaně, jak již bohužel bývá zvykem, heslo, které mě nene-
chalo v klidu: “Jsme pro znovuzavedení LSPP v Říčanech“. Kdo by nebyl pro!  Takto líbivé heslo musel ale vymyslet 
člověk či skupina, která o celé problematice nic neví, nebo nechce nic vědět. 

Michal Mrázek
Radní pro zdrav. a soc. péči, Klidné město

Názory zastupitelů a volby

Proč je v současné době prospěšnější 
nezávislá místní politika

Je-li kandidát v obecních volbách zvolen zastupitelem, stává se pochopitelně politikem. Pojem 
„nepolitická politika“, kterým jsou někdy označovány různé občanské iniciativy, je nesmyslný, 
protože je to protimluv. V zaběhnutých západních demokraciích je běžný model úspěšně fungu-
jících politických stran na všech úrovních veřejné správy. Česká republika bohužel ještě nemá 
dostatečně zdravé fungování demokracie. Naše demokracie se nachází v přechodném období, 
na jehož konci bude, doufejme, také zdravá demokracie. Přejme si, abychom na to měli dostatek 
času a aby to netrvalo příliš dlouho. Průvodním jevem naší nezralé demokracie je korupce ve pro-

spěch celostátních politických stran. To je smutná realita.
Je rozdíl mezi místním politikem, který vyrostl z občanských aktivit a politikem, který je součástí celostátní 
politické strany. Na takového politika vždy dopadá část zodpovědnosti za lumpárny jeho politické strany 
a za lumpy, kteří stranu reprezentují na celostátní úrovni.
Sdružení Klidné město není nijak zodpovědné za všechny ty politické aféry, které udělaly České republice neuvěři-
telnou ostudu. Silná a zdravá demokracie stojí na občanských aktivitách, ze kterých vyrůstá. Je to dnes jediná síla, 
která může posunout naší zemi žádoucím směrem.

Vladimír Polánský
zastupitel a radní, Klidné město

Všechny názory zastupitelů a kandidátů jsou vydány bez redakční úpravy.
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Popelnice zdarma versus snížení daně 
z nemovitosti 

Snahou ekonomického týmu Klidného města bylo vždy snižování nákladů a zátěže obyvatel Říčan. 
Naším nápadem na elektronické aukce elektřiny a plyn vaše domácnosti ušetřily 7 milionů korun. 
Zrušili jsme některé zbytečné poplatky. S myšlenkou nabídnout svoz odpadů Říčanským zdarma 
se zaobíráme delší dobu. Inspirací jsou Teplice – rodné město starosty Vladimíra Kořena. Napad-
ne vás možná otázka, proč jste s tímto nápadem nepřišli během stávajícího volebního období? 
Odpověď je jednoduchá: Teprve v roce 2016 splatí naše město jeden z významných úvěrů za vý-
stavbu školy. Uvolní se prostředky ve výši kolem 20 milionů korun ročně. Příjmy, které má město 
z prodeje známek na popelnice, činí přes 9 milionů korun. 

Náklady města na zajištění odpadového hospodaření jsou ale vyšší /platby za sběrný dvůr, tříděný odpad, biodpad apod./. 
Prvním krokem, který chceme udělat, je snížení těchto nákladů – elektronickou aukcí mezi odpadovými firmami. Druhým 
krokem je nastavení podmínek pro bezplatný svoz odpadu. Má to být motivační prvek. Podstatná část obyvatel stále nemá 
v Říčanech trvalý pobyt. Jde o dva až tři tisíce lidí, jejichž daně dostávají jiná města. Za každého občana jde do rozpočtu přibliž-
ně 9000 korun ročně. Pokud se tedy podaří přesvědčit alespoň tisíc lidí k trvalému pobytu, jsou náklady na popelnice pokryty. 
Jsme rádi, že se tohoto nápadu po zveřejnění našeho programu chytily i jiné politické subjekty ve městě. Setkali jsme se 
ale i s kritikou, především od uskupení ANO. To prosazuje snížení daně z nemovitosti a zrušení poplatku na infrastruk-
turu. Není pravda, že by Říčany měly nejvyšší daň z nemovitosti v republice – obec může rozhodnout o koeficientu daně 
z nemovitosti na škále 1-5. Říčany se pohybují rozhodnutím z roku 2009 na hodnotě 3 a celkový příjem z daně z nemo-
vitosti je 35 milionů korun. Při snížení daně z nemovitosti o jeden bod by průměrný vlastník  rodinného domu ušetřil 
zhruba 1000 korun, zatímco při zrušení  poplatku za svoz popelnic by ušetřil v průměru 2000. Oproti tomu při snížení 
daně z nemovitosti by příjmy města klesly o přibližně 12 milionů korun, zatímco při zrušení poplatku pro svoz popelnic 
maximálně o 9 milionů korun. Jak je to možné? Daň z nemovitosti se týká především majitelů logistických skladů, velkých 
obchodních center nebo ubytoven pro námezdní dělníky. e Z jejího snížení by profitovali nejvíce   developeři. Se zrušením 
příspěvku na infrastrukturu je to podobné. Z peněz za výstavbu jediné budovy u Tesca se opravily chodníky na Černokos-
telecké a první etapa Stoky A. Z příspěvku za dvě budovy u dálnice D 1 proběhla rekonstrukce části Olivovy ulice a hlavně 
rozšíření školky U Slunečních hodin. Chápu ale, že politikům z realitního trhu takový příspěvek po vůli není. 

Jarmila Voráčková, zastupitelka, Klidné město 

Připustí Říčany revizi územního plánu? 
Čelíme protiútoku spekulantů!

V červnu schválený územní plán byl napaden u soudu. Nedalo to na sebe dlouho čekat. Vlastník 
pozemků u Pomezní ulice, který zde chtěl vybudovat čtyři bytové domy, napadá přísnější regulaci 
území. Jde o společnost Casia Vera. Druhou žalobu podala společnost Le Cygne Sportif – majitel 
pozemků pod nádražím, kde územní plán myslí na zeleň a dopravní infrastrukturu napojenou 
z ulice 17. listopadu /parkování a přestup z autobusu na vlak/. To, že přijdou soudy s developery 
bylo zřejmé. Žalobu je ale potřeba vnímat v kontextu dalších aktivit stavebních skupin. V žalobě 
se totiž používá stejný argument, jako ve své námitce v rámci projednávání územního plánu po-

daly i další společnosti, ale také lidé politicky aktivní jako Ladislav Musil nebo Petr Kubíček /spolumajitel pozemků 
parkoviště u Lihovaru a několika nemovitostí na Černokostelecké ulici a Na Staré návsi/. Developeři překvapivě 
argumentují, že se plán nedostatečně projednal z hlediska vlivu na životní prostředí! Je pravda, že nový územní 
plán developery výrazně limituje. Je jedno, jestli jsou z Panenských ostrovů, Ruska nebo přímo z Říčan. Změna 
územního plánu či jeho soudní zpochybnění se jim určitě velmi vyplatí. A právě revize územního plánu je téma 
číslo jedna těchto komunálních voleb. Jsme svědky neobyčejně ostré volební kampaně, do níž někteří neváhají 
vložit obrovské sumy.  Jde o 11 hlasů, které může dát po volbách dohromady budoucí koalice Pro Říčany a hnutí ANO 
nebo naopak koalice Klidného města a dalších subjektů, které chtějí výstavbu umírněnou. Nechci strašit. Požadavky 
developerů, majitelů skladů či ubytoven a jejich spřízněných politiků jsou legitimní. Mají právo prosazovat své sny 
v rámci politické soutěže, mají právo mít za sebou stovky lidí. Chci ukázat voličům, o čem budou reálně ve volbách 
rozhodovat. Spekulativní výstavba versus stabilizace občanských služeb pro stávající obyvatele. Možná přemýšlíte, 
kde se dva měsíce před volbami vzala tak silná nenávist a nespokojenost s úřadováním Klidného města na říčanské 
radnici. Odpověď je jednoduchá: Spekulantům jsme nikdy neustoupili a jsme skutečnou překážkou v jejich plánech. 
Říčany neprodáváme. Vy rozhodnete o revizi územního plánu.

Pavel Matoška, 
zastupitel, Klidné město
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Díky „vysoké“ politice má Solná stezka 
šanci na realizaci

Je pravdou, že strana s celorepublikovým působením (jakou ODS bezesporu je) bývá v komunál-
ních volbách napadána, že netuší, co občany v malých městech trápí. Není to pravda. Nejen, že 
díky svým regionálním i oblastním sdružením o všech bolestech ví, ale dokáže je i účinně řešit.
To je výhoda politických stran a přesahu politiky nad místní úroveň do regionální či vyšší úrovně. 
Jako krajský zastupitel z Prahy - Východ, kterým jsem i díky hlasům mnohých z Vás, sleduji a sna-
žím se podporovat věci, které jsou mi blízké. A nejedná se jen o infrastrukturu v regionu, kde žiji 
(silnice, školky, atd...). Jedním z příkladů může být  i situace kolem tzv. Solné stezky.
Během léta se mi na Krajském úřadě podařilo vyjednat nejen zařazení opravy Roosveltovy ulice 

do projektů, které Kraj ještě v rámci končícího dotačního období zařadil na seznam realizovaných projektů, ale i zno-
vuotevření problematiky realizace obchvatu Říčan tzv. Solné stezky.
Co je důležité a proč se některé věci mohou dařit, jsou aktivita a informace. Prostě i v běžném životě platí – voják 
se stará, voják má.
Myšlenka využití Solné stezky jako obchvatu Říčan je mimo jiné obnovením aktivity člověka, který toho pro Říčany hodně udě-
lal, kterého si velmi vážím a se kterým  spolu stále mnohé věci kolem Říčan diskutujeme – bývalého starosty Františka Vrby.
Realizace Solné stezky kolem Říčan může městu pomoci hned několika způsoby. Jednak se výrazně sníží tranzitní doprava 
přes centrum města, která je významnou zátěží a snižuje průjezdnost i bezpečnost ve městě. A dále dojde k ohraničení plí-
živého rozrůstání Říčan, protože v blízkosti obchvatu by chtěl bydlet jen málokdo. Zde by pak logicky mohla vzniknout ma-
ximálně nějaká podnikatelská zóna, kde by mohli někteří  obyvatelé Říčan pracovat a nedojíždět desítky minut za prací...
Spolu s napojením této komunikace na obchvat Prahy by se pak jednalo o zásadní snížení intenzity dopravy, která 
přímo i nepřímo zatěžuje život v našem městě.
Než se však tato bohulibá myšlenka dočká realizace, je nutné aby krajské i státní komunikace byly udržovány v dob-
rém stavu, což s sebou přináší nezbytné opravy silnic, dopravního značení atd., včetně nepříjemných dopravních 
omezení. Je ale nutné přemýšlet a řešit věci koncepčně, v souvislostech. Pak může mít obdobný projekt širší podpo-
ru. Nelze prostě řešit pouze lokální problém, který často přenese horký brambor  jen k sousedům o kousek vedle…

Miloslav Šmolík, radní, ODS

Říčany nejsou jen o ragby
Říčany není jenom ragby. V komunální politice jsem to poznal ve třetím volebním období za sebou 
jako zastupitel. Poslední čtyři roky byly pro nás s Michaelou Burešovou z Unie pro sport a zdraví 
a dalšími zastupiteli obdobím uskutečňování změn v životě města. A to i v takové oblasti, jako 
prostředí fungování sportovních oddílů a udržení jejich celoročních provozů.
Dopady změn ve finanční podpoře sportu po přijetí nového loterijního zákona či po insolvenci Sazky 
se nevyhnuly ani říčanským sportovním klubům. Ty se tak musí v zajištění svých provozů z veřejných 
rozpočtů více orientovat na město, než na své národní sportovní svazy. A k tomu jim dopomáháme.
Po celou dobu působení Unie pro sport a zdraví pracovali naši zástupci v několika komisích a vý-

borech zastupitelstva Říčan.
Marek Fořt navázal v právě končícím období ve Finančním výboru zastupitelstva na práci své předchůdkyně Romany 
Švejdové a spolu s dalšími respektovanými odborníky se podílel na snižování zadlužení města. Je dobré připomenout, 
že v posledních letech docházelo k významným přebytkům hospodaření města díky konzervativnímu a obezřetnému 
sestavování rozpočtů i efektivnímu hospodaření v průběhu roku. Vznikající přebytky jsme použili nejen na opravy 
komunikací, ale rovněž na sportovní a kulturní projekty.
Zodpovědné hospodaření a využívání dotací umožnilo mimo jiné rozsáhlou rekonstrukci jak Městského kulturního 
střediska U Labutě, tak i sportovní haly. S oživením ekonomiky a lepším výběrem daní jsme položili velice dobrý 
základ do dalšího rozvoje města v oblasti infrastruktury, či podpory sportovních a kulturních organizací, které jsou 
základem zdravého a fungujícího města. 
Jaroslav Borovský vedl ve druhém volebním období Grantovou komisi, v níž se podílel na přípravě nové směrnice 
a spuštění nového grantového systému pro Říčany. V něm každým rokem našlo finanční podporu stále více volno-
časových organizací a spolků. Projekty jsme nově hodnotili i dvakrát až třikrát ročně a následně co nejrozumněji 
přidělovali peníze. Granty jsme postupně rozšířili do nových oblastí, přijali jsme kritéria více zohledňující dlouhodo-
bou práci pro město a hlavně pro děti, mládež a seniory.
Spolu s Finančním výborem zastupitelstva se dařilo nacházet a rozdělovat každým rokem stále větší objemy peněz 
a uspokojovat více žadatelů. Neziskové organizace města, kluby, kroužky, oddíly, spolky, tak získávají v grantech 
velkou podporu pro své činnosti.
Za dvanáct let zastupitele mohu zodpovědně říci, že město je za tu dobu větší a stále roste i v oblasti sportu, volnoča-
sového vyžití, i zájmu lidí žít zdravě a aktivně trávit svůj volný čas.
Přeji Říčanům, ať se vše tak daří i nadále a stejně dynamicky i v jiných oblastech života města. 

David Frydrych, zastupitel, Unie pro sport a zdraví
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Několik slov (nejen) o škole
Není tomu dlouho, co se v našem městě uskutečnil na poměry České republiky naprosto ojedi-
nělý projekt stavby nové základní školy na zelené louce. Vážím si toho, že jsem měl příležitost být 
u toho od počátku. Díky tomu jsem poznal zajímavé lidi, zažil situace někdy až neuvěřitelné, prožil 
radost i stres, ale především se významně posunul na mé cestě životem. Jistě není třeba nikoho 
přesvědčovat, že pozice ředitele velké školy není jednoduchá, a tak jako při každé práci lze při 
pohledu zpět najít dobré věci, ale samozřejmě i ty, které by bylo možno udělat lépe. Jsem hrdý, 
že jsem svá rozhodnutí vždy činil s ohledem na to, aby říčanské děti měly školu, kam rády chodí 

a která jim dá náskok před ostatními. A to se, myslím, povedlo. Pro mne je důkazem to, že při zápisech do naší školy 
stáli rodiče fronty a její kapacita se musela již po třech letech navyšovat. 
Před volbami v roce 2010 jsem se navíc rozhodl kandidovat do Zastupitelstva města Říčany. Především díky preferenč-
ním hlasům jsem se stal zastupitelem a získával i jiné zajímavé zkušenosti, tentokrát z oblasti politiky a řízení města. 
Člověk pozná, kdo a jak tahá „za nitky“, že není jednoduché prosazovat své názory a postoje, jak obtížné je někdy učinit 
rozhodnutí. Ale vidět bylo i to, že lze myšlenky skutečně realizovat, řídit a směrovat běh událostí ve městě. 
Říčany mám rád a opravdu mě baví v nich žít. Proto chci i nadále, až budu na návštěvě v jiném městě, hrdě říkat, 
odkud jsem, a chlubit se tím, jak se žije u nás. A teď už vím, že to lze na úrovni komunální politiky velmi zásadně 
ovlivnit. S cílem být u toho a mít možnost bydlet ve městě, kde „to funguje“, znovu kandiduji. A nyní, opět díky Říča-
nům, mám dokonce možnost stát v čele kandidátky lidí, kteří v životě již něco dokázali, jejichž názorů si vážím a kteří 
mají podobné smýšlení a chtějí PRO Říčany něco udělat.

Daniel Kohout, zastupitel, dosud TOP 09

Co nás letos čeká?
Před 4 lety, když šlo Klidné město do voleb, vytáhlo volební strašáky typu Nový územní plán, 
zástavba za Marvánkem nebo developerská výstavba. I díky tomu volby vyhrálo. Nyní před dalším 
kolem voleb do zastupitelstva obce můžeme rekapitulovat. Územní plán je schválený a nikde jsem 
nenašel slibované drastické opatření výstavby oproti návrhu schválenému předchozím vedení. Pro 
výstavbu v lokalitě za Marvánkem nepřišel jediný důkaz, že tam předchozí vedení opravdu výstavbu 
plánovalo, a ani nemohl. Dnes už každý ví, že žádná výstavba tam plánována nebyla. Přes holedbání 
se, že Klidné město nebude podporovat žádné další stavby a už vůbec ne developerům, se opak 

stal pravdou. Prakticky všechny velké stavby, které bývalé vedení nepovolilo, povolilo vedení nové. Hlavně když investor 
městu zaplatil. Nyní můžeme být zvědaví, s čím KM přijde letos. Jejich nynější heslo o potlačení korupce znamená, že se 
nyní korupci na radnici daří? Když za předchozího vedení tam žádná nebyla. Heslo o násobku financí v grantech je taky 
těžko k uvěření. Stačí se podívat do bývalých rozpočtů a zjistíme, že někdo asi neumí počítat.
Přál bych si, aby po podzimních volbách byl zjednodušen přístup do Diskusního fóra na stránkách města a bylo zru-
šeno cenzurování příspěvků. Velmi rád bych se hlásil k historickému odkazu např. pánů z Říčan, jejichž znak by vítal 
návštěvníky při příjezdu do města. Chtěl bych, aby nové vedení města pokračovalo v tom, co už bylo připraveno ať 
ve fázi studie nebo projektu a nevydávalo to jen a jen za své zásluhy. Jistě nyní, stejně jako před čtyřmi lety, se událo 
spousty dobrého. Je třeba na vše dobré navázat. A především toho udělat pro město daleko daleko více. Říčany si to 
zaslouží. A i to je mým cílem.
Držím nám i Vám všem v podzimním volebním klání palce.

Ladislav Musil, zastupitel, dosud SNK ED

Nemám ráda atmosféru před volbami 
Vážení občané, nemám ráda vypjatou atmosféru v předvolebním období. Můj osobní prožitek mne 
ale vede k tomu, podělit se s vámi o představu, jaké vlastnosti by měla mít osobnost, která stane 
v čele našeho města, lhostejno, zda to bude muž nebo žena. Přála bych si, aby nás reprezentoval 
člověk moudrý, přímý, vstřícný, obětavý, pracovitý, zodpovědný, jehož cílem bude lidi stmelovat 
a ne rozdělovat. Osobně si myslím, že většina těchto vlastností našemu současnému starostovi 
chybí. Vím, že najít vhodného kandidáta bude těžké, ale měli bychom se o to určitě pokusit. 
V každém případě vám přeji ve volbách šťastnou ruku. 

Adriena Mrázová, zastupitelka, dosud SNK ED
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Proč už se v Říčanech tolik nediskutuje 
s občany? 

Byl jsem u toho, když v průběhu roku 2003 tehdejší vedení města v čele s Adrienou Mrázovou spustilo 
nové webové stránky včetně diskusního fóra. Nastartovala se tím zcela nová, do té doby v Říčanech 
nepraktikovaná komunikace s občany města. V průběhu deseti let bylo založeno na 2 400 témat a deseti-
tisíce příspěvků. Nejen volení zástupci města, ale i úředníci trpělivě reagovali na nepřeberné množství 
otázek a podnětů od vás, našich spoluobčanů. S vědomím, že příspěvky obsahují nejen dotazy, pozitivní 
reakce, ale i kritiku, nás nikdy nenapadlo jakýmkoliv způsobem diskusi omezovat nebo regulovat. Prostě 
jsme chtěli komunikovat a být otevření. Návštěvnost fóra rostla raketovým tempem, prostě to tam „žilo“.

V  září roku 2013 vedení města vytvořilo zcela nová pravidla pro diskutující. V první fázi to bylo nastaveno tak, že se 
diskutující musí zaregistrovat buď osobně v podatelně městského úřadu s občanským průkazem, nebo přes datovou 
schránku, případně e-mailem s elektronickým podpisem vydaným certifikační autoritou. Že se v tu chvíli ukončila 
jakákoliv diskuse, si asi každý z nás domyslí sám. Navíc byla smazána celá historie diskusního fóra. Na zastupitelstvu 
a následném jednání se nám podařilo navrátit historii příspěvků a prosadit alespoň další možnost registrace pomocí 
SMS kódu, avšak stejně je nutno vyplnit registrační formulář včetně všech osobních údajů s adresou a telefonem. 
Poznámka starosty, že i tak si může každého diskutujícího ověřit v registru obyvatel, se nedala přeslechnout!
V dnešní uspěchané době na zasedání Zastupitelstva města Říčany téměř nikdo z občanů nechodí. Dříve si lidé mohli jednání 
pustit alespoň doma ze záznamu na stránkách města, avšak přišli i o tuto možnost. Internet je medium, které neuvěřitelně 
rychle šíří informace. Proto je spousta otázek, proč po deseti letech došlo k tak razantnímu omezení svobodného názoru. 
Chtěl bych, aby se současný stav změnil. Aby se občan nebál vyjádřit svůj názor s pocitem, že až bude od radnice 
něco potřebovat, nemusí být vyslyšen. 

Jan Kadlec, zastupitel, dosud SNK ED
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Opoziční lavička
Před třemi lety jsem coby zastupitelka žádala o opravu lavičky na zastávce Rychta směrem 
na Kostelec. Když se delší dobu nic nedělo, požádala jsem znovu na diskusním fóru města. 
Odpověděl mi tehdejší úředník pan Marián Svetlík, že město lavičku opraví, jakmile to počasí 
dovolí. Uplynul další rok. Požádala jsem o opravu přímo pana starostu Kořena, který slíbil, že 
se na lavičku sám podívá. Nevím, jestli se podíval, lavička je po těch letech stále tak nevhodná 
k sezení, jako na začátku té anabáze. Je to proto, že jsem byla z neznámého důvodu (jako mnozí 
jiní kolegové zastupitelé) zařazena do kategorie nepřítele, kterou si rozhodující činitelé ztotožnili 

s opozicí. Čím si to zasloužila ta lavička, nevím dodnes.
Lidé se mě ptají, proč jsme s panem Jechem nesestavili kandidátku strany Volba pro město do těchto komunálních 
voleb. Odpověď je celkem jednoduchá: V nadmíru zklidněném městě toho člověk z opoziční lavičky moc nezmůže. 
V zastupitelstvu našeho města jsem byla dvacet let. A mohu říci, že pro mě osobně politika nikdy nebyla špinavá věc, 
vždy jsem se snažila drobnou každodenní prací být lidem prospěšná. S odstupem mám dobrý pocit i ze svého někdej-
šího působení v redakční radě Kurýra – periodika, které pod vedením pana Černohorského usilovalo o objektivitu, 
otevíralo radnici zájemcům o věci veřejné a poskytovalo své stránky občanům a organizacím, aby náležitě odrážely 
městský život. Ráda vzpomínám také na stovky párů, které jsem oddala, a při té příležitosti děkuji našim paním mat-
rikářkám za skvělou práci, kdy nehleděly na volné dny a přesčasy.
Zřejmě nastal čas předat štafetu mladším, kteří mají kromě energie i touhu měnit věci k lepšímu. Činím tak ráda. Milí 
čtenáři, přeji vám vše dobré a v nadcházejících volbách šťastnou ruku.

Martina Blahníková, zastupitelka, dosud Volba pro město

Redakční rada považuje za nutné doplnit sdělení paní Blahníkové, a to o informaci, že Kurýr i v současnosti otevírá 
radnici zájemcům o věci veřejné, poskytuje své stránky občanům a organizacím v mnohem větším rozsahu než dříve, 
náležitě rovněž odráží život ve městě. V čem se možná trochu odlišuje, je ona proklamovaná objektivita. Na rozdíl 
od předchozí redakční rady totiž o objektivitě nemluvíme, ani o ni neusilujeme, ale zato se snažíme vydávat jak ná-
zory opozice, tak i nespokojených občanů. Pokud jsme měli možnost seznámit se s výtisky Kurýru před říjnem 2010, 
názorů odporujících tehdejšímu vedení města jsme nalezli minimum. Ostatně tuto skutečnost si mohou občané 
ověřit sami – všechny tehdejší i současné výtisky jsou stále k dispozici na webu města. Redakční rada
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Těším se na volby, to zas bude mela!
Přibližně těmito slovy komentoval období před volbami Dalibor Hofta, syn Jindřicha Hofty, 
jednoho z významných starostů Říčan. Jako mladík totiž jezdíval se svým otcem v předválečných 
časech po celém Říčansku. Po venkovských hospodách přesvědčoval Jindřich Hofta voličstvo, 
aby dalo hlas idejím jeho strany. Diskuse prý byly více než bouřlivé, nechyběly dokonce rvačky 
nesmiřitelných politických táborů. 
Doba osobního politického přesvědčování je dávno ta tam. Koncem tisíciletí odzvonilo i mítin-
kům, na nichž občané sledovali diskuse těch, kteří se ucházeli o čest být zastupiteli, správci 

města. Vedle vážných argumentů a vášní nechyběla legrace. O ni však není nouze ani dnes. Jak společnost bohatne, 
mediální agentury větří svou šanci. Šíří myšlenku, že bez billboardů, plných zoufale se zubících kandidátů a úderných 
tezí, není úspěchu. A tak tu máme: pro spokojeného občana úplně vše, neslibujeme – konáme, konec zpropadených 
kamionů, odpady zdarma, pomůžeme všem místním živnostníkům, více a více sportovišť, bojujeme dál (a kdyby se 
nepřítel nevyskytl, tak si ho vymyslíme), otočili jsme každou korunu (není to až příliš upřímné?), naslouchám vám, 
jediný správný starosta, čerstvé větry na radnici, spokojený stařeček nade vše atd. Mnozí kroutíte hlavou. Vžijte se 
však do kůže chudáků kandidátů, kteří musí jít s dobou. Co byste napsali vy, aby to nebyla fráze? Ani já nedokázal 
úplně čelit moderním předvolebním trendům. Zvolil jsem „smysluplné využití věznice“, ale už teď je mi jasné, že i ona 
smysluplnost může mít více významů…
Na volby jsem se vždy těšil, těším se i nyní. Za pětadvacet let, kdy si sami své město řídíme a spravujeme, prožívají 
Říčany skutečně historický rozkvět. A to i zásluhou většiny zastupitelů, které jsme v minulosti zvolili. Nenechme se 
otrávit někdy iritující předvolební atmosférou. Zkusme brát volby též jako úsměvnou součást našeho života v demo-
kracii. Pojďme volit, máme široký výběr, který je zárukou, že rozvoj našich Říčan má pokračování. 

Jaromír Jech 
zastupitel, dosud Volba pro město

Názory zastupitelů a volby
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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

Centrální registr jízdních kol 
v Říčanech

Jak jsme vás informovali v  minulém čísle Kurýra, zkráce-
ně CEREK je již k dispozici obyvatelům města. Každý má 
možnost zaregistrovat své jízdní kolo do  uvedeného sys-
tému. Strážníkům kromě registrace kola přibude důležitá 

městská policie radí a informuje

Z knihy událostí
24. srpna, 20.09
Na základě telefonického oznámení byla hlídka strážníků i Po-
licie ČR vyslána k prověření oznámení do ulice Březinova. Zde 
se nachází plastové barely naplněné naftou a u nich uzavřená 
taška. Na základě předchozích oznámení o krádežích motoro-
vé nafty z této lokality a z již zjištěných informací včetně popisu 
dvou osob, které se krádeže měly dopustit, přistoupili policisté 
společně se strážníky a službou kriminální policie a vyšetřo-
vání ke střežení místa a jeho okolí. Byla zde veliká pravděpo-
dobnost, že pachatelé krádeže si zde vše jen přechodně uložili. 
Čekání všech zúčastněných se vyplácí a po necelých čtyřech 
hodinách si pro barely s naftou přicházejí dvě osoby odpoví-
dající popisu. Obě osoby jsou zadrženy a omezeny na osobní 
svobodě pro podezření ze spáchání trestného činu.

30. srpna, 4.39
Policie ČR žádá o součinnost strážníky při prověření rvačky 
více osob v ulici Černokostelecká s křižovatkou ulice Spoj-
ka. Hlídka městské policie se neprodleně dostavila na mís-
to, kdy po příjezdu strážníci zjišťují na zemi ležícího muže 

možnost vstupu do  uvedeného systému a  na  základě je-
dinečného evidenčního čísla kola (stanoveno výrobcem), 
bude moci strážník zjistit, zda je kolo v databázi odcizených, 
včetně toho, že bude mít z databáze totožnost pravého ma-
jitele kola. CEREK byl vytvořen jako prevence proti kráde-
žím jízdních kol. Systém CEREK využívá v současnosti více 
jak 70 městských policií. Jak registrovat jízdní kolo? Zcela 
jednoduše. U autorizovaných partnerů. Jejich seznam i celý 
návod, jak jízdní kolo registrovat, naleznete na internetové 
adrese www.cerek.cz. Druhou možností je registrace jízd-
ního kola z  pohodlí vašeho domova, a  to pomocí on-line 
registračního formuláře. Cena registrace u  autorizované-
ho partnera je 40 Kč na  5 let. Pokud registraci provedete 
on-line z domova, je cena 50 Kč na 5 let. V tomto případě 
registrace jednoho jízdního kola vychází na 10 Kč za jeden 
rok. Další možností je i provést registraci jízdního kola pro-
střednictvím městské policie. Strážníci vám rádi pomohou 
a registraci vašeho jízdního kola provedou. Stačí se pouze 
osobně i s jízdním kolem dostavit na služebnu městské po-
licie, a aby byla vaše registrace jízdního kola ještě rychlejší 
a efektivnější, doporučujeme nás nejdříve telefonicky kon-
taktovat a předem si registraci jízdního kola domluvit.

a u něho stojící skupinku osob. Muž, který ležel na zemi, 
má silně krvácející tržnou ránu v  oblasti hlavy. Na  místo 
byla přivolána zdravotnická záchranná služba. Muž byl 
po prvotním ošetření na místě převezen do nemocničního 
zařízení v  Praze k  provedení dalších ošetření a  vyšetření. 
Dle svědeckých výpovědí bylo zjištěno, že zde vznikl kon-
flikt mezi dvěma skupinami osob, kdy jedna skupinka 
pronásledovala druhou a došlo k napadení výše uvedeného 
muže nezjištěnou osobou. Tuto osobu se nepodařilo nalézt 
a identifikovat. Ve věci dále šetří Policie ČR. 

4. září, 3.35
Oznamovatel sděluje telefonicky strážníkům pokus 
o  vloupání do  svého domu v  ulici Zelená, kdy pachatel 
z  místa utekl. Ve  věci je strážníky vyrozuměna i  Policie 
ČR, jelikož zde vzniklo důvodné podezření ze spáchání 
trestného činu. Strážníci se dostavují k  místu události 
a kontaktují oznamovatele. Ten uvádí, že neznámá osoba 
se pokusila oknem do koupelny vloupat do domu. 
Došlo k  odstranění okenní síťky proti hmyzu a  pokusu 
otevřít okno. Když však osoba spatřila majitele domu, 
dala se okamžitě na  útěk. Strážníci zajistili místo trest-
ného činu do příjezdu Policie ČR, která ve věci dále šetří.

Jindřich Joch
zástupce vedoucího Městské policie Říčany

Bezpečnost a infrastruktura

Co nového u hasičů
www.sdhricany.wz.cz

Ještě koncem prázdnin zasahovala naše jednotka jednou 
při likvidaci nebezpečného hmyzu. Konkrétně 27. srpna 
v  ulici 17. listopadu. Během letních prázdnin tedy naše 
jednotka zasahovala celkově u  třinácti událostí. V  pátek 

5. září jsme byli povoláni k opláchnutí schodů u rondelu 
vlakového nádraží. V pondělí 15. září byla naše jednotka 
povolána k  účasti na  taktickém cvičení ve  Svojšovicích, 
kde v  areálu firmy AHV došlo k  fiktivnímu požáru skla-
du. Po skončení taktického cvičení se velitel naší jednotky 
pan Petr Hněvsa, spolu se zástupci dalších jednotek a do-
tčených složek, zúčastnil zasedání krizového štábu a vy-
hodnocení taktického cvičení na  stanici profesionálních 
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Bezpečnost a infrastruktura
hasičů v  Říčanech. Školení není nikdo dost, a  tak jsme 
i letos vyrazili do Mukařova, kde se v sobotu 13. září ko-
nal praktický výcvik jednotek sborů dobrovolných hasičů 
obcí. Na jednotlivých stanovištích byly připraveny úkoly, 
při kterých jsme si zopakovali znalosti a dovednosti, které 
můžeme použít při zásahu. Jednalo se například o zdra-
vovědu, použití lanových technik, způsoby komunikace, 
signalizace a  radioprovozu, činnost při povodních nebo 
vnikání do uzavřených prost. Praktické školení bylo pro 
všechny zúčastněné přínosem. A  abychom si ještě více 
vyzkoušeli naší novou cisternu, tak jsme si v  rámci pá-
tečních pravidelných setkání jednotky vyzkoušeli hašení 
hořícího kontejneru, který nám byl pro tyto účely zapůj-
čen. V sobotu 23. srpna jsme byli předvést naší techniku 
na Marvánku, kde se konalo sportovní odpoledne. Zájem-
ce jsme zde vozili po hladině rybníku motorovým členem. 
Poslední srpnovou sobotu jsme se rozjeli do Škvorce, kde 
jsme se s naší novou Tatrou 815 zúčastnili oslav u příle-
žitosti 125. výročí založení zdejšího sboru dobrovolných 
hasičů. V sobotu 6. září jsme byli k vidění na Masaryko-
vě náměstí, kde jsme se účastnili Veletrhu volného času. 
A  odpoledne jsme pak vyrazili na  tradiční soutěž do  Te-
hovce, na Memoriál Míly Dlabače, kde se závodí v požár-
ním útoku podle starých pravidel a  závodí na  lodičkách 
na  místním rybníku. V  ten samý den se naši závodníci 
- „železní hasiči“ Jakub Kratochvíl a  Dominik Pokorný 
vydali se do Prahy na Pankrác, kde se před budovou City 
Empiria konala nejtěžší soutěž v disciplínách TFA, která 
se v  České republice pořádá. Závodníci musí zvládnout 
náročné disciplíny a na závěr vyběhnout do 26. patra výš-
kové budovy. Z 99 soutěžících se Dominik Pokorný umís-
til na  39. místě a  Jakub Kratochvíl na  78. místě. Jakub 
Kratochvíl byl také vybrán na Mistrovství České republiky 
dobrovolných hasičů v disciplínách v TFA, které se bude 
konat v sobotu 4. října ve Štramberku. O tom, že se jedná 
o prestižní soutěž svědčí to, že na ní bylo vybráno jen 5 

nejlepších závodníků z  každého kraje republiky. Rovněž 
v sobotu 6. října bude náš sbor pořádat podzimní kolo zá-
vodů požární všestrannosti pro hasičskou mládež. Akce 
se bude konat na  koupališti Jureček a  v  přilehlém lese. 
Mladí hasiči budou v  rámci jednotlivých stanovišť plnit 
různé úkoly. Naše družstvo mladších žáků na tuto soutěž 
poctivě trénuje, aby získalo dobré body pro vstup do jarní 
části soutěže. 
V souvislosti s  nadcházející topnou sezónou musíme při-
pomenout všem, kteří ve  svých domácnostech používají 
lokální spotřebiče paliv, aby před zahájením topné sezóny 
nezapomněli na  vyčištění spalinových cest a  její násled-
nou kontrolu odbornou firmou. Touto problematikou se 
podrobně zabývá NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 91/2010 Sb., 
ze dne 1. 3. 2010, o  podmínkách požární bezpečnos-
ti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. 
Jsou zde přesně stanoveny lhůty čištění a  kontrol pro 
jednotlivé spotřebiče paliv. Z  těch nejzákladnějších vy-
bíráme. Spotřebiče paliv do 50 kW včetně. Tuhá pali-
va: čištění spalinové cesty 3 x ročně (sezónní provoz 2x 
ročně), kontrola spalinové cesty 1x ročně. Kapalná pa-
liva: čištění spalinové cesty 3 x ročně, kontrola spalinové 
cesty 1x ročně. Plynná paliva: čištění spalinové cesty 1 x 
ročně, kontrola spalinové cesty 1x ročně. Výběr pevných 
(tuhých) znečisťujících částí a kondenzátů u všech spotře-
bičů do 50 kW včetně 1x ročně. 
Spotřebiče paliv nad 50 kW. Tuhá paliva: kontrola 
a čištění spalinové cesty 2x ročně, výběr pevných (tuhých) 
znečisťujících částí a kondenzátů 2x ročně, čištění spotře-
biče paliv 2x ročně. Kapalná a  plynná paliva: kontrola 
a čištění spalinové cesty 1x ročně, výběr pevných (tuhých) 
znečisťujících částí a kondenzátů 1x ročně, čištění spotře-
biče paliv minimálně dle pokynů výrobce.
S přáním pěkného začátku podzimu 

Filip Šilar
jednatel SDH Říčany
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Ptačí zob obecný 
Ligustrum vulgare

V  Říčanech se zdá, že ptačí zob 
byl pojmenován mylně. Ptáci o  něj 
v  zimě nejeví zájem a  černé bobule 
přehlížejí. Ovšem v  přírodě, kde ni-
kdo nedosypává krmítka, si na  něm 
ptáci rádi pochutnají.
Většina z  asi padesáti druhů pta-
čích zobů pochází z Asie a Austrálie. 
V  Evropě se vyskytuje pouze jeden 
původní druh, a to ptačí zob obecný. 
V  Americe nerostl žádný zástupce, 
ale dnes je tam zdomácnělý právě 
ptačí zob obecný. Celkově je přiroze-
ně rozšířen ve střední a jižní Evropě, 
dále až po Kavkaz.
U nás je zastoupen hlavně v teplejších 
oblastech, kde obývá listnaté lesy, křo-
vinaté pásy nebo okraje lužních lesů.

FO
TO

: J
. h

aL
aš

Hustě větvený keř s šedavými větve-
mi dorůstá výšky kolem 3 m. Kožovi-
té listy s hladkým okrajem jsou v na-
šich podmínkách opadavé, v  jižních 
oblastech poloopadavé - částečně 
vytrvávají přes zimu. Bílé květy jsou 
až nepříjemně silně aromatické.
Černé, lesklé bobule s  fialovou duž-
ninou ukrývají 2 podlouhlá, hně-
dofialová semena. Trpké plody jsou 
nejedlé, pro člověka mírně jedovaté. 
V zastíněných místech ptačí zob málo 
kvete a šíří se kořenovými výmladky.

Ptačí zob obecný je ideální dřevinou 
do  živých plotů. Na  obrázku je plot 
MŠ U Slunečních hodin. Dobře snáší 
zastřihování a tvarování. Vyšlechtěny 
jsou i stálezelené kultivary.
Pevné a  tvrdé dřevo se dříve použí-
valo v  řezbářství. Šťávou z  plodů se 
dříve přibarvovalo víno, také se s  ní 
barvily látky na fialovo.

Jakub Halaš

Životní prostředí a zdraví
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Pravidelné očkování psů proti vzteklině se 
v Říčanech uskuteční v sobotu 11. 10. 2014 
Od 9.00 do 11.30 hod. a od 14.00 do 16.00 hod. v areálu MÚ Říčany,	v	ulici	Na	obci	
2049	(vedle	samoobsluhy	u	Václava).	V	přilehlých	obcích	v	sobotu	18.	10.	2014	takto:	
Jažlovice 9.30 až 9.40 hod. u obecního domu
Voděrádky 9.50 až 10.15 hod. na návsi u autobus. zastávky
Kuří 10.25 až 10.40 hod. na návsi.
V	obcích	Pacov	a	Strašín	bude	termín	včas	oznámen	po	dohodě	s	osadním	výborem.
Psy	přidveďte	s	náhubkem,	v	doprovodu	dospělé	osoby.	Částka	za	úkon,	vč.	potvrzení	
do	očkovacího	průkazu	či	europasu	činí	100	Kč.	Akce	mohou	využít	i	chovatelé	koček.

MVDr. Rudolf Kohout

Přednášky o výživě 
úterý 7. 10. 18.30 – 21.00  
Výživa	a	pohyb	ve	vztahu	k	štíhlé	
linii	a	zdraví	

úterý 21. 10. 18.30 – 21.00  
Výživa	dětí	a	problematika	dětské	
obezity	a	podvýživy	

Přednášky se konají v Centru 
Na Fialce, Mánesova ul, Říčany. 
Registrace nutná. 
Tel. 323 606 157 

Členové Okrašlovací-
ho spolku v Říčanech 
dokončili úpravu stu-
dánky za  Olivovnou. 
Bohužel vzhledem 
k letošnímu poměrně 

značnému nedostatku vody je zatím 
suchá, ale doufáme, že podzimní 
deště ji opět naplní. Studánku se 
podařilo zaregistrovat do  národního 
registru studánek, který naleznete 
na  webových stránkách www.estu-
danky.eu. Je to vůbec první říčanská 
studánka v  evidenci, ale pevně dou-
fáme, že se podaří dostat tam i  ty 

další. Pro zájemce uvádíme i přesnou 
lokaci - WGS-84: N 49°59‘06.18“ E 
14°41‘16.92“. Přejeme všem hezké 

podzimní dny a doufáme, že se s vámi 
sejdeme na dalších akcích spolku.

Irena Moudrá, jednatelka

Okrašlovací spolek 
v Říčanech

Týden v zahradě v rámci akce volného 
času a  sportu proběhl ve  velmi pří-
jemné, přátelské a  místy až dojímavé 
atmosféře. Naši milí kamarádi, ná-
vštěvníci a příznivci si mohli vyzkoušet 

chůzi v tradiční dvouprsté obuvi Geta,  
namalovat si obrázky kaligrafickým 
štětcem, podívat se na ukázku bojové-
ho umění Kendó, ochutnat zelený čaj 
Matcha, složit si papírovou skládanku 
Origami. Celou akci završilo vypuštění 
plovoucích lampionků při západu slun-
ce na hladinu jezírka, které se líbilo nej-
více malému Kryštůfkovi. Cílem této 
akce bylo rozšíření povědomí o  mož-
nostech trávení aktivního volného 
času, a to podle přání a zájmů místních 

obyvatel. Tato nezisková, obecně pro-
spěšná společnost byla založena v roce 
2011. Posláním je podporovat a tvořit 
společenské dění v zahradě.  

Jitka Valuchová
Aizen – japonská zahrada, o.p.s.

Fotoreportáž z dění v zahradě Aizen během týdne volného času

Životní prostředí a zdraví
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Údržba sadu
V Ořechovce u Srnčího rybníku pro-
běhla podzimní údržba, při níž byl 
vysekán podrost. Sad by tak měl být 
průchodný pro každého, kdo si přijde 
nasbírat vlašské ořechy.
Děkujeme dobrovolníkům, zejména 
Jirkovi Vomlelovi a Jirkovi Hrdonko-
vi za  obětavý boj s  kopřivami. Dále 
děkujeme studentům z  Anglického 
gymnázia English College, kteří se 
vrhli s nadšením do práce a pokosené 
kopřivy a ostružiny odklízeli.

Zoologická exkurze
Pedagogové měli 14. září možnost 
účastnit se zoologické exkurze s  An-
nou Elexhauserovou z  PřF UK. Do-
zvěděli se, jak chytat drobné savce 
do  živochytných pastí a  seznamovali 
se s pobytovými znameními a stopami 
savců. V okolí Říčanské hájovny jsme 
nalezli stopy divokých prasat, kališ-
tě a  drbací strom, oloupanou kůru 
od srnců, houby se stopy zub myšice 
a oříšky rozlouskané veverkami. 
Exkurze byla podpořena z  grantu 
MŽP „Lesní klub Pramínek zve děti 
do  přírody“. Všechna témata exkur-
zí (obojživelníci, bezobratlí, savci 
a  houby) budou zpracována do  výu-
kových plakátů, které mohou zapo-
jení pedagogové využívat při výuce. 
Pokud budete mít o  plakáty zájem, 
kontaktujte nás na emailu: katerina-
cihakova@seznam.cz.

Vycházka za ovocnými 
stromy
neděle 19. října, sraz v 10:00 na konci 
ul. Divišova – v Aleji Říčaňáků 
V  rámci oslav Dne stromů zveme 
zájemce na  ovocnářskou vycházku 
s  Ing. Vojtěchem Ptáčkem z Katedry 
zahradnictví z ČZU. Projdeme aleje-
mi od Říčan směem do Světic. Dozví-
me se, jak pečovat o  ovocné stromy 
a budeme poznávat odrůdy jabloní. 
Kontakt: katerinacihakova@seznam.cz, 
tel: 607 082 356

Den stromů
neděle 19. října 14:00-17:00
Ekocentrum Říčany s Muzeem Říčany 
připravilo již třetí ročník Dne stromů 
u  Říčanské hájovny. V  letošním roce 
se zaměříme na  tradiční i  netradiční 
ovocné stromy a keře. Na ovocnářskou 
poradnu si návštěvníci mohou donést 
jablka z  vlastní zahrady zjistit, jakou 
odrůdu na zahradě mají a konzultovat 
s  odborníkem péči o  ovocné stromy. 
Seznámíte se s  méně známými druhy 
ovoce (např. dřín, rakytník, muchov-
ník, kanadské a  kamčatské borůvky 
a další) a se zásadami jejich pěstování, 
u Říčanské hájovny během odpoledne 
vysadíme ovocnou odrůdu dřínu. 
Můžete se těšit na  moštování – po-
kud se chcete, přineste tašku vlast-
ních padaných jablek. Ve  venkovní 
peci budeme péct chlebové placky 
a ovocné dobroty a nakonec zkusíme 
usušit ve vyhřáté peci křížaly. Pro děti 
je připraven program – divadlo, pří-
rodovědné a tvořivé dílny. 
Vstupné dobrovolné

Domácí zvířata 
u Muzea Říčany
Na  pozemku naproti Muzeu Říčany 
v Rýdlově ulici budeme od října cho-
vat domácí zvířata.
Plánujeme zde mít ukázkový chov 
králíků, od  jara také slepic a kachen 
– indických běžců. 
O  zvířata se budou starat děti v  rámci 
přírodovědných kroužků a  dobrovolní-
ci z Ekocentra Říčany. Pokud se chcete 
také zapojit do  péče o  králíky, nebo fi-
nančně přispět na jejich chov, kontaktuj-
te nás na katerinacihakova@seznam.cz

Exkurze do biofarmy 
Sasov
Sobota 18. října 
Rádi bychom veřejnost seznámili s cho-
vem hospodářských zvířat na ekologic-
kých farmách. Naše první exkurze nás 
zavede za  prasaty do  biofarmy Sasov 
u  Jihlavy. Je určena pro rodiny s  dětmi 

Věděli jste že, 
l	Děti,	které	do	školy	chodí	
pěšky	nebo	jezdí	na	kole,	se lépe 
soustředí na učení.	Tento	efekt	trvá	
celé	4	vyučovací	hodiny	(výsledky	
výzkumu	na	20	000	školácích).	
l	Děti,	které	chodí	do	školy	
pěšky	a	mají	přístup	ke	zdravým	
potravinám	v	obchodech	ve	svém	
okolí,	mají	o	59	%	procent	větší	
pravděpodobnost,	že	nebudou obézní.	
l Uvnitř automobilu popojíždějícího	
v	zácpě	je	více	nebezpečných emisí,	
než	vdechne	chodec	na	téže	ulici.

i další zájemce. Průvodcem bude odbor-
ník na welfare hospodářských zvířat Ma-
rek Špinka a Gudrun Illmann z VÚŽV.
Budeme odjíždět autobusem od  bu-
dovy Muzea Říčany, účast na exkurzi 
je za  symbolický příspěvek 100 Kč 
na  rodinu. Exkurze je podpořena 
z grantu MŽP Učíme děti v přírodě.
Závazné přihlášky a dotazy směřujte 
na mail: eko.ricany@post.cz nejpoz-
ději do 12. října.

Den bez aut

22. září připravilo Ekocentrum Říčany 
ve spolupráci s  Muzeem Říčany Den 
bez aut na Masarykově náměstí. Děti 
z 1. ZŠ Říčany zjišťovaly, jak se mohou 
bezpečně dopravovat a po Říčanech 
na kole a pěšky, kde jsou v okolí školy 
stojany na kola, plnily různé úkoly. Za 
odměnu dostaly reflexní nálepku.

Životní prostředí a zdraví
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sEniorcEntrum ŘíČanY
První dny „babího 
léta“ jsme pro-
žili velice aktiv-
ně – prezentovali 
jsme naši činnost 

v  rámci Týdne volného času (viz 
fotografie), potom jsme, tak jako 
každoročně, zažili  rekondiční po-
byt na  Benecku a  setkání s  hudbou 
v  Kulturním centru Labuť. A  proto-
že se, pomalu ale jistě, blíží i  konec 
roku, rozhodli jsme se vyhlásit soutěž 
o nejlepší vánoční cukroví – více in-
formací naleznete v přiloženém letáč-
ku popřípadě přímo v Seniorcentru.

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 hodin.
Zdravotní jógová cvičení – v  DPS Senior každé úterý 
a čtvrtek 18.00 – 20.00 hodin.
Pěvecký kroužek – pravidelně každou první a třetí středu 
v měsíci od 14.00 hodin v jídelně DPS Senior.
Povídání o historii – každou druhou středu od 16.00 ho-
din ve společenské místnosti DPS Senior. 

Akce:
n 6. října, pondělí – Zamyšlení nad Biblí – Místo: DPS 

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

n 7. října, úterý – Hudební hodinka – Místo: DPS Se-
nior – společenská místnost. Začátek: 16.00 h. Vstup 
zdarma. Na setkání se těší Hana Zavadilová.

n 8. října, středa – Povídání o historii – Děti a levoboč-
ce českých králů (dokončení) – Místo: DPS Senior 
– společenská místnost. Začátek: 16.00 h. Vstup zdar-
ma. Na setkání se těší Jiřina Kutláková.

n 16. října, 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 18. – 19. října 2014– Zájezd na jižní Moravu – Horní 

Věstonice – Místo: Horní Věstonice (Pálavská oblast). 
Jednodenní autobusový zájezd spojený s prohlídkou ob-
lasti včetně historických objektů. Večer posezení ve vin-
ném 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 Ma-
sarykovo 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.

Připravované akce  
možnost přihlášení:
n 19. listopadu, středa – Zájezd do  Třeboně – výlov 

rybníku Svět – Jednodenní autobusový zájezd do Tře-
boně a na výlov rybníku Svět. Rybník Svět je sedmým 
největším rybníkem na Třeboňsku (215ha). Místa od-
jezdu: aut. zastávka K žel. stanici 6.30h, aut. zastáv-
ka Rychta 6.35h, aut. zastávka Sukova 6:40h, aut. 
zastávka Masarykovo nám. 6.45 h. (z  ostatních obcí 
dle domluvy). Příspěvek účastníků: 230 Kč. Termín 
přihlášení: 1. 11. 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 dny (ostatní dny a hodiny dle domluvy): 
čtvrtek 16. října od 10.30 do 12.00 hodin.

 

VYHLAŠUJE SOUTĚŽ  
 
 
 

O NEJLEPŠÍ RECEPTY NA 

VÁNOČNÍ CUKROVÍ. 
 
 

VÍTĚZ OBDRŽÍ DÁRKOVÝ KOŠ V HODNOTĚ 2.000,- KČ. 

 
 

A JAK NÁM RECEPTY PŘEDÁTE? MOŽNOSTÍ MÁTE VÍCE: 

 OSOBNĚ IRENĚ MOUDRÉ 

 KORESPONDEČNĚ NA ADRESU SENIORCENTRA 

(BEZRUČOVA 723/5, 251 01 ŘÍČANY) 

 E-MAILEM: SENIORCENTRUMRICANY@CENTRUM.CZ 

 
 

VŠECHNY RECEPTY BUDOU ZVEŘEJNĚNY V KUCHAŘCE, KTERÁ 

VYJDE ZAČÁTKEM PROSINCE 2014. 
 

TERMÍN ZASLÁNÍ RECEPTŮ: 1. LISTOPAD 2014 
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47



čtVRtEK 2. 10. 2014
  9.00 h  PaedDr.  Hana Čechová: Co je důležité vědět 
o výživě, jak se co nejdéle udržet v kondici
13.00 h  Mgr. Lenka Doležalová.: Úvod do náboženství

čtVRtEK 9. 10. 2014
  9.00 h Prof.  Ing.  arch. Karel Kibic, DrSc.: Předro-
mánská architektura 

čtVRtEK 16. 10. 2014
  9.00 h  PaedDr.  Hana Čechová.: Přehled nejznáměj-
ších výživových směrů, aneb co je zdravé a co zdravější
13.00 h  Mgr. Lenka Doležalová.: Starověký Egypt

PátEK 24. 10. 2014
  9.00 h  Prof. Ing. arch. Karel Kibic, DrSc.: Architek-
tura doby románské

čtVRtEK 30. 10. 2014
  9.00 h PaedDr. Hana Čechová: Záhadné E na obalech 
našich potravin a nápojů
13.00 h Mgr. Lenka Doležalová.: Židovství

Konec léta oslavili senioři ve městě sportovními hrami

Celoživotní vzdělávání aneb „univerzita 3. věku“ 
v Centru Na Fialce

Pro seniory

Vážení občané. Blíží se termín otevření nového stacioná-
ře OLGA, který se stane součástí Domu s pečovatelskou 
službou SENIOR. V  tomto stacionáři budeme nabízet 
služby denních pobytů v  pracovních dnech pro osoby 
v  seniorském věku a  osoby se zdravotním postižením, 
jejichž situace vyžaduje pomoc druhé osoby. V budouc-
nu bude stacionář sloužit i pro odlehčovací služby, tzn. 
budou vypsány termíny pro dlouhodobější pobyty např. 
v době letních dovolených.  
Pro bližší informace kontaktujte prosím:
Ivetu Závodskou, ředitelku DPS Senior (telefon: 
323 604 244-7). E-mail: iveta.zavodska@dps.ricany.cz
p.  Janu Kadeřábkovou, vedoucí Pečovatelské služby 
(telefon: 323 618 272)
E-mail: pečovatelky@dps.ricany.cz
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Vesmír v pohybu
Organizace Vesmír se v  minu-
lém měsíci připojila ke  skvělé 
myšlence, která podporuje ak-
tivní trávení volného času 
v  Říčanech. Proto jsme 
pro všechny zájemce 
zorganizovali netradiční 

sportovní odpoledne. Na  programu byla pálková 
hra Gorka Morka. Že jste o ní nikdy neslyšeli? Není 
příliš divu, tuto hru vymysleli organizátoři letních 
táborů z Litomyšle, a protože si u nich hru všichni 
moc oblíbili, rozhodli se, že se o  svou myšlenku 
podělí s ostatními, a tak se hra dostala i do Říčan. 
Pravidla jsou jednoduchá, proto mají možnost 
zapojit se do  hry všichni hned po  příchodu. 
Spojily se zde hry baseball a vybíjená. Na na-

šem táboře hrajeme Gorku pravidelně, a protože naše děti 
mají hru také moc rády, scházíme se u ní několikrát do roka. 
O další příležitosti přijít se na Marvánek podívat a zúčastnit 
se, se dočtete na našich webových stránkách www.vesmir-
-ricany.cz. Těšíme se na každého nového hráče a doufáme, 

že se mezi nimi najdou i noví táborníci.
Gabča Nechutná

Pramínek začíná pramenit již počvrté
Lesní školka Pramínek zahájila 1. září již čtvrtý školní 
rok. Do Pramínku od září dochází 44 dětí. Po prvním roce 
přibyla ke  třídě Pramínků lesní třída Kapiček. Pro tuto 
třídu nyní stavíme v rámci workshopů kvalitnější zázemí 
– jurtu, která bude sloužit dětem jako celoroční zázemí. 
Workshopy vede lektor Pramínku Radek Krejča, více in-
formací naleznete na našem webu. 
V pátek 5. září proběhla v klubu K2 v Říčanech benefiční 
akce na  podporu dofinancování jurty. Děkujeme našim 
lektorům za skvělý program! Kromě headlinerů PRAGO 
UNION (official) vystoupili také Hanka Říhová (hlas), 
Cyrille Oswald (flétny, saxofony), DJ Arctico (elektro) 
s  improvizačním projektem „Music of the present mo-
ment“, vtipnou divadelní etudu zahrál Robert Janč, svě-
telnou show předvedla Jana Sosnovcová a  závěr večera 
roztančil DJ Robot.
Děkujeme také Zdeňkovi z  klubu K2 za  vstřícný přístup, 
bezplatné propůjčení prostor a ozvučení prostor! Děkujeme 
rodičům za  pomoc při organizaci! Děkujeme všem, 
kteří nás podpořili! Akce byla úspěšná, přišlo přes 
140 lidí a podařilo se nám vybrat přes 30 000 Kč. 
Tato částka bude kompletně použita na zázemí.
Během prvního pololetí se budeme v Pramín-
ku těšit na staré známé slavnosti, které děti 
mají velmi rády – Michaelskou, Martinskou 
a  Adventní. Během podzimu také probíhají 
(každé druhé úterý 10 – 12 hodin) Lesní ro-
dinná dopoledne, která nabízí ženám s malými 
dětmi prostor pro sdílení, tvoření a relaxaci. Do-
poledne je zakončeno společně uvařeným obědem.

V očekávání zimy uvítáme suché pa-
livové dřevo. Můžete-li nám jej da-
rovat, budeme vděčni.
Přejeme vám hezký podzimní čas.

Za tým Pramínku  
Bára Smetánková a Olga Jarkovská

www.lesniklubpraminek.cz 
lesniklubpraminek@seznam.cz

Aktuální program lesního dopoledne:
23.9. – Oslava sv. Michaela, výroba létajících 
draků, mečů
7.10. – Povídání o hračkách: Inspirace k výrobě 
her a hraček za pár kaček, nejen Montessori
21.10. - Povídání dušičkové, výroba „světýlek“	
(lampionů,	svíček)
4.11. – Povídání o pečení chleba z kvásku 
(s	ukázkou	zadělání,	možností	odnést	si	domů	kvásek)	+	
tvoření	z	ovčího	rouna
18.11. – Povídání o permakultuře s Kateřinou Horáčkovou	
(zakládání	permakulturní	zahrady,	příprava	zahrady	na	zimu...)

Změna programu je vyhrazena.

Pro děti a rodiče
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Po prázdninách zase 
na schůzky!
Tradiční tábor indiánského kmene Bobrů dávno skon-
čil, ale se začátkem školního roku budou opět probíhat 
páteční schůzky.
Letošní celotáborová hra na motivy knihy Bratři Lví srdce 
nás zavedla do krásné Nangijály, kde jsme si užívali poho-
du v Třešňovém údolí. Spolu s hlavními hrdiny jsme po-
mohli zachránit Šípkové údolí od  Tengilovy hrůzovlády. 
Několik dní se tábor ocitl na Divokém západě, kde jsme se 
přimíchali k přestřelkám mezi bandity, stavěli jsme želez-
nici a útočili na jedoucí povoz.
Scházíme se každý školní pátek v  parčíku u  nemocnice 
v 15.45 hodin. Náplní našeho programu není jen pozná-
vání přírody a  rozvíjení všemožných dovedností, důleži-

tou částí je nalézání nových kamarádů, se kterými si uží-
váme spoustu zábavy a prožíváme mnohá dobrodružství.
Kdo by se chtěl dozvědět víc : www.kmenbobru.cz. 

Za kmen Bobrů Rosnička a Bedla 

Skautský tábor Nečín 
12.–26. 7 .2014
Letní tábor Nečín 2014 je pro naše skautské středisko Lípa 
Říčany výjimečný. Je to poprvé od  revoluce, tedy od  roku 
1989, kdy se na jedné louce sešly všechny oddíly pohromadě. 
Na  rozlehlé louce pana Holého mezi vesnicemi Nečín 
a Hříměždice se pilně staví. Během prvních dvou dní zde 
vyrostly dva tábory, od  sebe vzdálené asi dvě stě metrů. 
Uprostřed mezi oběma tábory je společné náměstíčko se 
stožárem. Každý táborník tu má vše, co k životu potřebu-
je: kuchyni, latrýnu, sprchu, umývárku a svůj stan. 
Program může začít! Atmosféru nám navozuje první tá-
borový oheň. Zde jsou s  posledními jiskřičkami skauti 
a skautky zataženi do děje celotáborové hry. Čeká je post 
apokalyptický svět. Mají za úkol si uvědomit, co je v živo-
tě důležité, bojovat o základní suroviny k životu nezbytné 
jako voda, půda, léky. Základem je práce v týmu, jen tak 
můžou zvládnout všechny překážky, které je čekají!

Ale to není vše, co tu zažíváme. Absolvujeme triatlon, uží-
váme si koupání v lomu, vaříme bez nádob a zažíváme je-
dinečné chvíle u ohňů ve stanech. Čas utíká a už je čtvrtek. 
Na louce se objevují další táborníci, dorazili nejmladší vlča-
ta a světlušky. Rodiče jim pomáhají postavit podsadové sta-
ny, zabydlet se v nich a všechny čeká ještě deset dní tábora. 
Teď jsme v plném počtu! Celkem nás zde táboří stodvacet, 
z toho devadesát dětí a třicet vedoucích a roverů. 
Počasí nám přeje. Světlušky v rámci své celotáborové hry 
sbírají skřítky. Není to ovšem nic snadného, musí bojo-
vat s drakem, chránit před ním vajíčka. Vlčata se ocitají 
na Divokém Západě, kde vůbec není jednoduché přežít, 
jsou to ale drsní kovbojové, a tak své městečko zdárně do-
staví a všichni si to moc užívají. Náladu nám nezkazily ani 
dvoudenní přívalové deště, které vyplavily několik stanů.
Vše jsme zvládli a všichni máme mnoho krásných vzpo-
mínek na tento velký tábor.
Děkuji moc všem vedoucím za skvělou práci a městu Říčany 
za finanční podporu formou grantu, kterou jsme obdrželi.

Jana Rajtorová, zdravotník tábora

Pro děti a rodiče
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Pro děti a rodiče

Klub Cesta
Nízkoprahové zařízení 
pro děti a mládež

Hledáme mladé výtvarně 
založené lidi, kteří by měli 
zájem navrhnout a zreali-
zovat interiérovou 
výmalbu klubu.

Odměna 2000 Kč
Více info na:
www.cestaintegrace.cz
Facebook: Klub Cesta
mail: katerina.mikulicova@cestaintegrace.cz

Sociální či vzdělávací služby v Cestě 
integrace zajišťuje již 15 pracovníků
Obecně prospěšná společnost Cesta integrace již 10 let fun-
guje v Říčanech i jiných městech. Od té doby od roku 2004 
postupně provozuje Klub Cesta, nízkoprahové zařízení pro 
děti a mládež. Od roku 2007 provozuje v Říčanech Občan-
skou poradnu, poskytující bezplatné sociální, právní pora-
denství pro klienty ve složité životní situaci (řeší např. témata 
dluhů, rodiny, majetku, násilí a trestných činů, práce, atd.). 
V neposlední řadě provozuje Centrum primárních programů 
zahrnující programy a vzdělávání v oblasti primární preven-
ce rizikových jevů a dopravní výchovy pro školy. Ve spolu-
práci s Probační a mediační službou ČR se věnuje i realizaci 
skupinových probačních programů pro mladistvé, kteří se 
dostali do střetu se zákonem (např. drobné krádeže, sprejer-
ství na zakázaných plochách apod.). 
V Cestě integrace v současné době pracuje a služby pravidel-
ně zajišťuje již 15 pracovníků z  řad sociálních pracovníků, 
pedagogů, psychologů, manažerů, ekonomů a právníků. 
Cesta integrace má na své aktivity ze stěžejních oprávnění 
registraci sociálních služeb od  Krajského úřadu Středo-
českého kraje, certifikaci od Ministerstva školství, mláde-
že a tělovýchovy na všeobecnou primární prevenci, akre-
ditaci na  pomoc obětem trestných činů od  Ministerstva 
spravedlnosti. Organizace pravidelně prochází různými 
kontrolami a musí naplnit řadu odborných předpokladů. 
Činnost v  letošním roce podporují město Říčany, Minis-
terstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo spravedlnos-
ti, BESIP, ČSOB, Evropský sociální fond a  dárci. Všem 
patří velké poděkování. 
Zájemci více informací naleznou na www.cestaintegrace.cz.

Petra Nyklová, ředitelka společnosti

Projekt Vzdělávání pro zdraví 
na základních školách
Cesta integrace, o.p.s. bezplatně nabízí základním ško-
lám v  regionu Říčansko/Praha-východ možnost zapojit 
se do grantového projektu OPVK, který se týká vzdělávání 
dětí v oblasti zdravého životního stylu a prevence rizikové-
ho chování, dopravní a zdravotní výchovy. Projekt se týká 
4. až 9. tříd. Škola si vybírá, které třídy do projektu zapojí. 
Programy vedou dva odborní lektoři ve  třídách za  přítom-

nosti třídního učitele. Programy využívají metody zážitkové 
pedagogiky, které jsou dětem blízké a  umožňují s  lehkostí 
otevírat i závažnější témata. Děti se během programů aktivně 
zapojují, pracuje se s dynamikou třídního kolektivu, děti se 
učí vyjadřovat vlastní názory, přemýšlet o daných tématech, 
diskutovat a  pracovat ve  skupinách. Zároveň se dozvídají 
konkrétní informace k daným tématům: pravidla, záškolác-
tví, hodnoty, legální a nelegální návykové látky, šikana, trest-
ný čin, týrání, zneužívání, stravovací návyky, rasismus, xeno-
fobie, pohlavní choroby, AIDS, partnerství, poruchy příjmu 
potravy, ideál krásy, dopravní nehody, první pomoc aj. 
Součástí projektu OPVK je vzdělávání pedagogů, které 
seznamuje učitele s  technikami a  metodami vhodnými 
pro práci na daných tématech tak, aby s nimi mohli praco-
vat ve třídách sami. Toto vzdělávání zprostředkuje Cesta 
integrace u dalších partnerů. Hlavní realizátor projektu: 
Magdaléna, o.p.s. Partneři v projektu v regionech: Cesta 
integrace, o.p.s., Semiramis, o.s., Prostor plus o.p.s. 
Projekt: „Vzdělávání pro zdraví na základních školách“ je 
podpořen z Evropského sociálního fondu v rámci Operač-
ního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. 
Další informace o projektu a rozpis témat pro jednotlivé 
ročníky naleznete na webových stránkách Cesty integra-
ce, o.p.s. www.cestaintegrace.cz

Markéta Hubínková, vedoucí CPP Cesty integrace, o.p.s.

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
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Indiánské loučení s létem 
a slavnostní odhalení  
50. rovnoběžky

V  sobotu 20. září pro-
běhl jubilejní 20. roč-
ník oblíbeného pocho-
du, který každoročně 

zakončuje letní sezonu v  Říčanech. Akci tradičně pořádalo 
Mraveniště spolu s Klubem českých turistů a Ligou lesní moud-
rosti, restaurací Jureček a dalšími stálými spolupořadateli.
Účastníci pochodu se vydali od restaurace lesem po trase 
značené papírovými bizony až do  lomu. Po  cestě si děti 
mohly zahrát sousty indiánských her, projet se na  koni. 
Trasa dovedla malé turisty i na fotbalové hřiště, fotbalový 
klub Radošovice se totiž nově zapojil do  organizace po-
chodu a připravil další zajímavé stanoviště. 
Zpáteční cesta vedla přes nový úsek lesního parku za Ju-
rečkem, přímo místem, kudy prochází 50. rovnoběžka 
a  kde byl nedávno vztyčen mohutný žulový monument. 
Každý si také mohl přestřihnout pásku přes cestu, protože 
na  tento den bylo zároveň naplánováno oficiální otevře-
ní nově zrevitalizovaného úseku lesního parku okolo 50. 
rovnoběžky za  účasti autora monumentu akademického 
sochaře Zdeňka Hůly, ale i  dalších, kteří se na  projektu 
podíleli. Město Říčany reprezentoval starosta Vladimír 
Kořen.  Do přípravy programu na tomto úseku pochodu 
se aktivně zapojili i členové sdružení Klidné město.
V cíli čekalo na malé i velké indiány tradiční ohodnocení 
jejich námahy – grilovaná kukuřice nebo buřtík, spous-

ta dalšího doprovodného programu a  pamětní dřevěná 
známka na tento pochod. V areálu byl připraven ve spolu-
práci se skvělými kamarády agentury Fun Activity inter-
aktivní program pro děti, dále kvízy o přírodě připravené 
Ekocentrem a Muzeem Říčany. Včelaři nabízeli návštěv-
níkům nejen netradiční výlety do  včelí říše, ale i  mnoho 
včelích produktů. V  Říčanech je už jen málo lidí, kteří 
ještě nenavštívili indiánské týpí, kde je stále se na co dí-
vat a poučit se ze života severoamerických indiánů. Sbor 
dobrovolných hasičů Říčany suploval se svou záchran-
nou lodí indiánskou kánoi a jako vždy se dětem projížďka 
po Jurečku velmi líbila. Bohužel, déšť naše plány překazil 
a v cíli se nikdo příliš dlouho nezdržel a spěchal se domů 
usušit. Přesto se jubilejního 20. ročníku Indiánského lou-
čení s létem zúčastnilo téměř 400 dětí a dospělých. 
Ani špatné počasí nikomu náladu nezkazilo a podle ohla-
sů účastníků pochodu soudíme, že si akci užili. Tak za rok 
nám snad bude počasí více přát! Už se těšíme.

Za všechny spolupořadatele, kterým touto cestou děkuji 
za skvělou práci a nasazení – Hana Špačková, Mraveniště

Pro děti a rodiče

52 texty.kuryr@ricany.cz



Ve  čtvrtek 2. října 
od  13 do  17 hodin 
na  zahradě jesliček 
a  mateřské školy 
Landie v  Orlické 
ulici č. 2188 v Říča-

nech proběhl již čtvrtý ročník dětského Biojarmarku.
Návštěvníci se mohli těšit na  tradiční program. K  pro-
hlédnutí a  zakoupení byly zdravé a  chutné biopotraviny 
od  ekologicky hospodařících farmářů, vybrat si mohli 
od ovoce a zeleniny přes bylinkové sirupy a čaje, kravské, 
ovčí a kozí sýry, jehněčí klobásy, maso od společnosti Bio-
park, čerstvé pečivo z biopekárny paní Holaňové, výborné 
a zdravé sušenky z Biopekárny Zemanka, křupavé plátky 
a směsi od společnosti Extrudo Bečice. Vlastní stánek s ši-
rokým sortimentem bude mít i naše nová prodejna zdravé 
výživy Landie, kterou jsme otevřeli v létě v Hloubětíně.
Na biojarmarku se podával kvalitní a voňavý čaj od naše-
ho tradičního partnera Sonnentoru, který je jedním z ta-
hounů ekologicky odpovědného hospodaření a průkopní-
kem biotrendů, a lahodnou fair trade kávu od firmy Miko 
káva. Na místě vařily Madlenka s Janou dobroty z tradič-
ních i netradičních surovin a rády poradily, jak zdravé po-
krmy šetrně připravovat.
Bohatý doprovodný program čekal nejen na děti, včelím 
světem provedl energií a  nápady nabitý pan Dolenský 
s kolegy z Pro-bio ligy, lákadlem byl jistě pozorovací včelí 
úl s včelkami, Muzeum Říčany tradičně moštovalo a nově 
učilo všechny návštěvníky tkát na  stavu a  příst na  kolo-
vrátku. Dlabání dýňových strašidýlek patří k  nejoblíbe-
nějším činnostem malých i velkých, nepřišli o ně ani letos. 
Novinkou byl malířský koutek naší výtvarnice Martiny 
Reidlové, která u nás ve školce s dětmi pracuje pravidel-
ně. Atmosféru biojarmarku zpestřil svým vystoupením 
i  dětský folklorní soubor Vonička s  pásmem valašských 
písní a tanců. 

Dětský biojarmark v landii

Dětský bazárek
V posledním srpnovém týdnu jsme na odboru sociálních 
věcí a zdravotnictví – sociálně právní ochrana dětí uspo-
řádali charitativní bazárek pro děti ze sociálně znevýhod-
něných rodin. Již během roku jsme rodinám rozdávali po-
třebné oblečení či boty, a proto nás napadlo zorganizovat 
oficiální akci. Uspořádali jsme sbírku mezi svými přáteli, 
kolegy i úplně cizími. Sbírku jsme také podpořili vytvoře-
ním akce na sociální síti.
Na bazárek pak byly pozvány děti, které přicházely v dopro-
vodu rodičů, a společně vybírali, co se jim líbí a co potřebují. 
Bazárek probíhal v prostorách MěÚ Říčany – OSVZ – OS-
POD. Každý, kdo přišel, si něco odnesl. Máme velkou radost, 
kolik věcí jsme rozdali. Nesmíme však zapomenout ani na to, 
jakou radost máme z toho, že je ještě tolik dobrých lidí, kteří 
se rozhodnou dát velice krásné a mnohdy téměř nenošené 
kousky pro dobrou věc. Chtěli bychom tedy moc poděkovat 
všem, kteří jakoukoli měrou na bazárek přispěli a díky nimž 
jsme mohli vykouzlit úsměv na nejedné dětské tváři. Bazár-
ku se zúčastnilo celkem 43 dětí ze sociálně znevýhodněných 
rodin. Pokud se některé rodiny nemohly zúčastnit osobně, 
věci jsme jim po domluvě dovezli.
Toto však nebyla první ani poslední akce, kterou OSVZ – 
OSPOD uspořádal. Již nyní připravujeme zimní bazárek, 
kde chceme dětem poskytnout teplé zimní oblečení.
Jako další OSPOD připravuje akci s názvem „Lumpačení 
Na Fialce“ pro sociálně znevýhodněné děti, která proběh-
ne už na podzim. Jak název napovídá, akce se bude konat 
v Centru pro volný čas Na Fialce, kde na děti bude čekat 
den plný zábavy a her.
A před Vánocemi 4. 12. proběhne již tradiční Mikulášská 
besídka. Jako každý rok nás navštíví Mikuláš s čerty i an-
děly se spoustou dárečků, ovoce a sladkostí. Na děti čeká 
bohatý program.
Tyto akce můžeme uspořádat díky finanční podpoře vedení 
města Říčany a  také díky ostatním sponzorům, kteří nás 
podporují, ať už finančně, nebo materiálními dary. Velký 
dík patří Charitě Říčany, která finančně podporuje děti se 
zdravotním postižením a  letos pomohla vybavit do  školy 
prvňáčky ze sociálně znevýhodněných rodin. 

Jitka Červenková

Vážení rodiče, již pátým rokem vám 
nabízíme volnočasové aktivity pro vaše 
děti. I v letošním školním roce tomu není 
jinak. Máme připraveny přípravné kur-
zy k  přijímacím zkouškám na  osmiletá 
gymnázia a na SŠ z matematiky i z čes-

kého jazyka a k talentovým zkouškám na umělecké školy.
Dále sportovní aktivity pro kluky i holky, pro menší i pro vět-
ší: volejbal, florbal, pohybové hry, tanečky s Martinou.
Více informací naleznete na webu 1. ZŠ Říčany: www.zs-
-ricany.cz/web/domino.
Budeme se těšit na spolupráci s vámi

Helena Vydrová, Šárka Kapinusová
koordinátorky DOMINA

ze života škol(ek)
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Další školní rok se rozjel na  plné 
obrátky. V  NEMU  zahajujeme již 
9. rok naší činnosti. S dětmi jsme si 
zavzpomínali na  prázdninový pro-
gram, kdy jsme se dozvěděli něco 
o  naší historii. Děti se setkaly s  Ja-
nem Žižkou z Trocnova i Karlem IV. 

V lese objevily Bruncvíka se lvem, zahrály si na dívčí válku 
a vydaly se po stopách praotce Čecha na horu Říp. Pro-
žitkové a projektové učení  je hlavním pilířem naší práce 
s dětmi. Děkujeme panu Petráčkovi za možnost koupání 
v bazénu na pozemku firmy EMA, rp.s.r.o.  
V NEMU nás čeká rok plný novinek, výletů, divadel a dal-
ších akcí pro  děti a jejich rodiče. Jednou z nich  jsou Mary’s 
days, kdy k nám do školky chodí na celý den Američanka. 
Děti si mohou prakticky ověřit své znalosti angličtiny při 
komunikaci s novou paní učitelkou, která výborně zpívá 
a hraje na hudební nástroje.
MŠ NEMO chce být otevřená široké veřejnosti,  proto 
zveme všechny rodiče na přednášku PhDr. Ivety Míkové, 
která se uskuteční ve čtvrtek 16. 10. od 16.00 hod. v pro-
storách MŠ NEMO na  téma „Školní zralost dětí“. Při 

této příležitosti se můžete podívat, jak to u  nás vypadá. 
Přednáška je zcela zdarma, prosíme rodiče, aby si zajistili 
hlídání dětí, pokud nenavštěvují MŠ NEMO.
Dále nabízíme možnost si přijít k nám zacvičit s Pavlou 
Plíhalovou a to každou středu od 18.30 do 19.30 hod. Vy-
užíváme ower bally, gumičky, stepy a činky.

Těší se na vás kolektiv MŠ NEMO

Nový rok v Nemu

Hned ve  druhém týdnu nového školního roku se v  MŠ 
Sofie naplno rozeběhla předškolní příprava. Cílem před-
školní přípravy je připravit děti na vstup do základní školy 
tak, aby pro ně přechod z mateřské do základní školy byl 
pohodový a bezproblémový. 

Po celý školní rok, zejména však do doby zápisů na základní 
školy, s dětmi procvičujeme zábavnou formou avšak cíleně 
smyslové vnímání: zrak, sluch, hmat. Děti se naučí pozoro-
vat svůj dech a celé tělo, vnímat jeho pohyb, napětí a uvol-
nění. Vyzkouší svůj hlas jako nejpřímější „hudební nástroj“ 
a nositele dorozumívání – řeči, její intonaci, melodii, kterou 
vyjadřujeme nálady a postoje. S předškoláky takto v mateř-
ské škole Sofie pracujeme každé odpoledne třikrát týdně. 

Pro děti z ostatních mateřských škol se zájmem o předškol-
ní přípravu při využití našich zkušeností, prostředí a Mon-
tessori pomůcek jsme připravili kroužek předškolní pří-
pravy, ve kterém budeme procvičovat tyto dovednosti:
pozorování světa všemi smysly
l rozvíjení sluchové a zrakové analýzy, vnímání
l koncentrace a udržení soustředěné pozornosti
l schopnost následovat více pokynů 
l trénink krátkodobé paměti 
l zdokonalování kvality řeči, nácvik vyprávění 
l procvičování a prohlubování pravolevé orientace
l uvolňování zápěstí i celé ruky, grafomotorická cvičení
l správné držení tužky 
l upevňování logických vztahů a  vazeb mezi předměty, 
obrázky, slovy
l uvědomování si osobní pozice v novém kolektivu
Při naší „cestě za první třídou“ budeme při rozvíjení jed-
notlivých dovedností intenzivně využívat Montessori po-
můcky, pískovničku a další didaktické materiály.

Všem dětem přejeme klidný start do nového školního roku!
Za tým MŠ i ZŠ Sofie

Patrik Matlák, ředitel MŠ a ZŠ Sofie

Termín:	 vždy	ve	ČT	od	15.00	do	16.15	
Kde:	 MŠ	a	ZŠ	Sofie,	Žižkova	12,	Říčany
S	kým:	 Iveta	Limburková,	Petra	Porubová
Pro:	 skupinu	maximálně	10	dětí
ZAčÍNáME 8. 10. 2014 – přihlásit	se	lze	emailem	
na	info@zs-sofie.cz

Předškolní příprava v mateřské škole Sofie 
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Dovolte mi seznámit vás, občany Říčan, 
s tím, co je u nás nového.
Studium na naší škole zahájilo 717 žáků, což 
je o 40 žáků více než v loňském školním roce.
Škola realizuje svou profilaci – rozvoj hu-
debních a  jazykových schopností. A  letos ji 

obohatí o  nové aktivity. Už podruhé nastoupili někteří 
prvňáčci do třídy, v níž výuka probíhá dvojjazyčně.
Projekt rozšíření výuky hudební výchovy je realizován 
šestým rokem. Pro výuku profilačního předmětu bylo 
nově otevřeno Hudební studio Bezručovka, které před-
stavuje moderní zázemí pro práci s talentovanými žáky.
Nově škola nabízí možnost získání mezinárodní zkoušky 
z  angličtiny. Navázali jsme spolupráci s  Evropským cen-
trem jazykových zkoušek. Žáci budou procházet příprav-
ným kurzem s cílem získat na jeho závěru certifikát z Uni-
versity of Cambridge, určeného žákům základních škol.
Získali jsme dotaci v  rámci výzvy MŠMT č. 55. Díky ní 
bude realizován projekt s názvem „Škola bez hranic“. Cí-
lem projektu je rozvoj jazykových schopností žáků druhého 
stupně a příprava na budoucí výuku metodou CLILL.

Během letních prázdnin se škola 
proměnila skoro k nepoznání: 
Již při vstupu do areálu školy vás přivítá naše nové víceú-
čelové hřiště s umělým povrchem. Druhé venkovní hřiště 
dostalo zcela nový kabát – povrch, který byl za dobu uží-
vání již ve velmi špatném stavu, byl vyměněn a i ono nyní 
září novotou. Máme tak nyní dvě kvalitní sportoviště, kte-
rá využijí nejen žáci v hodinách tělesné výchovy, ale i děti 
ze školní družiny a z centra volného času Mraveniště.
Když vstoupíte do budovy, první co uvidíte, je nově řešený 
prostor školních šaten. Drátěné klece jsou nenávratně 
pryč a místo nich stojí barevné šatní skříňky. Prostor zís-
kal nový vzhled a především vzrostla jeho účelnost. Každý 
žák má svůj úložný prostor a měli bychom konečně pře-
stat řešit ztráty věcí, které byly dosud na denním pořádku. 
Postoupíte-li do prvního patra, můžete se zastavit v nové 
školní knihovně a  studovně. Není sice ještě plně v  pro-
vozu, ale přípravy k otevření finišují. Díky získané dotaci 

550 000 Kč z SZIF jsme mohli zcela nově a moderně upra-
vit stávající knihovnu a probouráním se do vedlejší učebny 
připojit i tak potřebnou studovnu. Oba prostory jsou vyba-
vené moderním nábytkem, interaktivní technikou – tabule, 
tablety, počítače. Knižní fond se rozrostl o 380 nových textů 
různého žánru jak v češtině, tak i cizojazyčných. Knihovna 
a studovna bude využívána v rámci výuky a odpoledne bude 
denně otevřena až do 16 hodin, tak, aby si zde mohly děti 
knihy půjčovat, zpracovávat referáty, vyhledávat informace 
na internetu. Odpolední provoz budou zajišťovat profesio-
nální knihovnice. Knihovna by měla v budoucnu také reali-
zovat besedy s autory a různé literární dílny.
Svou exkurzi po  budově můžeme zakončit v  patře dru-
hém, kde se díky uvolněnému prostoru po staré knihovně 
1. stupně mohla vybudovat návštěvní místnost pro účely 
jednání s rodiči.
Cestou pak můžete nahlédnout na terasu školy, kde došlo 
díky projektu knihovny k revitalizaci zeleně terasy.
A co nás ještě v tomto školním roce čeká? Realizace nových 
projektů „Dotkněte se inspirace“ a  „Vědou k  vzdělání 
a vzděláním k vědě“. První z projektů je zaměřen na vzdělá-
vání učitelů v práci s nejmodernějšími komunikačními tech-
nologiemi a jejich implementací do výuky. Druhý projekt je 
zaměřen na podporu aktivit školního přírodovědného klubu.
Tečkou na závěr je pak skutečnost, že se přes prázdniny 
„narodil“ Spolek Bezručovka. Jde o spolek rodičů a přá-
tel školy, který nám bude vydatným pomocníkem v reali-
zaci všech našich aktivit. 
O všech aktivitách se můžete podrobně dovědět na našich 
webových stránkách www.2zsricany.cz. 
Dovolte mi popřát našim žákům, učitelům a rodičům po-
hodový a na zážitky bohatý školní rok.

Marie Lejčková, ředitelka školy

bezručovka zahájila školní 
rok 2014 – 2015

ze života škol(ek)
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ze života škol(ek)
Hudební studio Bezručovka v provozu
Naše škola mohla díky získané dotaci z fondu SZIF usku-
tečnit jeden ze svých plánů – vytvořit moderní zázemí pro 
výuku hudební výchovy, která je profilačním předmětem 
našeho vzdělávacího programu.
Vyhlašovatel programu rozvoje venkova Leader (osy IV) 
pro region Ladova kraje a okolí byla MAS Říčansko o.p.s.
Projekty jsou spolufinancovány Evropskou unií z evrop-
ského zemědělského fondu pro rozvoj venkova v  rámci 
osy IV. Leader programu rozvoje venkova ČR.
Celková dotace byla: 279 828 Kč.
Cílem projektu bylo zlepšení zvukových podmínek stáva-
jící učebny hudební výchovy, modernizace nástrojového 
vybavení a  rozšíření didaktických možností celé učebny.      
Realizace: Projekt předpokládal nákup vybavení – hu-
debních nástrojů, moderních komunikačních technolo-

gií (interaktivní tabule, výukový program, PC, ozvučení) 
a akustického obložení stropu studia.
Nyní je vše hotovo a výuka v učebně se rozběhla na plné 
obrátky. 
Na konci školního roku při zahradní slavnosti jsme studio 
slavnostně otevřeli. Součástí oslav byl i křest hudebního 
nosiče, který vznikl v novém studiu a na němž škola pre-
zentuje hudební schopnosti žáků. 
Ráda bych poděkovala zřizovateli, který projekt předfi-
nancoval a k zdárné realizaci přispěl 10% spoluúčastí.

Marie Lejčková, ředitelka školy ZŠ Říčany, Bezručova 94

Jak jsme začali v Nerudovce
Jak začal náš nový školní rok? Jako každoročně slavnostním 
zahájením a setkáním všech žáků a pracovníků školy. Na prv-
ní pohled bylo vidět, že se ve škole o prázdninách něco dělo. 
Nově vymalované třídy 2. stupně, nové pomůcky a hračky.
Sešlo se nás také více, máme více prvňáčků, dětí v  pří-
pravné třídě, ale i v dalších třídách máme nové kamarády. 
Na zahájení nového školního roku se přišla podívat mís-
tostarostka města paní Karla Egidová, která popřála všem 
úspěšný a klidný školní rok.
Nezahálíme, máme program hned od začátku. Malé děti se již 
zúčastnily třetí vycházky do okolí Říčan. Tato aktivita je plně 
hrazena z  prostředků krajského úřadu – projektu „Hrátky 
s  přírodou“. Poznaly, jaká je příroda na  podzim, zahrály si 
super hry. Program připravili pracovníci z říčanského muzea.

Co nás čeká ještě v  nejbližším období? Zahájení programů 
minimální prevence – tyto programy jsou hrazeny z OP VK, 
státního rozpočtu. Další z akcí je zapojení do projektu v rám-
ci dopravní výchovy s Cestou integrace. Škola se zapojí také 
do  akce „Nejvíce čtoucích a  poslouchajících osob v  jednu 
dobu“. Celou akci připravili pracovníci z MěK v Prachaticích. 
Číst a poslouchat se bude 10 minut, ukázky budou z nové kni-
hy spisovatele Hynka Klimka a ilustrátorky Zdeňky Študlaro-
vé „O víle Majolence a profesorovi z Prachatic“. Pokud se vše 
povede, vznikne i díky nám zápis do Knihy rekordů ČR. 
Starší děti se připravují na další kolo Ekoolympiády v Kos-
telci nad Černými lesy. Zde budou soutěžit čtyřčlenná druž-
stva. Letošním tématem je „Půda a nerostné bohatství“.
No není to na první měsíc určitě málo, všichni se těšíme 
na další plánované a připravované akce.

kolektiv ZŠ Nerudova

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
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ZáKlADNí ŠKOlA u ŘíČANSKÉHO leSA  
aneb PODZImNí ZPRáVy OD leSA

POZVáNKA
DRAKIáDA 30. 10. 
15.00 – 16.00 hod.
Zveme děti a rodiče na Drakiádu 
2014 na zahradě školy. Soutěž 
o nejoriginálnějšího draka, hry 
a soutěže.

Inkluze
V srpnu 2014 se Základní škola u Ří-
čanského lesa ve  spolupráci s  Univer-
zitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí 
nad Labem zapojila do  evropského 
projektu Cesta k inkluzi: od segregace 
k  pozitivní diverzitě ve  školství, který 
je spolufinancován z Evropského sociál-
ního fondu a  státního rozpočtu České 
republiky. V  rámci projektu na  škole 

vznikne pilotní strategický plán pro vy-
tvoření rovnějšího přístupu ke vzdělání, 
respektive pro vytvoření rovných příle-
žitostí ke vzdělání všem dětem. Říčany 
se staly stěžejním bodem projektu pro 
Středočeský kraj, kdy budou vedoucí 
pracovníci škol a školských zařízení 
mít možnost se vzdělávat v  rámci 
zahraničních stáží do Finska a Anglie, 
v rámci akreditovaného kurzu Nebojte 

se inkluze a dalších vzdělávacích 
akcí, zaměřených na tvorbu rovných 
příležitostí všech žáků ve školách. 
Cílem projektu je informovat laickou 
i odbornou veřejnost o tom, že každé 
dítě někdy potřebuje individuální 
přístup a metodicky připravit školy, 
které jsou zodpovědné za vytvoření 
rovných příležitostí ve vzdělávání.

Kolektiv ZŠ

Mezinárodní projekty 
se zahraničními 
školami
V  minulém školním roce jsme 
úspěšně začali projekt spolupráce 
učitelů a  žáků ve  výuce angličtiny. 
Projekt se odehrává na  virtuálním 
portálu eTwinning, který je bezpeč-
ným a  bezplatným portálem pro 
projektovou spolupráci a  komuni-
kaci učitelů v  Evropě. Do  projek-
tu se zapojily školy ze Španělska, 
Turecka, Polska a  České republiky. 
Projektu se zúčastnili žáci 3.-6. 
ročníků a  zpracovávali témata jako 
např. “Představování se”, “Veliko-
noční tradice”, “Vánoce”, “Zvířa-
ta”. V  letošním školním roce před-
pokladáme užší spolupráci právě se 
španělskou základní školou. Naše 
vzájemné kontakty vznikly již v roce 
2014 na kontaktním semináři učite-

lů, který každoročně pořádá právě 
portál eTwinning. 
Naše škola je také zapojena do  ev-
ropského projektu Europa macht 
Schule. Tento projekt zprostřed-
kovává kontakty základních škol 
a  zahraničních studentů programu 
Erasmus v  České republice. Naše 
škola díky tomuto programu hos-
tovala a  chystá se opětovně přivítat 
studenty z  Anglie a  Německa, kteří 
studují na Univerzitě Karlově v Pra-
ze. Hodiny angličtiny a  němčiny 
žákům druhého stupně proto oživí 
tematické přednášky rodilých mluv-
čích v cizím jazyce.
V letošním školním roce se chystáme 
zapojit do některého z projektů pro-
gramu Erasmus +, který umožňuje 
spolupráci mezi školami v  Evropě 
a  výjezdy žáků za  poznáním jiných 
kultur a procvičení cizího jazyka.

Kolektiv ZŠ

Milí rodiče a  přátelé nejen Základ-
ní školy u  Říčanského lesa, máme 
za sebou prvních čtrnáct dní nového 
školního roku, který jsme pracovně 
nazvali „Školní rok s úsměvem“.
Bývalý pan ředitel předal novou 
a krásnou školu 31. července. Do za-
čátku školního roku zbývaly pouhé 
čtyři týdny…
Spolu s  ředitelem školy 31. červen-
ce odešla bez předchozí informace 

a  předání agendy účetní, ekonomka 
a  hospodářka v  jednom (zaráží nás 
nestandardní spojení funkcí). Účetní 
dokumenty školy jsou netransparent-
ní, což ztěžuje práci nové hospodářce 
a novému účetnímu. Ti se kromě svých 
aktuálních úkolů snaží uvést do řádné-
ho stavu agendu z minulých let. 
V  roce 2012/2013 předchozímu ředi-
teli odešlo osm učitelů. Téměř všichni 
aprobování. V   roce 2013/2014 se 
nejdříve jednalo o sedm učitelů, téměř 
všech plně aprobovaných! Přestože 
bývalý ředitel věděl, kolik dalších pe-
dagogů odejde ještě v srpnu (další čty-

ři učitelé a hlavní vychovatelka), nebyl 
ochoten ani tuto informaci novému 
řediteli sdělit. Takové jednání považu-
jeme za nekolegiální. 
I  přes počáteční těžkosti je pozitivní 
stránkou této zprávy fakt, že všechny 
děti mají své třídní učitele. Někteří 
učitelé se na  naši školu rádi vrátili. 
Učitelé se svými žáky se již začínají 
zapojovat do  akcí města, projektů 
školy, plánují výlety a  aktivity, které 
podpoří kvalitní vzdělávání.
Nabízíme našim žákům, rodičům i uči-
telům podnětné a laskavé prostředí.

Vedení školy

ze života škol(ek)
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ICT ve výuce
Posledním větším projektem školy je 
zapojení do  projektu „Kooperativní 
model rozvoje ICT dovedností uči-
telů“ v  rámci Operačního programu 
Vzdělávání pro konkurenceschop-
nost. Tento počin byl iniciován býva-
lým panem ředitelem, za což mu patří 
náš dík. Grant škole umožní nakou-
pit dvacet dotykových zařízení pro 
žáky, které budeme používat v  nej-
různějších předmětech pro nejrozlič-
nější úkoly. Učitelé školy se v  rámci 
několika seminářů naučí efektivně 
využívat dotyková zařízení ve  výuce, 
což je bezesporu jeden ze správných 
směrů, kterým se výuka ve 21. století 
ubírá. V  posledním semináři nazva-
ném „Oborová didaktika“ se učitelé 

rozdělí podle svých předmětů a  bu-
dou seznamováni s  možnostmi, kte-
ré jim tato zařízení nabízejí. Věříme, 
že používání mobilních dotykových 

zařízení se postupně stane nejen 
zpestřením výuky, ale i  její nedílnou 
součástí.

Kolektiv ZŠ

Zahájení nového 
školního roku 
1. září jsme v  aule našeho gymná-
zia slavnostně zahájili školní rok 
2014/15. Do  prvních ročníků jsme 
uvedli šedesát dva nových žáků. 
Součástí slavnostního zahájení bylo 
i  odměňování žáků, kteří v  loňském 
školním roce nejlépe reprezentovali 
naši školu v nejrůznějších oborových 
soutěžích.
Ráda bych ještě jednou popřála na-
šim studentům a  pedagogům, aby 

byl nadcházející školní rok po  všech 
stránkách úspěšný.

A. Martinková

Začátek školního roku 
očima sextánky
A je to zase tady! Tuhle větu si na za-
čátku září řekne asi každý školák 
i  student. Brzké vstávání a  hodiny 
a hodiny sezení ve školních lavicích. 
Já, která chodím již šestým rokem 
do  našeho drahého gymnázia, vždy 
ráda sleduji nadšené prvňáčky s  ak-

tovkami na  zádech. Je to moment, 
kdy bych se chtěla proměnit v  šesti-
letou holčičku. Nikdo je totiž neupo-
zorňuje na to, že škola není procház-
ka růžovým sadem. A  tak s  radostí 
a naivitou spěchají do jejích dveří.
Když si však odmyslíme obtíže, které 
škola přináší, najdeme také hezké dny 
a hezké vzpomínky. Znovu uvidíme ka-
marády a budeme mít spoustu školních 
akcí. Takže ať je škola jakkoli náročná, 
kdyby nebyla, byl by náš život chudší. 

 J. Donátová, sexta, upraveno 

Cyklistický výcvikový 
kurz 
Vzdělávací plán Gymnázia, Říčany 
uznává řecký ideál kalokagathie, a tak 
nám, studentům sexty a  2. ročníku, 
nadělil do  vínku kromě tradičních, 
již s  rezignací přijímaných povinnos-
tí i  příležitost zúčastnit se týdenního 
cyklistického výcvikového kurzu. Ti 
z nás, kteří nabízenou rukavici zvedli, 
proháněli tak mezi 8. a 13. zářím mís-
to mozkových závitů svá jízdní kola.
Abychom svým sportovním výkonům 
napomohli, přemístili jsme se ze zákeř-
né středočeské pahorkatiny do příhod-
nějších končin jižních Čech, konkrétně 

ze života škol(ek)

63



Střední odborná škola stravování Říčany, s. r. o.
Jiráskova 1519, 251 01 Říčany
Máme rádi to, 
co děláme. Již 
třetím rokem 
můžete v  Ří-
čanech potkat 

žáky Střední odborné školy stravo-
vání. Jedná se o  školu poměrně ma-
lou, ale zájem žáků o denní i dálkové 
studium je velký a škola už má k naší 
radosti své dobré jméno. 
Škola klade důraz na  kvalitu a  od-
bornost výuky i  odborných pracovišť. 
Vstřícné vedení školy a  rozumní pe-
dagogové preferují vzájemný respekt 
a  umožňují individuální přístup. Díky 
rodinnému prostředí vládne ve  škole 
příjemná atmosféra.
Pro své žáky škola pořádá odborné se-

mináře, kurzy a odborné exkurze. Žáci 
se také účastní soutěží, na kterých získa-
li několik ocenění, např. Makro kuchař-
ský pětiboj 2014 nebo gastronomická 
soutěž s  mezinárodní účastí Gastro 
Poděbrady 2014. Škola již podvakrát 
zajišťovala slavnostní raut města Říčan.
Odborným garantem školy je mis-
tr české gastronomie, pan Jaroslav 
Sapík – prezident Československých 
kuchařů (pro zajímavost vařil prezi-
dentu Václavu Havlovi nebo královně 
Alžbětě II.). V jeho restauraci U Sapí-
ku na  Klokočné žáci každý rok pre-
zentují, co umí, co se v průběhu roku 
naučili. Letos pozvání přijal i ministr 
školství, mládeže a tělovýchovy Mar-
cel Chládek.

Že jde o  školu, která má prestiž, 
svědčí skutečnost, že žáci s výučním 
listem z  této školy opravdu najdou 
uplatnění na  trhu práce. Někteří 
z  nich už mají (po  skončení školy) 
nabídku na  trvalý pracovní poměr 
a  to jak v  oboru kuchař-číšník, tak 
v oboru řezník nebo cukrář.
A někteří z nich uvažují, že svoji odbor-
nost ještě rozšíří o nový učební obor
PIVOVARNÍK–SLADOVNÍK, kte-
rý bude škola otvírat od  školního 
roku 2015/16.
Je hezké přijít tam, kde vidíte, že mají 
rádi to, co dělají – prostě je to baví. 
A žáky střední školy jen tak neoblafnete.

Klára Rudolfová,
výchovný poradce školy
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Volby do žákovského 
zastupitelstva
Ve  středu dne 17. 9. byli ve  volbách 
do Žákovského zastupitelstva zvoleni 
tři studenti, kteří budou reprezentovat 
naše gymnázium a  podílet se na  rea-
lizaci úkolů a cílů Žákovského zastu-
pitelstva města Říčany. Z devíti navr-
žených získali nejvíce hlasů Anežka 
Kabátová z  oktávy, Arian Majid 
z kvinty a Václav Steinhaizl z kvarty. 
Jmenovaní žáci nás budou zastupovat 
již 1. 10. 2014 v budově MěÚ v Říča-
nech na první ustavující schůzi žákov-
ských zastupitelů říčanských škol.

dř

do dětského tábora Nový Řadov u Strá-
že nad Nežárkou. Odtud jsme každý den 
vyjížděli za kulturními cíli, abychom se 
povznesli i  po  této stránce. Navštívi-
li jsme zámek v  Jindřichově Hradci 
a v Třeboni, kde jsme prošli také tamější 
pivovar a hrobku Schwarzenbergů, vy-
zvěděli, co se traduje o  barvě Červené 
Lhoty a jak je to s ní doopravdy, a někteří 
z nás zdolali i cestu na hrad Landštejn.
Kromě pikantností z  prohlídek míst 
výše zmíněných si odneseme hlavně 
vzpomínky na společné toulky městy při 
rozchodech nebo na  večery, které byly 
zcela v naší režii. Právě tyto chvíle pro 
nás byly nejhodnotnější a povznesly bod 
školního programu na vydařenou akci, 

ze které si neodnášíme 
jen kilometry v nohách.
Nic netrvá věčně, a tak 
nastala i  ona poslední 
sobota, kdy nezbývalo 
než sbalit si svých pět 
švestek, naposledy sed-
nout na kola a vydat se 
směrem k  domovině. 
S  posledním šlápnu-
tím do  pedálů nám zůstal čas už jen 
na  souhrnná zhodnocení. Čas na  to 
říct, že počasí mohlo být lepší, ale taky 
mnohem horší. Že jsme cyklistický 
kurz ve zdraví a pohodě přežili a že vět-
šina z nás nevypustila duši ani jedním 
z možných způsobů.

Velký vděk patří našim profesorům, kte-
ří se postavili do  čela pelotonu a  dojeli 
s námi až ke zdárnému konci. Děkujeme 
vám! Sami se vracíme k  nabývání vě-
domostí ve školních lavicích a již teď se 
těšíme na vodu, která nás čeká příští rok.

Šárka Melicharová, sexta
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ERASMUS   
Na konci loňského roku bylo rozhodnuto hodnotí cí 
komisí Erasmus+ a Comenius
a ředitelkou Domu zahraniční spolupráce, že projekt 
naší školy na podporu vzdělávání pedagogů v anglic-
kém jazyce byl schválen! Projektu se účastnilo 357 
škol z celé republiky a naše škola skončila na 6. mís-
tě mezi 58 vybranými školami. V příští ch letech tedy 
vyjedou naše učitelky na zahraniční stáže, kde se 
budou zdokonalovat v anglickém jazyce. Veškeré 
náklady budou hrazeny z prostředků přidělených 
škole projektem Erasmus+.

NOVÉ PROJEKTY, ÚPRAVY A OPRAVY V 1.ZŠ 
NA MASARYKOVĚ NÁMĚSTÍ
Během několika uplynulých měsíců probíhaly ve škole 
úpravy a rekonstrukce některých vnitřních prostor 
v hlavní budově u kostela na Masarykově náměstí .
Z fi nančních prostředků školy byla zrekonstruována tří-
da v přízemí vedle hlavního vchodu, která bude slou-
žit jako učebna výtvarné výchovy, později jako kmeno-
vá třída,a v odpoledních hodinách tu bude nadále sídlit 
družina. Je zde nová podlaha, tabule, vestavěné skříně a 
nábytek, byla vyměněna topná tělesa a nově vymalová-
no - vše celkově za cca 250 ti síc.
V 1.patře proběhla celková rekonstrukce kabinetu bio-
logie, rekonstrukce stála kolem  105 000, a byla hrazena 
z rezervního fondu školy.
Město přispělo na nová okna s bezpečnostními skly 
v tělocvičně dotace byla v celkové výši 300 000,- Kč. Při 
výběrovém řízení se podařilo ušetřit 38 000,- Kč. 
V druhé budově školy U Soudu, kde sídlí 1. stupeň, byla 
dokončena rekonstrukce bývalého školnického bytu 
v přízemí, který od 1. září funguje jako nová plnohod-
notná třída.Město do této rekonstrukce vložilo částku 
přes 450 000,- Kč a částka přes 550 000,-Kč byla čerpá-
na z rozpočtu Ministerstva fi nancí.  
Zcela zásadní pozornost ale zasluhuje PROJEKT 
GEOPARKU, s jehož realizací se započalo v červenci 
na školní zahradě u hlavní budovy. V červnu proběhla 
pro veřejnost prezentace projektu v budově školy, kte-
rá měla za cíl seznámit zájemce a obyvatele nejbližšího 
okolí s hlavní myšlenkou celé stavby.
V Říčanech vzniká unikátní projekt - Didakti cké centrum 
geologie, které bude koncipováno tak, aby se v něm 
děti , žáci školy, ale i studenti  a pedagogové z jiných škol 
v republice, a dokonce i studenti  VŠ, naučili prakti cky 
využívat ve výuce řadu odborných informací a akti vit. 
V rámci projektu bude pracovat přírodovědný kroužek, 
bude pořádána řada workshopů i možnost individuál-
ních konzultací se zaměřením na zpracování a určová-
ní hornin, výrobu výbrusů, rýžování těžkých minerálů, či 
na pokusy demonstrující vulkanickou činnost.
Za fi nančního přispění města Říčany zatí m vznikly v zad-
ní části  zahrady základy zahradní dílny, která bude slou-
žit jako prakti cká učebna. 
Celá unikátní přestavba vzniká v rámci evropského pro-
jektu „Vědou ke vzdělání, vzděláním k vědě“.
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Mladí muzikanti z  po-
pulárního seskupení 
„Říčanská sedma“ 
ze ZUŠ Říčany, kte-
ré vede pan učitel Jiří 
Odcházel, navštívili 

od 18. do 21. září 2014 malebné německé město Borken, 
které leží  20 km od holandských hranic. Říčanští muzi-
kanti si zahráli na  hudebním festivalu „Borkener Stadt 
musik“. Děkujeme za  možnost zúčastnit se takovéto 
skvělé akce, kdy se borkenské náměstí rozeznělo hud-
bou. Poděkování patří především paní Radce Mandátové  

a  Petře Šmolíkové, které nám tuto spolupráci nabídly a  
hodně pomohly s prvopočáteční komunikací, městu Říča-
ny za finanční příspěvek na cestu, řediteli Hudební školy 
v Borkenu panu Ulfu Hoppenau a jeho ženě Zuzaně a ro-
dinám, u kterých byly naše děti ubytovány. Strávili jsme 
sice v Borkenu pouze dva dny, ale na tyto dva dny budeme 
dlouho vzpomínat. Krásné město plné hudby, příjemní 
lidé a mnoho dalších pěkných zážitků nám připravili bor-
kenští organizátoři a my doufáme, že jim to budeme moci 
v nejbližší době oplatit a ukázat jim zase naše město a náš 
region v celé svojí kráse. Místo dlouhých vět vystihne at-
mosféru naší návštěvy několik fotografií.

mladí muzikanti z Říčan navštívili borken

Ředitel hudební školy v Borkenu ulf hoppenau a ředitelka zuš Říčany Iveta Sinkulová

dechová sedmička s kapelníkem Jiřím Odcházelem na „červeném koberci“ Společná fotka

Sobotní oběd u pana ředitele ulfa a jeho ženy zuzany dechová sedmička při vystoupení

dechová sedmička na náměstí v Borkenu
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Výlet do litomyšle se vydařil!
Základní umělecká 
škola nabízí kom-
plexní výuku ve  všech 
oborech, jejíž součástí   
jsou i návštěvy koncer-
tů, výstav, divadelních 
představení a míst, kte-

rá se vážou k významným uměleckým osobnostem nebo 
událostem. Pro naše žáky jsme uspořádali první poznáva-
cí výlet, a to do Litomyšle. Součástí výletu byla návštěva 
rodného domu B. Smetany, návštěva zámku a prohlídka 
stálé expozice klavírů. Atmosféru výletu za poznáním naší 
hudební minulosti vystihuje několik fotografií.

Iveta Sinkulová, ředitelka ZUŠ Říčany
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Mezi námi

S městem Whitstable mají Říčany čilé styky již dvacet let 
a přátelé z obou stran se navštěvují na různých setkáních. 
Letos tedy padla volba na říčanskou jazzovou kapelu Jaz-
zmazec se zpěvačkou Terezou Bergmanovou. Radnice 
nám poskytla pěknou dodávku a  den před slunovratem 
jsme brzy ráno vyrazili na dlouhou cestu přes půl Evropy. 

Anglie nás přivítala sluncem
Po  patnácti hodinách nás uvítaly bílé útesy doverské 
na lodním trajektu, kde jsme stihli vypít dvě anglická piva. 
Jako zázrakem se nad mořem počasí vyjasnilo a my najeli 
z lodi do levého pruhu. Whitstable je z Doveru asi 50 km 
a po půlhodince naše dodávka zaparkovala u hezké vilky, 
kde bylo setkání s našimi hostiteli. Ti si rozebrali posádku 
do svých domovů a bylo to… Jsme v UK.
Přiznám se, že v Anglii jsem byl poprvé a moc se těšil. Zá-
žitky okamžitě nastoupily.
Nevím, jak probíhalo u  spoluhráčů ubytování a  sezna-
mování, ale mne si odchytla hlavní organizátorka Gillian 
Michael a po příjezdu asi v deset večer (pardon o hodinu 
méně – na lodi se nám předběhly hodinky) do hezkého bun-
galovu, manžel John hned otevřel láhve teplého piva. No – 
jiný kraj jiný mrav :-). Ráno po snídani jsem vyrazil k asi půl 
kilometru vzdálenému moři, kde v devět hodin běhali po bře-
hu sportem nadaní jedinci. Pak mě Gillian odvezla na nád-
hernou rozlehlou zahradu vikářství a stavěli jsme s Johnem 
stanové přístřešky pro nadcházejíci jazzový piknik. Ostatní 
členové kapely brzy dorazili a za dvě hodiny se zahrada napl-
nila hosty a vše mohlo začít. Kromě nás ještě dánská kapela 

Nielsen Swingtime a velký smíšený pěvecký sbor z Francie. 
Hezké odpoledne a pak večer v kulturním centru společná 
večeře fish and chips a klasické teplé plechovkové pivo. 

Hráli jsme v přístavní restauraci
Druhý den v  neděli po  typicky anglické snídani báječné 
počasí a  kouzelné chvíle, strávené v  malebném přístavu, 
courání po pláži po odlivu, sbírání mušlí a všudypřítomní 
rackové. Kolem druhé hodiny po obědě koncert v přístavní 
zahradní restauraci nacpané hosty a deset metrů od břehu 
moře – prostě paráda. Vystřídaly se tady čtyři kapely, včet-
ně dvou domácích, a náš bubeník Radek zaskočil u Nielsen 
Swingtime, protože jejich už byl dávno v Dánsku. Po kon-
certě večer skvělá párty u Gillian na zahradě, kde už jsem 
byl opravdu v náladě. S Johnem jsme vyprazdňovali flašku 
námořního navigačního rumu (vol. 65), takže než přišli 
hosté, byla ve vzduchu atmosféra anglicko-českého humo-
ru. Zajímavé, že dost podobného. No, nakonec jsme měli 
s Johnem stejné zahradní mokasíny, takže jak jinak...
Na  závěr párty jam session a  po  tanečku s  hostitelkou 
jsem asi ve dvě ulehl. Ráno v pondělí velká bolavá hlava.
Ale museli jsme vyrazit a zamávat Doveru – cesta dlouhá.
Tři anglické slunečné dny pominuly – četl jsem, že v An-
glii je za  celý rok tři dny hezky. Tak jsme je vychytali… 
Pak už jen pršelo :-) Shrnuto – milí lidé, úžasní hostitelé, 
malebný venkov, klid, moře, rackové, fish and chips, teplé 
pivo, muzika, humor a dlouhá cesta.
Good bye UK. Zase někdy příště!!

Luboš Malý, Jazzmazec, kytara

Slunovrat ve Whitstable
Všechno začalo tím, že jsem se dozvěděl 
o partnerství města Říčany s některými 
evropskými městy, velikostí srovnatelnými. A pak 
přišla nabídka z anglického Whitstable v hrabství 
Kent ve východní Anglii na jazzový minifestival, 
pořádaný právě na den letního slunovratu. 
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NeObyČeJNí ObČANÉ ŘíČAN /22.
Vzpomínky Dalibora Hofty
Vracím se ještě k lékařům, které jsem v Říčanech zažil jako 
chlapec a mladík. Pohybujeme se kolem druhé světové války 
a brzy po ní.
Nejznamenitější lékař, který v Říčanech působil, byl podle 
mne Jan Rýdl. Jak jsem zjistil z pramenů v místním mu-
zeu, lékařskou praxi zde provozoval od roku 1924. Ordina-
ci si otevřel v tehdy nově vystavěné nemocenské pojišťovně 
(dnešní poliklinice). Dodnes si pamatuji na velkou smalto-
vanou ceduli před vstupem ze Sokolské ulice: MUDr. Jan 
Rýdl, praktický a ženský lékař. Statný muž razantního vy-
stupování a  smělých, volnomyšlenkářských názorů měl 
brzy početnou klientelu. V čekárně bývalo nabito a pacienty 
navštěvoval i doma. Zprvu bydlel v jednom z bytů v horním 
patře nemocenské pojišťovny. Později si nechal postavit 
funkcionalistickou vilu vedle sokolského biografu, ve kte-
ré také do  konce svého života ordinoval. Po  komunistic-
kém puči roku 1948 Rýdlovi o dům přišli, krátce tam sídlil 
MUDr.  Zvolský, pak se interiér rozparceloval na  různé 
ordinace. Dlouho tu působili lékaři pro děti, bylo tu i tech-
nické oddělení zubařských ordinací. Po převratu roku 1989 
získali Rýdlovi potomci vilu v restituci zpět, ale protože je 
do Říčan nic netáhlo, byla na prodej. Zakoupil ji právník 
pan Berkovský, dnes je tam chirurgická a kožní ambulance.
Jan Rýdl se spřátelil s mým otcem a pečoval o zdraví naší ro-
diny. Říkalo se mu lékař-lidumil. Takřka vždy si věděl rady 
a neváhal za pacientem přijít i hluboko po půlnoci. Když jsem 
v dospívání vážně stonal se srdcem, dal mi poslední, jak říkal 
„zlatou injekci“ a přišel se asi v půl třetí ráno podívat, jestli 
jsem to přežil. „Je to dobrý, už má červený pysky.“ Na ten výrok 
nezapomenu. Léčil i moji první ženu Vlastičku. Po porodu 
na podzim 1945 měla stále teploty a kašlala. „Honzo, prosím 
tě, pošli ji na rentgen, mně se to nelíbí,“ naléhal na doktora 
můj tatínek. A on opáčil: „Víš co, Jindřichu, hleď si svýho hob-

líku a nekecej mi do medicíny.“ Věhlasný lékař se ale tentokrát 
mýlil, obavy byly na místě. Tatínek Vlastičku odvezl do vily 
v dnešní Purkyňově ulici nedaleko Mlýnského rybníka. Tam 
totiž sídlila Masarykova liga proti tuberkulóze. Plicní lékař 
dr. Chlada ji postavil před rentgen – a Vlasta měla skutečně 
v plicích kavernu, což bylo kritické. Následoval pneumoto-
rax, téměř rok v plicním sanatoriu v Žamberku, pak jsem ji 
měl střídavě doma a po nemocnicích. Do pěti let zemřela.
V době nacistické okupace se doktor Rýdl zapojil do odboje. 
Řadu lidí také zachránil před totálním nasazením na práci 
v  Říši. Během revoluce v  květnu 1945 projevil velkou sta-
tečnost. Co vím, tak neohroženě, s bílým praporem šel ještě 
s jedním vojákem (patrně s vojenským velitelem Vincencem 
Zemanem, o kterém se dočteme v publikaci Říčany v květnu 
1945) do školy na náměstí, obsazené německými vojáky. Vy-
jednali s nimi kapitulaci, aniž by Němci postříleli místní ob-
čany, jak se stalo třeba v nedalekých Velkých Popovicích. Vo-
jáci byli odvedeni do zajateckého tábora. Do uvolněné školy 
pak vnikli Říčanští a vyzbrojili se, neboť Němci zde zanechali 
zbraně. Také v tělocvičně vyrabovali vše, co po vojácích zbylo 
– deky, prostěradla, části oděvů, budíky a tak.
Jan Rýdl se stal předsedou Revolučního národního výbo-
ru Říčan. Ve vedení města jej pak po návratu z koncent-
račního tábora vystřídal můj otec. V červenci 1946 doktor 
Rýdl v pouhých třiapadesáti letech zemřel. Tento lékař se 
nedotkl alkoholu, ale byl silný kuřák, což se mu zřejmě 
stalo osudné. V závěru života ho sužovala zákeřná nemoc. 
Jaká přesně, to nevím. Jednou mi ukazoval skříň: „Dali-
bore, udělej mi tady ještě jeden fach.“ Skříň měl totiž plnou 
cigaret značky Egypt. Byly to tenkrát nejsilnější cigarety 
a on je dostával jako pozornost od pacientů... Ano, Rýdlo-
va ulice je pojmenována po něm.

Zaznamenala Renata Skalošová

V roce 1945 v Říčanech. Sedmý zprava je Jan rýdl.
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Antonín Švehla 
a Říčany
V tomto měsíci 28.10. oslavíme další 
výročí založení svobodného a  samo-
statného Československa, státu, je-
hož jsme jako Česká republika dědi-
ci. U této příležitosti si připomeňme 
osobnost Antonína Švehly, který byl 
vedle TGM hlavním spoluzakladate-
lem a jenž má také říčanskou vazbu.
Antonín Švehla (1873–1933) pochá-
zel z velmi početné rodiny, narodil se 
jako devátý ze čtrnácti dětí.  
Antonín Švehla se narodil do  selské 
rodiny Antonína a  Marie Švehlových 
v  Hostivaři. Jeho otec patřil mezi vý-
znamné osobnosti, protože nejenže 
byl spoluzakladatelem tělovýchovného 
spolku Sokol v Hostivaři, ale také hosti-
vařským starostou a jeho syn jej v tom-
to následoval. Díky otci se z  mladého 
Antonína Švehly stal řádný hospodář, 
což mu později nebránilo v  bohatém 
společenském životě. Po  vzoru svého 
otce (první místostarosta Sdružení čes-
kých zemědělců v  Království českém) 

byl aktivní v  mnoha hostivařských 
spolcích, hrál ochotnické divadlo, 
sportoval a učil se i na housle. V  roce 
1893 znovu obnovil sokolskou orga-
nizaci v Hostivaři a jejím členem zůstal 
celých 40 let. Při všech těchto činnos-
tech se soustavně vzdělával.
Agrární sdružení se 6. ledna 1899 pře-
tvořilo při Národní straně svobodomy-
slné v  samostatnou politickou stranu. 

Část zemědělských 
příznivců vytrvala 
v  této straně a  část 
stanula v řadách nové 
Agrární strany, ve kte-
ré hrál od  počátku 
významnou roli náš 
Antonín Švehla.
Antonín Švehla stu-
doval obecnou školu, 
tři roky na  nižším 
gymnáziu v  Praze 
a  jednu třídu němec-
kého gymnázia v Čes-
ké Lípě. Navštěvoval 
rovněž odbornou hos-
podářskou školu.
V  roce 1899 uzavřel 
sňatek s  Bohumilou 
Čečelskou, která mu 
byla pomocnicí a opo-
rou po celý život. Na-
rodily se jim dvě děti 
– Helena a  Antonín. 
Antonín Švehla v mlá-
dí krátce pracoval 
v hostivařské pobočce 
Národně socialistic-
ké strany. Politickou 
dráhu zahájil v  28 

letech jako člen Tiskařského a vydava-
telského družstva rolnického, později 
nazvaného Novina. Od konce 90. let 19. 
století byl intenzivně činný v agrárním 
hnutí a zasloužil se o vydávání deníku 
Venkov od  roku 1906, kdy první číslo 
bylo zdarma. V roce 1902 organizoval 
řepařský boj proti cukrovarnickému 
kartelu, který vyústil v založení Ústředí 
jednoty řepařů. Roku 1908 se stal před-
sedou České strany agrární. Téhož roku 
byl zvolen do  zemského sněmu za  vo-
lební obvod Říčany, do říšského sněmu 
nikdy nekandidoval.
„Co tam (ve  Vídni)? Divím se vždyc-
ky, že naši lidé tak po tom touží a že je 
Vídeň přitahuje. Myslím, že nejlepším 
místem k  našemu uplatnění je Praha, 
nikoliv Vídeň. Tam nejsme ničím. Tady 
můžeme být vším.“ (Antonín Švehla)
Na  konci první světové války v  roce 
1918 stál Antonín Švehla u  založení 
Národního výboru, jehož byl místo-
předsedou. Byl neformálním vůdcem 
mužů 28. října, kteří se podstatně 
zasloužili o  vznik samostatného Čes-
koslovenska. V  roce 1920 byl jme-
nován ministrem vnitra a  v  období 
let 1922–1929 byl předsedou tří vlád 
s krátkou pomlkou od března do října 
roku 1926, kdy byla v Československu 
úřednická vláda Jana Černého. Anto-
nín Švehla odešel z  politického živo-
ta roku 1929, musel jej opustit kvůli 
nemoci, 12. prosince 1933 zemřel. Je 
pochován na  hostivařském hřbitově. 
Čestnou stráž u hrobu tvořili sokolové 
a Selské jízdy, mj. také z Říčanska.

Pavel Černý
předseda Společnosti Ant. Švehly, spolek

si Vás dovoluje pozvat

v předvečer oslav státního svátku České republiky 28. října
na XII. ročník slavnostního shromáždění k uctění památky státníka

Antonína Švehly
v sobotu dne 25. října 2014 ve 14:00 hodin
 u busty Antonína Švehly na Praze 15

(v parčíku na rohu ulice Švehlova a Pražská)

Čestnou stráž bude držet Sbor selských jízd Jana Žižky z Trocnova.

Pozvány jsou osobnosti z kulturní, veřejné a akademické sféry.
Slavnostní setkání bude pokračovat v prostorách nedaleké

restaurace Na Kačabce (Praha 15, ulice Chalupnická 82/12)
s besedou a občerstvením.

předseda SAŠ o. s. Mgr. Pavel Černý (tel.: +420 608515271 - RSVP)
Dopravní spojení: zastávka Na Groši (bus X22, 101, 175, 177, 181, 296)

www.antoninsvehla.cz

FO
TO

: r
ud

OL
F F

La
ch

S

Mezi námi

73



Mezi námi

Plivnutí do tváře říčanské 
veřejnosti
Přestože jsem se chtěl vyvarovat komentářů do  doby 
konání komunálních voleb, byl jsem zděšen článkem 
pana Petrose Papadoupoulose v  předchozím čísle ří-
čanského Kurýra. 
Domnívám se, že osobní útok na  rodinu pana starosty 
lze považovat čistě a pouze za tah v předvolebním klání. 
Osobně však považuji za nevkusný především útok pro-
ti paní Kořenové, ale i starousedlíkům, kteří musí snášet 
po mnoho let stavbu, jejíž budovy, dle rozhodnutí soudu, 
nemají zákonné umístění.
Co víc mě však děsí, je zesměšňování a pohrdání říčan-

skou veřejností. Jak známo, občanská společnost je ne-
zastupitelný institut v demokratickém systému. Považuji 
tedy vyjádření pana Petrose Papadoupoulose za symbo-
lické plivnutí do  tváře říčanské veřejnosti, včetně více 
než 700 signatářů (do té doby největší počet v dějinách 
Říčan) petice proti výstavbě sídliště na Fialce, když tvr-
dí, že odpůrce výstavby může spočítat na prstech dvou 
rukou. Prostě jiný kraj, jiný mrav.
Je tedy pouze na říčanské veřejnosti, zda si nechá plivat 
do tváře, zda si přeje, aby zde vládla developerská, připad-
ně betonářská lobby.
S mým hlasem v urně tato klika dozajista nemůže počítat 
a  osobně si ani nepřeji vládu realitních makléřů v  Říča-
nech. A co ty občane?

občan Marek Štěpánek

Jako soused se musím bránit
Článek pana Petrose Papadopoulose z Kurýru září, kde 
mě líčí jako chamtivce, který se snaží obohatit na  jeho 
stavbě, mě uráží a nutí uvést věci na pravou míru. 
Je logické, že účastník řízení, který přímo sousedí s tak 
velkou výstavbou, se bude bránit a minimálně bude po-
žadovat zmírnění negativních důsledků, které mají vliv 
na jeho majetek a životní podmínky. Pan Papadopoulos 
bohužel podává informace zkreslené. Není pravda, že 
se naše požadavky zvyšují. Vše obsahuje již Stavební 
certifikát z  roku 2009, který nechal Petros Papadopo-
ulos s RIM vypracovat, a na jehož základě celé sídliště 
vzniká. Mezi požadavky byla i výměna oken (jen na již-
ní a západní straně), kde přímo sousedíme se stavbou. 
Firma, která okna vyrobila a namontovala, je opět chtě-
la demontovat, protože RIM je nehodlal ani po mnoha 
urgencích zaplatit.
Připojení kanalizace je vyvolaná investice, ke  které se 
RIM zavázal Stavebním certifikátem, kterým obešel 

obvyklé stavební řízení. Napojení kanalizace by bylo vel-
mi jednoduché, kdyby RIM splnil podmínku Územního 
rozhodnutí a  zaměřil stávající podzemní sítě. Protože 
tak neučinil, došlo k  tomu, že napojovací šachta je výš 
než naše kanalizace v  daném prostoru. Jelikož gravi-
tační zákon platí pro všechny a voda do kopce nepoteče, 
zbývá jediné, mnohem složitější řešení; rozkopání naše-
ho pozemku a  nejspíš i  vykácení vzrostlých stromů. Pro 
toto napojení jsem vypracoval podrobný výkres, který má 
všechny náležitosti, a  který byl konzultován na  Vodo-
právním úřadě v Říčanech. 
Rozhodně se nechci obohacovat na úkor jiného. V posled-
ním měsíci nám byl těžkou technikou dvakrát poškozen 
plot. Kvůli hluku a  prachu se nedají otevírat okna. Fa-
sáda domu je zaprášená. Cena okolních rodinných domů 
klesla, protože z klidné a tiché lokality se stává několika 
patrové sídliště. Je mi 87, doba se změnila, ale věřím, že 
zákony platí i  pro Petrose Papadopoulose a  on splní to 
minimum, v co se zavázal ve Stavebním certifikátu.

Jan Petříček

Za občanskou iniciativu rodičů dětí, jež navštěvují školu 
U Říčanského lesa, bychom vás rádi seznámili se skuteč-
ností, že při průběhu výběrového řízení na  ředitele této 
školy došlo k porušení zákona.
Vedení města Říčan, jakožto zřizovateli školy, jsme ode-
vzdali petiční archy s 420 podpisy na podporu stávajícího 
vedení této školy. Cílem bylo zachování nastavené kon-
cepce a metodiky výuky, jež jsme považovali za progre-
sivní a odpovídající moderním přístupům současných pe-
dagogických směrů. Vážili jsme si otevřenosti této školy 
a vstřícnosti ve spolupráci s rodiči. 
Usnesením Rady města Říčan č. 14-27-001 došlo nako-
nec ke  změně ředitele. Na  základě podezření, že došlo 

k  pochybení v  průběhu výběrového řízení na  tak důleži-
tou manažerskou pozici, jsme iniciovali podání Podnětu 
k přezkumu zákonnosti tohoto usnesení Rady, ale bylo 
nám sděleno, že k porušení zákona nedošlo.
S  tímto vyrozuměním jsme se neztotožnili a  požádali 
o  další přezkum Dozorový orgán Ministerstva vnitra, 
který si vyžádal stanovisko města Říčan a také stanovisko 
Ministerstva školství. Dozorový orgán konstatoval (č.j. 
MV-92708-9/ODK- 2014), že „usnesením rady ze dne 24. 
dubna 2014, č.14-18-003 město porušilo §2 odst.3 písm.f) 
vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního říze-
ní a konkursních komisích.“ 

Klára Kabátová

Porušení zákona při výměně ředitele Základní školy 
U Říčanského lesa
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Informace by se měly podávat do hloubky, přesně a ce-
listvě. Ze stanoviska MV ČR vyplývá:
1. Konkurzní komise byla jmenována usnesením rady 
číslo 14-18-003 ze dne 24. 4. 2014. Komise měla 7 
členů. 2 zástupci města, 1 zástupce Krajského úřadu 
Středočeského kraje, 1 odborník v oblasti státní správy, 
1 pracovník ZŠ u Říčanského lesa, 1 inspektor školní 
inspekce a 1 zástupce školské rady
2. Jmenovanému členovi školské rady v  době jmeno-
vání již však skončila platnost funkce. Tento fakt není 
v  souladu s  vyhláškou MŠMT. Porušení bylo tak ne-
závažné (ministerstvo hovoří o malé intenzitě), že ne-
vyžaduje kroky ze strany MV ČR na  ochranu zákona. 
Usnesení neruší ani kroky následné. 
3. Doporučení konkurzní komise bylo totiž jednoznač-
né a výsledek by byl stejný i bez zástupce školské rady. 
Hlavně však: konkurzní komise dává městské radě 
jen doporučení. Kdo bude ředitelem příspěvkové or-
ganizace, totiž určuje městská rada. 
4. Městská rada převzala doporučení konkurzní komi-
se a  dále pokračovala ve  výběru vhodného kandidáta 
osobními pohovory, testy zaměřenými na psychologic-
ký profil, týmovou spolupráci a testy na osobnostní rysy 

kandidátů. Teprve poté rozhodla hlasováním o jmeno-
vání nového ředitele.
5. Rozhodnutím rady dne 20. 6. 2014 byl jmenován 
ředitelem Dalibor Dudek. Toto rozhodnutí Minister-
stvo vnitra ČR nezpochybnilo a vlastně jej ani nepře-
zkoumalo. 
6. Dále byl napaden postup starosty Vladimíra Kořena, 
kde se Ladislav Musil snažil dovodit, že na zastupitel-
stvu mu byla upírána práva zastupitele. Ministerstvo 
vnitra ČR považuje postup starosty při vedení srpno-
vého zastupitelstva v Říčanech za správný v souladu 
se zákony ČR.
Proces změny na postu ředitele základní školy je vždy 
emotivní záležitostí. Věřte, že jsme celou záležitost pro-
bírali ze všech stran. Poslední příklad nekvalitní práce 
za všechny. Na Vánoce v roce 2013 jsme rozdělovali pe-
níze ušetřené na  elektřině a  plynu školám. Měl to být 
dárek našim žáčkům. ZŠ U  Říčanského lesa dostala 
na svůj účet 250 tisíc korun na pořízení pomůcek či vy-
bavení. Jak to s dárkem města skončilo? Vlastně nijak, 
pan ředitel D. Kohout za půl roku nebyl schopen peníze 
účelně vynaložit. 

Hana Špačková, místostarostka města Říčany

Reakce vedení města
ministerstvo vnitra ČR: K pochybení došlo, ale konkurz to neovlivnilo

Otevírací doba infocentra je nyní od  12 do  18 hodin celý 
týden včetně sobot a  nedělí, nejpozději v  období adventu 
bychom rádi prodloužili provoz alespoň na osm hodin den-
ně. Poskytujeme zde turistické a kulturní informace, může-
te se zeptat na autobusové a vlakové jízdní řády, nechat si 
ofotit či vytisknout dokumenty stejně jako na náměstí. Rádi 
bychom zde ještě v letošním roce začali prodávat jízdenky 
na vlak a pražskou dopravu a zavedli zde další půjčovnu ko-
loběžek. Jakmile budou dokončeny finální úpravy zázemí 
pobočky, budete si moci též zakoupit i  drobné suvenýry. 
V plánu je rovněž instalace nápojových automatů do čekár-
ny. Budeme vás o všech změnách včas informovat.
Současně můžete přijít do vám známého Infocentra na Ma-
sarykově náměstí. Rozšířili jsme sortiment turistických 
a cyklistických map, které najdete v novém vysokém otoč-
ném stojanu. Nejen zahraniční návštěvníci si mohou i nás 
zakoupit předplacenou TWIST kartu nebo předplacený 
internet vhodný pro tablet. Cena obou produktů je 200 Kč. 

Informační centrum otevřelo s podzimem novou pobočku v rondelu
V polovině září byly slavnostně otevřeny prostory ve vestavbě rondelu na nádraží. 
Kromě vyhřívané čekárny pro cestující a pobočky městské policie zde mohou 
návštěvníci navštívit také malou provozovnu Informačního centra. Zatím pracuje 
ve zkušebním provozu a s omezenou nabídkou služeb, ale do konce roku by zde měli 
návštěvníci najít mnoho novinek.

Na listopad budeme opět objednávat kroniku „Říčany v mi-
nulosti a přítomnosti“, která je vhodným vánočním dárkem, 
stejně jako stále žádaná a prodávaná kosmetika s obrázky Jo-
sefa Lady. Těšíme se na vaši návštěvu v obou pobočkách IC. 

Jarmila Voráčková, IC Říčany FO
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lékařská pohotovost (lSPP) v Říčanech – jak to je doopravdy
K napsání tohoto článku mě motivovala informace z vo-
lební kampaně, ve které je slibováno znovuobnovení po-
hotovosti v Říčanech. Jako dlouholetý pracovník záchran-
ky a po konzultacích s kolegy, kteří v Říčanech LSPP roky 
organizovali, cítím potřebu Vás s informacemi seznámit.
Lékařská služba první pomoci (LSPP) je dobře známý 
pojem již z dob dávno minulých. Tehdy jí povinně sloužili 
obvodní lékaři a její rozsah byl opravdu široký. Byla v pro-
vozu v hodinách, kdy měli obvoďáci  zavřeno a dokonce 
vykonávala i návštěvní službu a doplňovala kapacitu zá-
chranky. Pravdou je , že v té době byla síť záchranné služ-
by minimálně o 50-70% řidší než dnes.
V  současné době je LSPP (mimochodem ve  světě zcela 
neznámý pojem) provozována v daleko menší míře. Dů-
vodů je několik:
1, nemá jí kdo sloužit – neexistuje povinnost pro obvodní 
lékaře sloužit LSPP a ochota je minimální
2, není to efektivní – mimo epidemické období chřipek  je 
využívána minimálně a  nebo naopak  zneužívána   těmi, 
kteří si ji pletou s „prodlouženou dobou obvodního lékaře“ 
a řeší  neakutní  stavy.  Je  vždy  ekonomicky velice ztrátová.  
Dochází také k chybnému postupu pacientů s akutními ob-
tížemi  a často  pak v ordinaci  LSPP  zasahuje záchranka, 
která mohla již desítky minut před tím přijet  přímo domů 
k pacientovi. Pro pacienty,kteří  si nevědí rady se situací která 
není „zralá“ na okamžité volání 155 je k dispozici infolinka 
provozovaná záchrankou kde Vám poradí – 800 888 155
3, velkou část pacientů odešle stejně LSPP do nemocnice 
na příslušné odborné pracoviště!
Provozní doby LSPP ve velkých městech jsou například 
v Kladně 17-22 ve všední den a 8-20 o víkendu a svátcích. 
Kolín má ve všední den jen do 21 a ve svátek do 20 ho-
din. Krajské České Budějovice mají ve všední den 18-22 
a svátek a víkend 9-21 hodin. Mimo tyto hodiny je nutné 
navštívit nemocniční ambulance příslušné specializace. 
Jaká je současná situace v Říčanech.  Záchranka zde dis-

ponuje třemi posádkami v  nepřetržité službě. Dále jsou 
v  časovém limitu k  dispozici minimálně dva další vozy 
z okolních stanovišť. V Říčanské nemocnici funguje inter-
ní a chirurgická ambulance pro dospělé.  Ve vzdálenosti 
cca 20 km je Thomayerova nemocnice, kde je pohoto-
vost dospělá,dětská a zubní (všední den 19-6.30 a víkend 
a  svátek nepřetržitě) a  navazující odborná pracoviště 
(ORL,dětské,oční …)
Na webu PRO Říčany jsem našel jako hlavní téma obno-
vení LSPP v následujícím rozsahu:
Všední den 18.7., víkend a svátky nepřetržitě, dětská po-
hotovost  všední den 17-22 a víkend +svátek 8-20.  Pro-
vozováno by to mělo být v nemocnici. Vzhledem k tomu, 
že je z  provozních a  legislativních důvodů nemožné aby 
LSPP zároveň sloužil lékař, který je ve službě na interně 
nebo chirurgii, musel by být ve výše uvedených hodinách 
přítomen praktik nebo lékař základního oboru. Pro děti 
pak pediatr.  Vzal jsem si kalkulačku a po chvíli počítání 
jsem to vzdal. I kdybych počítal pouze hodiny lékařů a ne-
řešil náklady na ordinaci,sestru (třeba by byly v nemocnici 
nulové) tak docházím ke zcela nereálným číslům a tudíž 
i nákladům. A to neřeším,že obsadit všechny služby léka-
ři je v podstatě nemožné i v daleko nižším rozsahu než je 
předvolebně slibováno.
Co říci závěrem. Pohotovost ve  slibovaném rozsahu je 
zcela nereálná. Budoucí zastupitelstvo samozřejmě může 
vést diskuzi o nějakém rozsahu jejího fungování. Musí to 
být ale debata odborná za přítomnosti specialistů urgent-
ní medicíny,nemocnice a zástupců praktických lékařů. 
Vzhledem k tomu, že jsem kandidátem jedné ze stran, kte-
rá se uchází o Vaše hlasy, očekávám, že bude někým můj 
článek brán také jako předvolební. Souhlas,je to tak mož-
né částečně brát. Jsem totiž proti populistickým slibům, 
mezi které LSPP v  tomto rozsahu stejně jako popelnice 
zdarma nebo „svícení na radnici“ patří.

Petr Tomáš

Vážení spoluobčané, jako předseda Občanského sdružení 
pro Říčany se na vás obracím s vysvětlující informací.
Občanské sdružení pro Říčany, které vlastní ochrannou 
známku znějící „PRO ŘÍČANY“, bylo založeno v  roce 
2009 jako spolek za  účelem ochrany a  zvelebení krajiny 
v  okolí Marvánku. Pod záštitou sdružení se uskutečnily 
opakovaně úklidové akce potoka, Třešňovky, byl vybudo-
ván ohradník pro ovce atd.
Hlavním důvodem k založení sdružení však byly plánované 
změny v územním plánu bývalým vedením města. 
Před letošními komunálními volbami bylo založeno poli-
tické uskupení, které zneužilo náš název PRO ŘÍČANY 
a paradoxem je, že v tomto uskupení jsou osoby z bývalé-
ho vedení města Říčany. 
Dopisem ze dne 16. 9. 2014 jsme toto politické uskupení, 
prostřednictvím jejich zástupců, vyzvali k  okamžitému 

ukončení zneužívání našeho dobrého jména a odstranění 
našeho názvu z plakátů, billboardů a  jiných médií do tří 
dnů. Takto by měli učinit dle ustanovení § 135 zákona 
č.89/2012 Sb. občanský zákoník (zasáhne-li kdokoliv 
do práva k názvu právnické osoby, takové právnické oso-
bě, které v  důsledku neoprávněného užití jejího názvu 
hrozí byť „jen“ nemajetková újma, náleží právo domáhat 
se, aby bylo od neoprávněného zásahu upuštěno a aby byl 
tento následek odstraněn).  
Na  závěr uvádíme, že se od  činnosti a  osob kandidujících 
za Sdružení nezávislých kandidátů Evropští demokraté a ne-
závislých kandidátů PRO Říčany distancujeme a nebude-li 
našim zákonným požadavkům v  uvedené lhůtě vyhověno, 
budeme nuceni podat žalobu. 
Za Občanské sdružení PRO ŘÍČANY 

Petr Bartoš, předseda

Neoprávněné užívání názvu „PRO ŘíČANy“
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Ráda bych touto cestou poděkovala oběma paním učitel-
kám třídy Žabiček MŠ U Slunečních hodin. Velmi si vá-
žím jejich laskavého přístupu k dětem a trpělivosti a vstříc-
nosti vůči rodičům. Paní učitelka Barbora Hněvsová 
i Alena Votrubová odvádí velmi nadstandardní práci, což 
se projevilo výrazně během loňského složitého školního 
roku a znovu na začátku toho letošního. Obě paní učitelky 
si loni obdivuhodně poradily se všemi problémy spojený-
mi s omezením daným přestavbou školky a patří jim za to 
zasloužené poděkování. I současnou situaci, kdy ne všech-
ny úpravy už jsou hotové a školka se i nadále bude muset 
vyrovnávat s řadou omezení, dokáží obě paní učitelky ře-
šit s úsměvem a neobyčejnou kreativitou. Především díky 
jejich jedinečnému přístupu jsou malé Žabičky spokojené 
a skutečně si užívají všechny krásy školkového období.

Věřím, že v mnoha školkách jsou také tak hodné a chápa-
vé paní učitelky jako u Žabiček, já bych ale ráda opravdu 
moc poděkovala těm našim a ocenila jejich obětavou a vý-
jimečně kvalitní práci. Protože každý rodič ví, jak mnoho 
pro malé dítě znamená paní učitelka ve školce. Je to něco 
jako vstupní brána do světa poznání a paní učitelka Bára 
i  Alenka každý školkový den umožňují dětem vidět svět 
v  těch nejhezčích barvách a vykročit v  tom novém světě 
s úsměvem a chutí učit se a objevovat vše nové. 
A co víc bychom si pro naše děti mohli přát. Do nadchá-
zejícího školního roku jim přeji co nejvíce spokojených 
a štastných dětí a ochotných a rozumných rodičů.
Poděkování náleží i  celému kolektivu pracovníků MŠ 
U Slunečních hodin, kteří se pečlivě a s láskou starají o děti.

Zuzana Votrubová

Strašínské loučení s létem 2014
sobotní odpoledne bylo do  poslední 
chvíle nejasné a všechny Římanky nevě-
děly, zda plánovaná akce nebude pro ne-
přízeň počasí zrušena. Však vzpomněly 
si na  své rituály, poručily větru a  dešti, 
proto se vrátka na  hřišti k  uskutečnění 
olympijských her mohla otevřít. Přišlo 
soutěžit 50 dětí od  1,5 roku do  13 let. 

Těm nejmenším musely pomoci maminky při skládání slov 
či hlavolamu, kde krásné Římanky zkoušely znalosti našich 
sportovních účastníků. Tatínkové zase rádi pomohli u  lu-
kostřelby či poražení římského vojska. Kdo toho neměl ještě 
dosti, mohl házet kládou či přelít kouzelný nápoj Galů, přebro-
dit velkou bažinu s krokodýly nebo srazit kuželky. Po vyhlášení 
cen a předání diplomů nám zahrála naše strašínská hard rock 
kapela DERELICT. Na  celé strašínské klání dohlížel statný 

Obelix. Kleopatra se letos sice nedostavila, ale příští rok si urči-
tě najde cestu z Egypta k nám do naší milované osady Strašín. 
Všem pořadatelům AVE, kapele Derelict díky a za rok ahoj.
Akce se konala pod patronátem Osadního výboru Strašín 
Akce strašínské loučení s létem pro rok 2015 je plánována 
na datum: 5. 9. 2015 

Novotná Mirka 

VÝLEt DO KUDOWY ZDROJE s paní Susovou
Další výlet do Kudowy Zdroje se bude konat v úterý 21. října 2014.  
Odjezd	z	náměstí	(MESTEK,	Dm	drogerie)	je	v	6.00	hodin	ráno	(další	
zastávka	–	U	kina,	Na	zastávce	a	Rychta.	Příjezd	okolo	17.00	hodiny.
Závazně	přihlásit	a	zároveň	zaplatit	je	možné	v		TURISTICKÉM	
INFORMAČNÍM	CENTRU,	Masarykovo	nám.	83,	Říčany	(	stará	
radnice).	Rezervace	nejsou	možné.
tel.: 323 602 639, 724 514 824, e-mail: susovamilada@seznam.cz.

Rodičovská medaile za vzornou péči

Humanitární sbírka 
Již tradiční podzimní sbírka, kterou pořádá 
naše Farní charita Říčany, se uskuteční 
ve středu 8. 10. 2014 od 12.00 do 17.00 
hodin u fary (kostela) na Masarykově 
náměstí v Říčanech. Jako obvykle můžete 
přinést oblečení, lůžkoviny, látky, ručníky, 

utěrky, deky, péřové přikrývky, polštáře, spacáky, záclony, 
hračky, hygienické a toaletní potřeby, prací a čistící prostředky, 
školní i sportovní potřeby. Pokud nám za krabici nebo pytel 
přidáte 10 Kč, budeme mít na náš příspěvek na dopravu pro 
diakonii a co zbude, využijeme na další činnost naší Farní charity 
(např. nákup drobných dárků na Vánoční besídku pro seniory). 
Sbírka je určena pro diakonii Broumov, která se zabývá tříděním 
a dalším zpracováním darovaných věci a jejich následným 
použitím pro humanitární účely.
děkujeme za Vaši pomoc.

Marie Junková, Farní charita Říčany

Ráda bych na tomto místě vyjádřila svou vděčnost 
a poděkování paní Karle Egidové za to, s jakým přesvědčením 
a neutuchajícím odhodláním vždy stála za potřebami dětí 
v Olivově dětské léčebně, a to bez ohledu na vlastní osobní 
či profesní těžkosti, které jí toto úsilí mnohdy přinášelo. Pro 
mě osobně byla Karla Egidová v době, kdy jsem zastávala 
funkci ředitelky Olivovy dětské léčebny i po mém odchodu, 
klíčovou a nenahraditelnou oporou ve snaze o zachování 
a rozvoj péče o děti, které tam byly umístěny.

Zdena Provazníková, bývalá ředitelka ODL
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malé ohlédnutí 
za létem…

Přestože nám 
pomalu začíná podzim, ráda bych 
se ještě vrátila k letním prázdninám, 
během nichž jsme jeden týden pro-
žili s  našimi malými sokolíky na  let-
ním táboře u rybníka Osika v jižních 
Čechách. Nádherná příroda, stany 
s podsadou a fajn parta dětí i dospě-
lých – tak toto jsou charakteristiky 
našeho tábora. Hlavní náplní celého 
týdne je každým rokem celotábo-
rová hra, během níž si letos děti za-
hrály na  detektivy. Táborníky jsme 
rozdělili do  čtyř detektivních týmů 
a  každý z  účastníků musel do  svého 
pátrání po  zlotřilém lupiči obrazů 
zapojit nejen své hbité tělo, ale také 
důvtip a  v  neposlední řadě projevit 
schopnost týmové spolupráce. Kro-
mě plnění detektivních úkolů se děti 
měly možnost svézt na  koních, kou-

pat v rybníku Osika, navštívit zámek 
v  Jindřichově Hradci, užít si večerní 
zpívání u táboráku, stavění domečků 
pro lesní skřítky, bát se při večerní 
návštěvě místního kláštera a  jeho 
podzemních chodeb a  především 
poznat a utužit stávající i nová přátel-
ství. Za mou osobu pevně doufám, že 

se příští rok sejdeme ve stejnou dobu, 
na stejném místě a s podobně naladě-
nými a prima lidmi. 
Tímto zdravím (nejen) všechny 
účastníky tábora sokolským pozdra-
vem NAZDAR!

Lenka Černá
T. J. Sokol Říčany a Radošovice

Konec prázdnin si děti a  trenérky užily 
na  gymnastických soustředěních - ti nej-
mladší na příměstském táboře v Říčanech, 
závodní družstva pak ve specializované tě-
locvičně v Kolíně. Kromě cvičení v říčanské 
sokolovně  jsme si užívali hry na venkovním 
hřišti a v Kolíně návštěvu aquaparku. 

V  září odstartovaly všechny naše kurzy i  tréninky závod-
ních družstev. Těší nás nejen naplněnost nových skupin, 
ale také setrvání dětí z minulých let v navazujících kurzech. 
V rámci týdne sportu jsme měli otevřenou tělocvičnu v 1. 
ZŠ Říčany pro všechny nové zájemce, kteří si vyzkoušeli, 
jaké to je cvičit na gymnastickém nářadí. Proč nabízíme 
rekreační kurzy pro starší děti? Ne každý chce, nebo je 
schopen, dělat gymnastiku na závodní úrovni a trénovat 
3x týdně. Někdo volí gymnastiku jen jako průpravu nebo 
doplněk k jinému sportu, nebo se chce „prostě jen hýbat“. 
Gymnastika je zkrátka atraktivní pro všechny věkové sku-
piny a my ji i díky novému zázemí můžeme nabídnout vět-
šímu počtu zájemců. 
Co nás čeká v  říjnu? Kromě malých sportovních gym-
nastek, které absolvují své první závody v tomto školním 
roce, na své vůbec první závody,  a v nových dresech, vy-

razí také družstva TeamGymu. Věříme, že tento školní rok 
bude minimálně tak úspěšný jako ten loňský.

JJ a BB
Tj Tourist Říčany

Gymnastika v novém školním roce
ze sportu
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ze sportu

Znáte to sami ze 
svého okolí: do  ur-
čitého společenství 
chodí rodiče s dětmi, 
mnohdy i  babička, 

děda. A i oni často navázali na  své 
předky. Tak se rodí sokolské (skaut-
ské, hasičské …) rodiny.
Tak tomu bylo i  u  Votrubů (Maso-
pustů), Kubešů (Vovsových), Černo-
horských, Křížků (Chloupků) a  také 
samozřejmě u Karafiátů.
Ottokar Karafiát st., kterého ti dří-
ve narození pamatují jako zubního 
lékaře, byl výborným sokolským 
gymnastou v Sokole Praha-Nusle. 
Po  příchodu do  Říčan se za  krátkou 
dobu v místní jednotě stal na deset let 
náčelníkem. Dlouhá léta také vedl bi-
ografický odbor. Se svou manželkou 
Hedvikou, výbornou cvičitelkou, se 
poznal při sokolování v Nuslích. Oba 
dva byli v  čele okrskového náčelnic-

tva a měli i řadu významných funkcí 
na župě Jana Podlipného, kam Sokol 
Říčany tehdy patřil.
I  jejich děti, Hedvika ml., Soňa a Ot-
tokar ml., byli od  dětství v  Sokole. 
Dospělí i  děti nechyběli na  žádných 
akcích jednoty, účastnili se i všesokol-
ských sletů. Všichni také hráli tenis, 
Ota ml. krom toho hrál výtečně ragby 
a byl také vedoucím cyklistického a ly-
žařského oddílu. Otec i syn se zapsali 
nezapomenutelným písmem v  SSC 
Říčany - Studentském sportovním 
klubu. (Více informací v  publikaci 
„Kapitoly z  dějin Říčan“). Kolektiv 
mladých lidí v  SSC čestně obstál i v 
tvrdé době protektorátu a jeho činnost 
byla vysoce hodnocena po roce 1945. 
Žel, záhy bylo všechno jinak…
Ottokar Karafiát ml. šel zdárně ve sto-
pách svého otce. I on měl řadu funkcí 
v jednotě i v okrsku, kde po řadu let dě-
lal kromě vedoucího družstev i tzv. sta-

tistikáře. Po roce 1990 byl až do roku 
2008 členem výboru obnoveného 
Sokola. Pracoval v  revizní komisi, 
léta dělal správce sokolského cvičiš-
tě. S výborem se z důvodu věku i ne-
moci rozloučil před 4 roky, ale o dění 
v  jednotě se stále zajímal prostřed-
nictvím sokolských přátel a  zejména 
dcery Jitky, rovněž členky jednoty. 
Před nedávnou dobou ve  věku 84 let 
bratr Ota odešel do sokolského nebe. 
Odešel člověk ryzího charakteru, fé-
rový a obětavý, pracovitý a spolehlivý, 
usměvavý a  laskavý, ale i  nekompro-
misní, bylo-li třeba. Opravdový sokol. 
Ota často říkával: Sokol byl pro mne 
vždycky druhou rodinou! 
Važme si takových jedinců, važme si 
sokolských, skautských, baráčnic-
kých a dalších podobných rodin!

Touto vzpomínkou se s bratrem Otou 
loučí J. Tůmová z pověření výboru  

T. J. Sokol Říčany a Radošovice

Sokolské (skautské, baráčnické, hasičské a jiné) rodiny

Tělocvičná jednota SOKOl 
Říčany a Radošovice
NÁBOR DĚTÍ 
CVIČeNí RODIČŮ A DĚTí
V oddíle cvičení rodičů a dětí ve STŘeDU a v PáTeK od 9 hod 
nabízíme volná místa novým zájemcům (věk 3–4 roky). V PáTeK 
od 10 hod jsou též volná místa pro děti 2–3 roky.
Přijďte si cvičení během října nezávazně vyzkoušet. Neváhejte, 
neb počet míst je omezen. S sebou: oblečení a obuv 
do tělocvičny (pro rodiče i pro dítě), pití a svačinu (pro dítě)

NÁBOR DOSPĚLÝCH
ReKReAČNí VOleJbAl
Přijďte si zahrát volejbal do příjemného kolektivu žen a mužů 
každý ČTVrTEK od 20 hod. Cvičení r+d i volejbalistů probíhají 
v naší Sokolovně (Strašínská ul., Říčany – Radošovice).

NábOR CVIČITelŮ
hledáme nové zájemce o vedení cvičebních hodin, kteří by 
se chtěli věnovat hlavně dětem. rádi zaškolíme a při prvních 
hodinách vždy pomůže zkušený cvičitel III. nebo II. třídy. Pro 
informace volejte náčelnici Jarku Voráčkovou, tel: 603 531 125, 
nebo pište na: jaruska.vor@post.cz.

Eva Horáčková-Jungmannová, Jarmila Voráčková

Klub českých turistů Říčany-Radošovice 
ve spolupráci s muzeem Říčany,  
s podporou města Říčany pořádá

1. ročník turistického pochodu
50. rovnoběžka NS Říčany

Datum konání: sobota  25.října 2014

Délka trasy: asi 10 km, přes 50. rovnoběžku. 
Většinou po naučné stezce Říčansko, lesem,  

okolo rybníků i volnou krajinou. 
Vhodné pro rodinnou turistiku a školní mládež, 

s poučením o místních zajímavostech.

Start: Říčany nádraží ČD 7.00–9.00 hod.

Startovné: dospělí 20 Kč, děti do 15 let 10 Kč

Cíl: Muzeum Říčany 13.00–16.00 hod. 
Účastníci pochodu mohou navštívit expozice muzea 

a výstavu zkamenělin za snížené vstupné 15 Kč. 
Muzeum je otevřeno do 18.00 hod.

Občerstvení: z vlastních zdrojů  
nebo v restauracích na trase

Informace: www.kct-ricany.cz 
kct.ricany@seznam.cz 

Na Vaši účast se těší pořadatelé
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Vážení sportovní příznivci, Další te-
nisová sezona se pomalu blíží ke kon-
ci, a proto bych vám rád podal zprávu 
o tom, co se dělo od dubna až do září 
na  našich kurtech. Soutěž družstev 
byla tradičně rozehrána počátkem 
května a  stejně jako v  loňském roce 
byla pro nás více než úspěšná. Začnu 
netradičně od těch nejmenších.
Mini tenisté ve složení Honzík Fröh-
lich, Maxík Fröhlich, Kuba Pelant, 
Eda Šetka, Honzík Pelant a  Sofinka 
Fialová vybojovali historické vítězství 
pro náš klub, Středočeský pohár se 
stěhuje do  Rado a  postup do  finále 
na Spartě je neuvěřitelným sukcesem 
pro náš oddíl!
Babytenisté A skončili čtvrtí a baby-
tenisté B sedmí ve své skupině.
Mladší žáci A  v  sestavě Adam 
Krischke, Dominik Němeček, Martin 
Kulhánek, David Tománek, Ondra 
Kubeš, Kuba Tománek, Emma Slaví-
ková a  Terka Poláková a  další veliký 
úspěch, třetí místo v Junior Tour Stře-
dočeského kraje, to tu ještě nebylo!!
Mladší žáci B čtvrté místo ve třetí tří-
dě své skupiny a očekávání pro příští 
rok, protože záloha bude muset na-
hradit úspěšnou sestavu Áčka.
Starší žáci ve složení mladších A po-
síleni o  Tomáše Hybnera, Johanku 
Švejdovou a  Hanku Kotvalovou ob-
sadili oproti očekávání druhé místo 
ve své skupině první třídy, což je ve-
liký úspěch!
Dorost ve  druhé třídě své skupiny 
šesté místo. Mohlo to být lepší!
Dospělí A v první třídě bohužel sestup 
do druhé třídy a to se rovná zklamání!
Dospělí B ve stejné skupině první tří-
dy druhé místo a  naprosto neočeká-
vaný úspěch! V boji s vítězem skupi-

ny jsme viděli v podání našich borců 
více než velké srdce a  skvělý tenis!! 
Věříme, že v  příštím roce postavíme 
tým, který bude hrát o postup do nej-
vyšší soutěže kraje!
Dospělí C a  je tu stará garda. Tře-
tí rok spolu a  potřetí opět postup!! 
Kde se bere síla staré gardy pro mě-
ření se s mnohem mladšími, zůstává 
otázkou, i když byl tým letos posílen 
o dva mladší bijce. Díky Céčku máme 
v příštím roce dvojnásobné zastoupe-
ní ve druhé třídě!
Dospělí D a  zatím blíže neurčené 
místo ve  čtvrté třídě. V  přímém boji 
o postup s LTC Kolín za hostující tým 
nastoupila hráčka neuvedená na sou-
pisce a  my všichni nyní čekáme, jak 
příslušná komise kraje rozhodne? 
Více družstev se na  našich dvorcích 
po celé jaro nevystřídalo, i tak je jistě 
velmi obtížné sladit vše tak, abychom 
se do areálu vešli.
Z individuálních úspěchů našich hrá-
čů jistě stojí za zmínku účast Honzy 

a  Maxe Frölichových na  Masters 
mini tenistů na Spartě, několik vítěz-
ství Adama Krischkeho na  celostát-
ních turnajích mladšího žactva kate-
gorie C a vítězství Davida Michaličky 
na memoriálu Oldy Nehasila v kate-
gorii dospělí. 
Zvláštní pozornost zaslouží několi-
kanásobná návštěva našeho klubu 
druhého hráče republiky, Lukáše Ro-
sola. Kdo měl tu čest, mohl obdivovat 
umění 27. hráče světa při sparingu 
s  odchovancem klubu, Markem Mi-
chaličkou. Takový tenis se v  našich 
zeměpisných šířkách jen tak nevidí, 
a protože se zdá, že Lukášovi se u nás 
líbilo, budeme doufat, že příští rok 
uvidíme jeho umění znovu, třeba již 
jako hráče top 20!!
Věřím, že jsem vás všechny, kdo náš 
klub máte rádi, seznámil ze vším 
podstatným ze sportovního dění 
a příští rok nám zachovejte přízeň!!!

Filip Krischke
sportovní referent TK Radošovice

ze sportu

Děti vesměs školkou 
povinné se od jara le-
tošního roku účastní 
nejmladší kategorie 
v  soutěži družstev 
Českého tenisového 

svazu a to v tzv. minitenisu, soutěži pro 
kluky a holky ve věkové kategorii do 7 let. 
V této soutěži - „Memoriálu Zdeňka Ko-
cmana“ zápolilo 32 dětských družstev 
tenisových oddílů Středočeského kraje.
Kluci a holky TK Radošovice se připra-

vovali na  tenisovou sezónu v  miniško-
ličce pod vedením trenéra Vládi Mi-
chaličky. Do sezóny šli s cílem přiučit se 
tenisovému kumštu, poznat kouzlo sou-
těže družstev a naučit se tenisové etice. 
Již od prvních jarních zápasů se všem 

Tenisté od Jurečka 
rekapitulují

TK Radošovice vítězem Středočeského kraje v kategorii minitenis
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ze sportu

zleva: Kuba Pelant, honzík Fröhlich, Maxík Fröhlich

překvapivě dařilo, radost z  vítězství 
se odrazila v chuti do dalších teniso-
vých soubojů a  družstvo ve  složení 
Honzík Fröhlich, Maxík Fröhlich, 
Kuba Pelant, Eda Šetka, Honzík Pe-
lant a Sofinka Fialová tak bez větších 
problémů vyhrálo svojí skupinu a po-
stoupilo do vyřazovací části soutěže.
Ve čtvrtfinále jsme přivítali SK Tenis 
Kladno a  naši kluci vyhráli jedno-
značně 8:1.
Následoval závěrečný turnaj v  Nehvi-
zdech, kde se sešla 4 nejlepší krajská 
družstva, aby poměřila své síly v  boji 
nejen o Středočeský pohár, ale i o po-
stup na tenisové Mistrovství republiky.  
Po jasném vítězství našich malých borců 
v semifinále nad týmem TK PBtisk Bo-
hutín v poměru 8:1 a postupu do finále, 
čekal naše v té době již zkušené tenisty 

velký boj o celkové vítězství s družstvem 
Lokomotiva Zdice. Vyrovnaný souboj 
nakonec vyvrcholil ve  velké drama se 
šťastným koncem a TK Radošovice tak 
po vítězství 5:4 s velkou radostí získal ti-
tul mistra Středních Čech a poctu repre-
zentovat Středočeský kraj na  Mistrov-
ství České republiky v Praze na Spartě.
Vedle úspěchu v  soutěži družstev 
se hlavním oporám týmu Maxíkovi 
a  Honzíkovi Fröhlichovým dařilo 
i  na  sérii prestižních turnajů jednot-
livců Prince minitenis tour na  praž-
ské Spartě, kde kluci obsadili vynika-
jící 1. a 6. místo z celkového počtu 50 
účastníků.
Držme našim nejmenším tenistům 
palce, ať jim elán a nadšení z tenisové 
hry vydrží i nadále. 

T.P.

Nová sezona pro náš basketbalový od-
díl začala trošku komplikovaně kvůli 
rekonstrukci sportovní haly. Jsme 
moc rádi a určitě půlroku není žádná 
dlouhá doba trénovat v  náhradních 
prostorách. Tím bych chtěla poděko-
vat Gymnáziu Říčany, ZŠ K Lesu a ZŠ 
Nerudova, které poskytly tréninkové 
prostory. Přípravu na  sezonu jsme 
začali letním soustředěním v Horním 
Poříčí. Celý týden jsme strávili ve vý-
cvikovém středisku Univerzity Karlo-
vy v Jižních Čechách. Po dlouhé době 
jsme změnili místo, nahradili jsme 
nám dobře známou Běstvinu a nevě-
děli jak bude všechno probíhat. Mys-
lím, že to bylo správné rozhodnutí. 
Celé soustředění bylo ze všech stránek 

výborné. I když počasí nebylo správně 
letní, tak všechna družstva absolvo-
vala přípravu dle plánu. Společné hry 
podpořily lepší poznání všech hráček, 
a to od těch nejmenších až po dospělé. 
Všem bych chtěla vyslovit dík za bez-
problémový průběh celého týdne a po-
přát dobré výsledky v nové sezoně. 
Celkem se účastníme 5 soutěží, a  to 
ženy – Pražský přebor 1. třída, starší 
žákyně 
U 15 – celostátní žákovská liga, star-
ší minižákyně U 13 – krajský přebor, 
mladší minižákyně –  U  12, nej-
mladší minižákyně U  11 – Šmou-
linka. 

Jana Machová
SK Slunéčko, www.skslunecko.cz

basketbalistky vstupují do další sezony Naše tréninkové 
hodiny do února:
U15 (2000-2001)
Úterý – 19.00-21.00 (zš K Lesu)
Pátek – 18.45-20.00 (gyMPL)
Michal doskočil  
(michal.doskocil@email.cz), 605 922 001

U13 (2002)
Úterý – 17.00–18.30 (gyMPL)
Pátek – 17.30–18.45 (gyMPL) 
Jana Machová (jmachova@skslunecko.cz), 
777 921 301

U12 (2003-2004
Úterý – 15.30–17.00 (gyMPL)
Pátek – 16.15–17.30 (gyMPL)
Nikola šmolcnopová  
Nikola.Smolcnopova@seznam.cz), 
724 827 512

PŘÍPRAVKA(2005-2007)
Pondělí – (zš NErudOVa)
1. skupina – 15.30–16.30
2. skupina – 16.30–17.30
Pátek – 15.00–16.15(gyMPL)
Jana Machová (jmachova@skslunecko.cz), 
777 921 301
Nikola šmolcnopová  
(Nikola.Smolcnopova@seznam.cz), 
724 827 512

ŽENY 
Úterý – 20.00–21.30 (uhřiněves)
Čtvrtek – 19.00–20.00 (zš K Lesu)
Kamila Míková (kamamikova@seznam.cz)
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ze sportu

TŠ Twist Říčany  
– maraton akcí

„Fičák!“ Tak by se dalo charakterizo-
vat nastávající období, respektive ka-
lendář rokenrolových akcí TŠ Twist 
Říčany.
Všichni soutěžní členové naší taneční 
školy trénovali pilně už od půlky srp-
na, kdy jsme měli tradiční letní sou-
středění. Od září již pravidelně trénu-
jeme a  soutěžíme. Od  října budeme 
mít doslova každý víkend zaplněný, 
skoro až do Vánoc! 
Posuďte sami naši termínovou listi-
nu: 4. 10. Podzimní pohár Sokola Ji-
nonice, 18. 10. soutěže v rakouském 
Tullnu a v Radvanicích, 25. 10. Český 

Formace Madonna

Tereza Parysová – Filip Baťha

pohár v rokenrolu v Praze,  25. 10.–
29. 10. podzimní soustředění. V  pá-
tek 31. 10. pak cestuje dívčí formace 
Madonna na  MS dívčích formací 
do 15 let do švýcarského Schaffhau-
senu. Týden po  světovém šampio-
nátu, konkrétně 8. 11. pořádáme již 
14. ročník domácí soutěže „Pohár 
starosty města Říčany“. Vloni u  nás 
v  hale Na  fialce startovalo přes 300 
tanečníků z ČR, Ruska, Polska, Slo-
venska i Rakouska. Nicméně o soutě-
ži budeme psát až v dalším čísle, vrať-
me se zpět ke kalendáři. Další sobotu 
15. 11. cestuje více jak 50 členů TŠ 
Twist Říčany do polské Zielone Góry 
na světový pohár v rokenrolu.  Další 
týden je světový pohár v Ukrajinském 
Charkově, kterého se však nezúčast-
níme, zato o týden dále soutěž v Kar-
lových Varech zřejmě obsadíme. Psát 
o  dalších akcích Twistu je, díky roz-
sahu možností článku, už zbytečné. 
Nicméně nás, kromě pravidelných 
tréninků a  soutěží, čeká spousta 
vystoupení, měření a  šití kostýmů, 
lékařských ročních prohlídek, rádi 

bychom také obnovili klubové spor-
tovní soupravy .
Zkrátka se nenudíme, ale pokud se 
u  nás ve  Twistu dětem líbí, budeme 
i  nadále spokojeni. Tímto zároveň 
děkujeme všem rodičům a  podpo-
rovatelům včetně grantové podpory 
města Říčany i vedení města, bez kte-
rých bychom v  takovém rozsahu asi 
nemohli dál pokračovat. 

TŠ Twist Říčany
www.tstwist.cz

V sobotu 28. června 2014 se na atle-
tickém stadionu SK Děčín uskuteč-
nilo už 48. Mistrovství ČR veteránů 
na  dráze. Pořadatelem akce bylo 
Sdružení veteránů Českého atletic-
kého svazu. V krásném teplém počasí 

závodili atleti starší 35 let. Závodilo 
se podle pravidel atletiky s  použi-
tím jednoletých koeficientů WMA, 
které umožňují bezprostřední srov-
nání sportovců napříč věkovými ka-
tegoriemi od  35 do  100 let. Říčany 

reprezentoval Martin Knapp, který 
si na tratích 200m výkonem 24:84s 
a 400m výkonem 53:14s doběhl pro 
dva tituly mistra republiky. Gratulu-
jeme!

Jana Knappová

mistrovství České republiky veteránů v atletice

Výsledky Letenského poháru, 
Praha, 20. 9. 2014:
Dětská dívčí formace do 11 let,  
Queen, 2.místo
Juniorská dívčí formace do 15 let, 
madonna , 2.místo
Seniorská dívčí formace nad 14 let, 
Tequilas, 3.místo
Nejlepší pár v žákovské kategorii 
do 14 let, Tereza Parysová-Filip baťha, 
semifinálové 11.místo v konkurenci  
39 párů ze 6 zemí
Soutěže se zúčastnilo 48 tanečníků 
a tanečnic TŠ Twist Říčany. 
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V září tohoto roku se konalo 14. mistrovství světa veteránů 
v běhu do vrchu. Tentokrát se pořadatelství ujalo malé město 
Telfes ležící v údolí Stubai, nedaleko Insbrucku (Rakousko). 
Tento region je známý svými lyžařskými možnostmi. V okolí 
je spousta sjezdovek. Právě takovýto terén si vybrali pořada-
telé k uspořádání závodu v běhu do vrchu. Závod se zde po-
řádá každý rok, ale letos se uskutečnil jako Mistrovství světa 
veteránů. Přestože se nejedná o mediálně známou akci, zú-
častnilo se více než 800 závodníků z 28 států, a to i poměrně 
exotických (Austrálie, Nový Zéland, USA, Korea,..).
Z Česka přijela skupinka 36 závodníků, kteří chtěli vyzkou-
šet náročnou trať. Veteráni závodí ve věkových kategoriích. 
Veteráni do  50. let a  hlavní závod měli délku tratě 11 km 
s  převýšením 850m. Muži veteráni nad 50. let a  všech-
ny ženy absolvovali „zkrácenou“ trať 7km s  převýšením 
700m. Start delší tratě byl v centru Telfesu, start kratší tratě 
u mezistanice lanovky Schlick2000 Mittelstation Froneben 
– zde jsem startoval i já v kategorii 60 až 64 let. Postupně 
startovaly jednotlivé kategorie v  časových odstupech tak, 
aby na  úzké trati nevznikaly zácpy. Čekala nás velmi ná-
ročná trať, jejíž trasa vedla po šotolinových pěšinách stále 

vzhůru. Ani kousek roviny, kde by se dalo relativně odpo-
činout. Cíl byl u  horní stanice lanovky, přímo na  začátku 
sjezdovky. Po startu jsem zvolil ostřejší nástup a pak jsem 
se snažil držet rychlé tempo co nejdéle. Tato taktika mi vy-
šla, celý závod jsem běžel na prvním místě a tak jsem získal 
titul mistra světa veteránů v běhu do vrchu pro rok 2014. 
S dalšími dvěma kolegy jsme v naší kategorii obsadili třetí 
místo v soutěži družstev (Smrčka, Pechek, Flegl). 
Počasí závodům přálo, svítilo sluníčko a teplota byla pro 
běh příjemná. V cíli jsme se mohli pokochat nádhernými 
vyhlídkami na  okolní hory a  vstřebat únavu ze závodu. 
Cestu zpět zajistili pořadatelé lanovkou, málokdo by byl 
po závodě schopen sejít dolů pěšky.
Česká republika získala celkem sedm medailí: 1 zlatou 
(Miloš Smrčka), 2 stříbrné (Blanka Paulů a Ivana Seky-
rová) a 4 týmové bronzové.
Moji účast na  mistrovství částečně finančeně podpořilo 
město Říčany grantem a  Říčanská pobočka pojišťovny  
Allianz (cestovní pojištění). Ostatní větší část nákladů 
jsem si financoval sám.

Miloš Smrčka, člen Běžeckého klubu Říčany

ze sportu

Po dvou letech potřetí mistrem světa v běhu do vrchu.
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DOJO ŘíČANy
Zdravé tělo, čisté 
srdce, jasná mysl.
Po  prázdninách 
máme k  dispozici 
nádhernou tělo-
cvičnu v OLIVOV-
NĚ, a  to ve  všech 

našich obvyklých časech. 

AIKIDO A BUDO
Cvičení v  duchu Budo znamená vě-
novat   se zlepšování vlastního Já 
způsobem, který vede k harmonii Va-
šeho těla, ducha a techniky. Metodika 
cvičení a výuky je odlišná od běžného 
západního sportovního a  soutěžního 
přístupu. Aikido tu tedy stojí v proti-

kladu k používání síly a k soutěži. Me-
ditace v pohybu, zbavení se pout mys-
li, sjednocení sám se sebou a se svým 
partnerem při cvičení, to jsou výsledky 
cvičení, které jsou založeny na přístu-
pu ke cvičení Aikido, kde není vítěze, 
tedy ani poraženého. Tyto zkušenosti 
jsou použitelné pro veškeré stránky ži-
vota. (Částečně převzato z přednášky 
sensei Hiroši Tady, 9 dan, přímý žák 
zakladatele Aikido Marihei Ueshiby.)
V září začínáme v našem DOJO 
ŘÍČANY již desátý rok usilování o rozvoj 
člověka na všech jeho úrovních. Jako 
každý rok i v tomto školním roce, budete 
mít možnost u nás cvičit AIKIDO, 
TCHAJ ŤI a JÓGU, a to tentokrát  
v nádherné tělocvičně v Olivovně.
Aikido cvičíme již tradičně i  s  dětmi. 

8.15–9.35 16.00–17:20 17.30–18.50 19.15–21.00 21.00–21.30
16.00–17.00 17.45–19.05 19.30

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

V  posledním 
srpnovém týd-
nu pořádal náš 
oddíl florbalu 
v  pořadí již třetí 
letní soustředění. 
Tentokrát jsme 

se vydali na  Šumavu do  lyžařského 
areálu Špičák poblíž Železné Rudy. 
Každá kategorie absolvovala denně 
2 tréninkové jednotky v  hale, a  po-
kud nám počasí dovolilo i  venkovní 
kondiční trénink. Zpestřením byla 
návštěva bazénu v nedalekém hotelu 
i  výlet k  Černému a  Čertovu jezeru. 
Všechny kategorie rovněž absolvo-
valy atletické testy na oválu v areálu 
železnorudské základní školy. Nejvíc 
zabrat dal asi všem běh na 300m, kde 
se většina vydala opravdu ze všech 
sil. K  vidění byly ale krásné výkony 

ve  všech disciplínách. Všichni klu-
ci i  holky zaslouží velkou pochvalu 
za výborný přístup k tréninkům a vě-
říme, že vynaložená snaha se pozitiv-
ně projeví v průběhu sezóny. Po spor-
tovní stránce bylo letošní soustředění 
určitě nejlepší zejména díky rozšíře-
nému počtu trenérů. Výrazně také 
pomohlo k utužení party, což je v ko-

lektivních sportech, jako je florbal, 
velmi důležité. Velký dík za vydařený 
týden patří všem hráčkám, hráčům 
i  trenérům, ale také městu Říčany, 
které nám na  soustředění přispělo 
prostřednictvím grantu. 
Za trenérský tým FBC Říčany

Jiří Pros
www.fbcricany.cz

Soustředění FbC Říčany – Špičák 2014

Máme za sebou dvě sezony cvičení pro 
děti předškolního věku „PÍĎATA“. 
O  cvičení byl velký zájem, a  tak bude 
v  tomto školním roce tato možnost 
rozšířena na  úterý, čtvrtek,  nebo  pá-
tek vždy od 16.00 do 17.00 h. Do toho-
to kurzu se mohou zařadit i prvňáčko-
vé. Děti od druhé třídy mohou chodit již 
mezi školáky - pondělí, středa od 16.00 
h do  17.20 h, nebo úterý, čtvrtek 
od 17.30 h do 18.50 h. Bližší informa-
ce o všech dalších cvičeních (i pro do-
spělé) najdete na www.aikidoricany.cz 
nebo na tel.č. 603 841 852.
Začátkem školního roku k  nám 
do DOJO přichází jako obvykle víc začá-
tečníků, ničeho se tedy nebojte a přijďte.
Šťastné a úspěšné dny.

Miroslav Skala

ze sportu
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Orientační běh
V říčanském oddílu orientační-
ho běhu je živo. V září se rozjel 
podzimní seriál středočeských 
žebříčků, finišují celostátní 
žebříčky A  i  B. Ve  všech mají 
Říčany své zastoupení. Do toho 
jsme vložili  cyklistické soustře-
dění na Filipově Huti na Šuma-

vě a pochopitelně tréninky – středeční mapové se konají 
v  lesích kolem Říčan, pondělní atletické u Jurečku. Če-
kají nás ještě důležité mistrovské závody – mistrovství 
republiky pro ty nejlepší, oblastní přebor žákovských 
štafet pro ty nejmenší.
Základní pomůckou orientačního běžce je mapa. Nejsou 
detailnější mapy než ty naše… příkladem může být výřez 

mapy lesa nad Olivovnou – vlevo nejpodrobnější turistic-
ká mapa, vpravo ve  stejném měřítku mapa orienťácká. 
Mapový klíč, mapu Říčanského lesa a samozřejmě veške-
ré informace o činnosti našeho oddílu najdete na našem 
oddílovém webu www.obricany.cz .

OB ŘÍČANY 201 - VERZE   © ‘MCK‘ 201

B ŘÍČY

Dne 6. září se na námi pořádaném sparingu MMA sešlo 12 
bojovníků ze 4 klubů. Na zkoušku přijeli kluci z aikida, pro 
které byly 3 hodiny poměrně intenzivní aktivity nad jejich 
fyzickou připravenost a po hodině a půl nás opustili. Ale za-
jímavá zkušennost s odlišným typem bojovníků to byla pro 
obě strany. Celou tréninkovou dávku nakonec dokončilo 
sedm statečných. Chtěl bych tímto poděkovat všem zúčast-
něným za pohodovou atmosféru a rozumný přístup k boji.
Naše podzimní závodní sezóna začala 13. září na Preto-
rian PV Group Open v  submission grapplingu. Do  Par-
dubic jsme vyrazili celkem 3 a závodili jsme jak ve svých 
váhových kategoriích, tak i v kategorii „open“ tj. bez roz-
dílu vah. Bojovalo se na 1 kolo trvající 6 minut a vítezilo 
se na vzdání soupeře (škrcení, nebo páka), nebo na větší 
počet aktivních pokusů o finální techniku.
Do své první zápasové zkušenosti naskočil Jakub Skočdo-
pole ve váze -85 kg a předvedl pár slušných úniků ze submi-
sí, přetočení, přechodů do full mountu a vlastních pokusů 
o submise. I přesto, že na konci časového limitu odklepal 
na  páku armbar, tak podal pěkný výkon. Jako další jsem 
nastoupil já ve váze -69 kg a poměrně rychle vyhrál na škr-
cení armtriange choke, ale bohužel jsem hned v dalším kole 
turnaje stejně rychle prohrál na  páku armbar. Také Filip 
Šmejkal svůj fight ve  váze -85 prohrál na  škrcení triang-
le choke. V kategorii -85 open (tj. všichni do váhy 85 kg) 
jsem naštěstí dostal stejně těžkého soupeře, ale po celkem 
pěkném boji jsem chvíli před koncem prohrál na páku arm-
bar. Jakub si svůj druhý start moc neužil, protože poměrně 
rychle prohrál na škrcení rear naked choke. Naši čest na-
štěstí zachraňoval Filip, který první zápas vyhrál na páku 
na  ruku americana, další zápas nad asi nesmrtelným zá-

vodníkem z Polska vyhrál na větší počet pokusů o submisi, 
ale co všechno soupeř neodklepal bylo neskutečné. Pak už 
přišli jen prohry na škrcení triangle choke v boji o postup 
do finále a poslední prohra na škrcení gilotina v boji o tře-
tí místo. Ale i tak si odvážíme jako vždy cenné zkušenosti 
a jednu bramborovou medaili.

Přijďte si s námi zatrénovat i vy - první tři tréninky jsou pro kaž-
dého ZDARMA! Více info na www.expeto.cz/fightclubricany/

Těšíme se na Vás
Jan PAVLAS, předseda sdružení a hlavní trenér

Fight club Říčany, o. s. 
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Jako každý rok tak i  letos se druhou sobotu v  září, tj. 13. 
9. 2014 od 14 hodin konalo na Masarykově náměstí v Ří-
čanech koloběžkové odpoledne pod názvem Koloběžková 
Grand Prix Říčany. Již týden před uvedeným dnem bylo 
počasí silně nevyzpytatelné a více pršelo než aby tomu bylo 
naopak. Proto i očekávání počasí na sobotu bylo velmi na-
pínavé. Nakonec to dopadlo na  výbornou. Pátek propršel 
a neděle rovněž, jen v sobotu jako zázrakem přes den ne-
spadla ani kapka a tak si všichni, kteří se zamračenou ob-
lohou nedali odradit, mohli za závodit, v případě menších 
dětí i  vyřádit na  skákacích hradech nebo na  trampolíně. 
Snad díky právě zamračené obloze bylo startujících méně 
než v předchozích ročnících, ale 145 startujících určitě neli-
tovalo, že se tohoto odpoledne zúčastnilo. Navíc se vybralo 

na  dětský domov ve  Strančicích krásných 5  271 Kč, které 
byly již předány. Velké díky opět patří Dr. Broukalovi za to, 
že byl k dispozici pro každý případ, ale tentokrát byl naštěstí 
bez práce. Stejně tak i díky Městské policii bylo vše bez pro-
blémů a řidiči se již naučili uzávěrku náměstí respektovat. 
Stejně tak patří dík všem sponzorům a přátelům, kteří mi 
letos hodně pomohli a to dokonce tak, že grant od města Ří-
čany, který jsem na pořádání tohoto odpoledne dostal, jsem 
mohl vrátit v celé jeho výši, protože to finančně pokryli jiní. 
Nezbývá mi tedy na  závěr nic jiného, než pozvat zájemce 
o toto odpoledne na příští ročník na druhou sobotu v září. 
Jen pro úplnost, kdo chce vidět všechny fotky a  výsledky 
z těchto závodů, ať se podívá na www.kolobrnda.unas.cz

Ladislav Musil, hlavní pořadatel

Koloběžková Grand Prix po dvanácté
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V  termínu 16.-17.8.2014 se konalo v  Karlových 
Varech Mistrovství České republiky ve všech kate-
goriích v olympijském triatlonu, který byl součástí 
i Evropského poháru. 
Říčanští triatlonisté se rozhodně neztratili. Přede-
vším v kategorii žactva ukazovali, že se nezaleknou 
ani velké Evropské a celorepublikové konkurence.
V kategorii starší žáci, ve které bylo asi největší ob-
sazení zahraničních soupeřů, obsadil Matěj Burian 
skvělé 6.místo. V kategorii mladší žákyně vybojova-
la titul vícemistrině ČR Josefína Vojtěchová.
V  kategorii 10-11 let se stala mistriní  České re-
publiky pro rok 2014 Karolína Bedrníková.
Všem mladým nadějným sportovcům děkujeme 
za skvělou reprezentaci Říčan.

Triatlonové mistrovství ČR 
2014 s říčanskou účastí

ze sportu
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V Říčanech přibývá ragbistů
Se začátkem školního roku se kaž-
doročně rozrůstá také členská zá-
kladna ragbyového Mountfieldu Ří-
čany. A nejvíce právě v nejmladších 
kategoriích označovaných U5 a U7. 
Výjimkou však nejsou ani středo-
školáci, kteří se přidají k U15.

„Těší nás oba póly. Těch menších dětí přibývá více, třeba 
i deset pro kategorii, letos přišli čtyři do ‚patnáctek‘, což 
je na tento věk opravdu hodně,“ říká jeden z říčanských 
trenérů mládeže Tomáš Kohout, podle kterého je znát, 
že Říčany jsou nejragbyovější město v  republice. „Velmi 
dobře nám funguje tzv. pasivní reklama na  naši dobrou 
práci s dětmi. Rodiče našich hráčů doporučují ragby dě-
tem svých známých, u starších hráčů to je reklama předá-
vaná už ze zkušeností,“ vysvětluje Kohout.
Společně s kolegy-trenéry se pokouší, aby si děti ragby nej-
prve osahali, bavilo je, a proto zůstaly. „U mladších katego-
rií se snažíme, aby na prvním místě byla především radost 
z pohybu, proto tréninky zaměřujeme na všelijaké doved-
nosti od běhu, přes obratnost až po technické dovednosti 
s míčem. Ragby je kontaktním sportem, proto je také dů-
ležité hráče na kontakt připravovat, aby byl pro ně souboj 
se soupeřem nebo pád na zem co nejbezpečnější, aby uměli 
správnou techniku skládky,“ popisuje Tomáš Kohout.
Nejen on ví, že jak děti, tak i jejich rodiče, „musejí“ dostat 
čas na rozmyšlenou. „Ten jim samozřejmě dáme, klidně, 
ať si tři tréninky vyzkouší a pokud je to bude bavit, aby se 
až poté zaregistrovali a zaplatili příspěvky. Je určitě vstříc-
né, nekupují zajíce v pytli,“ říká s úsměvem Kohout.
I v říčanském ragby platí známá sportovní pravda: Ti nej-
lepší k dětem a mládeži. Jde samozřejmě o trenéry. Výbor-
nou práci koučů Mountfieldu potvrzují výsledky poslední 
sezony. Na jaře letošního roku vyhrály říčanské týmy do 11, 
13, 15 i 17 let české mistrovské tituly. „To byl výsledek výji-
mečný, určitě historicky rekordní nejen v našem klubu, ale 
troufnu si i tvrdit, že v celé republice,“ doplňuje Kohout.
Aby se ho podařilo zopakovat, věnuje vedení Mountfieldu 
velkou pozornost trenérskému štábu a  jeho vzdělávání. 
„Máme hodně trenérů, kteří mají zájem se učit, rozvíjet 
se a  baví je, věnovat se dětem. Nad ragby a  trénováním 
přemýšlí, což je vidět na přípravách a pak i na výsledcích,“ 
vypráví Kohout a „poodkrývá“ karty: „Na přelomu srpna 
září se mi podařilo zorganizovat školení našich trenérů 
s francouzským odborníkem Yvesem Perrotem, který byl 
u nás v Říčanech letos již podruhé. Pro naše trenéry to má 
velký přínos, když se dozvídají absolutní noviny z takové 
ragbyové velmoci a hned je také zařazují do tréninků. Jde-
me i  dál, protože každoročně jezdíme třikrát na  turnaje 
do  Itálie a  Francie, kde také čerpáme zkušenosti a  ještě 
absolvujeme společný trénink v  tamním klubu, čímž se 
opravdu daří úroveň našich tréninků zkvalitňovat.“
Právě srovnávání se s vyspělými ragbyovými zeměmi může 
Česko přiblížit k evropské špičce. „V mladších kategoriích 
se již můžeme srovnávat se s dobrými, ne však s nejlepší-
mi kluby z Itálie nebo Francie. Letos na jaře se říčanským 

hráčům do 12 let na turnaji v italském Moglianu podařilo 
porazit v souboji o třetí místo tým Benneton Treviso, což je 
profesionální italský klub. To je pro mě až neuvěřitelné, při-
znává Tomáš Kohout a vypočítává dál: „V červnu na turnaji 
v Grenoblu, v klubu hrající francouzskou nejvyšší ligu TOP 
14, si naše družstva U9, U11 a U13 vedla také velmi dobře. 
Pro Čechy je úspěch na tomto turnaji nějaký francouzský 
tým porazit, nebo spíš s  ním neprohrát moc. A  všechny 
naše týmy skočily v lepší polovině z 24 týmů. To je pro nás 
velký úspěch a pro trenéry odměna a důkaz, že se nám daří 
hráče dobře připravovat.“

(vích, thk)

Výsledky a pořadí celostátních 
turnajů 21. září 2014
Výsledky U11	–	Mountfield	Říčany	„A“:	Petrovice	3:0,		
Kralupy	nad	Vltavou	5:2,	Tatra	Smíchov	B	6:0.		
Play-off:	Slavia	Praha	0:2,	Tatra	Smíchov	B	6:1.
Mountfield Říčany „B“: Slavia	Praha	1:3,	Sparta	Praha	
2:5,	Tatra	Smíchov	A	0:6.	Play-off:	Petrovice	4:3,		
Kralupy	nad	Vltavou.
Pořadí: 1.	Tatra	Smíchov	„A“,	2.	Slavia	Praha,		
3.	Mountfield	Říčany	„A“,	4.	Tatra	Smíchov	„B“,		
5.	Mountfield	Říčany	„B“,	6.	Kralupy	nad	Vltavou,		
7.	Sparta	Praha,	8.	Petrovice.
Výsledky U13 –	Mountfield	Říčany	„A“:	Tatra	Smíchov	3:0,	
Přelouč	5:1,	Sparta	Praha	6:1,	Petrovice	11:0,		
Slavia	Praha	12:0.
Mountfield Říčany „B“: Tatra	Smíchov	0:5,		
Přelouč	0:5,	Sparta	Praha	0:4,	Petrovice	1:3,		
Slavia	Praha	1:4.
Pořadí: 1.	Mountfield	Říčany	„A“,	2.	Přelouč,	3.		
Tatra	Smíchov,	4.	Sparta	Praha,	5.	Petrovice,	6.	Slavia	
Praha,	7.	Mountfield	Říčany	„B“.
Výsledky U15 –	Mountfield	Říčany:	Sparta	Praha	33:7,	
Petrovice	12:5,	Tatra	Smíchov	19:12.
Pořadí: 1.	Mountfield	Říčany,	2.	Tatra	Smíchov,	3.	Slavia	Praha,	
4.	Petrovice,	5.	Havířov,	6.	Sparta	Praha,	7.	Brno	Bystrc.

ze sportu
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Mezinárodní mistr T. Kulhánek 
v Říčanech vítězem
Již podvanácté  se v Říčanech sešli šachisté, aby se utkali 
o Pohár města Říčany. Týdenní turnaj odehrálo 165 hrá-
čů, což je úctyhodný počet, který zaostal pouze o jednoho 
hráče za roky 2011 a 2012.
Turnaj se odehrál opět v sále a předsálí KC Labuť. Letoš-
ní ročník byl v  jednom ohledu velmi výjimečný.   Turnaj  
odehrálo 21 žen a dívek všech věkových a výkonnostních  
kategorií.  Na startu se objevila domácí mistrně FIDE Ku-
bíková, talent roku 2013 Pýchová z Vlašimi, mistrně ČR 
do 16 let Fusková z Frýdku-Místku, mistrně ČR do 10 let 
Lhotská z  Oázy Praha a  nečekaná byla i  účast  mistrně 
Slovenska do 14 let Vrtiakové.    Tradiční turnaj si samo-
zřejmě nenechalo ujít mnoho domácích hráčů. Této příle-
žitosti využilo 39 členů.
Mezinárodní A turnaj FIDE  měl favorita v podobě meziná-
rodního mistra T. Kulhánka z klubu Zikuda Turnov. O vítězi 
se rozhodovalo až v posledním 9. kole ale favorit soutěže po-
tvrdil vítězství.  Nejlepším domácím hráčem  byl Stanislav 
Stárek na 8. místě a Hana Kubíková na celkovém 29. místě.
V  národní B turnaji obhájil vítězství A. Kadlec z  Vyše-
hradu Praha. Na celkovém 3. místě skončil Miloš Hlína 

a byl tak nejlepším domácím hráčem, podobně jako Anna 
Malá mezi ženami. 
Pohár města Říčany se hrál zároveň jako Krajský přebor. 
KŠ Říčany 1925 získal jednu zlatou- Hana Kubíková 
v ženách, dvě stříbrné  – Stanislav Stárek do 20 let a Ka-
teřina Müllerová do 20 let a dvě bronzové – Jarmila Vo-
ráčková v ženách a Kristýna Otrubová do 18 let.  
Poděkování patří městu Ŕíčany za finanční podporu, KC 
Labuť za skvělé zázemí a početnému organizačnímu týmu 
KŠ Říčany 1925. 

Jaroslav Říha

V první desítce na M ČR a 4 x !
Ve dnech 13.9. -14.9. 2014 proběhlo v Ostravě M ČR v ra-
pid šachu, kterého se zúčastnilo 197 hráčů  v kategoriích 
U10 - U14. Turnaj se odehrál v příjemném prostředí kul-
turního domu Akord a pořadatelem celé akce byl  Ostra-
va Chess o.s. Na startu nechyběla velmi početná výprava 
Klub šachistů Říčany 1925. Všech 10 dětí si muselo vybo-
jovat postup. 
V  kategorii H14 nejlepšího výsledku dosáhl Martin Vy-
strčil, obsadil 8.místo Do posledního kola bojoval o me-
daile. Ocenění si zaslouží především za to, že se mu ve 4.
kole podařilo porazit nasazenou jedničku Jana Vykouka 
z CHESS Most.. Michal Pastrnek předvedl také skvělý výkon, když v  této kategorii jako nasazený 

34.skončil na 18.místě. Markovi Otrubovi se turnaj moc 
nepovedl a obsadil 38 příčku. Pavlík Zemen v nejmladší 
kategorii chlapců H10 skončil na 42.místě.
V dívčí kategorii D14 bojovala na předních pozicích Anna 
Zlámaná a  nakonec se umístila na  8. místě. Veronika 
Zemenová pak v  této kategorii na  21. místě. O  nejlepší 
umístění  se v kategorii D12 zasloužila Kristýna Otrubo-
vá, která skončila na 5. místě a za ní pak na 6.místě Julie 
Vilímová. Pěkný výkon předvedla Hana Bartošová a umís-
tila se na  18.místě. V  nejmladší kategorii  D 10 Kateřina 
Pastrnková  bojovala celou dobu o medaili, která jí nakonec 
unikla díky pomocnému hodnocení a obsadila tak 6.místo.

Táňa Zlámaná
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ladŮv kraj a okolí...
KULTURNÍ A SPORTOVNÍ KALENDÁŘ 
www.laduv–kraj.cz
změna programu vyhrazena
Vstupenky na veškeré akce získají zájemci u pořadatelů

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

do 11.10. Říčany Lukáš Orlita – Dvě tváře – Výstava obrazů absolventa Fakulty Výtvarných Umění VUT 
v Brně Lukáše Orlity. Galerie Kotelna.

do 19.10. Ladův kraj Houbové hody – Speciality z hřibovitých hub, lišek, kotrčů, ryzců, bedel, čirůvek, stročků, 
kačenek a dalších českých hub. Vybrané restaurace nabízejí houbová menu. Seznam 
restaurací na www.laduv-kraj.cz

2.10. Říčany 13.00 
–17.00

Dětský BIOJARMARK – 4. ročník – ochutnávky a možnost zakoupení produktů, 
vystoupení dětského folklorního souboru Vonička a další. Zahrada jesliček a mateřské 
školy Landie.

2.10. Říčany 14.00 118 let založení OLIVOVNY – Výroční slavnost v dobovém duchu v dětské léčebně Olivovna.
4.10. Říčany 7.00 Za historií pánů z Říčan – Turistický pochod z hradního nádvoří v Říčanech, cíl tamtéž 

do 18 hodin. Start možný i na zámku Berchtold v Kunicích.
4.10. Strančice 11.00 

–17.00
Festival řemesel a Jablečné slavnosti – Celodenní řemeslný trh, kolotoč, střelnice, dětské 
tvořivé dílny, ochutnávka jablečných odrůd, moštů, zákusků, divadélko pro děti a další. 
Areál Minigolfu (u vlakového nádraží).

4.10. Kunice Svatební veletrh – Zámek Berchtold
4.10. Říčany 8.30 Sprintérský trojboj – Závod pro děti školou povinné od 6 do 15 let.  

Disciplíny: 50, 100, 150 m. Sokolské hřiště.
5.10. Říčany Slavnostní vysvěcení mariánského sloupu – Vysvěcení mariánského sloupu 

na Masarykově náměstí  farářem Římskokatolické farnosti Říčany.
11.10. Říčany 9.15 Lesní běh Říčany XCR – Běh pro dospělé i děti, start i cíl u sokolovny v Radošovicích. 

Závod je součástí celostátního seriálu běhů v terénu.
11.10. Říčany 10.00 I. liga mládeže v šachu – Od 10 hod zápas Říčany – ŠK Řevnice, od 15 hod Říčany  

– Tatra Smíchov. Městské kulturní středisko.
11.10.   Ondřejov 18.30 Javory – Hana a Petr Ulrychovi vystoupí ve Sportovně kulturním centru. Vstupné 250 Kč, 

děti do 15 let a důchodci 190 Kč.
11.10. Kolovraty 19.00 Jazzový kvartet Boubon Street Quartet – Živá hudba v Klubu u Boudů.
12.10. Říčany 8.21 Nedělní pochod s Líbou – Turistický pochod Přítoky – Kutná Hora – Přítoky, 15,5 km. 

Odjezd autobusem č. 381 ze zastávky Říčany, k žel. Stanici. Přihlášky na tel. 723 513 431 
nebo libuse.rohoskova@centrum.cz.

13.10. Kamenice 19.30 František Nedvěd s kapelou Tiebreak – Koncert v Kulturním Domě, vstupné 300/250 Kč.
15.10. Říčany 20.00 Fešáci a Michaela Tučná – Vzpomínkový pořad na Michala Tučného „Tam u nebeských 

bran“. Celým pořadem provází Jan Turek. Městské kulturní středisko.
16.10. Uhřiněves 19.30 Ondřej Havelka a jeho Melody Makers – Potkal jsem svůj sen – koncert v Divadle U22. 

Program je věnovaný Jiřímu Traxlerovi. Vstupné 420 Kč.
17.10. Kolovraty 19.00 Tomáš Linka a Přímá linka – Koncert v Klubu U Boudů, vstupné 220 Kč, v předprodeji 190 Kč.
18.10. Strančice 14.00 

–17.00
Burza – Burza dětského oblečení a výbavy. Příjem věcí k prodeji v pátek od 16 do 19 hod, 
prodej v sobotu od 14 do 17 hod, výplata a výdej neprodaných věcí v neděli od 15 do 16 hod. 
Základní škola.

20.10. Kolovtaty 19.00 Malá kapela F. Moravce – Kapela hraje k tanci a poslechu nejen pro starší a pokročilé 
v Klubu U Boudů. Vstupné 125/90 Kč.

20.10. Uhřiněves 19.30 Ondřej Brzobohatý – Identity tour – Koncert v Divadle U22, vstupné 420 Kč.
24.10. Štiřín 19.30 Pavel Sedláček se skupinou CADILLAC – „60 let Rock & Rollu“ - skupina vznikla  

v roce 1981 spojením hudebníků, kteří s tímto žánrem začínali svou hudební kariéru 
v šedesátých letech. Vstupné 250 Kč, Zámek.

24.10. Říčany 20.00 Vladimír Mišík & ETC … 40 let – Koncert v Městské kulturním středisku.
24.10. Kolovraty 20.00

21.00
Běloruský sen – Vnoučata kubánské revoluce
Filmový klub v Klubu U Boudů, vstup zdarma.

25.10. Říčany 7.00 
–16.00

50. rovnoběžka NS Říčany – Turistický pochod přes 50. rovnoběžku, délka trasy okolo 
10 km. Start na nádraží od 7 do 9 hod, cíl od 13 do 16 hod v Muzeum.

29.10. Říčany 20.00 Pavel Dobeš a Tomáš Kotrba – Koncert v Městském kulturním středisku.
31.10. Říčany Dýňová strašidla
31.10. Kolovraty 19.00 Jazzová zvěřinačka se Steamboat Stompers – Koncert v Klubu U Boudů,  

vstupné 320 Kč, v předprodeji 290 Kč.
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ODDĚleNí PRO DOSPĚlÉ 
Masarykovo nám. 83 
Tel. 323 602 654 
Email: dospele.odd@knihovna.ricany.cz

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

ODDĚleNí PRO DĚTI 
Komenského nám. 1910 
Tel. 323 605 920 
Email: detske.odd@knihovna.ricany.cz

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

Čtvrtek 16. října 2014 od 18.30 h, oddělení pro dospělé

Stanislav motl – mraky nad barrandovem
Dokumentární pořad s autorem
Vstup volný

Sláva a prokletí prvorepublikových fil-
mových hvězd. Diváci se dozvědí o ži-
votě nejslavnějších filmových hvězd, 
jakými byli například Adina Mandlo-
vá, Lída Baarová, Nataša Gollová, Ra-
oul Schránil, Svatopluk Beneš, Karel 
Hašler a  další. Dozví se o  jejich čin-
nosti v době nacistické okupace a do-
zví se také o  době po  roce 1945, kdy 
řada našich hvězd byla veřejně na uli-
cích lynčována českými spoluobčany, 
mnozí končili ve vězení a mnohým se 
zcela zhroutil život.

Novinář, reportér, scé-
nárista a spisovatel Sta-
nislav Motl (*1952) je 
osobností žijící napětím, 
odhalováním záhad, 
tajemství a  zasutých 

lidských osudů. Vystudoval fakultu žur-
nalistiky Univerzity Karlovy v Praze. 
Jako reportér byl osobně přítomen v ně-
kolika válečných konfliktech a věnuje se 
rovněž pedagogické a  přednáškové čin-
nosti. Dlouhých čtrnáct let měl na  TV 
Nova poutavý pořad Na  vlastní oči. 
Od  roku 2010 připravuje a  moderuje 
v  Českém rozhlasu 2 svůj autorský po-
řad Stopy, fakta, tajemství. Je autorem 

mnoha knih (Muži generála Pattona, 
Svědek z cely smrti, Šifra Karla IV., Na-
cisté pod ochranou, Oběti a jejich vrazi, 
Prokletí Lídy Baarové, Lída Baarová 
a Joseph Goebbels, Mraky nad Barran-
dovem, Kam zmizel zlatý poklad repub-
liky a mnoho dalších). Je autorem scéná-
řů k filmovým dokumentům, např. Živý 
mrtvý, Ozvěny lidické noci, Sláva a pro-
kletí Lídy Baarové,  Nacisté pod ochra-
nou aj. V  roce 2010 se stal nositelem 
celosvětové ceny The AIB International 
Media Excellence Awards, považováné 
za „rozhlasového Oskara“. V roce 2011 
mu byla tato cena udělena znovu. 
Těšíme se na Vaši návštěvu!

Objeví-li se v oblasti knih, čtení a kni-
hovnictví nové fenomény, mohou si 
být naši čtenáři jisti, že jsou v  naší 
knihovně pečlivě sledovány a  hod-
noceny. Pokud jsou posouzeny jako 
perspektivní a  přínosné, neváháme 
s jejich uplatněním. 
Elektronické knihy nejsou úplnou 
novinkou. Již v sedmdesátých letech 
20. století se začaly objevovat texty 
ukládané ve  formě dat, což se dále 
rozšířilo později s  rozvojem inter-
netu. Širší veřejností ovšem začaly 
být e-knihy přijímány teprve když se 
objevily čtečky  umožňující pohodlné 
čtení bez počítače a blikající obrazov-
ky. S ubýváním technických překážek 
začaly přibývat překážky právní – au-
torská práva, obavy z  ohrožení zis-
ků knihkupců a  vydavatelství apod. 
Není to nijak neobvyklé, právo musí 
často dohánět rozvoj vědy a techniky 
a  řešit problémy, které dříve neexis-
tovaly, a může dokonce rozvoj brzdit.

Dá se říci, že právě oblast e-knih je 
toho příkladem. Přestože e-knihy 
jsou všeobecně rozšířeny už téměř 
deset let, jejich půjčování v  knihov-
nách bylo až dosud prakticky nele-
gální. Některé knihovny, a také naše 
Husova knihovna, ve  snaze jít s  do-
bou a podělit se s čtenáři o technický 
pokrok uplatnily náhradní, trochu 
„šalamounské“ řešení. Začaly půj-
čovat nikoliv e-knihy, ale čtečky, buď 
prázdné, nebo s  knihami, na  které 
uplynula autorská práva (většinou 
starší klasické autory). Teprve ne-
dávno se našlo určité řešení umož-
ňující půjčovat i nové e-knihy, se kte-
rým jako první přišlo vydavatelství 
Ereading. Toto vydavatelství nabízí 
možnost výpůjčky e-knih ze svého 
fondu. Kniha je softwarově chráněna 
před kopírováním a  lze si ji vypůjčit 
(tj. stáhnout na  svoje čtecí zařízení) 
na  21 dní, poté „zmizí“. Každá vý-
půjčka je zpoplatněna cenou ve  výši 

cca jedné čtvrtiny až jedné třetiny 
ceny e-knihy při zakoupení, což může 
hrát roli při rozhodování u  běžného 
čtenáře, zvyklého si za nevelký jedno-
rázový roční poplatek půjčovat knihy 
v knihovně bez omezení.
Naše knihovna navázala s  vydava-
telstvím Ereading spolupráci. Vý-
sledkem je, že jsme dostali e-knihy 
z  Ereadingu k  dispozici, čtenář je 
může vyhledat v  našem katalogu 
Carmen a  vypůjčit si je. Poplatky 
za výpůjčku hradí knihovna. 
Půjčování má v zásadě tato pravidla: 
Výpůjčka e-knihy je na 21 dní. 
Čtenář může mít zároveň půjčeny 
maximálně 2 e-knihy.
Stejnou e-knihu si může vypůjčit ne-
omezený počet čtenářů současně.
Vypůjčené e-knihy lze číst na  čteč-
kách eReading.cz START 2/3 
a  v  aplikacích pro chytré telefony 
a tablety s operačním systémem iOS 
a systémem Android.

Říčanská knihovna začíná půjčovat e-knihy
Husova knihovna se zařazuje mezi prvních 5 knihoven v ČR, které tuto službu začaly poskytovat. 
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2. – 6. října 2014 v Říčanech zazpívá dánský smíšený 
pěvecký sbor ALBERtSLUNDKORt. 
V	 historii	 partnerstvi	 měst	 bude	 toto	 největší	 skupina	 přijíždějící	 do	 Říčan.	
44	 členů	 sboru	 bude	 hostit	 náš	 ženský	 pěvecký	 sbor	 Sirény,	 pod	 vedením	
sbormistryně	Martiny	Červené.	
Přijďte si s námi zazpívat a zaposlouchat se do duchovní hudby do říčan-
ského kostela v sobotu 4. října od 16.  do 17. hod.

5. října od 16. – 17. hod na Vás v kulturním centru v Labuti 
bude čekat různorodá hudba 4 sborů, např. hudba skupiny 
ABBA nebo Beatles.
Připraveny	jsou	také	ryze	dánské	ale	i		české	skladby.	Jako	speciální	hosté	vystoupí	
pěvecký	sbor	Elišky	Erlichové	a	pěvecký	sbor	Gabriel		se	svým	repertoárem.	

Přijměte	 naše	 pozvání	 na	 tento	 netradiční	 a	 jedinečný	 mezikulturní	 koncert	
v	 našem	 městě	 a	 přijďte	 si	 společně	 zazpívat	 naše	 i	 dánské	 písně	 a	 poznat	
kousek	z	kultury	národa	malé	mořské	víly.	

Za Partnerství měst a organizátory Jana Vavřinová 

V  říčanské galerii Kotelna pokračuje 
zajímavá výstava brněnského malíře 
Lukáše Orlity. Výstava s  názvem Dvě 
tváře začala vernisáží 11. září a  před-
stavuje autorovy obrazy ve dvou tema-
tických polohách - figurální a geomet-
rické. Výstava potrvá do 11. října 2014. 
Na  podzim galerie připravuje aukci 
současného moderního umění.  V na-
bídce budou kvalitní díla absolventů 
pražské akademie a  ostatních vyso-
kých uměleckých škol. 

Dvě tváře
Výstava potrvá do 11. října 2014

Víkend s pěveckými sbory
Říčany mají tu čest hostit tento rok zástupce partnerského 
města Albertslund v Dánsku.

Bližší informace a  vysvětlení celého 
postupu při půjčování rádi podají naše 
knihovnice při návštěvě knihovny.
Pečlivě jsme zvažovali, čím je tato 
služba prospěšná a  zda ji máme na-
bízet, když pro knihovnu představu-
je další náklady finanční i  pracovní.  
Ke  kladnému rozhodnutí přispělo 
kromě již zmíněné permanentní po-
třeby „jít s  dobou“ zvážení jedné 
z výhod pro čtenáře – odpadá nutnost 
čekat na  knihu, kterou má před ním 
zamluveno mnoho dalších zájemců. 
Zejména u novinek a bestsellerů může 
být tato doba čekání poměrně dlouhá. 
A  právě v  e-knihách budeme nabízet 
mnohá z dnes nejžádanějších děl.
Pokračujeme také v půjčování čteček 
s  nahranými knihami, na  které již 
uplynula autorská práva. Navíc jsme 
ještě pro účely půjčování zakoupili 
novou čtečku eReading Start 2, urče-
nou přímo pro čtení knih z vydavatel-
ství Ereading.
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Výstava: ZKAmeNĚlINy 
– ARCHIV žIVOTA
7. 10. 2014 – 4. 1. 2015
Kdo obýval naši planetu v dávných do-
bách? Výstava představuje rozmanitost 
života v  různých obdobích geologické 
historie Země. Prohlédnout si můžete 
unikátní a  cenné zkameněliny nejen 
populárních trilobitů, ale i méně známé 
amonity či záhadné graptolity. K vidě-
ní je úplná lebka jeskynního medvěda 
a po několika letech bude opět vystaven 
mamutí kel z depozitáře Muzea Říčany.

Během prohlídky je možné zasta-
vit se na  pláži s  dávnými  lasturami 
a žraločími zuby. Takové pláže bývaly 
i nedaleko Říčan. Dále můžete napří-
klad prolistovat kamenný herbář, 
zavítat do  karbonských pralesů, 
nebo nahlédnout na velká vymírání.
Autoři výstavy Tomáš Lehotský – Vlas-
tivědné muzeum Olomouc a Vladimíra 
Jašková – Muzeum Prostějovska v Pro-
stějově nabízí zajímavou cestu od nej-
starších prvohor až po nedávné čtvrto-
hory. Výstava byla s úspěchem uvedena 
již na několika místech republiky.

Připravujeme doprovodný program 
s výrobou replik zkamenělin.
Každé pondělí od 17.00 hodin a v so-
botu od 15.00 hodin je komentovaná 
prohlídka.

Turistický pochod: 
Přes 50. rovnoběžku 
po naučné stezce 
Říčansko
start: sobota 25. října mezi  
7.00–9.00 hodin, Nádraží Říčany
cíl: mezi 13.00–16.00 hodin,  
Muzeum Říčany
Půjde se po  trase nově renovované 
naučné stezky Říčansko. Pochod po-
řádá KČT Říčany- Radošovice a Mu-
zeum Říčany. Účastníci pochodu pla-
tí poloviční vstupné do muzea.

Historicko-vlastivědná 
vycházka po Říčanech
středa 15. října v  17.00 hodin, sraz 
Komenského náměstí u gymnázia 
Znáte historii města, ve  kterém ži-
jete? Pojďte s  námi na  procházku 
po  významných místech Říčan s   
historikem muzea Martinem Hůr-
kou – hrad, kostel, radnice, náměstí, 
katovna a další. Délka vycházky bude 
cca dvě hodiny. 
V případě deště se vycházka ruší.
Vstupné 50 Kč
Rodinné vstupné 80 Kč

pondělí 20. října od 18:00 
Další díly semináře budou probíhat 
v termínech: 3. 11., 24. 11. a 8. 12.
Máte zájem si sami vypátrat minulost 
svého rodu a  sestavit si rodinný ro-
dokmen? Chcete se dozvědět, jaké jsou 
zdroje informací pro genealogy a jak se 
s nimi pracuje? Právě pro vás jsou ur-
čeny semináře Tvorba rodokmenu.    
Cyklus zahrnuje čtyři lekce a  jeho 
součástí jsou i individuální konzulta-
ce nad konkrétními prameny účast-
níků (dle dohody s přednášejícím).
Vstupné: 100 Kč
Cena za celý kurs (4 semináře): 350 Kč. 

Cyklus TVORbA RODOKmeNU
Poznej své předky, aneb jak se tvoří rodokmen – 1. část 
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Doba trvání jednotlivých setkání: cca 
60 minut.
Lektoruje Martin Hůrka. 
Rezervace: martin.hurka@muzeum.
ricany.cz, tel.: 604 237 175

Možná mnoho lidí neví, že kromě slu-
žeb Husovy knihovny lze v  Říčanech 
využít i knižních fondů Muzea Říčany. 
V  současné době intenzivně probíhá 
katalogizace fondů prostřednictvím 
systému Clavius. V  depozitáři je ulo-
ženo asi 10  000 odborných publikací 
z  historie a  přírodních věd, vydaných 
převážně v 19. a 20. stol. Jelikož odha-
dem 80 % muzejního knih je již v systé-
mu evidováno, rozhodli jsme se katalog 

zpřístupnit badatelům prostřednictvím 
internetu. Knihy a periodika lze vyhle-
dávat na  stránkách muzea: www.rica-
ny.cz/muzeum  (v menu „Stálé služby“ 
podmenu „Knihovna“). Po  vyhledání 
příslušné publikace kontaktujte správ-
ce knihovny Martina Hůrku (mar-
tin.hurka@muzeum.ricany.cz, tel.: 
604 237 175) a domluvte se na termínu 
studia.  Knihy a periodika lze studovat 
pouze prezenčně v budově muzea.

Katalog knihovny muzea Říčany dostupný 
na internetu

92 texty.kuryr@ricany.cz
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CyKlUS PŘeDNáŠeK 
KOlem SVĚTA:
Kamerun – učitelkou v pralese
úterý 14. října od 18 hodin
Mlžné pralesy představují místa s nej-
větší druhovou rozmanitostí na Zemi. 
V oblasti Bamenda Highlands na seve-
rozápadě Kamerunu jeden takový les 
pomalu ustupuje farmářům rozšiřují-
cím svá pole. A  tak se skupina Čechů 
rozhodla v  mlžných horách postavit 
školu a  tuto situaci změnit.  Přijďte si 
poslechnout, jaké krásy nabízí Kame-
run, jak se učí tamní děti a  jaké to je 
oprostit se na půl roku od všech civili-
začních vymožeností. 
Promítat a vyprávět bude Eliška Hlízová 
Vstupné 50 Kč
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Cyklus ČTeNí STARýCH TeXTŮ
Paleografická cvičení pro laické zájemce o dějiny svého 
rodu i studenty historických věd – 1. část 
pondělí 4. listopadu od 18.00 hodin
Další cvičení budou probíhat v těch-
to termínech: 11. 11., 2. 12., 16. 12. 

Cvičení jsou vhodná jako doplněk 
k  cyklu TVORBA RODOKMENU. 
Jsou určena laickým zájemcům o his-
torii, obecním kronikářům či studen-
tům historických oborů, kteří se chtě-

jí seznámit s písmy 16. – 19. století. 
Důraz bude kladen na  novogotická 
písma.
Vstupné: 100 Kč
Cena za celý kurs (4 semináře): 350 Kč. 
Doba trvání jednotlivých setkání: cca 
60 minut.
Kurz bude otevřen, pokud se přihlásí 
alespoň 5 zájemců.

Lektoruje Martin Hůrka. 
Rezervace:  
martin.hurka@muzeum.ricany.cz, 
tel.: 604 237 175

úterý 21. října od 18 
hodin
Film Michala Gálika 
představí inspirativní 
příběh člověka, kte-

rému osud jeho země není lhostejný. 
Ernest Vunan se snaží obnovit vzácné 
horské pralesy v  oblasti svého kmene 
Kedjom-Keku na severozápadě Kame-

runu. Vydejte se s námi na cestu po této 
rozmanité africké zemi, přesvědčte se 
o  tom, že i  jednotlivec dokáže změnit 
to, jak bude Země vypadat, a poznejte 
partu mladých lidí z  Česka a  Sloven-
ska - organizace Kedjom-Keku, kteří se 
rozhodli pomoci Ernestovi v jeho úsilí 
a přispět tak k ochraně místní přírody.
Promítat bude Eliška Hlízová 

Vstupné dobrovolné (na podporu 
výsadby pralesa)

Dnes představovaný 
předmět ze sbírek Muzea 
Říčany nejenže nosí podivný název, 
ale podivně i  vypadá. Nejedná se 
ovšem o žádný z mučicích nástrojů, 
jejichž používáním byl místní ří-
čanský soud v dávné době proslulý, 
i když by se jím jistě doznání leckte-
rého vyšetřovaného dalo docílit. 
Máme zde co do činění s tzv. vochlí, 
což býval nástroj používaný ke zpra-
cování lnu. Skládal se z  dřevěné 
podsady a  na  ní připevněného se-
skupení ocelových hrotů. Lněná či 
konopná (obecně rostlinná) vlákna 
se skrze hroty opakovaně protaho-
vala, čímž se čistila, rozdrásala (roz-
štěpila na více vláken) a vyrovnala. 
Pro pročesání na vochli se ale su-
rový len nejprve musel připravit. 
Musel se usušit (ideálně v  tzv. 
pazdernách), za  pomoci trdlice 
nalámat a  vytřít (zbavit pazdeří). 

Smyslem vochlování pak byla pří-
prava vláken pro vlastní předení. 
Vochle bývaly různých tvarů a zdo-
bení a byly uzpůsobeny tak, aby se 
daly vložit do vochlovačky (stolice, 
na které vochlující osoba seděla). 
V  Muzeu Říčany máme vochlí 
hned několik, rovněž by neměl být 
problém najít tyto nástroje napří-
klad ve skanzenech v Přerově nad 
Labem nebo Kouřimi. 
Nástroj vešel i do lidových přímě-
rů. Pokud někdo o  druhém řekl, 
že mluví „jakoby měl v krku vochli 
a na jazyku vřed“, pak dotyčný měl 
potíže s mluvením. Nástrojem pl-
nícím podobnou funkci u vlny bý-
valy tzv. krample, tedy jakési ruční 
kartáče. Na  rozdíl od  vochlí se 
krample používají dvě proti sobě.

Martin Hůrka
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benefiční promítání filmu o Kamerunu: muž, který sází stromy
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PAVEL DOBEŠ
 St 29 / 10 / 2014 – 20.00
   KONCERT FOLKOVÉ STÁLICE. 
   KYTAROVÝ DOPROVOD TOMÁŠ KOTRBA. 

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

kritikami, zvláště za interpretaci Janáčkových skladeb. Jako sólista se 
představí profesor brněnské konzervatoře a vynikající violoncellista Jan 
Škrdlík, který hraje na nástroj od Adama Emanuela Homolky z roku 1842. 
Na programu bude Koncert pro violoncello C dur Josefa Myslivečka, cy-
klus „Cypřiše“ Antonína Dvořáka, Meditace na staročeský chorál „Svatý 
Václave“ Josefa Suka a Suita pro smyčce Leoše Janáčka.
 
VLADIMÍR MIŠÍK & ETC SLAVÍ 40 LET... 
– Turné „ETC 40“ (1974 – 2014)

 Vladimír Mišík je jednou z nejvýraznějších osobností české populární 
hudby již od 60. let 20. století. Svou tvorbou ovlivnil celou řadu umělců ať už 
z hudebního, výtvarného či literárního prostředí. Muzikanti pod značkou ETC 
však začali vystupovat v roce 1974. Vladimír Mišík s kapelou ETC přes mnohé 
personální změny a dvouletý zákaz činnosti v 80. letech koncertuje dodnes. 
Do současné chvíle vydala kapela 11 řadových alb, řadu kompilací a také  
1 DVD k 60. narozeninám Vladimíra Mišíka. Turné „ETC 40“ (1974 – 2014) 
má být oslavou a poohlédnutím se za uplynulými čtyřmi desetiletími kapely. 
Na koncertech se kromě V. Mišíka a současné sestavy ETC objeví i Stani-
slav „Klásek“ Kubeš (kytara, zpěv), Vladimír „Guma“ Kulhánek (basa), Jaroslav 
„Olin“ Nejezchleba (violoncello, zpěv) a zpěvák Pavel Bohatý. Koncert se 
bude konat 24.10.2014 od 20.00 hod.
 

PAVEL DOBEŠ 
a Tomáš Kotrba
 
      Pavel Dobeš patří již léta mezi stálice naší folkové scény. Je nenapodobitelný 
a nezařaditelný. Poznáte ho po první větě, prvním slově. V jeho písničkách jsou 
každodenní příběhy, které ve vás zanechají nezaměnitelný pocit. Pavel Dobeš 
vystupuje s doprovodným kytaristou Tomášem Kotrbou. Koncert obsahuje 
divácky nejúspěšnější písničky Dobešovy třicetileté hudební dráhy, některé z nich 
již takřka zlidověly, např. Jarmila, Zapomenutý trumf, Calvera, Zpátky do trenek, 
Jumbo jet , Něco o lásce, Víte, vono, holky, Papíroví draci a další. Koncert se 
bude konat 29.10.2014 od 20.00 hod. 

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. 

ŠATOPLETŮV PODZIM
– Rozpis listopadových vystoupení
 
6 / 11 – Divadlo A. Jiráska Úpice – Jednota divadelních ochotníků 
Eugeniusz Szybal: P.R.S.A. (komedie) 

9 / 11 – Dipona Louňovice 
Petra Krutská, Josef Pšenička: Čert a Káča (pohádka) 

13 / 11 – Rádobydivadlo Klapý 
Šolom Alejchem, Ladislav Valeš: Všechno není košer (drama) 

20 / 11 – V.A.D. Kladno 
Píseček (divadelní „bábovička”) 

23 / 11 – DS Tyl Říčany 
Vlastimil Novák, Stanislav Oubram: O mlynáři Jankovi a Cecilce ze zámku aneb 
Lesní pohádka (pohádka) 

27 / 11 – DS Ty-já-tr / HROBESO Praha 
N. V. Gogol: Revizor (klasická komedie) 

NEBUĎ LABUŤ A  ZAJDI NA KULTURU!

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

20.00

15

VLADIMÍR MIŠÍK & ETC... 
...40 LET  
 Pá 24 / 10 / 2014 – 20.00
  KONCERT JEDNÉ Z NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH  
  OSOBNOSTÍ ČESKÉ POPULÁRNÍ HUDBY.  

 KONCERT Y 

KONCERT 4 PĚVECKÝCH SBORŮ SE 
ZAHRANIČNÍ ÚČASTÍ
Ne  Koncert.

 KONCERT Y 

BOB ZAJÍČEK JAZZ COLLEGIUM  
A DARJA KUNCOVÁ  
St Koncert z cyklu „Jazzové večery v Říčanech”.

 TA NEC 

FUEGO CUP 
Ne Soutěž ve standardních a latinsko-amerických tancích. 

 KONCERT Y 

FEŠÁCI A MICHAELA TUČNÁ 
St Vzpomínkový pořad na Michala Tučného „Tam u nebeských bran“. 
Celým pořadem provází Jan Turek.

 VÁ ŽN Á HUDBA 

BRNĚNŠTÍ KOMORNÍ SÓLISTÉ
St Koncert špičkového orchestru mezinárodního renomé. Jako sólista se 
představí vynikající violoncellista Jan Škrdlík. Koncert z cyklu „Kruh přátel 
hudby”.

 KONCERT Y 

VLADIMÍR MIŠÍK & ETC – 40 LET  
Pá Koncert jedné z nejvýznamnějších osobnosti české populární hudby.

 KONCERT Y 

PAVEL DOBEŠ   
St Koncert folkové stálice. Kytarový doprovod Tomáš Kotrba.

PODBLANICKÝ PODZIM 
– Pocta české hudbě 
 St 5 / 11 / 2014 – 19.30
   KONCERT V RÁMCI VÝZNAMNÉHO FESTIVALU   
   PODBLANICKÝ PODZIM. VYSTOUPÍ: PĚVECKÝ   
   SBOR BENEŠOVSKÝCH UČITELEK, QUARTETTO   
   NOC FLAUTO A SÓLISTÉ DAGMAR VAŇKÁTOVÁ   
   – SOPRÁN A ONDŘEJ SOCHA – TENOR.  

STEAMBOAT STOMPERS 
St 19 / 11 / 2014 – 20.00
  DIXIELAND KONCERT Z CYKLU „JAZZOVÉ   
   VEČERY V ŘÍČANECH”.  

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.     
 

BRNĚNŠTÍ KOMORNÍ SÓLISTÉ
– Zahájení nové sezóny Kruhu přátel hudby

 Špičkový komorní orchestr mezinárodního renomé, který založil  
v devadesátých letech primárius Janáčkova kvarteta Miloš Vacek. Poz-
ději se vedení ujal houslista Jiří Besperát. Soubor je vysoko ceněn 

20.00

08

Těšíme se na Vaši návštěvu!

ŽLUTÝ PES 
 Pá 21 / 11 / 2014 – 20.00
  KONCERT OBLÍBENÉ PRAŽSKÉ KAPELY, KTERÁ   
   OSLAVILA JIŽ 35 LET SVÉHO PŮSOBENÍ NA   
   ČESKÉ SCÉNĚ.   
 

20.00

29

TRIFOGLIO 
– dechové trio 
 St 26 / 11 / 2014 – 19.30
   KONCERT Z CYKLU „KRUH PŘÁTEL HUDBY”.  

21. SETKÁNÍ  
BEATLEMANIAKŮ
 So 6 / 12 / 2014 – 19.00
   NEJLEPŠÍ BEATLESÁCKÁ PREZENTACE NA SVĚTĚ!  
   VE SPOLUPRÁCI S FANKLUBEM BEATLES.  
 info@kclabut.cz



10 ŘÍJEN
PROGRAM 2014

PŘIPRAVU-
JEME

16.00

05

19.30

22

20.00

24

PAVEL DOBEŠ
 St 29 / 10 / 2014 – 20.00
   KONCERT FOLKOVÉ STÁLICE. 
   KYTAROVÝ DOPROVOD TOMÁŠ KOTRBA. 

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

kritikami, zvláště za interpretaci Janáčkových skladeb. Jako sólista se 
představí profesor brněnské konzervatoře a vynikající violoncellista Jan 
Škrdlík, který hraje na nástroj od Adama Emanuela Homolky z roku 1842. 
Na programu bude Koncert pro violoncello C dur Josefa Myslivečka, cy-
klus „Cypřiše“ Antonína Dvořáka, Meditace na staročeský chorál „Svatý 
Václave“ Josefa Suka a Suita pro smyčce Leoše Janáčka.
 
VLADIMÍR MIŠÍK & ETC SLAVÍ 40 LET... 
– Turné „ETC 40“ (1974 – 2014)

 Vladimír Mišík je jednou z nejvýraznějších osobností české populární 
hudby již od 60. let 20. století. Svou tvorbou ovlivnil celou řadu umělců ať už 
z hudebního, výtvarného či literárního prostředí. Muzikanti pod značkou ETC 
však začali vystupovat v roce 1974. Vladimír Mišík s kapelou ETC přes mnohé 
personální změny a dvouletý zákaz činnosti v 80. letech koncertuje dodnes. 
Do současné chvíle vydala kapela 11 řadových alb, řadu kompilací a také  
1 DVD k 60. narozeninám Vladimíra Mišíka. Turné „ETC 40“ (1974 – 2014) 
má být oslavou a poohlédnutím se za uplynulými čtyřmi desetiletími kapely. 
Na koncertech se kromě V. Mišíka a současné sestavy ETC objeví i Stani-
slav „Klásek“ Kubeš (kytara, zpěv), Vladimír „Guma“ Kulhánek (basa), Jaroslav 
„Olin“ Nejezchleba (violoncello, zpěv) a zpěvák Pavel Bohatý. Koncert se 
bude konat 24.10.2014 od 20.00 hod.
 

PAVEL DOBEŠ 
a Tomáš Kotrba
 
      Pavel Dobeš patří již léta mezi stálice naší folkové scény. Je nenapodobitelný 
a nezařaditelný. Poznáte ho po první větě, prvním slově. V jeho písničkách jsou 
každodenní příběhy, které ve vás zanechají nezaměnitelný pocit. Pavel Dobeš 
vystupuje s doprovodným kytaristou Tomášem Kotrbou. Koncert obsahuje 
divácky nejúspěšnější písničky Dobešovy třicetileté hudební dráhy, některé z nich 
již takřka zlidověly, např. Jarmila, Zapomenutý trumf, Calvera, Zpátky do trenek, 
Jumbo jet , Něco o lásce, Víte, vono, holky, Papíroví draci a další. Koncert se 
bude konat 29.10.2014 od 20.00 hod. 

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. 

ŠATOPLETŮV PODZIM
– Rozpis listopadových vystoupení
 
6 / 11 – Divadlo A. Jiráska Úpice – Jednota divadelních ochotníků 
Eugeniusz Szybal: P.R.S.A. (komedie) 

9 / 11 – Dipona Louňovice 
Petra Krutská, Josef Pšenička: Čert a Káča (pohádka) 

13 / 11 – Rádobydivadlo Klapý 
Šolom Alejchem, Ladislav Valeš: Všechno není košer (drama) 

20 / 11 – V.A.D. Kladno 
Píseček (divadelní „bábovička”) 

23 / 11 – DS Tyl Říčany 
Vlastimil Novák, Stanislav Oubram: O mlynáři Jankovi a Cecilce ze zámku aneb 
Lesní pohádka (pohádka) 

27 / 11 – DS Ty-já-tr / HROBESO Praha 
N. V. Gogol: Revizor (klasická komedie) 

NEBUĎ LABUŤ A  ZAJDI NA KULTURU!

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

20.00

15

VLADIMÍR MIŠÍK & ETC... 
...40 LET  
 Pá 24 / 10 / 2014 – 20.00
  KONCERT JEDNÉ Z NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH  
  OSOBNOSTÍ ČESKÉ POPULÁRNÍ HUDBY.  

 KONCERT Y 

KONCERT 4 PĚVECKÝCH SBORŮ SE 
ZAHRANIČNÍ ÚČASTÍ
Ne  Koncert.

 KONCERT Y 

BOB ZAJÍČEK JAZZ COLLEGIUM  
A DARJA KUNCOVÁ  
St Koncert z cyklu „Jazzové večery v Říčanech”.

 TA NEC 

FUEGO CUP 
Ne Soutěž ve standardních a latinsko-amerických tancích. 

 KONCERT Y 

FEŠÁCI A MICHAELA TUČNÁ 
St Vzpomínkový pořad na Michala Tučného „Tam u nebeských bran“. 
Celým pořadem provází Jan Turek.

 VÁ ŽN Á HUDBA 

BRNĚNŠTÍ KOMORNÍ SÓLISTÉ
St Koncert špičkového orchestru mezinárodního renomé. Jako sólista se 
představí vynikající violoncellista Jan Škrdlík. Koncert z cyklu „Kruh přátel 
hudby”.

 KONCERT Y 

VLADIMÍR MIŠÍK & ETC – 40 LET  
Pá Koncert jedné z nejvýznamnějších osobnosti české populární hudby.

 KONCERT Y 

PAVEL DOBEŠ   
St Koncert folkové stálice. Kytarový doprovod Tomáš Kotrba.

PODBLANICKÝ PODZIM 
– Pocta české hudbě 
 St 5 / 11 / 2014 – 19.30
   KONCERT V RÁMCI VÝZNAMNÉHO FESTIVALU   
   PODBLANICKÝ PODZIM. VYSTOUPÍ: PĚVECKÝ   
   SBOR BENEŠOVSKÝCH UČITELEK, QUARTETTO   
   NOC FLAUTO A SÓLISTÉ DAGMAR VAŇKÁTOVÁ   
   – SOPRÁN A ONDŘEJ SOCHA – TENOR.  

STEAMBOAT STOMPERS 
St 19 / 11 / 2014 – 20.00
  DIXIELAND KONCERT Z CYKLU „JAZZOVÉ   
   VEČERY V ŘÍČANECH”.  

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.     
 

BRNĚNŠTÍ KOMORNÍ SÓLISTÉ
– Zahájení nové sezóny Kruhu přátel hudby

 Špičkový komorní orchestr mezinárodního renomé, který založil  
v devadesátých letech primárius Janáčkova kvarteta Miloš Vacek. Poz-
ději se vedení ujal houslista Jiří Besperát. Soubor je vysoko ceněn 

20.00

08

Těšíme se na Vaši návštěvu!

ŽLUTÝ PES 
 Pá 21 / 11 / 2014 – 20.00
  KONCERT OBLÍBENÉ PRAŽSKÉ KAPELY, KTERÁ   
   OSLAVILA JIŽ 35 LET SVÉHO PŮSOBENÍ NA   
   ČESKÉ SCÉNĚ.   
 

20.00

29

TRIFOGLIO 
– dechové trio 
 St 26 / 11 / 2014 – 19.30
   KONCERT Z CYKLU „KRUH PŘÁTEL HUDBY”.  

21. SETKÁNÍ  
BEATLEMANIAKŮ
 So 6 / 12 / 2014 – 19.00
   NEJLEPŠÍ BEATLESÁCKÁ PREZENTACE NA SVĚTĚ!  
   VE SPOLUPRÁCI S FANKLUBEM BEATLES.  
 info@kclabut.cz
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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

Takto vypadala v polovině dvacátých let ordinace Mudr. Jana rýdla, praktického a ženského lékaře. dočtete se o něm ve vzpomínkách  
dalibora hofty na str. 72.

Okresní nemocenská pojišťovna na rohu dnešních ulic Sokolská a štefánikova byla pro veřejnost slavnostně otevřena v roce 1925. V době 
první republiky se v budově nacházely kanceláře, lékařské ordinace, byty zaměstnanců a v suterénu  lázně.


