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Hlavní téma:

Sportovní hala
Opravené sportoviště se v březnu 

slavnostně otevřelo a zahájilo provoz



Václav Řezáč 
vedoucí Městské policie Říčany

Vážení občané, nevím, jestli to byla náhoda, ale v době, kdy jsem byl požádán, abych zde napsal několik 
řádek, tak jsem zjistil, že v letošním roce Městská policie Říčany oslaví 20 let od svého založení. 28. 6. 1995 
na jednání zastupitelstva byla schválena obecně závazná vyhláška o zřízení městské policie. Tímto datem 
byl učiněn první krok k posilování bezpečnosti ve městě. Za sebe si dovolím ještě jedno malé soukromé 
výročí, a to je 10 let mé práce u městské policie v Říčanech a celkem 21 let, co jsem strážníkem městské 
policie (MP). Dá se říci, že by se dalo bilancovat, jaké to vlastně byly roky a co nám to všem přineslo. Nechci 
se tedy rozepisovat, co se všechno udělalo a co nás čeká. Pravdou je, že práce je stále dost, a tak, jak se vyvíjí 
bezpečnostní problematika, tak je potřeba držet krok a úměrně posilovat síly a prostředky. 
Vše se odvíjí od možností města. Městskou policii si každé město platí ze svého rozpočtu. Nejde však 
jen o  ekonomickou stránku, tou hlavní věcí je podpora města a  jejího vedení. Pokud chceme, aby 
ve městech byla fungující městská policie, tak musí panovat shoda na všech úrovních. Ne vždy tomu 
tak ve všech městech je. Za sebe říkám, že město, které posílí svoji bezpečnost prostřednictvím těchto 
složek, získá účinný nástroj, který si může vést a cíleně úkolovat. Využitelnost kolegů od státní policie 
ČR ve městech je velmi omezená a naráží na jejich značnou vytíženost a daleko větší územní působ-
nost. Strážníci městských policií jsou pak nejčastěji viditelnou složkou v terénu. V rámci města Říčany 
mohu jen kvitovat přístup vedení města, které se již od prvopočátků zřízení městské policie dlouhodo-
bě ve shodě snaží vytvářet ty nejlepší podmínky, nemohu rovněž opomenout i osobní přístup ke stráž-
níkům, za což děkuji. A není to jen vedení města, ale sami občané, kteří se nemalou měrou podílejí 
na bezpečnosti, a mohl bych jmenovat hasiče a další, se kterými strážníci spolupracují. 
Vnímám i negativní postoje vůči městským policiím, ale tam je nutné si uvědomit, že strážník je mj. represiv-
ní složkou oproti záchranným složkám, nelze očekávat, že s námi bude každý sympatizovat. Pokud někoho 
napravujete, tak ne každý má pochopení. Na druhé straně jsou zde i ti, kteří jsou rádi, když někdo dohlíží 
na chodníky bez aut, dodržování rychlosti v obci…, je toho samozřejmě více, včetně práce v oblasti prevence. 
Naše práce je nekonečný boj a další máme před sebou, nikdy asi nebudeme moci říci, že máme hotovo.
Přestože jsem se v úvodu nechtěl rozepisovat, co se podařilo, tak jednu velmi důležitou událost vám předsta-
vím. Jedná se o letošní velkou novinku, pořízení nového (software IS MP Manager) informačního systému 
nové generace pro vedení agendy městské policie. Jde o moderní nástroj ke zvýšení efektivity a kvality výkonu 
strážníků. O uvedeném již informovala tisková zpráva na webu města, připomenu tedy jen to nejdůležitější. 
MP Manager obsahuje predikční modul pro předpovídání přestupků, trestných činů a událostí – jde o sku-
tečnou predikci do budoucna, a to včetně teplotních map kriminality, které systém vytváří na základě práce 
strážníků. Všechno závisí na nasbírání nezbytných hodnot, abychom mohli plně program využívat. Někdy 
koncem roku bych rád veřejnosti představil první výsledky nového programu, který máme jako jedni z mála 
měst možnost využívat. Je to novinka na trhu, která se dále vyvíjí a nyní se nabízí i pro policii v zahraničí.
Co dodat závěrem, snad jen při příležitosti 20 let Městské policie Říčany popřát, aby naše město bylo 
tím nejbezpečnějším, a poděkovat strážníkům za dosavadní práci. 

Slovo úvodem
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u Zastupitelstvo schválilo výroční zprávu o  činnosti 
útvaru interního auditu a o výsledku finančních kont-
rol za rok 2014. 

u Zastupitelstvo schválilo investiční záměr na rekonstrukci 
ul. Nerudova v úseku mezi křižovatkami s ulicemi Štefá-
nikova a Mánesova v celkovém předpokládaném objemu 
financí 4.000.000 Kč vč. DPH. Zastupitelstvo schválilo 
uvolnění částky 190 tisíc Kč na PD z rezervy FRM.

u Zastupitelé schválili předloženou plánovací smlouvu mezi 
městem Říčany a společností Říčanská hokejová, s.r.o., 
zastoupenou jednatelem Martinem Altrichterem, na zá-
kladě stavebního záměru „ZIMNÍ STADIÓN ŘÍČANY 
– revitalizace areálu, ul. Škroupova, 251 01 Říčany, k.ú. 
Říčany u Prahy, datum 10/2014, zodpovědný projektant 
Ing. Stanislav Jareš, na pozemcích parc.č. 702/1, 702/8 
a  další, vše k.ú. Říčany u Prahy“. Plánovací smlouva 
řeší rozsah budované infrastruktury, termíny převodu 
infrastruktury do majetku města, ručení a případné 
sankce, a dále zastupitelé souhlasili s převodem části 
závodu, o kterém město informoval pan Altrichter. Tímto 
převodem dochází k převodu práv a povinností z nájemní 
smlouvy na subjekt Říčanská hokejová, s.r.o.

u Zastupitelstvo jmenovalo v souladu s § 120 zákona č. 
128/2000 Sb. o obcích, předsedu a členy:
– Osadního výboru Jažlovice o celkovém počtu 5 čle-

nů: Marek Dolejš (předseda), Radek Vojtěch, Mila-
da Bradáčová, Petr Raboch, Martin Kříž

– Osadního výboru Kuří o  celkovém počtu 7 členů: 
Ing.  Kořán Tomáš (předseda), Chaloupecký Karel, 
Vít Roman, Kakeš David, Dohnal František, Fiala 
Josef, Jurková Andrea 

– Osadního výboru Strašín o celkovém počtu 5 členů: 
Nejedlý Tomáš (předseda), Přívětivý Ivan, Půda 
Lukáš, Svetlíková Ivana, Urban Daniel, Náhradník: 
Uher Vladimír  

u Zastupitelé souhlasili s uzavřením veřejnoprávní smlou-
vy, jejímž předmětem je poskytnutím dotace ve  výši 
350.000 Kč Římskokatolické farnosti sv. Petra a  Pavla 
v Říčanech, účelově určené na krytí nákladů spojených 

s  II. etapou renovace lavic v  kostele sv. Petra a  Pavla, 
a s uvolněním této částky z rezervy Fondu rozvoje města.

u Zastupitelstvo schválilo veřejnoprávní smlouvu, na zá-
kladě které město Říčany poskytne ČR – HZS Středočes-
kého kraje dotaci ve výši 500.000 Kč, která je účelově ur-
čena na vybavení jednotky dislokované ve městě Říčany.

u Zastupitelé schválili výjimku z  grantové směrnice pro 
grantové řízení provozních grantů dle čl.14.9 Grantové 
směrnice č.2/2014, který se upravuje pro současné gran-
tové řízení následovně: Čl.14.9. V  návaznosti na  schvá-
lený rozpočet grantového fondu Zastupitelstvem města 
Říčany a bodového hodnocení připraví hodnotící komise 
návrh rozdělení grantových prostředků určených pro tuto 
kategorii. Návrh předloží Radě města Říčany, která před-
loží Finančnímu výboru Zastupitelstva, tak aby schválení 
grantů bylo předloženo na dubnovém jednání ZMŘ. 

u Zastupitelstvo schválilo převzetí nalezených sakrál-
ních staveb (dle tabulky k  materiálu), které jsou sou-
částí pozemků ve vlastnictví města Říčany, do evidence 
majetku města Říčany.

u Zastupitelé uložili na  základě doporučení zpracova-
tele „Studie proveditelnosti navýšení kapacity čištění 
odpadních vod v aglomeraci Říčany“ a na základě sta-
noviska vydaného Povodím Vltavy s.p., tajemníkovi 
města Říčany zabezpečit zpracování a podání návrhu 
na změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Středo-
českého kraje, ve kterém bude v rozsahu závěrů Studie 
proveditelnosti navržena intenzifikace stávající ČOV 
Říčany až na kapacitu 27.000 EO dle ukazatele CHSK.

u Zastupitelstvo souhlasilo s  prominutím smluvní pokuty 
ve výši 32.370 Kč, která byla uplatněna vůči zhotoviteli pro-
jektové dokumentace denního stacionáře Olga Ing.  arch. 
Švehlíkovi za pozdní odevzdání projektové dokumentace.

u Zastupitelé souhlasili s  uzavřením Dohody o  poskytnutí 
finančního příspěvku dle Zásad pro výstavbu ve městě Ří-
čany mezi městem Říčany a příspěvkovou organizací Do-
mov Pod Kavčí Skálou, poskytovatelem sociálních služeb. 
Dohoda o poskytnutí finančního příspěvku bude namísto 
finančního plnění ve výši 137.970 Kč obsahovat nefinanční 
plnění formou vybudování a zpřístupnění dětského hřiště 
a pergoly na pozemku města Říčany parc.č. 1468/2 v k.ú. 
Říčany u Prahy s vyčíslenými náklady ve výši 140.198 Kč.

Kompletní zápis naleznete na www.ricany.cz.

Krátce z březnového jednání Zastupitelstva města Říčany

Pozvánka 
pro říčanskou veřejnost na

řádné zasedání
Zastupitelstva města Říčany

středa 15. 4. od 18.00 hodin
v zasedací síni Městského úřadu Říčany,  

Masarykovo náměstí 53/40

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

   Vladimír Kořen , starosta města

Krátce z rady 12. 2. 2015
u Radní vzali na vědomí zadávací dokumentaci na akci „Re-

konstrukce komunikace III/00312 ul. Rooseveltova úsek Ko-
lovratská – Kuříčko“, kterou na základě Smlouvy o spoluprá-
ci veřejných zadavatelů ze dne 13. 8. 2013 připravil Krajský 
úřad Středočeského kraje, a vyhlášení veřejné zakázky na tuto 
investiční akci podle čl. V. odst 1.b Smlouvy o spolupráci.

Krátce z rady 16. 2. 2015
u Radní schválili uvolnění částky 78. 650 Kč včetně DPH 

z rezervy Rady na vypracování dopravně inženýrského 

Informace z radnice
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posouzení záměru výstavby školského areálu Magic 
Hill firmou Edit, s.r.o.

Krátce z rady 19. 2. 2015
u Rada souhlasila s  podpisem smlouvy o  spolupráci mezi 

městem Říčany, zastoupeným starostou Mgr. Vladimírem 
Kořenem a Univerzitou Karlovou v Praze – Pedagogickou 
fakultou, zastoupenou děkankou doc.  PaedDr.  Radkou 
Wildovou, CSc., která spočívá v aplikaci shromážděných 
podpisů návštěvníků a  obyvatel města Říčany na  stěny 
výstupního objektu rondelu, a  souhlasila s  uvolněním 
částky 30.000 Kč z rezervy RmŘ na pokrytí nákladů spo-
jených s  touto aplikací, z  čehož 25.000 Kč činí finanční 
krytí smlouvy o spolupráci s PedF UK a 5.000 Kč náklady 
na materiál potřebný na aplikaci podpisů.

u Radní vzali na  vědomí přerušení provozu v  době letních 
prázdnin v MŠ Čtyřlístek od 1. 7. do 7. 8. 2015 s tím, že dne 
31. 8. 2015 bude MŠ uzavřena z důvodu sanitárního dne, 
v MŠ U Slunečních hodin od 27. 7. do 31. 8. 2015 a v MŠ 
Srdíčko od 1. 7. do 24. 7. 2015 a od 10. 8. do 31. 8. 2015.

u Rada souhlasila se zveřejněním záměru pronajmout ne-
bytové prostory v přízemní místnosti č. 103/5 o výměře 
141,72 m2 v polyfunkčním domě č.p. 1910 na Komen-
ského náměstí v Říčanech, za účelem provozování hos-
tinské činnosti za minimální nájem 18 000 Kč měsíčně.

u Radní schválili uzavření Příkazních smluv mezi dodava-
telem služby firmou Allowance, s.r.o., a  městem Říčany 
na  zpracování první Provozní monitorovací zprávy pro 
potřeby realizace projektu Úprava biologické čistírny od-
padních vod a  pro potřeby realizace projektu Dostavba 
kanalizace v Říčanech pro Státní fond životního prostředí.

u Radní vybrali ve věci veřejné zakázky č. 33/2014 „Mlýn-
ský rybník – rekonstrukce hráze, objektů a  odbahnění 
nádrže“ nejvhodnější nabídku uchazeče HYDRO & KOV, 
s.r.o., s nabídkovou cenou 36.299.999 Kč včetně DPH.

Krátce z rady 26. 2. 2015
u Rada souhlasila s  uzavřením smlouvy o  dílo mezi 

městem Říčany jako objednatelem a zhotovitelem Sta-
voSport, s.r.o., za  celkovou cenou 393.495 Kč včetně 
DPH na realizaci víceúčelového hřiště v Jažlovicích.

u Rada souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem 
Říčany jako objednatelem a  Miroslavem Kempou jako 
zhotovitelem na  zakládání a  průběžnou péči o  veškeré 
květinové výsadby ve městě Říčany na plochách ve vlast-
nictví města Říčany za nabídkovou cenu 383 013 Kč.

u Rada souhlasila s  uzavřením smlouvy o  dílo mezi 
městem Říčany jako objednatelem a  zhotovitelem  
ATOS, spol. s r.o., na provedení stavebních, montážních 
a řemeslných prací a dodávek spojených s „DOKON-
ČENÍM STAVBY DENNÍHO STACIONÁŘE OLGA 
V  ŘÍČANECH“ za  celkovou cenou 5.929.493,812 Kč 
včetně DPH.  

Krátce z rady 5. 3. 2015
u Rada souhlasila s uzavřením kupní smlouvy na prodej 

hasičského automobilu TATRA T148 CAS 32 poznáva-
cí značka 2S1 7981 obci Milíkov za 91.000 Kč vč. DPH.

Informace z radnice

Pravidelná setkání s vedením města 
se v uvedených časech konají v budově 
MěÚ č. 53, přímo v pracovně starosty, 
místostarosty a místostarostky.

Z  
OČí  
DO  
OČí

u  s místostarostou Zdeňkem Hrabou  
každou první středu v měsíci, 17–18 h. 
Tento měsíc bude 1. 4.

u  se starostou Vladimírem Kořenem  
mimořádně druhou středu v měsíci, 
17–19 h. Tento měsíc bude 8. 4.

u  s místostarostkou Hanou Špačkovou 
každou čtvrtou středu v měsíci, 17–18 h. 
Tento měsíc bude 22. 4.

u Radní neschválili udělení výjimky žadateli panu 
Čamrdovi a  Nevickému, kteří jsou provozovateli re-
staurace Sport, a  to v  sobotu a  neděli od  00.00 hod. 
do 04.30 hod. do 31. 3. 2015 z obecně závazné vyhlášky 
města Říčany č. 3/2011 o  některých podmínkách pro 
pořádání veřejnosti přístupných akcí a o jiných opatře-
ních k  zajištění veřejného pořádku v  rozsahu dle roz-
hodnutí uvedeného v příloze usnesení. 

u Rada schválila udělení výjimky žadateli společnos-
ti MZURY, s.r.o., která je provozovatelem hospůd-
ky Dart´s Pub, a  to v  sobotu a  neděli od  00.00 hod 
do 03.00 hod. z obecně závazné vyhlášky města Říčany 
č. 3/2011 o některých podmínkách pro pořádání veřej-
nosti přístupných akcí a o jiných opatřeních k zajištění 
veřejného pořádku v rozsahu dle rozhodnutí uvedené-
ho v příloze usnesení. 

Krátce z rady 9. 3. 2015
u Radní schválili uzavření smlouvy o  společném projektu 

mezi městem Říčany a Nadací na projekt Demokracie 2.1.

Krátce z rady 12. 3. 2015
u Radní vybrali ve věci veřejné zakázky Údržba veřejné 

zeleně – město Říčany nejvhodnější nabídku uchaze-
če ROSSY service, a.s., s celkovou nabídkovou cenou 
1.449.009,97 Kč včetně DPH.

u Rada nesouhlasila s využitím sběrného dvora v Říčanech 
pro potřeby obyvatel obce Tehov na  základě smlouvy, 
ve které budou specifikovány organizační a ekonomické pa-
rametry spolupráce, a dále nesouhlasili s jeho využitím pro 
potřeby ukládky komunálních odpadů občany obce Teho-
va, organizační a ekonomické podmínky budou dohodnuty 
s provozovatelem v souladu s platným provozním řádem.

u Rada schválila uzavření Smlouvy o spolupráci 
mezi městem Říčany jako místním koordinátorem  
a občanským sdružením Auto*Mat, o.s., jako národ-
ním koordinátorem, jejímž předmětem je spolupráce 
při realizaci kampaně „Do práce na kole 2015“. Na zá-
kladě této smlouvy bude město Říčany zapojeno do této 
kampaně a  poskytne občanskému sdružení částku 
15.000 Kč (bez DPH) jako podíl na nákladech kampa-
ně. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 30. 6. 
2015. Rada města Říčany souhlasí s jejím podpisem.

Kompletní zápisy naleznete na www.ricany.cz
Adéla Ambrožová, kancelář starosty a tajemníka
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Informace z radnice

V  sobotu 28. února od 9.00 hodin 
se konalo slavnostní otevření opra-
vené sportovní haly v  Říčanech. 
Sportovní hala, která se opravovala 
od  podzimu loňského roku, nyní 
nabízí pro sportovce velmi kom-
fortní prostředí. Zateplení sníží 
tepelné ztráty a náklady na provoz, 
i  proto projekt podpořil Operační 
program životního prostředí. 
Donedávna se město za  svoji spor-
tovní halu spíše stydělo. Původní 
stará a  nevzhledná budova se však 
během necelých šesti měsíců promě-
nila v moderní a architektonicky vel-
mi vkusnou budovu města. 
„Sportovní hala neuvěřitelně pro-
koukla. Nový povrch, zateplení, lepší 
osvětlení. Sportovci budou koukat,“ 
libuje si starosta města Vladimír Ko-
řen /Klidné město/ a  doplňuje: „Ří-
čany jsou městem sportu, tak doufám, 
že hala dostane zabrat, bude plně vy-
tížená a lidé tu propotí nejedno triko. 
Musím poděkovat projektovému týmu 
města s  Monikou Burešovou, Alicí 
Štěpánkovou a  Evženem Heyrovským 
a také hlavní koordinátorce přes dota-
ci Haně Jarošové. Dobrá práce!“   
Za návrhem přestavby stojí projekční 
kancelář VMS projekt, s.r.o. „Naším 
cílem bylo navrhnout moderní stavbu 
pro sportování, která bude vycházet ze 
současných architektonických poža-
davků a trendů. Zásadní úpravou pro-
šel vnější plášť haly, který nyní tvoří tr-
vanlivý bezúdržbový plech. V  interiéru 
jsme kladli důraz jak na univerzální ce-
listvý povrch hřiště vhodný pro všechny 
sporty, tak třeba i na předokenní žalu-
zie, které budou sportovce chránit před 
sluncem. Novinkou je propojení tribuny 
se zázemím pomocí lávky. Lidé si tak 
budou moci o přestávce při zápase dojít 
pro občerstvení a  nevstupovat při tom 
na hrací plochu,“ popisuje hlavní pro-
jektant Václav Steinhaizl.

Generální rekonstrukce hlavní budo-
vy probíhala ve  dvou etapách. První 
fáze financovaná z  dotace zahrno-
vala snížení energetické náročnosti 
sportovní haly, tedy zateplení fa-
sády a  podlahy a  také výměnu oken 
a dveří. V rámci druhé etapy došlo k 
modernizaci interiéru včetně nového 
vybavení a úpravám terénu kolem 
budovy. Tělocvična se nyní pyšní 
zcela novým povrchem hřiště. 
Modernizace haly stála celkem ne-
celých 17 milionů korun. Z  toho 
vnější kabát – zateplení získala díky 
dotaci z  Operačního programu Ži-
votní prostředí SFŽP, která pokryla 
cca 90 % nákladů. Stavbu prováděla 
firma ATOS, spol. s r.o., z Ledče nad 
Sázavou.

„Vkusná architektura má 
na občany pozitivní vliv“
„Jsem moc rád, že postupně dochází 
k vylepšení podobných veřejných míst. 
Říčany se za  dobu 17 let, co zde žiji, 
neskutečně změnily. Podle mého ná-
zoru totiž prostředí s kvalitní a hezkou 
architekturou dokáže pozitivně ovliv-
ňovat a  formovat chování lidí, a  to 
především dětí, které v  něm žijí,“ do-
plňuje Václav Steinhaizl, který navíc 
bude ve sportovní hale jako spoluza-

kladatel florbalového klubu trénovat 
děti a pořádat pro ně turnaje.
Kompletní opravě sportoviště před-
cházela rekonstrukce vedlejší budovy 
zázemí s šatnami, minisálem na cviče-
ní, zasedací místností a sociálním za-
řízením. V přízemí je navíc i opravený 
bufet s občerstvením. Tyto prostory se 
veřejnosti otevřely před rokem.   
„Velmi mě těší, že jsme dotáhli do  fi-
nále proměnu nedůstojných prostor 
v  kvalitní sportovní zařízení vysoké-
ho standardu. Takovou krytou halu 
si město jako Říčany jistě zaslouží.  
A jako sportovec se již opravdu 
těším, až si v sále zahraji fotbal nebo 
volejbal,“ hodnotí rekonstrukci radní 
David Michalička /Klidné město/.
Provoz haly začal slavnostní ce-
remonií za  účasti vedení města, 
pracovníků městského úřadu, zá-
stupců zhotovitele, technického do-
zoru, projektantů a  zástupců posky-
tovatelů dotace. V  rámci programu 
vystoupily také dívky z  TS DANCE 
EB a  rokenrolového klubu TWIST 
Říčany. „S  radostí jsem halu otevřel 
odpalem s florbalovou hokejkou v ruce, 
lepší, než stříhat pásky,“ zakončuje 
s úsměvem říčanský starosta. 

Adéla Ambrožová
 tisková zpráva města Říčany

Florbalový turnaj zahájil provoz 
zrekonstruované sportovní haly v Říčanech
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Opravená sportovní hala se otevřela veřejnosti

Slavnostního uvítacího slova se ujal starosta města Vladimír Kořen. 
Poděkoval všem pracovníkům, kteří se na rekonstrukci podíleli. Spolu 
s ním požehnali sportovišti i farář římskokatolické farnosti v Říčanech 
Konstantin Petr Mikolajek a kaplan Matěj Jaroslav Baluch.

V rámci doprovodného programu předvedly své taneční vystoupení dívky ze 
známého tanečního studia daNCE EB. 

Bývalý správce budovy Karel Masopust obdržel od starosty kytici a poděko-
vání za několikaleté působení ve sportovní hale. 

Nová podlaha v sále si zakusila premiérovou zátěž i pod rokenrolovými 
výskoky tanečníků z TŠ Twist Říčany. 

Štafetu správcovství po něm převzal Jan Sus, který je ve funkci od začátku 
března. 

Program akce a symbolické zahájení provozu vyvrcholilo florbalovým turna-
jem, který odstartoval starosta netradičně slavnostním odpalem. 
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Podle nové vyhlášky platí noční klid  
od 22.00 do šesté hodiny ranní

Informace z radnice

Říčanská restaurace SPOrT bude v následujících 
týdnech zavírat o půlnoci. městská rada kvůli 
opakovaným rvačkám hostů neudělila výjimku

Rvačka hostů v  restauraci SPORT, která se strhla 
v  ranních hodinách v  neděli prvního března, má ra-
zantní dozvuky. Po bitce na místě zasahovaly tři vozy 
záchranářů, naštěstí zranění nebyla vážná.
„Restaurace v poslední době přitahuje agresivní skupiny, rvač-
ky tam jsou každý týden, mnohé zákroky jsou likvidační,“ říká 
starosta Vladimír Kořen /Klidné město/ a dodává: „Městská 
rada viděla záběry, dostala informace bezpečnostní komise 
i městské policie. Výjimku vlastně ani nemohla udělit.“
Vyhláška města platí od  listopadu roku 2011 a  reguluje 
provozní dobu diskoték, hospod a restaurací. Čas, který 
platí pro všechny, je půlnoc. Ti, kteří chtějí podniky pro-
vozovat po půlnoci, musejí požádat o výjimku. Město Ří-
čany tak chce dlouhodobě zklidnit situaci kolem nočních 
podniků, snížit míru vandalismu a zvýšit bezpečnost.    
„Opravdu mne mrzí, že někteří naši klienti dostali naši 
restauraci do  podobných problémů. Viděl jsem záznamy 
z městských kamer a zvlášť rvačky v posledních únorových 
týdnech vypadaly strašlivě,“ vyjádřil se provozovatel re-
staurace SPORT Pavel Čamrda a doplnil: „Určitě budeme 
posilovat bezpečnost a  pravidla pro návštěvníky, abychom 
mohli otevřít i po půlnoci. Teď nám nezbývá, než městskou 
vyhlášku respektovat. Zkrátka restaurace Sport bude mít 
v následujících týdnech otevřeno pouze do půlnoci.“  
Zkušenosti říčanské městské policie z  posledních týdnů 
byly alarmující. „Máme poznatky, že se někteří mladí lidé 
jezdí do Říčan ne bavit, ale bít,“ říká velitel městské policie 
Václav Řezáč: „Mnohdy se jedná o stejné osoby a je evidentní, 
že jejich agresivita souvisí s provozem konkrétních podniků.“ 
Omezení provozu restaurace SPORT nemusí být trvalé, 
záleží na  tom, s  jakými bezpečnostními opatřeními pro-

vozovatel přijde. Ty znovu posoudí městská rada, která 
určitě bude o výjimce znovu jednat.
„Restaurace SPORT je oblíbená, lidé tam rádi chodí a z omeze-
ní provozu nemám vůbec radost,“ připomíná starosta, který ale 
zůstává obezřetný: „Na druhou stranu je tu ale zjevné bezpeč-
nostní riziko. Je jen otázkou času, kdy se při stále agresivnějších 
rvačkách objeví zbraně. Došlo už i k napadení našich hlídek.“   

Adéla Ambrožová
 tisková zpráva města Říčany

Zastupitelé Říčan vydali obecně závaznou vyhlášku 
o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností 
ve městě. Vymezuje dobu nočního klidu, stanoví zákaz 
hlučných činností v neděli a ve svátek a umožňuje radě 
města z vyhlášky udělit výjimku.
Z  podnětu Ministerstva vnitra město připravilo text nové 
obecně závazné vyhlášky o ochraně nočního klidu a regulaci 
hlučných činností ve městě Říčany. Došlo totiž k novelizaci § 
47 zákona o přestupcích, který nově vymezuje dobu nočního 
klidu. Obce mají možnost z vyhlášky udělit výjimky. 
„Text naší původní vyhlášky byl s touto zákonnou úpravou 
v rozporu, kdy jsme na Nový rok vymezovali noční klid do 8 
hodin ráno. Dle zákona lze nyní jen do 6 hodin,“ říká Eliška 
Špoková, vedoucí právního odboru města. 

Nadále platí, že v neděli a ve svátek není možné v době od 6 
do  22 hodin provádět žádné hlučné činnosti jako sekání 
trávy, používání křovinořezů nebo řezání na cirkulárce. 
Na  doporučení ministerstva však došlo v  textu vyhlášky 
ke zrušení ustanovení, které umožňovalo v době nočního 
klidu provádět údržbu pozemních komunikací a svoz ko-
munálního odpadu. Podle ministerstva nemůže obec regu-
lovat podnikatelskou činnost obecně závaznou vyhláškou. 
Udělit výjimku může pouze městská rada, a to pouze v mi-
mořádných případech (zejména při konání slavností nebo 
obdobných společenských a rodinných akcích), při nichž je 
doba nočního klidu stanovena dobou kratší nebo žádnou.

Adéla Ambrožová
 tisková zpráva města Říčany
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rekonstrukce mlýnského rybníka začíná!  
Do konce října se opraví hráz a nádrž se odbahní

V  polovině března začala oprava Mlýnském rybníka 
v Říčanech. Příštích 7 měsíců proběhne rekonstrukce 
hráze, výpusti a odbahnění nádrže. Jednu z největších 
investičních akcí, kterou město vysoutěžilo za  částku 
přes 36 milionů korun, zafinancuje téměř z  poloviny 
dotace z Ministerstva životního prostředí. Rybník, kte-
rý vyvolal pozornost v době povodní 2013, se tak stane 
bezpečnější a pomůže s retencí vody při povodních.
Samotné stavbě nejdříve předcházely přípravné práce, 
které zahrnovaly například kácení stromů v lesnaté části 
hráze rybníka. Pokácení celkem šesti exemplářů jírovců 
a muchovníků bylo nezbytné vzhledem k nutnosti vybu-
dování nové spodní výpusti a položení potrubí spojujícího 
spodní výpusť s potokem. 
„V  průběhu února jsme také nechali odstranit porost ráko-
sin a keřů, který se velmi rychle rozrostl na obnaženém dně 
rybníka,“ popisuje starosta Vladimír Kořen /Klidné město/ 
a dodává: „Na začátku roku také přišly nabídky firem, které 
usilovaly o  veřejnou zakázku na  rekonstrukci a  odbahnění. 
Nakonec zakázku získala společnost HYDRO & KOV, s.r.o.“
Projekt „Mlýnský rybník – rekonstrukce hráze, objektů 
a  odbahnění nádrže“ město připravilo hned v roce 2013, 
krátce po ničivých červnových povodních. V loňském 
roce se Říčanům podařilo získat prostředky z programu 
Ministerstva životního prostředí určeného na škody po 
povodních 2013 – Likvidace škod po živelných pohromách. 
Letos v březnu se stavba začala rozjíždět na plné obrátky. 
Během jarních a  letních měsíců se rybník dočká celkové 
opravy hráze, nového výpustného zařízení a bezpečnostního 
přelivu. Revitalizace „Mlejňáku“ zahrnuje také odbahnění 

nánosů sedimentu, úpravu dna a oživení okolní zeleně kolem 
rybníka. Práce potrvají do konce letošního října.

Město žádá o shovívavost a trpělivost 
během stavby
„Půjde o  poměrně velké množství sedimentu, přibližně 10 
krát víc než na Marvánku. To samozřejmě znamená stovky 
nákladních aut, těžkou techniku a stavební ruch. Věřím, že 
obyvatelé, kteří žijí v okolí Mlýnského rybníka, projeví shoví-
vavost a trpělivost. Koneckonců naším zájmem je projektem 
vylepšit okolí jejich domů,“ vysvětluje starosta.
První úpravy se dotknou hráze, kdy se odstraní proko-
řeněné vrstvy návodního svahu a koruny hráze. Svah se 
následně dosype, vyrovná a opevní kamenným pohozem. 
„Poté zbouráme stávající šachtu uzávěrů spodní výpusti 
a  vybudujeme novou včetně odpadního potrubí a  vývaru. 
Akce bude pokračovat výstavbou schodů do nádrže, loviště, 
kádiště a  montáží lávky,“ vyjmenovává postup vodohos-
podář Jiří Sedláček s tím, že zároveň se odstraní stávající 
stavidlové uzávěry a pravé boční stěny přelivu a nahradí 
se novým nehrazeným přelivem. 
V průběhu revitalizace bude cesta vedoucí podél rybníka 
uzavřena. Zhotovitelem je firma HYDRO & KOV, s.r.o., 
která zvítězila ve veřejné soutěži s nabídkovou cenou ne-
celých 36,3 milionů korun včetně DPH. Náklady se tak 
oproti původním odhadům, kdy město počítalo s částkou 
kolem 50 milionů korun, výrazně snížily. Akce je spolufi-
nancována z vládní rozpočtové rezervy v rámci MŽP, kdy 
předpokládaná dotace tvoří 45 % ze způsobilých nákladů.

Adéla Ambrožová, tisková zpráva města Říčany 
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Hudební skupina Magnum Jazz Bigband vytvořila příjemnou atmosféru celého večera

dva taneční páry z TK Fuego se rozhýbaly do rytmu latinskoamerických tanců

Hosty přivítal starosta Vladimír Kořen spolu s moderátorem Jiřím Svobodou

Společné muzikálové vystoupení tanečnic TS daNCE EB a zpěvaček z Eillas

Parket byl již od počátku plný nadšených tanečníků Vídeňský valčík v podání říčanského tanečního klubu Fuego   

Čtvrtý reprezentační ples města Říčany aneb  ženy (i muži), víno, zpěv… a cimbálovka

10 texty.kuryr@ricany.cz
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Čtvrtý reprezentační ples města Říčany aneb  ženy (i muži), víno, zpěv… a cimbálovka

dívky z taneční skupiny daNCE EB předvedly divákům několik sestav z jejich 
bohatého repertoáru 

Eliška a Michal Erlichovi zazpívali společný duet s plným nasazením a sklidili 
zasloužený úspěch

Před půlnocí ovládla pódium Cimbálová muzika Milana Broučka, která se 
zaměřuje především na moravský, slovenský a maďarský folklór

Vinný bar přímo na parketu byl skvělý nápad vinotéky EXTraVÍNO u LaBuTĚ

Muzikálová zpěvačka Michaela Nosková rozdováděla přítomné písničkami 
Michala davida  

do hraní se pustila zvesela a energicky a roztančila tak mnoho  
(nejen moravských) párůFO
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Informace z radnice

Starosta Říčan Vladimír Kořen a  tajemník městského 
úřadu Tomáš Mařík dostali na začátku března příležitost 
prezentovat město před lidmi z bruselské administrativy. 
Jednou za  čtvrt roku se schází čeští a  slovenští občané, 
kteří pracují v evropských institucích na večerním setkání 
Czech Fun Clubu. Jazzový klub The Music Village, který se 
nachází u centrálního bruselského náměstí s historickou 
radnicí, tentokrát hostil eurokomisařku Věru Jourovou, 
bývalou slovenskou premiérku Ivetu Radičovou, kapelu 
Nezmaři a také říčanského starostu Vladimíra Kořena.
„Byl to skvělý večer, lidé se báječně bavili. Myslím, že to 
byla výborná příležitost pro neformální představení našeho 
města, kterou jsme stoprocentně využili,“ řekl starosta 
Vladimír Kořen /Klidné město/ a  dodal: „Velký dík patří 
Ladislavu Mikovi, bývalému ministru životního prostředí, 
dnes generálnímu řediteli DG zdraví a bezpečnost potravin, 
který večery organizuje a do Bruselu nás pozval.“  

Vystoupení V. Kořena s L. Mikem – nejvýše postaveným českým úředníkem 
v bruselské administrativě. do jeho kompetence patří například opatření 
proti zavlečení eboly do Evropy nebo ochrana kvality potravin.

Říčany se před více než stovkou lidí v obecenstvu hodně 
skloňovaly. V rámci neformálních rozhovorů se hovořilo 
třeba o říčanské čistírně odpadních vod nebo o knize 
známého diplomata Karla Kovandy, který kromě toho, že byl 
velvyslancem ČR při OSN, také nějaký čas v Říčanech žil. 

„Setkání bylo opravdu efektní a  efektivní. Kdybychom 
chtěli zorganizovat schůzky s  jednotlivými významnými 
úředníky a opravdu představit město Říčany, asi by nás to 
stálo mnohem víc úsilí a možná by to ani nešlo“ připomenul 
tajemník MěÚ v Říčanech Tomáš Mařík: „Neformálnost 
této akce nám umožnila zviditelnit Říčany tak, že na to bru-
selští úředníci určitě jen tak nezapomenou“. 

Krátký rozhovor s lidoveckou europoslankyní Michaelou Šojdrovou, která se 
programu v klubu The Music Village také účastnila.

Během večera eurokomisařka Věra Jourová také představila 
svou novou poradkyni – bývalou slovenskou premiérku 
Ivetu Radičovou, která se ukázala nejen jako velmi razantní 
politička, ale také jako žena s pohotovým humorem.
„Paní Radičová má neuvěřitelný tah na branku a povídat si 
s ní na pódiu nese pro muže určitá nebezpečí. Zvlášť když jsem 
přiznal, že mě moje žena doma poráží v šachách. To jsem se 
na  chvíli stal terčem. Ještě že jsem v  jiných adrenalinových 
sportech chlap a vedle stála eurokomisařka, která má na sta-
rosti rovnost mužů a žen. Měl se mě kdo zastat,“ smál se ří-
čanský starosta a doplnil:  „Jinak paní eurokomisařka Jou-
rová poslala pozdrav říčanským úředníkům, které před třemi 
roky školila na říčanské hájence, jak čerpat evropské dotace.“

„Šachy jsou genderově nespravedlivé. Dáma musí běhat po šachovnici jako blázni-
vá, aby ochránila chromého krále, který ujde jedno políčko. A ještě se někdy musí 
za něho obětovat!“ komentovala Iveta radičová mužský výmysl – šachovou hru. 
a vzápětí zmínila, že říčanský starosta nedokáže porazit v šachu ani svou ženu.

Adéla Ambrožová, tisková zpráva města Říčany

Říčany v bruselu. Úspěšná návštěva centra 
evropské unie

Povídání se členy legendární skupiny Nezmaři, kteří přišli s nápadem 
uspořádat v Říčanech 333 minut dlouhý folkový festival.
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Říčany v záři reflektorů! město a jeho zákoutí 
účinkují ve filmu a hudebním klipu

Informace z radnice

Do českých kin nedávno vstoupil film 
Vybíjená, který je natočen na motivy 
knihy populárního spisovatele Mi-
chala Viewegha. Divákům z  Říčan 
musely být záběry některých míst víc 
než povědomé. Říčany se ale ve filmu 
neobjevily poprvé a  v  poslední době 
jsou pro režiséry stále atraktivnější. 
Pro natočení svého hudebního klipu 
si je vybrala i kapela Chinaski. 
Říčanské gymnázium, jeho třídy a 
chodby nebo zahrady a interiéry říčan-
ských rodinných domů se objevily v no-
vém filmu Vybíjená od  režiséra Petra 
Nikolaeva. Film se natáčel na přelomu 
loňského srpna a  září, přičemž kulisy 
čtrnáctitisícového města u Prahy dodá-
vají filmu příjemnou atmosféru. 
Prostory gymnázia v Říčanech jsou 
pro filmaře velmi lákavé. Budova, kte-
rá neprošla zásadní modernizací, na-
vozuje historickou atmosféru osmde-
sátých let. Škola se vyskytla i ve filmu 
Občanský průkaz z roku 2010 od reži-
séra Ondřeje Trojana nebo v dnes již 
kultovním televizním seriálu Vyprávěj 
z produkce České televize.

„Říčany si získaly oblibu i u muzikantů 
z kapely Chinaski, které jsme mohli 
zahlédnout na začátku letošního roku 
hned na  několika místech, například 
na  Masarykově náměstí, ve  Volno-
časovém centru Na  Fialce nebo u  ne-
mocnice při natáčení hudebního klipu 
‚Každý ráno‘,“ popisuje místosta-
rostka Hana Špačková.  
A není to poprvé, kdy si město ležící ne-
daleko Prahy oblíbili autoři známých 
českých filmů a seriálů. Pověstná scéna 
ze srazu spolužáků v kultovním sním-

ku „Vrchní, prchni!“ se 
natáčela ve vile na Čer-
nokostelecké ulici. 
Proslulé koupaliště Ju-
reček se zase objevilo 
ve  filmu „Kam slunce 
nechodí“ s  hereckými 
legendami, jako je Iva 
Janžurová, Vladimír 
Menšík nebo zpěvák 
Waldemar Matuška. 

Rybník Jureček je k vidění také v seriá-
lu z lékařského prostředí „Když se slun-
ci nedaří“, přičemž se filmovalo i okolí 
bývalého kina nebo říčanské nemocni-
ce. Dům v Osikové ulici na kraji Říčan, 
který byl tehdy rozestavěný, se zalíbil 
zase autorům seriálu Dobrá voda.
„Říčany – film a  televize k  sobě prostě 
patří. Těch filmových jmen, která s  na-
ším městem spojila svůj osud, je celá 
plejáda – od Oldřicha Nového, přes Ra-
doslava Brzobohatého, Viktora Preisse 
po  Václava Postráneckého. Málokdo 
třeba ví, že v Říčanech se narodil příběh 
kultovního seriálu Návštěvníci, a to díky 
Otu Hofmanovi. Říčany zkrátka mají 
svůj genius loci a jsem rád, že se na tuhle 
filmovou nit navlékl i další vydařený sní-
mek,“ zakončuje starosta Vladimír Ko-
řen, který se spolu s  místostarostkou 
účastnil slavnostní březnové premiéry 
filmu Vybíjená.   

Adéla Ambrožová
tisková zpráva města Říčany
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Informace z radnice

„Vandalismus“ stále zůstává velkým problémem naší doby
Město Říčany stále investuje nemalé částky do  rozvoje 
a údržby města, do oprav a rekonstrukcí budov, komu-
nikací, kanalizace, údržby zeleně, dětských hřišť, proto-
že chceme, aby naše město bylo krásné a  čisté. Máme 
radost, když se nám plány z  papírové podoby přemění 
do  realizace a  poté i  do  zdárného výsledku, který na-
jde využití a  radost u  vás, občanů.  Všichni bychom se 
měli snažit, aby nám nebylo lhostejné prostředí okolo 
nás, a více si všímat těch, kteří si neváží toho, jak město 
vzkvétá, a snaží se toto svým nevhodným „vandalským“ 
chováním narušovat. 

Vadí nám, když musíme neustále vyměňovat uhořelé 
a poničené odpadkové koše. Mohli bychom koše instalo-
vat i do  jiných míst, kde zatím nejsou, ale musíme stále 
vyměňovat a opravovat ty rozbité. Místa, kde k tomu do-
chází, jsou stále stejná a možná i ti „likvidátoři“ jsou stále 
stejní. Nejrizikovější místa a ulice jsou na trase od Černo-
kostelecké k vlakovému nádraží. Ale klid není ani na da-
leko odlehlejších a  méně frekventovanějších místech 
našeho města. Posuďte sami, přikládám fotografii hovo-
řící za všechno. A to vše musíme stále opravovat a dávat 
do původního stavu, protože chceme, aby to tu bylo hez-

Naše město se poprvé zapojuje 
do  celorepublikové akce „Do  práce 
na  kole“. Říčany jsou jedním z  26 
měst České republiky, ve kterých bude 
v květnu 2015 probíhat soutěž s uve-
deným názvem. Cílem akce je propa-
govat mnohdy nejrychlejší, ale hlavně 

stále více moderní způsob dopravy na kratší vzdálenosti.
Jízdní kolo již totiž zdaleka není pouze pro „gazely v elas-
ťákách“ či pro ty, kdo nemají na auto. Bicykl se v celém 
vyspělém světě stává moderním doplňkem, který prostě 
frčí. Nerozhoduje, zda jste mladý student, zasloužilá mat-
ka či úspěšný manažer. Dokonce nerozhoduje ani to, zda 
bydlíte v Hradci Králové, Praze či v Říčanech. Vždy a všu-
de můžete občas využít své městské kolo, i kdybyste měli 
jet jen ráno na nádraží či v sobotu na trhy. Jde jen o to chtít 
a zkusit změnu.

Registrujte se do 30. dubna 
Soutěž probíhá v květnu 2015 a je určena pro všechny, 
kdo chtějí alespoň občas jezdit do práce na kole. Není nut-
né dojet přímo do zaměstnání, stačí se třeba jen posunout 
na vlak. Pod hlavičkou města Říčany smí soutěžit kdoko-
liv, ať dojíždí do Říčan, do Prahy či v rámci okolních obcí. 
Zaznamenávání cest je založeno na principu fair-play.
Soutěží mezi sebou dvou až pětičlenné firemní týmy, ale 
i  jednotlivci. Za  symbolické startovné (195–250 Kč) ob-
drží soutěžící kurýrem originální tričko, na  které může 
během května čerpat různé výhody při „akcích na triko“ 
v Říčanech i Praze. 

V čem budete soutěžit
Týmy a jednotlivci v Říčanech soutěží v kategoriích 
l Pravidelnost – losovat se bude z říčanských týmů, kte-

ré splní alespoň 66 % cest za květen 2015
l Výkonnost – losovat se bude z deseti jednotlivců v Ří-

čanech, kteří ujedou nejvíce km
l Cool bike – na závěrečném večírku zvolíte nejoriginál-

nější a nejhezčí bicykl v Říčanech

V rámci celé republiky budou navíc vyhlášeny 
l Kreativita „Cycle Chic“ – fotosoutěž na téma „Do prá-

ce na kole ve vší parádě“
l Cyklo-opatření – vyfoťte problematické místo a navrh-

něte řešení 
l Cyklozaměstnavatel roku – podpořte své zaměstnan-

ce v dojížďce na kole
Záměrně jsem v článku vynechal povídání o tom, zda jsou, či 
nejsou Říčany vhodné pro cestování na kole, a co všechno by 
se tu mělo zlepšit. Víme, že máme mnoho co dohánět, a je to 
jednou z našich priorit. V případě, že byste chtěli akci „Do prá-
ce na kole“ jakýmkoliv způsobem podpořit, obraťte se, prosím, 
na říčanského koordinátora david.michalicka@ricany.cz. 
Kompletní informace a  registrace na  www.dopracenakole.
net v sekci Říčany.

David Michalička, radní města Říčany

„Do práce na kole“ letos poprvé i v Říčanech
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	 Schválený	 Upravený	 Skutečnost			 %	plnění
	 rozpočet	 rozpočet	 k	28.	2.	2015	 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)

203Ê223Ê000,00 203Ê223Ê000,00 26Ê870Ê646,00 13,22

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

65Ê114Ê824,00 65Ê120Ê824,00 16Ê718Ê477,28 25,67

Kapitálové příjmy	(příjmy	z	prodeje	majetku) 5Ê282Ê525,00 5Ê282Ê525,00 381Ê693,00 7,23

Přijaté dotace 108Ê788Ê894,46 96Ê474Ê042,05 9Ê337Ê651,97 9,68

Přijaté splátky půjček 580Ê200,00 1Ê515Ê339,00 14Ê200,00 0,94

Příjmy celkem 382Ê989Ê443,46 371Ê615Ê730,05 53Ê322Ê668,25 14,35

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

95Ê456Ê828,07 98Ê651Ê114,63 4Ê873Ê573,50 4,94

Rozpočtové příjmy celkem 478Ê446Ê271,53 470Ê266Ê844,68 58Ê196Ê241,75 12,38

Přebytek hospodaření za minulý rok 26Ê615Ê725,02 61Ê322Ê483,42 36Ê322Ê483,42 100,00

Prostředky uložené ve st. dluhopisech 25Ê000Ê000,00 	

Příjmy celkem vč. přebytku hospodaření 505Ê061Ê996,55 531Ê589Ê328,10 119Ê518Ê725,17 22,48

	

VÝDAJE 	

Běžné (provozní) výdaje 236Ê867Ê239,25 250Ê846Ê432,17 39Ê274Ê435,07 15,66

Rozpisové rezervy 2Ê845Ê000,00 4Ê526Ê437,12 0,00 0,00

Běžné výdaje celkem 239Ê712Ê239,25 255Ê372Ê869,29 39Ê274Ê435,07 15,38

Kapitálové (investiční) výdaje 134Ê579Ê611,86 127Ê157Ê925,82 1Ê604Ê233,87 1,26

Rezervy na investice 2Ê821Ê217,37 17Ê915Ê318,36 0,00 0,00

Investiční výdaje celkem 137Ê400Ê829,23 145Ê073Ê244,18 1Ê604Ê233,87 1,11

Výdaje celkem 377Ê113Ê068,48 400Ê446Ê113,47 40Ê878Ê668,94 10,21

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

95Ê456Ê828,07 98Ê651Ê114,63 4Ê873Ê573,50 4,94

Rozpočtové výdaje celkem 472Ê569Ê896,55 499Ê097Ê228,10 45Ê752Ê242,44 9,17

Splátky úvěru 32Ê492Ê100,00 32Ê492Ê100,00 8Ê986Ê486,00 27,66

Výdaje vč. splátky půjčky 505Ê061Ê996,55 531Ê589Ê328,10 54Ê738Ê728,44 10,30

rozdíl	příjmy	–	výdaje 0,00 0,00 64Ê779Ê996,73

ké! Jak jste na tom vy? Jste stejného názoru, nebo je vám 
jedno, v jakém prostředí žijete?
Dalším velkým problémem jsou dětská hřiště a neukázně-
nost majitelů psů, kteří nechávají své miláčky volně pobí-
hat v těchto prostorách a neuklidí po nich výkaly! A není 
to jen na dětských hřištích! Uklízejte prosím po svým pej-
scích jejich výtvory a využijte umístěné odpadkové koše. 
Prosím neničte je, slouží všem!
V  neposlední řadě nás trápí odpad u  separačních kon-
tejnerů. Občané nám zde ukládají odpad, který do těch-
to kontejnerů nepatří. Hromadí se nám zde nepotřebné 
a nefunkční věci, zakládají se zde černé skládky. Vše, co 
nepotřebujete a  chcete zlikvidovat, neukládejte u  popel-
nic, ale odvezte na  velmi dobře dostupný sběrný dvůr 
u  Mlýnského rybníka. Občané města zde mohou uložit 
odpad zdarma!  

DĚKUJEME OBČANŮM, KTEŘÍ NEJSOU LHOSTEJ-
NÍ K TĚMTO VĚCEM A MAJÍ S NÁMI SPOLEČNÝ ZÁ-
JEM NA ČISTOTĚ NAŠEHO OKOLÍ.

Za město Říčany a údržbu majetku  Monika Kůsová

15



Informace z radnice

Dovolte mi, abych reagoval na  člá-
nek „Pohled do  zákulisí schvalování 
rozpočtu“ kolegyně Páral Trnkové, 
který byl uveden v  minulém Kurýru. 
S  příchutí politického populismu táh-
noucího se celým článkem  se snaží 
vytvořit dojem jakéhosi informačně ne-

dostatečného  až netransparentního rozhodování o  inves-
tičních projektech města. Ono je mnohem efektnější napsat 
takovýto článek a neurčitě mluvit o nějakém způsobu roz-
hodování, než si věc bez lesku médií probrat s příslušnými 
úředníky vedení města nebo finančního výboru. Lepší infor-
mace a znalosti o fungování úřadu města a jejich procesů by 
zastupitelce navíc umožnily lépe se orientovat v problemati-
ce a možná přehodnotit některá svá tvrzení. A teď již k věci.

O co šlo při úpravě rozpočtu 2015
Rozpočet města je každý rok schvalován v prosinci, kdy nej-
sou známy všechny parametry příjmů a výdajů na další fis-
kální období. Standardně se tudíž doschvalovává „zbytek“ 
příjmů a  výdajů v  únoru následujícího roku na  základě již 
schválených principů a projektů celého rozpočtu na daný rok.
V  letošním roce je investiční rozpočet opravdu plný, jak 
jsem již uvedl v detailním článku v Kurýru 2/15. Do roz-
počtu se dostaly investice, které již byly schválené za-
stupitelstvem a  smluvně zajištěné, nebyl zde prostor 
pro žádné další projekty. Přebytek byl primárně zařazen 
do investiční rezervy, protože je potřeba počítat také s ri-
ziky a nejistotami, které všechny takové projekty provází. 
V případě, že tato rezerva nebude v průběhu roku využita, 
budou prostředky přiděleny dalším projektům, které jsou 
ve  výhledu a  budou odsouhlaseny zastupitelstvem. Zby-
tek provozních i investičních výdajů se řídil běžnými po-
třebami úřadu na základě požadavků úředníků. Dá se říci, 
že toto schválení bylo víceméně technického charakteru.  
Pojďme se krátce podívat, jak schvalování investičních 
projektů reálně funguje. 

Finanční řízení rozpočtu se řídí právními 
předpisy pod plnou kontrolou zastupitelstva 
a finančního výboru
Dlouhodobý plán městských investic vychází prvotně ze 
zajištění funkcí podle zákona (školství, sociální zajištění, 
infrastruktura atd.) a dále z dalších projektů sloužících 
ke zvyšování kvality života občanů. Politická uskupení 
deklarují ve volebním programu své priority, které by 
měly reflektovat potřeby občanů, a ti svým hlasem potvr-
zují budoucí rozvoj města. Tímto dávají vedení města také 
mandát, aby tyto projekty vybíralo a vedlo k realizaci.
Co se týče vlastního plánování investic, město vytváří 
dlouhodobý výhled investičních projektů, které zařazuje 
do  jednotlivych fiskálních let podle důležitosti a  na zá-

kladě volných finančních prostředků podle výhledu hos-
podaření v budoucích letech. Dále se  přihlíží k možnosti  
financovat projekty z  dotačních programů, a  tím šetřit 
vlastní prostředky mesta. Při finalizaci rozpočtu na další  
rok se zhodnotí finanční možnosti města a  navrhnou se 
investiční projekty kryté z rozpočtu. Tento rozpočet je pak 
předložen ke schválení zastupitelstvu.  
Životní cyklus jednotlivych investičních projektů trvá 
od 12 do 24 měsíců, u větších a finančně náročných  
projektů dochází k fázování, které může časový horizont 
dále prodloužit. Každý projekt projde ve fázi plánování 
schválením zastupitelstva jako investiční záměr, který přidělí 
finanční prostředky na přípravu prováděcí dokumentace, 
ohodnocení způsobilosti projektu a detailní finanční 
kalkulace. Na základě této přípravy se znovu projekt 
předkládá zastupitelstvu k finálnímu schválení. Vše je pod 
detailní kontrolou zastupitelstva.  Každý ze zastupitelů má ze 
zákona přístup k těmto informacím a dále se může kdykoliv 
obrátit  na finanční výbor, který je zde právě pro zastupitele, 
kteří pochopitelně nemohou být všichni finančními experty.
Finanční výbor je ze zákona poradním orgánem zastupitel-
stva a  jeho členy volí vždy nové zastupitelstvo na  jednom 
z prvních zasedání. Skládá se z odborníků, kteří se kromě 
hlídání rozpočtu a dlouhodobě finanční stability města také 
vyjadřují k smysluplnosti a vyváženému používání finanč-
ních prostředků na investiční projekty. Současný finanční 
výbor se skládá ze zástupců navržených čtyřmi politickými 
uskupeními, a tím je zajištěno, že všechna témata jsou pro-
bírána velmi transparentně a otevřeně.

Co říci závěrem
Z  popsaných procesů je zřejmé, že návrhy zastupitelky 
Páral Trnkové jako pracovní skupiny nebo  debaty s ob-
čany nad přebytkem rozpočtu jsou určitě vedeny dobrým 
úmyslem, ale pouze prostým součtem časů potřebných 
k realizaci jakéhokoliv projektu se dostaneme za horizont 
letošního rozpočtu. Iniciativě se ale meze nekladou, už 
nyní může paní zastupitelka uspořádat setkání s občany 
a připravovat projekty, které mohou jistě přinést zajímavé 
výsledky. Tyto projekty budou následně zařazeny do dis-
kuze nad rozpočtem příštího roku, tj. zhruba v říjnu 2015. 
Zároveň bych chtěl zmínit, že v rámci projektu s kanceláří 
Karla Janečka uvažujeme o tom, že se budeme ptát velmi 
intenzivně říčanské veřejnosti na to, které investice pova-
žují lidé za víc důležité a potřebné. Chceme k tomu využít 
hlasování prostřednictvím mobilních telefonů a počítačů.
Jako předseda finančního výboru nabízím kolegyni Pá-
ral Trnkové jakoukoliv pomoc, kterou může potřebovat 
k  tomu, aby mohla své představy přetavit do  projektů, 
které by prošly potřebnými procesy a došly k realizaci. Je 
potřeba každé ruky, která chce přiložit ruku k dílu.

Martin Gebauer
Předseda finančního výboru a zastupitel

Pravidelná úprava rozpočtu aneb „zákulisní“  
pohled podle zastupitelky Páral Trnkové
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Vážení spoluobčané, pokud byste 
chtěli vědět, jak město vybírá odbor-
níky do  komisí, máte smůlu. Zákon 
nic takového nepřikazuje, a proto vše 
zůstane pěkně pod pokličkou.
Na  březnovém zasedání zastupitel-
stva jsem předložila návrh na zveřej-

nění informací, na základě jakých odborností a zkušeností 
byli vybráni a  schváleni jednotliví předsedové a  členové 
všech komisí Rady města Říčany.
Ačkoliv nám napsal David Michalička /Klidné město/, 
že „Rada města nemá povinnost u členů komisí dokládat 
jejich odbornost“, domníváme se, že občany Říčan by 
zajímalo, zda jsou vybraní předsedové a  členové komisí 
skutečnými odborníky na role, které zastávají.
Náš návrh na transparentní chování radnice tvrdě narazil. 
Jak jsme se dozvěděli od místostarostky Hany Špačkové, 

rozhoduje se dle svých znalostí a  zkušeností a  nikomu své 
rozhodnutí nemusí zdůvodňovat. Následně byl náš návrh 
zastupiteli Klidného města zamítnut, konkrétně proti 
zveřejnění hlasovali: P.  Auředník, H. Špačková, S. Jírů, 
P. Matoška, V. Polánský a J. Voráčková.
Zajímavé je, že jsme současně byly osočeny, že dostáváme 
instrukce z vyšších míst v rámci Hnutí ANO. Je pravdou, 
že v  obcích, které řídí naše hnutí s  koaličními partnery, 
jsou postupně zveřejňovány všechny informace, které ob-
čany mohou zajímat. V Říčanech jsme však pouze opozi-
cí, a tak se musíme smířit s tím, že je zveřejňováno pouze 
to, „co se hodí“.
Pokud i vám připadají některá rozhodnutí města nejasná, 
napište nám na  emailovou adresu: info@ano-ricany.cz. 
Pokusíme se je společně rozkrýt.

Alexandra Páral Trnková /Hnutí ANO/,  
zastupitelka města Říčany

Projekt výstavby soukromé Mateřské 
a Základní školy Magic Hill je v těchto 
dnech nejvíce přetřásaným tématem 
v  Říčanech. Byl i  na  programu břez-
nového zastupitelstva města Říčany.
S realizací výstavby souvisí úpravy okolí, 
které mají zajistit alespoň trochu únos-

nou dopravní situaci. Zejména rozšíření ulice Mánesova, 
výstavba parkovacích míst, vytvoření nové komunikace pro 
pěší apod. Je logické, že tyto úpravy bude financovat inves-
tor školy Magic Hill, protože jejich potřeba je vyvolána právě 
jeho stavbou. Zavazuje se k tomu i v tzv. Plánovací smlouvě.
Co je však nepochopitelné, že náklady na  tyto úpravy 
ve výši cca 1,8 mil. korun budou následně započteny proti 

příspěvku na infrastrukturu, který musí platit bez výjimky 
všichni, kdo v Říčanech něco staví. Tento příspěvek na in-
frastrukturu byl spočítán podle plochy také na částku 1,8 
mil. korun.
Co z  toho vyplývá? Investor zaplatí úpravy okolí školky 
naoko ze svého, stejná částka mu však bude odečtena 
z příspěvku na infrastrukturu, takže úpravy nakonec za-
platí město. A  tedy my všichni z  našich daní. Proč něco 
takového zástupci města vůbec navrhují?
Během zastupitelstva také zaznělo od investora, že příspě-
vek je přeci dobrovolný a investor vlastně souhlas města ani 
nepotřebuje. Takovou výhružku nelze snad brát vážně.

Karolína Skrčená /Hnutí ANO/,  
zastupitelka města Říčany

Otevřená radnice v praxi – nebudeme vám zdůvodňovat naše rozhodnutí

A opět magic Hill – proč nemá platit příspěvek na infrastrukturu?

Vážení spoluobčané, Říčaňáci. 
Do  veřejné sbírky ve  prospěch 
nově budovaného stacionáře 
přispělo za  3 roky trvání velké 
množství občanů i  řada firem. 
Výsledek je na  poměry, nejen 
našich Říčan, neuvěřitelný až 
fascinující. Díky vám se vybrala 
finanční částka, až se tají dech:

4 006 528 Kč
Jako garant celého projektu vám všem, kteří jste pomohli, 
ať už jakoukoliv částkou, moc a moc DĚKUJI. Svou souná-
ležitostí jste pomohli dobré věci. Garantuji, že všechny 
prostředky vybrané ve veřejné sbírce budou použity pou-
ze pro tuto stavbu – ve prospěch těch, kteří to potřebují 

stav účtu k 28. 2. 2015: 

4 006 528 Kč

Konec veřejné sbírky pro denní stacionář Olga
a jistě si i  tuto potřebnou službu zaslouží. Jako poslední 
přispěla na účet sbírky krásnou částkou pí Dvořáková J.   
a veřejná sbírka byla k 28. 2. 2015 ukončena.

Michal Mrázek, radní pro zdrav. a soc. péči
stacionar@ricany.cz
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V  chladném zimním období mnoho 
cestujících uvítalo, že mohou trávit 
čekání na nádraží ve vyhřáté čekárně. 
V omezeném provozu nově vybudova-
ného informačního centra zde navíc 
mohli získat informace o  jízdních 
řádech či jiné turistické informace 
z našeho města.
Od  března došlo k  nové výrazné změ-
ně. Do  našeho infocentra nastoupila 
na  stálý úvazek nová kolegyně, a  tak 
bylo možné dosavadní provizorní pro-
voz rozšířit na plných 10 hodin denně, 
a  to od  pondělí do  neděle. Informační 
centrum je tedy pro vás otevřené každý 
den ráno od půl osmé do večera do šesti 
hodin s  krátkou polední pauzou. A  co 
jsme pro vás připravili? Díky lepšímu 
zabezpečení již zde můžeme nabí-
zet prodej suvenýrů i  drobných dár-
ků stejně jako v  hlavním infocentru 
na náměstí, vytiskneme vám jízdní 
řády i  jiné dokumenty dle vaše-
ho přání, prodáme vstupenky 
na  kulturní představení nabí-
zené společnostmi Ticket Art 
a Ticket Portal a také vstupen-
ky do Kulturního centra  Labuť. 
S  vedením ČD probíhají jedná-
ní o  možnosti prodeje jízdenek, 
na  které se ptáte nejvíce – protože 
spuštění prodeje nezávisí pouze na nás, 

V čekárně v rondelu čerstvá káva,  
v Turistickém informačním centru jarní dárky
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věříme, že k  němu dojde v  co nejkratší 
době během jarního období.
Ale co je určitě důležité a  zajímavé – 
od  začátku března v  rondelu fungují 
dva automaty na  potraviny a  nápoje. 
Čekají na  vás sušenky i  slané krek-
ry, čokoládové tyčinky, sladké nápoje 
v  lahvích i  plechovkách či nealkoho-
lické pivo. V plánu je i neslazená voda 
a  plněné bagety – sortiment se bude 
odvíjet od  zájmu kupujících, takže 
svoje připomínky můžete přinášet 
do rondelu sami a my je rádi předáme 
provozovatelům automatů. Druhý au-
tomat vyrábí kávu, a to nejen instant-
ní, na kterou jste v podobných automa-
tech zvyklí, ale především čerstvě mleté 
espresso v  různém objemu a  podobě, 

které si můžete v kelímku s víčkem od-
nést s sebou na cestu vlakem. Je velmi 
dobré, proto doporučujeme ochutnat!
A co na vás v tomto období před Veli-
konocemi čeká v  TIC ještě zajímavé-
ho? Již máme nové zásoby oblíbených 
velikonočních perníčků, tak si je přijď-
te koupit, než se vyprodají. V nabídce 
jsou rovněž velikonoční kalendáře 

z  čokolády a  sladké trubičky, obojí 
s jarními motivy Josefa Lady. Zají-

mavým dárkem potom může být 
plechový hrnek s motivem vod-
níka, kocoura Mikeše a vojáka 
Švejka, nebo přívěsky na klíče 
se stejnými motivy. Zkrátka 

Josef Lada měl rád jaro a  my 
vám ho nabízíme alespoň pro-

střednictvím našich suvenýrů.
Na vaši návštěvu se těší  

pracovnice Infocentra
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Premiéra nového hlasovacího zařízení proběhla na břez-
novém zasedání zastupitelstva. Nový elektronický sys-
tém je jednou z  mnoha částí projektu, jehož cílem je 
zefektivnit práci úřadu a zvýšit komfort občanům. Kromě 
hlasovacího zařízení úřad získá 60 nových počítačů, ob-
čané získají elektronické formuláře nebo možnost lepší 
kontroly městské pokladny. Projekt financoval částkou 
téměř 5 milionů korun Integrovaný operační program.
„Je to jeden z větších projektů, ve kterém chceme posílit po-
čítačové vybavení úřadu a  nabídnout občanům lepší a  po-
hodlnější přístup k informacím. Elektronické hlasovací za-
řízení je vlastně nejlevnější částí projektu, přičemž radnice 
na něj sháněla peníze už někdy kolem roku 2008,“ vysvětlu-
je starosta Vladimír Kořen /Klidné město/. 
Dosud hlasoval každý zastupitel zvednutím ruky a sčítání 
hlasů u každého materiálu měly na starosti přítomné asi-
stentky. Nyní má každý zastupitel k  dispozici hlasovací 
zařízení, přičemž se hlasuje najednou během určeného ča-
sového limitu. Prostřednictvím zařízení se zastupitelé hlásí 
k diskuzi nebo technické připomínce. „Doufám, že diskuze 
k projednávaným bodům dostane větší řád. Asi ale neodpad-
nou slovní exhibice některých zastupitelů,“ dodává starosta.

Rozpočet online a elektronické formuláře
Dokončuje se i  dalších 7 strategických oblastí tohoto 
projektu nazvaného „Konsolidace IT a  nové služby TC 
ORP Říčany“. Vylepšení se týká například procesů elek-
tronizace různých typů dokumentů, což městu přinese 
nezanedbatelnou úsporu. Oběh a schvalování faktur a ob-
jednávek se jednodušeji začlení do  automatizace úřadu. 
„Zmíněné dokumenty bude nyní skenovat nová skenovací 
linka. Zefektivní se tak oběh dokladů ve  vnitřním procesu 
úřadu – u naskenovaných dokladů bude možná i jejich au-
torizace a elektronické podepisování. Dojde tedy k odstra-
nění papírové komunikace a  k  finanční úspoře,“ doplňuje 
koordinátorka projektu Jitka Wohlgemuthová. Město 
pořídilo také 65 elektronických formulářů, většinu z nich 
budou moci využívat občané například při komunikaci 
s odborem stavebním, životního prostředí nebo dopravy.  
V rámci balíčku je i aplikace „rozklikávacího“ rozpočtu měs-
ta, který si budou moci občané prohlížet online, nebo propo-
jení účetních dat příspěvkových organizací s daty městského 
úřadu, což povede ke zvýšení efektivity jejich hospodaření. 

IT vylepšení pro pracovníky úřadu
Další „IT vychytávkou“ je takzvaná virtualizace desktopů 
včetně posílení stávající hardwarové infrastruktury. „Vir-
tuální desktop si představte jako centrální mozek úřadu. 
Velký silný počítač, na  který se bude připojovat 60 termi-
nálů z mnoha kanceláří. Každý z nich bude mít na centrále 
svůj prostor včetně programů. Tohle řešení má velmi nízkou 
spotřebu energie a dvojnásobnou životnost. Zařízení 
můžeme centrálně spravovat a monitorovat, a jelikož 

neobsahují žádné aplikace ani uživatelská data, lze je 
tedy při poruše jednoduše nahradit,“ říká vedoucí odboru 
informačních technologií František Javůrek s tím, že díky 
nim lze také zabránit krádeži dat a jejich úmyslnému 
i  neúmyslnému poškození. „Správa desktopů bude méně 
náročná oproti samostatným počítačům. Zároveň se za-
městnanci mohou bezpečně přihlásit ke svému účtu i zvenčí 
z různých zařízení,“ vysvětluje Jitka Wohlgemuthová.
Projekt zahrnuje i zvýšení kapacity, dostupnosti a rozšíření 
stávajícího datového úložiště, kde je třeba zvýšit dnes již té-
měř vyčerpaný obsah a zajistit vzájemné obnovení dat pro 
jejich lepší ochranu. Nový firewall zase přispěje k většímu za-
bezpečení IT, kdy je k tomuto kroku motivováno město i díky 
připravované legislativě v oblasti kybernetické bezpečnosti.
Dodavatelem hardwaru i  softwaru včetně implementace, 
dopravy a školení pracovníků je společnost XANADU, a.s. 
Náklady představují necelých 6,3 milionů korun, z nichž 
částka přes půl milionu korun zahrnuje 5letou technickou 
podporu. Projekt je kofinancován dotací 4.896.808 Kč 
z Integrovaného operačního programu.

Adéla Ambrožová
 tisková zpráva města Říčany

Novinka pro zastupitele Říčan! V březnu 
poprvé hlasovali přes elektronické zařízení
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Milovníci bylinek, květin a různých řemeslných výrob-
ků se mohou těšit na tradiční Festival řemesel a slav-
nosti bylinek v Říčanech. Třetí ročník akce se usku-
teční v sobotu 25. dubna 2015 na Masarykově náměstí 
společně s potravinovými trhy. Kromě široké nabídky 
produktů čeká na návštěvníky občerstvení i netradiční 
kulturní program. 
Festival řemesel a slavnosti bylinek pořádá již třetím rokem 
město Říčany ve spolupráci s MAS Říčansko a společností 
Naše trhy, spolupracuje též Ekocentrum a Muzeum Říčany 
a další organizace. Již od rána se náměstí zaplní množstvím 
stánků s  voňavými bylinkami, sazenicemi a  nevšedními 
řemeslnými produkty od  českých výrobců. Kromě certifi-
kovaných řemeslných výrobků nabídne festival i  stále žá-
danější farmářské produkty. Nebude chybět ani tradiční 
ochutnávka rozmanitých zdravých pokrmů.
„Letos se opět pyšníme opravdu bohatou a pestrou nabíd-
kou výrobků místních i přespolních řemeslníků. Návštěvníci 
si mohou prohlédnout nebo zakoupit například předměty 
z přírodních materiálů, jako je keramika nebo kámen, tra-
diční doplňky do domácnosti, šperky, módní kabelky, šátky 
nebo mýdla,“ říká Aleš Rudl z MAS Říčansko s tím, že po-
travinové stánky lákají například na lahodné marmelády 
značky Kulíškovy dobroty, Mnichovické perníky, pečivo 
z psárské pekárny Laguna a štrůdly z Mnichovic. Výrobci 
jsou držiteli regionálních značek Zápraží originální pro-
dukt® či Polabí regionální produkt®.
Prodejní stánky doplní na  náměstí i  zajímavý kulturní 
program, který začne v  9 hodin. Velkým lákadlem bude 

především módní přehlídka návrhářky Lenky Iszák, která 
šije retro šaty inspirované stylem 50. let pod značkou Mia 
Bella. Autorka ze Svojetic je čerstvou držitelkou značky 
Zápraží originální produkt®. 
„Návštěvníky festivalu jistě mile překvapí moravskými lido-
vými melodiemi Cimbálová muzika Milana Broučka nebo 
Divadélko Pod čepicí, které nejmenší diváky zasvětí do tajů 
ekologie hrou Evelínko, recyklace o kole není. Svá kreativní 
vystoupení tradičně předvedou i říčanské spolky a žáci zá-
kladních a mateřských škol,“ láká návštěvníky na festival 
místostarostka Hana Špačková.
Pořadatelé nezapomínají ani na sladké i slané občerstve-
ní. Děti i dospělí mohou ochutnat trdelník či dobroty z pe-
kárny. Hospůdka Na Marvánku ve svém stánku nabídne 
výběr nápojů, polévek a grilovaných mas.

Adéla Ambrožová, tisková zpráva města Říčany

Říčanské náměstí se promění v ráj  
bylinek a řemesel
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Bezpečnost a infrastruktura

Městská policie Říčany
Komenského nám. 1619/3, 251 01 Říčany 

e-mail: mestska.policie@ricany.cz

Tel. 323 618 150  
Mob. 725 022 765

městská policie radí a informuje

Z knihy událostí
21. února, 1.24
Policie ČR vyhlašuje pátrání po  pohřešované mladistvé 
osobě. Do pátrání se zapojují i  strážníci městské policie 
a členové soukromé bezpečnostní agentury D.I.S., která 
se spolupodílí na dohledu nad veřejným pořádkem v ulici 
Černokostelecká v lokalitě zábavních podniků. Spoluprá-
ce všech se vyplatila, jelikož o necelou hodinu po vyhláše-
ní pátrání je dotyčná pohřešovaná mladistvá osoba spat-
řena právě pracovníky soukromé bezpečnostní agentury, 
a to před vstupem do zábavního podniku ve výše zmíněné 
ulici. Celá událost je pak již v režii strážníků, kteří se pro 
osobu dostavují přímo na  místo. Mladistvá pohřešova-
ná osoba se po spatření hlídky strážníků pokouší ztratit 
v davu přítomných osob, avšak marně. Zanedlouho byla 
předána Policii ČR k provedení dalších opatření.

1. března, 1.30
Městská policie přijímá oznámení o  rvačce před restau-
račním zařízením Sport v ulici Černokostelecká. Strážníci 
po  příjezdu na  místo zjišťují, že zde dochází ke  slovním 
sporům a fyzickým útokům mezi několika osobami, které 
jsou pod vlivem alkoholu. Strážníci vstupují do vyhrocené 
situace a oddělují od sebe nejagresivnější osoby. Na mís-
to události se dostavuje i hlídka Policie ČR. Po uklidnění 
situace je zjištěno, že došlo ke zranění tří osob. Na mís-
to musela být přivolána zdravotnická záchranná služba 
k jejich ošetření. Po ukončení nezbytných úkonů na místě 
a po ošetření zraněných osob, byli účastníci rvačky převe-
zeni na Policii ČR k provedení dalších úkonů a opatření.

5. března, 9.30
Na základě telefonické žádosti Policie ČR prověřují strážní-
ci únik nafty z nákladního vozidla v ulici K Vodárně. Hlídka 
městské policie po  příjezdu na  místo události zjišťuje, že 
zde již probíhají nezbytné úkony Hasičského záchranné-
ho sboru, kdy z  nákladního vozidla tovární značky Tatra 
unikají otvorem ve  spodní části nádrže pohonné hmoty.  
V otvoru je zaklíněna ocelová trubka, na kterou řidič najel 
při vyhýbání se jinému vozidlu. Z vozidla vyteklo na vozov-
ku a  do  nejbližšího okolí odhadem 100 litrů pohonných 
hmot. Zbytek byl hasiči z nádrže nákladního vozidla pře-
čerpán do náhradní nádoby. Vzhledem k výše uvedenému 
byli na místo oznámení přivoláni i pracovníci Odboru ži-
votního prostředí Městského úřadu Říčany. Věc si následně 
na místě převzala k dalšímu šetření Policie ČR. 

5. března, 11.04
Pozorný občan telefonicky oznamuje městské policii ne-
obvyklou situaci na  Strašíně v  ulici Vojkovská. Zde stojí 
u provozovny potravin, dveře jsou otevřeny a obsluha se 
nikde nenachází. Oznamovatel vyslovuje obavy o  život 
a  zdraví obsluhy nebo případného spáchání trestného 
činu. Strážníci na místě kontaktují oznamovatele a zjišťu-
jí, že v celé živnostenské provozovně se nenachází žádná 
osoba, která by zde prováděla prodej zboží, a to ani v pro-
storách, kam veřejnost nemá přístup. Nic nenasvědčuje 
tomu, že by byl spáchán trestný čin. Dále bylo strážníky 
místním šetřením zjištěno, že osoba, která má na staros-
ti prodej zboží, je vietnamské národnosti a její soukromé 
osobní vozidlo tovární značky Škoda se na přilehlém par-
kovišti nenachází. Mobilní telefon dotyčné osoby hlásí 
nedostupnost. Strážníci identifikují majitele objektu a žá-
dají jej, aby se dostavil na místo k případnému uzamčení 
provozovny. Rozuzlení celé události přichází zanedlouho. 
Výše uvedená osoba vzápětí přijíždí svým vozidlem, důvod 
opuštění a  neuzamčení celé provozovny potravin vysvět-
luje neodkladným uhrazením finanční částky prostřed-
nictvím pošty na  Masarykově náměstí. Na  dotaz, proč 
osoba před odjezdem neuzamkla provozovnu potravin, ale 
i na další otázky strážníků již odpovídala „nerozumím čes-
ky“. Vzhledem k tomu, že na místě došlo pouze k opome-
nutí uzavření provozovny, hlídka MP ve věci dále nešetřila.  

6. března, 4.00 
Při kontrolní a  hlídkové činnosti neuniká pozornosti 
strážníků řidič vozidla tovární značky Jeep, který projíždí 
ulicí Březská do ulice Letní. Již na první pohled řidič jízdu 
vozidlem nezvládá a  značně po  komunikaci kličkuje ze 
strany na stranu. V ulici Letní navíc nerespektuje zákazo-
vou dopravní značku a pokračuje dál ve své jízdě. Strážníci 
se rozhodují řidiče zastavit, ten však na výzvy k zastavení 
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Naše družstvo mladších žáků se v neděli 22. února vydalo 
do  Kuří, kde se konala soutěž mladých hasičů z  našeho 
okrsku  v  uzlování. Naši žáci měli dobře natrénováno, 
a  tak obsadili velmi pěkné druhé místo. Perfektní umís-
tění jsme zaznamenali i mezi jednotlivci. První místo jako 
„nejrychlejší uzlovač“ získal náš Vítek Nechvátal. 
V druhém únorovém týdnu jsme vyslali čtyři členy jednot-
ky na týdenní kurz do Ústřední hasičské školy v Bílých Po-
líčanech.  Ti kurz úspěšně absolvovali, a tak se nám vrátili 
tři noví strojníci a jeden velitel. 
V  prvním březnovém týdnu se několik členů jednotky 
vydalo do Krkonoš, aby se zúčastnili tradičního zimního 
soustředění a  upevnili fyzickou kondici. Ke  slovu přišly 
lyže, snowboardy, ale i  pořádná obuv, která byla nutná 
ke zdolání naší nejvyšší hory Sněžky.  
Naše jednotka zasahovala za uplynulé období dvakrát. V ne-
děli 1. března jsme byli povoláni k požáru zahradního objek-
tu do Dunajské ulice v Říčanech. Cestou k zásahu jsme však 
byli odvoláni. V úterý 10. března jsme vyjeli k požáru travní-
ho porostu do aleje, která spojuje Radošovice s Březí. Sem 
jsme vyjeli s  našimi oběma cisternami. Jednalo se o  požár 
staré trávy a keřů o rozloze několika desítek metrů.  
Nemohli jsme chybět ani na  různých plesech a  bálech 

a v KC Labuť, kde jsme během plesové sezony drželi po-
žární asistenční hlídky. 
V  souvislosti s  příchodem hezkého počasí musíme upo-
zornit na  pravidla  spalování biologického odpadu. Jaro 
je obdobím, kdy lidé pracují na svých zahrádkách. Proto 
jsou jarní měsíce každoročně spjaty s vypalováním poros-
tů a spalováním biologického odpadu (listí, větví, rostlin-
ného odpadu apod.). Z hlediska pohledu požární ochrany 
je tato činnost spojena se zvýšeným rizikem vzniku požá-
ru. Bohužel každoročně při této činnosti dochází ke zby-
tečným ztrátám na  majetku a  lidských životech. Vypa-
lování porostu je zákonem č. 133/1985 Sb.,  o požární 
ochraně, ve znění pozdějších předpisů zakázáno a po-
rušení zákazu je možno trestat u fyzických osob až do výše 
25  000 Kč a  u  právnických osob až do  výše 500  000 Kč. 
Platnou vyhláškou na  území města je spalování odpadu 
také zakázáno. K  jeho likvidaci můžete zdarma využít 
prostor sběrného dvora. Poslední dubnový den je ve zna-
mení „pálení čarodějnic“. Pokud budete na území města 
podobný oheň zapalovat, oznamte to prosím prostřednic-
tvím internetu na  tyto stránky: www.hzssk.webrex.cz, 
kde přesně vymezíte polohu stanoviště na mapě, a hasi-
čům tak usnadníte zjistit, pokud by byl oznámen požár 
v tomto místě, že se jedná o vatru čarodějnic. V žádném 
případě nepoužívejte k zapalování těchto ohňů jakýchko-
liv hořlavých kapalin (benzín, nafta, petrolej apod.), ne-
bezpečí popálení vašich blízkých je velmi vysoké.

S přáním hezkých Velikonoc
Filip Šilar, jednatel SDH Říčany

Co nového u hasičů
www.sdhricany.wz.cz

reaguje zhasnutím vnějšího osvětlení vozidla a sešlápnu-
tím plynového pedálu. Řidič vozidla své jednání zcela 
nedomýšlí a záhy po krátké honičce havaruje do stromu. 
Dopravní nehoda řidiči nikterak nevadí a na výzvy stráž-
níků dál sedí ve  vozidle a  nechce jej opustit. Navíc dále 
sešlapává plynový pedál s úmyslem pokračovat v jízdě. Až 
pod hrozbou použití donucovacích prostředků ze strany 
strážníků řidič vystupuje z  vozidla. Důvod jeho jednání 
a stylu jízdy je silně cítit ihned po vystoupení. Řidič před 
jízdou evidentně požil alkoholické nápoje, a toto utvrzují 
i jeho nekoordinované pohyby, špatná artikulace a nesou-
vislost rozhovoru se strážníky. Strážníci kontrolují řidičův 
zdravotní stav po dopravní nehodě, kdy je zjištěno, že ne-
utrpěl žádná zranění. Navíc jakoukoliv pomoc zdravot-
nické záchranné služby razantně odmítá jako i orientační 

dechovou zkoušku na přítomnost alkoholu. Strážníci jsou 
nuceni na místo přivolat Policii ČR k dořešení události.

Jindřich Joch
zástupce vedoucího Městské policie Říčany

23



87

Jalovec obecný
Juniperus communis

životní prostředí a zdraví

V  lidové písni Vysoký jalovec je milá 
nabádána k přeskočení jalovce, a to ješ-
tě rovnýma nohama. Je to smělá výzva. 
Zatímco jalovec dorůstá přes 10 metrů 
výšky, světový rekord žen ve skoku vy-
sokém je „pouhých“ 2,09 m.
Asi 60 druhů jalovců roste na sever-
ní polokouli. Nalezneme je téměř 
ve všech typech prostředí od subtro-
pů až po subarktické pásmo.
U nás je původní jalovec obecný. Při-
rozeně roste na slunných místech, kde 
není velká konkurence jiných dřevin 
– na  skalách, suchých kamenitých 
svazích, ale i na rašeliništích. Do čes-
ké krajiny se v minulosti široce rozšířil 
díky pastvě. Dnes se roztroušeně vy-
skytuje tam, kde byl dříve hojný, jinde 
téměř zmizel. Poddruh jalovec obecný 
nízký (Juniperus communis alpina) 
má formu poléhavého keře. U  nás 
roste nad hranicí lesa v  Krkonoších, 
Jizerských horách a v Jeseníkách.
Celkově se jalovec obecný vyskytuje 
v celé Evropě a dále přes Asii až k po-
břeží Pacifiku.
Keř nebo strom mívá více kmenů. 
Tvoří štíhlou korunu, která však bývá 

ně bílé voskové proužky. Jalovce jsou 
dvoudomé. Na  samičích rostlinách 
dozrávají ve  druhém roce modré ja-
lovčinky, které připomínají bobule. Je 
to však šiška (odborně galbulus) s po-
lodužnatými semennými šupinami.
V  Říčanech vídáme různé druhy ja-
lovců velmi často. Jalovec obecný 
je vysazován jak v  přirozené formě, 
tak i  v  řadě kultivarů. Ty se liší vět-
vením a tvarem koruny, nebo barvou 
a pichlavostí jehlic. Na obrázku jsou 
jalovce rostoucí v ulici Smiřických.
Dřevo jalovce je tvrdé a velmi odolné. 
Používalo se v  řezbářství, k  výrobě 
holí, dýmek nebo k uzení. Jalovčinky 
jsou oblíbeným kořením na maso, dá-
vají chuť ginu a  borovičce, využívají 
se k lékařským účelům. Od starověku 
jsou známy antiseptické vlastnosti ja-
lovce – vzduch se čistil vykuřováním.

Jakub Halaš
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narušena sněhem. Jalovce pak mají 
značně proměnlivý tvar. Věk starších 
jedinců můžeme počítat ve stovkách 
let. Častěji než věkem však jalovec 
uhyne v  důsledku zastínění jinými 
dřevinami.
Pichlavé jehlice mají na svrchní stra-

24 texty.kuryr@ricany.cz



životní prostředí a zdraví

Zraněné káně
Divoká zvířata jsou ohrožována lid-
skou činností. Zranění vznikají nej-
častěji při střetu s dopravou, časté je 
také popálení elektrickým proudem. 
Rušení biokoridorů, které propojují 
přírodní stanoviště, ploty a  zahrady 
bez potravy a úkrytů, vedou k tomu, 
že nalezneme vysílené a  vyhladovělé 
i původně zdravé a silné jednice. Jak 
jim můžete pomoci?
Ekocentrum Říčany funguje během 
celého roku jako odběrné místo Zá-
chranné stanice pro živočichy ČSOP 
Vlašim. Občané Říčan a okolí mohou 
přinést nalezené zraněné živočichy, 

o které se po nezbytnou dobu posta-
ráme, a  poté je předáváme do  péče 
záchranné stanici. 
Na  podzim nám přinášíte zejména 
nevyspělé ježky, kteří by nepřezimo-
vali. V únoru jsme přijali káně, které-
mu uvízla v  krku velká kost. Nebylo 
schopné přijímat potravu a  zesláblé 
bylo odchyceno. Nálezce není scho-
pen zvířata v takovém stavu kvalitně 
ošetřit, proto je důležité je předat co 
nejdříve do odborné péče.   
Setkáte-li se se zvířetem, které potře-
buje lidskou pomoc, kontaktujte nás 
v našem sídle v Muzeu Říčany na te-
lefonu 323 603 161.

Jarní úklid 
sobota 11. dubna, sraz v 9.00 u Soko-
lovny v Radošovicích

Zveme veřejnost, aby se zapojila 
do tradičního jarního úklidu vybrané 
přírodní lokality v  Říčanech. Letos 
budeme uklízet les v  okolí sokolov-
ny a  pod Černokosteleckou silnicí. 
Rukavice a  pytle zajištěny. V  rámci 
mezinárodní kampaně Ukliďme svět 
je akce pořádána i  v  mnoha dalších 
obcích Ladova kraje.

Čistý Ladův kraj 
11. 4. 2015
Rádi bychom vás pozvali na již 7. roč-
ník jarní úklidové akce „Čistý Ladův 
kraj,“ která se koná v rámci meziná-
rodní kampaně „Clean Up the Wo-
rld“ (Ukliďme svět). Dobrovolníci 
po celém světě organizují úklid svého 
okolí, parků, cest, břehů řek, potoků 
i mořského pobřeží, chráněných úze-
mí, likvidují černé skládky apod. Ce-
losvětově se do akce zapojují desítky 
milionů lidí ve  více jak 100 zemích. 
Mikroregion Ladův kraj vloni „při-
spěl“ více jak 2 tisíci účastníků a pře-

devším několika kamiony odpadu, 
který zmizel z našeho okolí.
Smyslem akce není pouze uklízet, ale 
přimět lidi k zájmu o stav svého okolí 
a životního prostředí obecně. Neméně 
významná je i možnost příjemného se-
tkání a aktivní spolupráce jednotlivců, 
různých spolků, organizací a obcí. 
Čistý Ladův kraj je jednou z mála akcí 
tohoto druhu organizovaných na regi-
onální úrovni. Účastní se jí velká větši-
na obcí Ladova kraje, byť organizace 
a účast je v jednotlivých obcích hodně 
rozdílná. Stále více se zapojují také 
zdejší školy. Děti a učitelé mění část či 
dokonce celou páteční výuku za  pra-
covní rukavice a odpadkové pytle. 
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inzerce

životní prostředí a zdraví
Pohodové údolí
V  únoru jsme provedli 
jarní údržbu Pohodové-
ho údolí. Celá plocha je 
připravena na  další eta-
pu, a to je realizace
cest, mostků a ploch pro 
dětská hřiště. Všechny 
tyto prvky by měly být 
dokončeny do  konce 
příštího roku. 
Kompletní projektovou 
dokumentaci můžete 
vidět na  www.skslunec-
ko.cz.

Jana Machová
SK Slunéčko, o.s.

POZVÁNKA 
na otvírání studánek

Tradiční akce otevírání studánek, kdy se obchází studánky a čistí se. Sejdeme se v sobotu 
18. dubna 2015 v 9.00 hodin u Srnčího paloučku (ulice U Srnčího paloučku – železniční 
most směrem k hájovně). S sebou dobrou náladu a pracovní oděv včetně rukavic. Srdečně 
všechny vítáme. Více informací na www.osricany.cz nebo na telefonu 702 987 742.

ZVeme VáS NA OSLAVU DNe ZemĚ
ÚKLID PODÉL SILNICE PACOV – BŘEZÍ.
Sraz: na konci třešňovky u silnice z Pacova na Březí.
Datum: 25. dubna 2015, 9.00h.
S sebou si prosím vezměte pracovní oděv, rukavice.
Více informací na www.osricany.cz.

Máte problémy s početím miminka? Navštivte kurz pro budoucí maminky LAILAH. 
Dozvíte se, jak můžete využít poznatky z astromedicíny, přírodního léčitelství, fytoterapie, dietetiky, TCM, 
ajurvédy, jógy a fyzioterapie (Mojžíšová). Vedou lektoři s dlouholetou praxí: E. M. Svobodová, Ing. J. Kulovaný, 
Mgr. D. Vydrová a A. Jůzová., 1x měsíčně sobotní seminář NA FIALCE v Říčanech u Prahy. Začínáme 11. 4. 2015. 
info: www.studankazdravi.cz, www.nafialce.cz Tel.: 732220301; 604875002 

Jaro už je za dveřmi, a proto je nejvyšší čas se na něj při-
pravit nejen obměnou šatníku. Jarní očista organismu je 
populární od nepaměti. Doporučují ji nejen jogíni, ale tře-
ba i tradiční čínská medicína. Na internetu lze najít stovky 
těch „zaručeně správných“ receptů a drastických čisticích 
kúr. Některé nám nejen nepomohou, ale naopak mohou 
zapříčinit i zdravotní komplikace. Zaručené rady z inter-
netu je lépe zvážit zdravým selským rozumem a optimálně 
se ještě poradit s odborníkem. Proto jsme nejčastější mýty 
o jarní detoxikaci organismu rozebrali s výživovou porad-
kyní NATURHOUSE, paní Ing. Adinou Alfery.
Střídmost v  jídle i pití je jistě dobrou radou, ale je správ-
né nejíst třeba tři dny vůbec nic, nebo dokonce držet půst 
ještě déle a pít jen vodu nebo zelený čaj? „Mnoho lidí skáče 
z  extrému do  extrému. Když nahradí přejídání totální ab-
sencí příjmu potravin, skutečně mohou rychle zhubnout, ale 
v naprosté většině se jedná jen o úbytek vody. Přílišné zavod-
nění sice trápí řadu lidí, hlavně žen, ale i odvodnění by mělo 
probíhat po poradě s odborníkem, proto drastické půsty bez 
podpory výživového poradce nebo lékaře nemohu doporučit.“
Jinou oblíbenou metodou je šankaprakšalána. Její pod-
statou je vypití 1,5 litru vody s vrchovatou lžící soli, což 
má ze střev posbírat všechno, co se v nich nahromadilo. 
Ale to je jen polovina pravdy. „Je to velice složitá metoda 
očisty s propracovanou technikou, na kterou je nutné se při-
pravit předem a  nekompromisně ji dodržovat. Nestačí jen 
pít vodu se solí, zároveň je třeba ve  správných intervalech 
jíst správné pokrmy. Jednoznačně se do  ní bez zkušeností 
nebo odborné pomoci nepouštějte.“

Návrat k tradicím hlásá, že 
jedinou správnou cestou 
jsou bylinky. Pokud si vy-
berete ty správné, je to jistě 
pravda, ale nezapomeňte, 
že ne všechny bylinky mů-
žete mezi sebou kombino-
vat a ne vždy se snášejí tře-
ba s léky, které užíváte. I tady 
je lépe se předem poradit, než 
následně řešit problém.  Ve výživových poradnách NATUR-
HOUSE získáte nejen kvalitní výrobky na bázi bylin, ovoce 
a zeleniny, ale i správné rady, která metoda detoxikace je pro 
vás vhodná a na co si dát pozor. Nejen na jaře, ale po celý rok 
by měl být náš jídelníček vyvážený, měli bychom dostatečně 
pít vhodné nápoje a alespoň trochu se hýbat. A právě jaro 
by nás mohlo vytáhnout ven na sluníčko. „Všechno, i očista 
a hubnutí, má základ v naší hlavě. Udělejte si chvilku sami pro 
sebe, jděte se projít, nebo zajděte do sauny. Uvidíte, že se bude-
te cítit jako znovuzrození.“
Pokud si nevíte rady, navštivte výživovou poradnu NA-
TURHOUSE. První pomocí proti jarní únavě může být 
třeba třítýdenní balíček Hubnutí a  detoxikace, který ob-
sahuje výživový plán na 3 týdny, pečlivě vybrané potravi-
nové doplňky, 10 rad pro hubnutí a detoxikaci, exkluzivní 
recept a ještě dárek zdarma. Nebo si po konzultaci s po-
radkyní nechte vypracovat dlouhodobý plán správné vý-
živy nejen na jaro. Najdete nás v Říčanech, v OD Mestek. 
Tel 739 675 373, www.naturhouse-cz.cz 

Připravte se na jaro s
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Pro seniory

SENIORCENTRUM ŘÍČANY
Kromě „klasických sociálních služeb“, 
tedy zejména pomoci v domácnosti, jsme 
se v  březnu věnovali i  dalším aktivitám 
určeným pro seniory a  osoby se zdra-
votním postižením, například prohlídce 

výstavy v Jízdárně Pražského hradu „Hrady a zámky obje-
vované a opěvované“ nebo Vítání jara – setkání s hudbou. 
Děkujeme za pomoc a podporu městu Říčany, dobrovol-
níkům a dalším spolupracujícím organizacím.

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

Pravidelné akce:
Cvičení na židlích – každé úterý v DPS Senior od 15.30 
do 16.30 hodin.
Zdravotní jógová cvičení – v  DPS Senior každé úterý 
a čtvrtek 18.00–20.00 hodin.
Pěvecký kroužek – 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 8. dubna, středa – Povídání o  historii – Místo: DPS 
Senior – společenská místnost. Začátek: 16.00 h. Vstup 
zdarma. Na setkání se těší Jiřina Kutláková.
n 11. dubna, sobota – Komentovaná prohlídka Letiště 
Václava Havla v Praze – Místo: Praha. Jednodenní auto-
busový zájezd. Místa nástupu: 7.30 h aut. zastávka Masa-
rykovo nám. (u Labužníka), 7.35 h aut. zastávka Sukova, 
7.40 h aut. zastávka Pod Kavčí skálou, 7.45 h u nemocni-
ce, 7.50 h aut. zastávka K Žel. stanici (směr Praha). Pří-
spěvek účastníků: 300 Kč. 
n 16. dubna, čtvrtek – Kavárnička – Místo: DPS Senior – 
jídelna. Začátek: 15.00 h. Příjemné posezení a popovídání 
při kávě nebo čaji. Všichni jste srdečně vítáni. Vstup zdarma.
n 25. dubna, sobota – Komentovaná prohlídka zámku 
a pivovaru Dětenice (okres Jičín) – Místo: Dětenice. Ko-
mentovaná prohlídka barokního zámku a pivovaru. Jed-
nodenní autobusový zájezd. Příspěvek účastníků: 290 Kč 
(doprava, vstupné, pojištění). Přihlášení: do  20. dubna. 
Místa odjezdu: 7.30 h aut. zastávka Masarykovo nám. 
(u Labužníka), 7.35 h aut. zastávka Sukova, 7.40 h aut. 
zastávka K žel. stanici (směr Kostelec), 7.45 h aut. zastáv-
ka Rychta. Přihlášení: do 20. dubna.

n 28. dubna – Vítání ptačího zpěvu – Místo: Psáry. Ví-
tání ptačího zpěvu navazuje na  tradici založenou v  roce 
1983 v  Birminghamu pod názvem Dawn Chorus Day. 
Vycházka do  probouzející se jarní přírody, doplněná 
o ukázky kroužkování, povídání o našich ptácích a další 
zajímavé informace. Akce se uskutečňuje ve  spoluprá-
ci s  Okrašlovacím spolkem Říčany a  Domovem Laguna 
Psáry. Více informací u Ireny Moudré. 

Připravované akce 
– možnost přihlášení:

n putování po  stopách Mistra Jana Husa: seniorská 
výprava do  Kostnice spojená se složením upomínko-
vých darů v Muzeu Jana Husa. Prohlídka měst Husinec, 
Norimberk, Heillbron, Kostnice, Meerburg.  Ubytování 
Meerburg – břeh Bodamského jezera.  Návrat přes Bre-
genz, Garmisch Partenkirchen. Celkem 3 dny. Předběžné 
datum 5.–8. 5. 2015. Předběžná cena 4000 Kč.
n rekondiční pobyt Lázně Mšené: Délka pobytu: 3 dny 
– 2 noci, 19. až 21. 5. 2015. Zahájení pobytu v úterý obě-
dem a  ukončení pobytu ve  čtvrtek snídaní. Stravování: 
plná penze, snídaně formou švédských stolů,  oběd a ve-
čeře výběr ze 3 menu (menu z  části servírované, z  části 
s  výběrem z  bufetu). Ubytování: dvoulůžkové pokoje se 
sprchou a WC, TV. Doprava: autobus. Lázeňský program: 
1x bylinná koupel z Lázní Mšené, 1x aromaterapeutická 
masáž zad (k výběru 6 druhů vůní), 1x skupinové cviče-
ní na overballech, 1x parafínový zábal na ruce, 1x volné 
plavání v bazénu (30 minut). Doprovodný program: stře-
deční hudební večer při svíčkách nebo dle dohody vlastní 
hudba. Během pobytu:  možnost zapůjčení a úschovna kol 
zdarma, možnost rybaření v lázeňském rybníku, v areálu 
zdarma zapůjčení vybavení: ping-pong, pétanque, ruské 
kuželky, možnost přikoupení dalších wellness procedur 
se zvýhodněním 15 % (pedikúra, manikúra, kosmetika, 
kadeřnictví, sauna, koupele, masáže, zábaly a další). Cena 
pobytu: 2.780 Kč/osoba/pobyt. 

Kontakt (informace a přihlášky):
Irena Moudrá, tel.: 732 383 424,  
e-mail: seniorcentrumricany@centrum.cz, kontaktní 
místo: DPS Senior, Komenského nám. 1850, Říčany.
Návštěvní den (ostatní dny a hodiny dle domluvy): 
čtvrtek 16. dubna 2015 od 10.30 do 12.00 h.
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Pro děti a rodiče

Už se to blíží!  
S  přicháze-
jícím jarem 
můžete na  na-
šem webu sle-
dovat, jak se 
pomalu odpo-

čítávají dny, které zbývají do zahájení 
letošního tábora. Všichni, vedoucí, 
praktikanti i kuchařky, na kterých 
fungování tábora stojí a leží, se připra-
vujeme a doufáme v další úspěšný rok.
Letošní rok se mají naši táborníci 
na  co těšit. Na  únorové schůzi jsme 
se domluvili na  několika novinkách. 
Změnili jsme název spolku z  „OS 

Vesmír“ na  „Vesmír Říčany, z. s. 
(zapsaný spolek)“. Dohodli jsme se, 
že poněkud změníme vzhled tábo-
ra. Něco ubyde, jiné přibyde. Více 
neprozradíme. Také jsme rozšířili 
řady o dvě energické praktikantky  
a dlouholeté tábornice. 
Po dlouhé diskuzi jsme se shodli na té-
matu celotáborové hry, které již jed-
nou bylo. Několikrát ho navrhovala 
a  nakonec i  prosadila frakce složená 
z   nejpevnějšího jádra. Obě vedou-
cí pamatují na  úspěch, jaký tato hra 
u  tehdejších dětí sklidila. Proto jsme 
souhlasili. Ale samozřejmě jsme pro-
gresivní a inovativní. Náš programác-
ký tým se tématu chopil originálně  

a už nyní hýří divokými nápady, daleko 
za našimi dosavadními představami. 
Téma celotáborové hry prozatím neod-
tajníme, abyste byli pořádně napjati.  
Nezůstáváme pouze u  přípravy letní-
ho tábora. V květnu absolvujeme kurz 
zdravotníka zotavovacích akcí a  prv-
ní pomoci, a  provedeme zmiňované 
změny v táborovém zázemí. U příleži-
tosti Dne dětí opět plánujeme uspořá-
dat herní odpoledne na Marvánku.
Přípravy tedy jedou v plném proudu 
a  vedoucí se stále více na  vás těší. 
Doufáme, že se uvidíme na  některé 
z akcí a nakonec i na táboře.

 Za vedoucí z Vesmíru,
Vašek Skořepa



Pro vaše pohodlí zavádíme v Mrave-
ništi zbrusu nový rezervační a náhra-
dový systém, který vám všem usnad-
ní práci. Z pohodlí domova se budete 
moci hlásit na  příměstské tábory, 
jednorázové aktivity i  probíhající 
kroužky. Budete si také moci nahra-
zovat kroužky jinými aktivitami a vy-
zkoušet tak něco nového.
Léto klepe na  dveře a  Mraveniště se 
pilně připravuje na  letní příměstské 
tábory, hlásit se můžete již nyní. Le-
tos se vypravíme za  dobrodružstvím 
s  Piráty, Lovci pokladů a  Hvězdo-
pravci.
V červnu nás také čeká již 2. ročník 
TÁTOHRANÍ, tentokrát 21. 6. 2015. 
Srdečně vám zveme.

Na jednotlivé aktivity se můžete hlá-
sit přes rezervační systém.
Podrobné informace najdete na www.
materské.mraveniste.info

Ivana Dudová, koordinátorka  
Mateřského centra Mraveniště

Pro děti a rodiče

Přejeme vám hodně štěstí, na vaše děti se už těšíme! Hana Špačková, místostarostka pro oblast školství

Řádný zápis dětí do městských
mateřských škol proběhne ve středu
8. dubna 2015 od 9 do 17 hodin.

Datum zápisu do nové mateřské školy Zahrádka 
bude zveřejněn na webu města a mateřské školy. 
Předpokládaný termín zápisu: květen–červen 2015. 
Mateřská škola zahrádka, Labská, www.zahradkaricany.cz

Zápis do mateřských škol v Říčanech
žádáme rodiče – zákonné zástupce, aby žádost vyplnili 
elektronicky před samotným zápisem. Elektronický formulář 
je přístupný až do 8.dubna 2015 na webové stránce  
www.skolky.ricany.cz. rodiče mají možnost dítě přihlásit 
do více mateřských škol. Po vyplnění žádosti a jejím vytištění 
je nutné navštívit dětského lékaře a získat potvrzení 
o řádném očkování dítěte. S touto žádostí a potvrzením se 
dostavte v den zápisu osobně do mateřské školy. S sebou 
přineste svůj občanský průkaz a rodný list dítěte.

Mateřské školy, jejichž 
zřizovatelem je město Říčany:
Mateřská škola Srdíčko, E. Beneše 204,  
www.mssrdicko.ricany.cz
Mateřská škola Čtyřlístek, domažlická 1656,  
www.ctyrlistek-ricany.cz
Mateřská škola u Slunečních hodin, Štefánikova 1616,  
www.ms.ricany.cz 

Dubnové aktivity

Keramické čtvrtky 
Cena:	200	Kč/osoba

9.	dubna,	19.00–21.00	h
23.	dubna,	19.00–21.00	h

Korálkování pro děti  
na Zelený čtvrtek
Cena:	130	Kč/dítě

2.	dubna,	9.30–11.00	h

Příměstské tábory  
v Mraveništi – Léto
(Lovci pokladů,  
Hvězdopravci a Piráti)
Nově 8.00–17.00 h
Cena:	2100	Kč

13. července – 17. července 2015

20. července – 24. července 2015

17. srpna – 21. srpna 2015

24. srpna – 28. srpna 2015

Jednodenní tábor 31. srpna 2015

Novinky v mraveništi
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pustních masek, jako je medvěd, kobyla, bába, kominík 
a cikánka se objevilo také spoustu zvířátek a dalších dů-
vtipných masek. Některé masky se podařilo vykouzlit až 
na místě díky sponzorskému daru jednoho tatínka, který 
zde se svou agenturou BodyArtAcademy maloval na ob-
ličej. O veselou náladu se na masopustní kobyle postaral 
a  masopustní průvod vedl náš dlouholetý lektor a  klaun 
Robert Janč, živou hudbou přispěl bývalý lektor Roman 
Horák. Všem patří vřelé díky.

Jaký byl průvod?
Na úvod jsme požádali paní místostarostku Jitku Havlíč-
kovou – námi dočasně pasovanou na starostku – o povo-
lení vesnicí projíti, s hospodyněmi tancovati a Masopustu 
plnými doušky užívati. Paní „starostka“ vše svolila s naří-
zením dobrých mravů dodržovati. Poté ji neminul tanec 
s medvědem a věštění od cikánky. Následně průvod obešel 
několik místních rodin a po návratu čekaly děti i dospělé 
u domečku masopustní disciplíny, domácí koblihy a další 
pochutiny.

Děkujeme všem, kteří se zapojili, za krásné masky a ve-
selou náladu.

Vendula Zemanová, asistentka hlavní lektorky 

Pro děti a rodiče

Zápisy do Pramínku 
na školní rok 2015/2016
Zveme vás a vaše děti na zápisy na školní rok 2015/2016 
do Pramínku, které se budou konat 29. dubna a 6. května  
od  14 hodin. Na  webu www.lesniklubpraminek.cz jsou 
ke  stažení přihlášky. Prosíme o  jejich vyplnění a  zaslání 
na email: olga.jarkovska@lesniklubpraminek.cz. Pro dal-
ší informace můžete kontaktovat Olgu Jarkovskou na  tel. 
731 523 025 nebo Báru Smetánkovou na tel: 732 662 158. 
Těšíme se na setkání.

Příměstské tábory v Pramínku  
– léto 2015
Jako každý rok i letos pořádáme u nás v Pramínku o let-
ních prázdninách příměstské tábory v lese, na louce, u po-
toka... Tábory budou tematicky i věkově jinak zaměřeny. 
7. 7. – 10. 7. Tanečně-hudební s Hankou Říhovou, věk 4–8 let  
 (cena 2 240 Kč)
20. 7. – 24. 7. Lesní tábor inspirovaný knihou astrid Lindgrenové  
 Mio můj Mio, s lektorkou Petrou Jančovou, věk 5–10 let
27. 7. – 31. 7. Outdoorový se Samuelem Vašínem, věk 6–10 let  
 – naplněná kapacita
27. 7. – 31. 7. divadelně-dramatický s Petrou Jančovou,  
 věk 5–10 let – je určen všem zájemcům o tvorbu  
 divadelní a výtvarnou. 
 Cena: 2 800 Kč
Další informace k  táborům sledujte na  našem webu, kde 
jsou i ke stažení přihlášky, které prosíme pošlete na email 
barbora.smetankova@lesniklubpraminek.cz nebo pro in-
formace volejte: 732 662 158.

Lesní rodinné dopoledne 
Lesní rodinná dopoledne se konají 7. a  21. dubna. Více 
informací o  programu a  přihlášení naleznete na  našich 
stránkách. Cena: 90 Kč za rodinu.

Masopust v Pramínku 
Třetí únorovou neděli jsme pořádali masopustní veselici, 
do  akce se zapojila i  světická škola a  školka. Účast byla 
veliká a  nálada vskutku bujará. Krom klasických maso-

Lyžařský pobyt dětí v Kořenově 2015
Chata říčanského městského úřadu v Kořenově poslouži-
la dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí, kdy se 
sem v termínu 12.–15. února sjelo 16 dětí ve věku od 9 do 
14 let, aby si v malebném prostředí Jizerských hor užilo 
zimních radovánek a především se naučilo lyžovat. Akci 

organizovali sociální pracovníci Odboru sociálních věcí  
a zdravotnictví – OSPOD pod záštitou města Říčany.
Výlet se plánoval dlouho dopředu, a tak očekávání dětí byla 
veliká. Kolikrát za víkend upadnu? Zvládnu jízdu na vleku? 
Jak to tak v začátcích bývá, pádů bylo mnoho, ale důležité 
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Den sesterství
Dne 22. 2. 2015 se v naší klubovně sešly skautky a svět-
lušky, aby společně oslavily Den sesterství, jinak i  Den 
zamyšlení. Slaví se na  den narozenin Roberta a  Ola-
ve Baden-Powell, zakladatelů skautingu. Jeho zámě-
rem je především připomenutí si, že právě skauting 
je něco, co nás spojuje s  mnoha dalšími lidmi různé 
národnosti, rasy i  náboženství právě sdílenými ideály. 

Tento den se program soustředil na osmý bod programu 
OSN (Rozvojové cíle tisíciletí), který se snaží dosáhnout 
vytvoření světového partnerství pro rozvoj. Mimo to si 
skautky připravily prezentaci na různé země, kde je skau-
ting též rozšířen, a seznámily nás s jejich tradicemi a jíd-
lem. Nesmíme zapomenout zmínit naši tradici, díky níž se 
na našem společném stole objevily všemožné pochoutky 
domácí výroby.

Timy a Ještěrka
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bylo, že nebyly doprovázeny slzičkami, ale smíchem. Děti 
si na sjezdovce užily každou chvíli a ze svahu se jim vů-
bec nechtělo. Přesto, že většina dětí na lyžích stála poprvé 
v životě, díky práci instruktorů už po prvním dni jezdily 
i na vleku. Na každý večer pobytu byl pro děti vytvořen 
společenský program s hrami, který si všichni moc užívali. 
A pak, poslední den, když se nad Kořenovem začaly prod-
lužovat stíny, se nám organizátorům dostalo té největší 
odměny – když se děti ptaly, kam se pojede příště...
Tato akce by se nemohla uskutečnit bez pomoci Městského 
úřadu v Říčanech a mnoha lidí, kterým chceme touto ces-
tou poděkovat. Naše díky patří rodině Pospíškových za 
sponzorský dar, půjčovně a prodejně lyžařského vybavení 
MIBA Sport Říčany a autodopravě AD ŠALDA za velmi 
příznivé ceny, školní jídelně ZŠ u Říčanského lesa, Sco-
larest za půjčení „kádě“ na guláš, restauraci U Labutě za 
báječné řízky, zaměstnancům a občanům města Říčany, 
kteří darovali lyžařské oblečení. Největší dík patří instruk-
torům – dobrovolníkům Mirkovi Jérie aka Žerykovi, Ton-
dovi Maňáskovi, Martinovi Stinglovi a Jirkovi Schlglovi. 

Kdo by chtěl podpořit naše další akce pořádané pro děti, 
oceníme jakýkoliv sponzorský příspěvek.

Iva Kirejevová, sociálně právní ochrana dětí
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Klub Cesta má nově 
vymalovanou klubovnu 
a další místnosti

Dostali jsme tro-
chu opožděný, ale 
o to větší dárek pod 
stromeček, ze kte-
rého máme velkou 
radost. Město Říča-
ny Cestě integrace, 

o.p.s., pronajalo další dvě místnosti 
v  areálu Na  Obci, za  které děkuje-
me. Po  dlouhých úvahách je z  jedné 
místnosti „umělecký ateliér“ a druhá 
místnost slouží spíše ke  klidovějším 
aktivitám jako je povídání, hraní des-
kových her, apod. Přemýšleli jsme, 
jestli necháme prostory vyzdobit 
místními mladými umělci, jako jsme 
to již nedávno udělali v  klubovně, 
ale pak jsme si řekli, že by bylo fajn, 
kdyby se výmalby a výzdoby prostor 
účastnili sami návštěvníci, kteří klub 
využívají. A to se povedlo! 

Hledáme sociálního pracovníka/ 
pracovnici do nízkoprahového Klubu 
Cesta pro děti a mládež na 0,5 úvazku. 
Nástup v květnu. Více informací 
na www.cestaintegrace.cz.

Klub Cesta je místo 
a sociální služba
Místo, kam můžeš občas zajít nebo 
pravidelně chodit, pokud ti to „sedí“. 
Sociální služba (cesta do dospělosti), 
to je nabídka, pokud se chceš bavit 
o „ životě“ nebo řešit, co tě štve. Jde 
o takový mix: trochu svobody i nudy, 
občas nějaký vtípek, ospalý dinosau-
rus, pohoda, hry nebo kreslení, sem 
tam i křik, muzika a také Wi-Fi.  

Otevírací doba klubu:
pondělí, středa, pátek 14–19 hod.
Adresa: Na Obci 2049, Říčany 

Matúš, Viktorie a Katka 
tým pracovníků Klubu Cesta

Upíří příměstský tábor 
s Cestou integrace, o. p. s.
Pro velký zájem organizujeme opět 
příměstské tábory s  Cestou – tento-

krát s tématem: Upíři útočí. O letních 
prázdninách se uskuteční 2 turnusy: 
27.–31. července a  17.–21. srpna 
2015. Tábory se budou konat v Říča-
nech v  prostorách nízkoprahového 
Klubu Cesta. Samozřejmostí bude ak-
tivní prázdninový program: celotábo-
rová hra, výlety po okolí a hry venku. 
Jedná se o týdenní – 5denní tábor, kdy 
děti budou přespávat doma, program 
bude vždy od  8.30 do  17.00 hodin. 
Děti budou mít zajištěnou malou 
dopolední svačinu, oběd, odpolední 
svačinu. Tábory jsou určeny dětem 
od 7 do 14 let. Více informací na www.
cestaintegrace.cz. 

Sháníme jízdní kola pro 
děti na dopravní výchovu
Máte-li funkční jízdní kola pro děti, 
která nevyužíváte, a  hledáte jejich 
uplatnění, budeme rádi, pokud je 
budete věnovat na dopravní výchovu 
pro děti ze základních škol, kterou 
již mnoho let v  Říčanech organizuje 
Cesta integrace, o.p.s. Ročně projde 
výukou minimálně 1000 dětí. Více 
informací na tel. 774 780 540 a emai-
lu skoly@cestaintegrace.cz. Předem 
velice děkujeme.



ze života škol(ek)

 
 

 

Příměstské tábory v MŠ Landie - letní prázdniny 2015 

 

„HURÁ PRÁZDNINY“ 
 

1. – 3. července 
 

cena 1.950-Kč 

� jedeme na prázdniny – jakými dopravními prostředky? 

� malujeme a tvoříme na téma „Moje nejkrásnější prázdniny“ 

� letní zábava na zahradě 

Výlet: Vlakem do Světic 

 Z POHÁDKY DO POHÁDKY 
 

7. -10. července 
 

cena 2.580,-Kč 

� zvířecí hrdinové, princezny, draci, rytíři, povídání o dobru a o zlu 

� vyrábíme pohádkové masky a loutky 

� zpíváme písničky z pohádek, hrajeme divadlo 

Výlet: Staré hrady 

LET ZA EXOTICKÝMI 

ZVÍŘATY 
 

13. - 17. července 
 

Cena 2.890,-Kč 

� letíme do exotických zemí Afrika, Austrálie, Amerika, Severní pól 

� poznáváme tam žijící zvířata  

� malujeme a tvoříme různými technikami 

Výlet: Z00 Jihlava 

TÝDEN S ANGLIČTINOU 

\ 

13. – 17. července 
 

cena 3.200,-Kč 

„Space Mission“ 

� pod vedením paní Dagmar Chýlové, zkušené lektorky AJ 

� seznámení s anglickým jazykem hravou formou 

� celý týden bude provázet hra s tématem „Výprava do vesmíru“ 

U NÁS NA STATKU 
 

20. – 24. července 
 

cena 2.890,-Kč  

� hospodářská zvířata a jejich mláďata 

� jak žili lidé dříve, život na farmě, dojíme, připravujeme máslo apod.  

� výroba výtvarné koláže, skupinová práce 

Výlet: Farma Blaník, Ostrov 1 

KOUZLO VODY 
 

27. - 31. července 
 

cena 2.890,-Kč 

� poznáváme vlastnosti vody, experimenty s vodou 

� výroba jezírka s lekníny, výroba slaného moře 

� kdo žije v rybnících a kdo žije v moři 

Výlet: Aquapark v Berouně 

CESTA DO ŘÍŠE HMYZU 
 

3. - 7. srpna 
 

cena 2.890,-Kč  

� co žije v trávě? 

� vyrábíme broučky, motýlky a stavba domečků v lese (z přírodnin) 

� dramatizace pohádky „ Jak šlo šídlo do světa“ 

� pohádky o hmyzu „ Včelka Mája“ „ Broučkové“ 

Výlet: Včelí svět v Hulicích 

CESTA DO PRAVĚKU  
 

10. - 14. srpna 
 

cena 2.890,-Kč 

� seznamujeme se a poznáváme jednotlivé druhy dinosaurů 

� výtvarná spol. práce – výroba mamuta a stavba pravěkého obydlí  

� vyhledávání rostlin podobné těm pravěkým – přesličky, kapradiny 

� stavba pravěkého obydlí 

Výlet: Dinopark v Plzni 

INDIÁNSKÉ LÉTO 
 

17. – 21. srpna 
 

cena 2.890,-Kč 

� kdo to byli indiáni a kde žili, vymyslíme si indiánská jména 

� stavíme týpí, vyrábíme čelenky, povídáme si o koních 

� „Indiánská výprava“ 

Výlet: Stáj Žernovka 

KONEC LÉTA NA PŘÁNÍ 
 

24. – 26. srpna 
 

Cena 1.950,-Kč 

� slavíme konec léta  

� hry na přání dětí 

� sportovní a pohybové hry 

� udílení diplomů a medailí 

 

TÁBORY S HLAVIČKOU 
 

20. -24. července 

3. – 7. srpna 
 

cena 2.600,-Kč 

„Radost budu mívat v naší říši zvířat“ 

„Rychleji, výše, silněji i o prázdninách“ 

� pro děti od 6 -12 let 

� všestranně orientované pohybové, 

výtvarné i pracovní wokshopy 

� přírodovědné aktivity 

KONTAKT: 

 
www.hlavicka_lt.cz 

 
hlavicka.lt@gmail.cz 

 

Prázdninový program je s výjimkou táborů s Hlavičkou přizpůsoben pro děti od 3 do 8 let. Cena zahrnuje 

uvedené aktivity, stravování a pitný režim. Výlety se mohou změnit v závislosti na aktuálním počasí. 
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Prázdninový program je s výjimkou táborů s Hlavičkou přizpůsoben pro děti od 3 do 8 let. Cena zahrnuje 

uvedené aktivity, stravování a pitný režim. Výlety se mohou změnit v závislosti na aktuálním počasí. 
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bilingvní třída 
Frogs v NemU

V  MŠ 
NEMO  fun-
guje již  dru-
hým rokem 
česko-anglic-
ká bilingvní 
třída Frogs. 

Vzdělávání dětí zde probíhá v  obou 
jazycích. Každý den je v  angličtině 
dopolední vzdělávací blok  přizpůso-
ben programu a  tématům  školního 
vzdělávacího programu  MŠ NEMO. 
Děti si osvojují anglický jazyk i  při 
všech denních činnostech od přivítá-
ní, rozloučení, stravování, oblékání až 
po hygienu. Program obsahuje aktivi-
ty na rozvoj schopností a dovedností 
dětí tak, aby byly co nejlépe připra-
veny na  školu.  Český jazyk a  litera-
tura jsou posilovány v  odpoledních 
hodinách a při vycházce. Program je 
obohacen i  pravidelnými návštěvami 
anglického divadla v  Redutě. Každý 
týden do  třídy dochází na celé dopo-
ledne rodilý mluvčí. V tomto školním 

roce s  námi spolupracuje pan učitel 
z Californie Cesar Hinojosa. Děti tak 
mohou uplatnit svoji znalost anglič-
tiny v  praxi a  osvojit si perfektní vý-
slovnost. Děti z této třídy měly 100% 
úspěšnost v  přijetí do  bilingvních 
škol. NEMO též zajišťuje návaznost 
v  naší základní škole. Do  první třídy 

s rozšířenou výukou anglického jazy-
ka ještě přijímáme žáky. Více na www.
skolanemo.cz.
Na  nové děti do  třídy Frogs se těší 
paní učitelka s  mezinárodními jazy-
kovými zkouškami Radmila Zimová. 
www.babyclubnemo.cz
Lenka Sosnovcová, ředitelka MŠ NEMO

Od  prosince 
2013 fungu-
je v  Říčanech 
zařízení péče 
o  děti před-
školního věku, 
na  jehož zří-

zení a  provoz se Dětskému centru 
Spolu s  maminkou podařilo získat 
finance z  prostředků Evropského 
sociálního fondu, konkretně z  Ope-
račního programu Lidské zdroje 
a  zaměstnanost a  státního rozpočtu 
ČR. Doposud fungovalo zařízení 
jako firemní školka pro děti zaměst-

nanců společnosti TO BE HAPPY, 
s.r.o., provozující dětské centrum 
Spolu s maminkou a jejích projekto-
vých partnerů (Městský úřad Říčany, 
Základní škola Říčany a  Openplace, 
s.r.o.), od května, kdy podpora z OP 
LZZ končí, však bude školka otevře-
na i dalším zájemcům. Plánujeme po-
dávat další žádosti o dotace z evrop-
ských fondů, abychom mohli udržet 
současné velmi nízké školkovné.
Školka funguje v  nově zrekonstruo-
vaných a krásně vybavených prosto-
rech na  adrese Bezručova 410/31, 
25101 Říčany-Radošovice. Přijímá-
me děti ve věku od 1 roku do zahájení 
povinné školní docházky. Kapacita je 
24 dětí. Děti jsou rozděleny do skupin 
podle věku, kterému je uzpůsoben 
i denní program. V rámci standardní 
výuky probíhají výtvarné, pohybo-
vé (jóga) a  jazykové aktivity – jedna 
z vychovatelek mluví pouze anglicky 
a  probíhají vedené lekce angličtiny 

formou her a písniček. Vize školky je 
poskytnout dětem rodinné prostředí 
a naučit dobrým způsobům chováni. 
S dětmi podnikáme i výlety a exkurze 
(např. na  farmu ve  Svojeticích nebo 
zámek Radíč, pro děti do  3 let jsou 
tyto aktivity s  doprovodem rodičů). 
Do školky zveme divadlo, pořádáme 
besídky a ukázky aktivit s dětmi pro 
rodiče.
Pokud vás zaujal koncept naší školky, 
rádi vám poskytneme další informace: 
bacovska@spolusmaminkou.cz, www.
spolusmaminkou.cz, tel.722 966 460

Školka Říčánek otevřena pro nové zájemce
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CHUTNĚ A ZDrAVĚ 
v mateřské škole magic Hill

O tom, že jsou ovoce a zelenina klíčo-
vou součástí výživy i zdrojem zdraví 
prospěšných látek, děti z  Mateřské 
školy Magic Hill už dobře vědí.
V  rámci projektu „Smysly a  zdravá 
výživa“ jsme se, mimo jiné, společně 
„pohoupali“ na vlnkách chutí, vůní, 

tvarů a barev čerstvých plodů. Nejdříve se děti seznámily 
s názvy jednotlivých druhů ovoce a zeleniny, a to jak běž-
ných, tak i exotických. Pak přišlo na řadu mytí, loupání, 
krájení, mixování a  výroba koktejlů z  jahod, borůvek, 
banánů, pomerančů a dalšího ovoce. Závěrečné ochutná-
vání pak nebralo konce a bříška se plnila čerstvou šťávou 
plnou vitaminů. Všem moc chutnalo, i když občas někdo 
pokrčil nosík nad nezvyklou barvou či chutí.
Smyslem daného projektu bylo naučit děti, že zdravé jídlo 
slouží nejen k nasycení našeho těla, ale i k potěšení smys-
lů, ale hlavně hravou a nenásilnou formou zvýšit oblibu 
ovoce a zeleniny u dětí.
Zdravé stravování a zdravý životní styl je pro nás v Mateř-
ské škole Magic Hill důležitým tématem. Všichni si dobře 
uvědomujeme, že období života do  6 let je pro správné 
utváření pohybových a stravovacích návyků zcela klíčové – 
platí totiž, že co se dítě naučí právě v této době, bude pova-
žovat za přirozené a stejně tak se bude chovat i v dospělosti. 

Blanka Boudová, učitelka MŠ Magic Hill

ze života škol(ek)

Přijďte k nám!!!
MŠ Kolovrátek srdečně zve ro-
diče s dětmi ve středu 6. 5. 2015 
(9.30 hod.–16.30 hod.) na DEN 
OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
spojený se zápisem dětí 
na školní rok 2015/2016.

Pro více informací ohledně naší školky navštivte stránky 
www.skolka-kolovratek.eu, www.facebook.com/skolka-
kolovratek, nebo nás kontaktujte :
tel. č. 605 555 009 (MŠ Kolovrátek)
tel. č. 602 484 921 (p. Jonáková – majitelka MŠ)
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ZáKLADNí ŠKOLA u ŘíČANSKÉHO LeSA  
aneb ZPráVy OD LeSA

Literární setkání 
malých a velkých
Všichni máme rádi pohádky – v  je-
jich přítomnosti jsme vyrůstali 
a s jejich pomocí jsme pomáhali po-
znávat svět svým dětem. Pohádkové 
příběhy nás dokáží dojmout i poučit 
a  navíc jsou nám všem tak důvěrně 
známé… 
I  proto bylo naše první literární se-
tkání ve čtvrtek 12. února 2015 v Do-
mově Pod Kavčí Skálou pohádkové. 
Na  návštěvu za  seniory sem přišly 
děti z  nedaleké základní školy. Dě-
kujeme za  milé přivítání, vynikající 

čaj a především za příjemně strávené 
odpoledne.

Lucie Hrbková a děti ze 3. A 
Základní školy u Říčanského lesa

Úspěch na okresním 
kole olympiády 
v anglickém jazyce
V lednu u nás ve škole proběhlo škol-
ní kolo olympiády v  angličtině, a  to 
ve  dvou kategoriích: žáci do  7. roč-
níku a  žáci 8. a  9. ročníku. Celkový 
počet účastníků v první kategorii byl 
deset soutěžících a v druhé kategorii 
dokonce 21 žáků. Písemná zkouška 
měla tři části – poslech, čtení s  po-
rozuměním a  gramaticko-didaktický 
test. Poté následovala ústní část se 
tříčlennou zkušební komisí a  čtyřmi 
úkoly, které prozkoušely, jak umí žáci 
rychle reagovat, formulovat své myš-
lenky, jaký je rozsah jejich slovní zá-
soby a zda mluví gramaticky správně. 
Jak je zřejmé, olympiádu jsme konci-
povali podle mezinárodních zkoušek. 

Žáci tak měli možnost zjistit, jak jim 
tento styl zkoušek vyhovuje, a  po-
znat, kde mají svá silná a slabá místa.
První dvě místa z  každé katego-
rie byla postupová a  do  Čelákovic 
na okresní kolo odjeli: Yeva Ganauer, 
Linda Urbanová (obě 7. roč.), Daniel 
Praženka (8. roč.) a  Sofie Špirko-
vá (9. roč.). Konkurence byla silná, 
žáci do  7. ročníků absolvovali test 
na úrovni PET (Preliminary English 
test – úroveň naší maturity) a  žáci 
8. a 9. ročníků dokonce test na úrov-
ni FCE (First certificate in English 
– úroveň při přijímání prakticky 
na jakoukoli univerzitu v evropských 
zemích a  úroveň požadovaná větši-
nou u  zaměstnavatelů vznášejících 
nárok na  jazykové vzdělání). Jak je 
vidět, aby žák uspěl již v  okresním 
kole, musí být v jazyce na velmi vyso-
ké úrovni. O  to víc nás těší, že naše 
žákyně Sofie Špirková vyšší kategorii 
vyhrála a 24. března svůj úspěch ob-
hajovala na  krajském kole v  Kladně. 

Uznání ale patří i  ostatním účastní-
kům, kteří školu reprezentovali. Rádi 
bychom touto cestou poděkovali také 
všem jazykářům, kteří připravili škol-
ní kolo. Jeho náročnost i organizace 
si nezadala s  opravdovou zkouškou 
kdekoli ve světě. Díky.

Začátkem února se ve třídě 1. A kona-
la oslava svátku všech Pisálků. Děti se 
rozloučily s kamarádkou tužkou, kte-
rá je celou dobu provázela světem psa-
ní, a dostaly pero, na které už se moc 
těšily. Na oslavě nechyběly ani veselé 
básničky, písničky a tance, které si děti 
pro rodiče a prarodiče připravily.

POZVáNKy
INDIÁNSKÉ ODPOLEDNE
Zveme	děti	a	rodiče	na	Indiánské	
odpoledne.	Povídání	o	životě	
indiánů,	úkoly,	hry	a	soutěže	
s	indiánskou	tematikou.

Kdy: 23. 4. 14.00–16.00

Kde: zahrada školy 

volejte: 723 102 429, 323 666 546 
nebo pište (do 20. 4.):  
zuzana.pacalova@zs.ricany.cz

VELIKONOČNÍ JARMARK
Zveme	vás	na	velikonoční	jarmark,	
kde	si	budete	moci	zakoupit	
předměty	s	velikonoční	tematikou	
vyrobené	našimi	žáky,	dát	si	něco	
dobrého	k	jídlu	či	pití,	poslechnout	
si	náš	pěvecký	sbor	a	příjemně	se	
velikonočně	naladit	
Kdy: 30. 3. 17.00–18.30
Kde: prostory před školou 
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CLIL	představuje	zkratku	slov	Content and Language Integrated 
Learning (Obsahově a jazykově integrované vyučování).	 Jde	
o	metodu	vzdělávání,	kdy	do	výuky,	která	spojuje	předmětové	
a	jazykové	vzdělávání,	je	zapojen	anglický	rodilý	mluvčí.	Projekt	
CLIL	financovaný	z	EU	a	státního	rozpočtu	ČR	probíhal	na	naší	
škole	od	října	2014	do	února	2015.

Jedním	z	hlavních	cílů	projektu,	motivování	 žáků	ke	komunikaci	
v	 anglickém	 jazyce	 prostřednictvím	 témat,	 která	 znají	 z	 jiných	
předmětů,	 se	 naplnil.	 Žáci	 se	 připravovali	 na	 hodiny	 s	 lektory	
vypracováváním	projektů	na	dané	téma,	vyhledáváním	informací	
z	 internetu.	Při	hodinách	pracovali	 ve	dvojicích	a	ve	skupinách,	
prezentovali	své	projekty,	prohlubovali	si	v	angličtině	své	znalosti	
ze	 zeměpisu,	 přírodovědy,	 geometrie,	 občanské	 či	 rodinné	
výchovy.	(V	rámci	projektu	se	vzdělávali	rovněž	učitelé	naší	školy	
formou	konverzačního	kurzu	s	rodilým	mluvčím.)	

Žáci	 si	 oba	 rodilé	 mluvčí,	 Dannyho	 a	 Emmu,	 oblíbili	 a	 během	
půl	 roku	se	mezi	nimi	vytvořil	 vřelý	vztah.	Na	hodiny	s	 rodilým	
mluvčím	se	těšili,	nosili	Dannymu	dárky,	vyráběli	anglické	vlajky,	

psali	 přání.	 Poslední	 hodiny	 s	 lektorem	 byly	 dojemné.	 Nejen	
žáci,	ale	i	Danny	projevil	lítost,	že	projekt	po	půl	roce	končí.	

Projekt	CLIL	pomohl	žákům	překonat	ostych	z	kontaktu	s	rodilým	
mluvčím,	přinesl	zlepšení	dovednosti	konverzace	na	dané	téma,	
zlepšení	výslovnosti,	spontánnost	reagovat	v	angličtině	a	hlavně	
motivovaci	žáků	učit	se	intenzivněji	cizí	jazyk.		

PROJEKT CLIL NA 1.ZŠ ŘÍČANY

V	pátek	13.	února	2015	přišlo	k	zápisu	do	naší	školy	84	budoucích	
prvňáčků.	V	září	k	nim	přibude	žačka,	která	k	nám	přestoupí	ze	školy	
ve	Skotsku.	Většina	dětí	svůj	první	školní	úkol	zvládla	na	jedničku.	
Paní	učitelky	prověřovaly,	 zdali	předškoláci	umějí	počítat,	poznají	
barvy	 a	 tvary,	 jestli	 vědí,	 kde	 je	 vpravo	 a	 vlevo,	 zda	 si	 pamatují	
krátkou	říkanku	nebo	se	nestydí	zazpívat	písničku.	Ti	nejodvážnější	
dokonce	 zahráli	 na	 hudební	 nástroj.	 Na	 průběh	 zápisu	 se	 přišla	
podívat	i	paní	místostarostka	Mgr.	Hana	Špačková.

Ne	všechny	děti	ale	budou	našimi	prvňáčky.	Pro	9	z	nich	rodiče	
žádají	 o	 odklad	 školní	 docházky.	 Ostatní	 děti	 nebyly	 přijaty	
z	důvodu,	že	do	naší	školy	spádově	nepatří.	

Se	 všemi	 přijatými	 dětmi	 se	 už	 v	 dubnu	 těšíme	 na	 shledanou	
ve	„Škole	nanečisto“,	která	jim	usnadní	první	kroky	na	dlouhé	cestě	
za	vzděláním.	„Škola	nanečisto“	proběhne	od	7.	4.	2015	vždy	v	úterý	
od	17.00	do	18.00	v	šesti	setkáních	v	Olivově	ulici	č.	p.	1308.	

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

37



ze života škol(ek)

Den s Beluškou
Před nedávnem přišla  
do  naší školy neobvyklá 
návštěva – dvě mladé 
paní  a moc pěkný klidný 

vychovaný vodicí pes – Beluška. Kaž-
dého hned napadne, že pes do školy 
nepatří. Brzy jsme se však dozvěděli, 
že tenhle pes smí kamkoliv (kromě 
krytého plaveckého bazénu).
Děti ze čtyř tříd si v praxi vyzkoušely, 
jak se žije lidem se zrakovým postiže-
ním. Zkusily chůzi s bílou holí, roze-
znávání mincí pomocí hmatu, a hlav-
ně se dozvěděly, jaké výhody má pro 
nevidomého člověka vodicí pes a jak 
se k němu mají chovat.  

Na  konci programu mohly děti dob-
rovolně přispět libovolnou částkou 
do  sbírkové kasičky. A  bylo vidět, že 
přispívají ochotně, protože pochopily, 
že peníze budou účelně využity. Vý-
cvik jednoho vodicího psa totiž vyjde 
na 200 000 Kč!
Je to velký rozdíl, když přispíváte 
někomu, kdo jen tak stojí na  uli-
ci s  kasičkou (byť by měl sebelepší 
úmysl a  zaštiťoval se jménem sebe-
větší charitativní organizace), nebo 
když přispějete někomu, kdo vám vy-
užití finančních prostředků názorně 
vysvětlil.
Děkujeme paní Ireně Krausové a  Len-
ce Žákové z občanského sdružení Be-

luška za to, že aktivně pomáhají dětem 
i dospělým k odstraňování  bariér mezi 
zdravými a  postiženými lidmi. Děku-
jeme dětem i  rodičům za  poskytnutí 
finančních příspěvků. Více informací 
najdete na www.beluska.cz.

Třídní učitelky zúčastněných tříd  
ze ZŠ Bezručova

Náš lyžařský výcvik
Očima učitele:
Lyžařský kurz 7. ročníku se konal 
v  Krušných horách. Ubytování bylo 
v Horském hotelu M&M. Hotel se na-
chází v obci Nové Město ve vzdálenosti 
7 km od  Jáchymova a  6 km od  Božího 
Daru. Přímo v Novém Městě 10 minut 
chůze se nacházel skiareál Náprava se 
sjezdovkami všech obtížností a v zimě 
byl dostupný na lyžích. V tomto areálu 
probíhala výuka lyžování. Během ce-
lého kurzu bylo pěkné slunečné počasí 
s  občasnými sněhovými přeháňkami. 
Lyžovali jsme každý den, čtvrteční 
odpočinkové odpoledne jsme využili 
k  procházce do  nedalekého města Já-
chymov a k návštěvě muzea Královská 

mincovna. Každý večer byly přednáš-
ky, které se týkaly hlavně bezpečnosti 
při pohybu na horách. Jeden večer byl 
věnován besedě se členem Horské služ-
by. Všichni žáci naší školy absolvovali 
lyžařský kurz v dobré kondici!

Anna Brůžková, vedoucí kurzu  

Očima účastníků (úryvky z  žákov-
ských prací):
Náš lyžařský výcvik začal dne 23. úno-
ra. Tohoto dne začal náš úžasný výlet 
plný legrace a pádů. Když jsme se blí-
žili k  horám, svítilo sluníčko a  nikde 
žádný sníh. „A  kde je ten sníh?“ pro-
nesla Zuzka. Já: „Nikde.“ Ale po chví-
li jsem vyhrkla: „Hele, tamhle!“ Když 
jsme dorazili k  hotelu, už tam sníh 

opravdu byl, bylo ho tam nejméně 
40 cm. Při vykládání zavazadel jsme 
se Zuzkou trochu bloudily a  nemohly 
najít naše tašky. Naštěstí jsme je pak 
našly a mohly se přesunout na náš po-
koj… Pořád jsme se něčemu smály…

V. Krupičková, 7. B
…Hned pod hotelem byla sjezdovka, 
cca 400 m vzdálená. Každý den jsme 
chodili lyžovat, kromě čtvrtečního 
odpoledne, to jsme byli v  Jáchymově 
v  muzeu – v  expozici těžení stříbra 
a  uranu… Den nato jsme odjeli zpět 
do  Říčan. Tento lyžák se povedl, pro-
tože všechny sjezdovky byly upravené 
a sněhu bylo celkem dost. Ještě jednou 
bych chtěl takový lyžák zažít.

J. Beneš, 7. B

Plesová sezona v Říčanech je každoroč-
ně bohatá a velmi rozmanitá. Je celkem 
těžké si v takovém množství společen-
ských událostí vybrat. Ale již 5 let mají 
rodiče žáků a  přátelé Základní školy 
Bezručova jasnou volbu. I letos se jich 
pěkná řádka sešla v  pátek 27. února 
v sále Kulturního centra Labuť, aby si 
společně nejenom užili příjemný večer, 
ale také podpořili školu, která pečuje 
o vzdělání jejich dětí a nejen v Říčanech 
se těší velmi dobrému jménu. 
Na  účastníky letošního plesu čekalo 
hned několik přejemných překvape-
ní a  novinek. Ples nově organizoval 

Spolek Bezručovka, který byl založen 
za značné podpory vedení školy v loň-
ském roce. Spolek sdružuje rodiče, 
přátele školy, ale i  samotné učitele, 
a jeho hlavním záměrem je všemi mož-
nými a dostupnými prostředky pomoci 
škole, podpořit její činnost a  alespoň 
trochu uvolnit vedení školy ruce pro 
další aktivity spojené s jejím řízením.
A právě i pomoc členů spolku přispěla 
k celkově úžasné atmosféře plesu. Bě-
hem celého večera nám k  tanci hrála 
skupina Excelent pod vedením Jiřího 
Mrázka (člena Spolku Bezručovka) 
a  nechyběla tradiční vystoupení ma-

žoretek Berušek z  Bezručky. Taneční 
náladu podpořila i  dvě vystoupení 
členů Tanečního studia Edity Brou-
kalové, a  to stepaře Kryštofa Kleina 
a  ukázka streetdance. Velkým pře-
kvapením pro nás všechny pak byla 
velmi profesionální produkce smíšené 
vokální skupiny složené z učitelů Bez-
ručovky. Ti spojili síly s kapelou Exce-

ZŠ bezručovka

Přátelé Bezručovky plesali a pomáhali
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Zápis 2015 v číslech
Zápis do  prvního ročníku pro školní 
rok 2015–2016 máme za  sebou. Na-
pjatá atmosféra mezi rodiči budoucích 
prvňáčků i škol opadla.
Děti jsou zapsané a přijaté. 
Bohužel, tak jako v loňském roce, ani 
letos se nám nepodařilo zajistit po-
vinnou školní docházku pro všechny 
děti, které přišly k zápisu. 
Přesto jsme splnili očekávání všech 
rodičů, jejichž děti patří do naší spá-
dové oblasti.
Umístili jsem také další děti ze Říčan, 
které se hlásily do profilačních tříd – 
hudební a bilingvní.

Zápis byl tradičně pohádkový. Kos-
týmovanými průvodci se stali žáci 
devátého ročníku. 
O děti i rodiče se starali výborně: víta-
li příchozí, nabízeli prohlídku školy, 
organizovali vytíženost všech stano-
višť, připravili pro děti hrací koutek, 
poradili a usmáli se, když bylo třeba. 

Při zápisu jsme sledovali připrave-
nost dětí na vstup do první třídy podle 
metodiky, kterou vydalo MŠMT.

Celkem u zápisu 125 dětí

Přijato 101 dětí

z přijatých 7 žádostí o odklad 
školní docházky

Nepřijato 24

z toho

12 dětí  ze Říčan 
(z jiných spádů)

12 dětí z okolních obcí 
(nespádových)

Marie Lejčková, ředitelka školy

Zima je na odchodu a my se už moc 
těšíme na  jaro, které nám doslova 
klepe na dveře. 
Protože jsme si v letošním roce s dět-
mi moc zimních radovánek na sněhu 
neužili, snažili jsme se toto roční ob-
dobí zpříjemnit trochu jinak. Každý 
měsíc se s  dětmi zaměřujeme na  ur-
čité konkrétní téma, ke kterému pak 
směřuje i  většina aktivit v  družině. 
Následně k tomuto zvolenému téma-
tu měsíce je potom věnována i  spo-
lečná akce všech oddělení družin. 
V prosinci jsme se převážně věnovali 
vyrábění vánočních přání, dekorací 
a  drobných dárků. V  družině pracu-
jeme hlavně s  přírodninami a  odpa-
dovým materiálem. Vánoční ozdoby 
jsme vyráběli ze slámy, skořápek 
ořechů, papíru a  ze slaného těsta. 
Prosincové měsíční téma „Vánoce 
přicházejí“ jsme zakončili společnou 
družinovou akcí „Vánoční jarmark“, 
kdy si děti mohly v  průběhu tří dnů 
vyrobit drobné dárky či ozdoby podle 

pracovních předloh vychovatelek 
z ostatních oddělení.
Měsíc leden jsme věnovali tématu „Co 
Čech, to muzikant“. Smyslem činností 
v tomto měsíci bylo rozšíření znalostí 
dětí o našich významných hudebních 
skladatelích a  vytvoření či upevnění 
kladného vztahu dětí k  hudbě. Děti 
se učily využívat jednoduché hudební 
nástroje při doprovodné hře a  taktéž 
se učily rozpoznávat hudbu podle její 
funkce i  podle žánru. Toto měsíční 
téma se stalo i motivem pro společnou 
družinovou akci, kterou jsme nazvali 
„DO-RE-MI.“ Děti při této akci dru-
žiny měly možnost ukázat ostatním 
spolužákům, jak dovedou hrát na hu-
dební nástroj nebo jak umí zpívat. 
Protože se do této akce přihlásilo hod-
ně účastníků, musela se soutěž usku-
tečnit ve vícero dnech. 
Od prvních únorových dní byl ústřed-
ním tématem družinového dění blíží-
cí se Masopust. Paní vychovatelky 
v  průběhu tohoto měsíce seznamo-

valy děti s  tradicemi, které se vážou 
k tomuto staročeskému obyčeji. Pra-
covní činnosti v  tomto měsíci větši-
nou směřovaly k  vyrábění různých 
masopustních masek. Toto měsíč-
ní téma se pak stalo i  motivem pro 
společnou akci všech družin „Ma-
sopustního reje“, který jsme pro děti 
uspořádali ve  školní tělocvičně. Při 
karnevalu dětem hrála hudba s jejich 
oblíbenými písničkami, takže jsme si 
nejen zasoutěžili, ale také i  zatanco-
vali. Za pohodový průběh karnevalu, 
úžasnou atmosféru a skvělou organi-
zaci Masopustu musíme taktéž po-
děkovat Zdeňkovi Říhovi z  Českých 
Budějovic, který se na  této akci vel-
kou mírou podílel.

Jana Chalupová
vedoucí vychovatelka školní družiny

lent a s úžasným nasazením nás bavili 
až do  úplného závěru plesu. Musím 
zmínit i  jejich společné vystoupení 
s mažoretkami na písničku Asi, asi… 
Mažoretky tentokrát odložily své ty-
pické hůlky a proměnily se v půvabné 
víly ve  velmi povedené choreografii 
Jany Mrázkové. 
Příjemným zpestřením a  pak i  zá-

věrečným vyvrcholením plesu byly 
samozřejmě tomboly. Malá tombola 
byla tvořena výtvarnými výrobky sa-
motných žáků školy.   Do velké tom-
boly přispěli ochotní sponzoři i  sa-
motní rodiče. Těm patří, stejně jako 
všem ostatním, kteří se na organizaci 
plesu podíleli, velký dík. 
Možná si to v ten večer nikdo moc ne-

uvědomoval, ale všichni jsme, kromě 
toho, že jsme se úžasně bavili, po-
mohli dobré věci a podpořili skvělou 
školu a  výborné kantory. Pevně vě-
řím, že za rok bude přátel Bezručov-
ky ještě víc a  ples v  roce 2016 bude 
opět plný zábavy a překvapení. 

Za vděčné rodiče a členy Spolku 
Bezručovka Marcela Havlová

Poděkování sponzorům: Mgr.aleš Nedopil a Phamdr.Lucie Nedopilová – lékárna u bílého lva; Mudr.Hana Jarošová – bioregenerační a rehabilitační 
centrum; Monika Novotná – salon Face Faktory; Jaroslav Jandl – zahradnictví Jandl, dobré pole u Kouřimi; Jiří Hromada – autobusová doprava; Edita 
Broukalová – Taneční studio; david Beneš – mobilní masér; Lukáš dašek – velkoobchod s papírenským zbožím, copy centrum a mnoho dalších z řad rodičů

Ohlédnutí za zimou ve školní družině
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Naše škola se již v minulých letech úspěšně zapojovala do pro-
jektů, které pomohly získat finanční prostředky na vybavení 
školy moderními pomůckami, a zároveň mohli být proškole-
ni učitelé ve využívání nových metod ve výuce. I v tomto škol-
ním roce se nám podařilo zapojit do dvou výzev Operačního 
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
Projekt „Integrace ICT do výuky“ pomůže zajistit tablety 
pro pedagogy a formou seminářů a mentoringu  se učitelé 
naučí využívat různé vzdělávací aplikace a připravovat si 
vlastní digitální výukové materiály.
Na  přelomu roku nám MŠMT schválilo projekt Podpory 
logopedické prevence pro děti přípravné třídy „Hrátky se 
slovíčky“. Cílem projektu je rozvíjení řečových dovedností 
u dětí, využívání vhodných pedagogických přístupů k dětem 
s narušenými komunikačními schopnostmi ve výuce včetně 
spolupráce s rodiči, aby i oni byli informováni, jak u dětí roz-
víjet správné řečové návyky. Budeme moci zajistit moderní 
pomůcky pro řečovou výchovu – výukový software, logope-
dické pomůcky, nové učebnice a publikace s touto tematikou.

Mimo činnosti spojené s realizací 
grantů žije naše škola velkým 
množstvím dalších aktivit:
l V únoru žáci prvního stupně a přípravné třídy absolvova-
li Dřevíčkovou dílnu – za asistence lektora si vyzkoušeli svoji 
zručnost  při práci se dřevem, seznámili se s nářadím, které 
se používá při obrábění dřeva. Podařilo se jim vyrobit dřevě-
nou hračku, kterou si odnesli domů. Děti práce velmi bavila 
a z vlastnoručně vyrobených hraček měly velkou radost.
l V polovině března začne 40hodinový plavecký výcvik žáků 
přípravné třídy a prvního stupně v bazénu Centra pro vol-
ný čas Na Fialce. Po loňském výcviku a kladných ohlasech 
u dětí i rodičů se těšíme na spolupráci se zkušenými lektory 

plavání, kteří zábavnou formou připravují děti na pravidel-
nou pohybovou zátěž. 
l V hodinách tělesné výchovy se žáci druhého stupně při-
pravují na Jarní turnaj v kuželkách, který v dubnu uspořádá 
ZŠ a PŠ Kostelec n. Č. lesy.
l Vytváříme práce do výtvarných soutěží, které pro školy vy-
hlásil Český svaz zahrádkářů – „Kytice ve váze“, Sdružení 
hasičů ČMS – „Požární ochrana očima dětí“ a ZUŠ v rámci 
projektu Patriot – „Loutka“.
l Během dubna proběhnou další programy primární pre-
vence s  o. p.  s. Cesta integrace zaměřené na  předcházení 
rizikového chování (záškoláctví, šikana, rasismus, zneuží-
vání návykových látek apod.)
l V pracovních činnostech začínáme s výsevem rajčat a pa-
prik, abychom mohli na počátku května zahájit již tradiční 
prodej sazenic.

Blanka Veselá

masarykovo klasické gymnázium informuje
Studentům, kteří se přihlásili na 
přijímací zkoušky na  gymnázium 
připomínáme, že zkoušky se konají 
22. 4. a 23. 4. 2015 v budově ško-
ly. Veškeré další informace budou 

zaslány v  pozvánce poštou. Těšíme se na  vás a  přejeme 
úspěšný start do nového školního roku.
Do závěrečného finiše příprav na maturitní zkoušky drží-
me palce všem studentům oktávy. Věříme, že udělají radost 
nejen sobě, ale i rodičům a učitelům. Hodně štěstí.  MKG

ZŠ Nerudova
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Komise pro partnerská města a žákovské zastupitelstvo vyhlašují

„Říčany očima dětí“
 Každý měsíc pošli tu nejlepší fotku Říčan (podle témat)

 na adresu: 
 Cena pro vítěze: 
                                                       v Říčanech i v zahraničí
 Podrobnosti k soutěži na

  Leden –  MOJE MěSTO
  Únor –  ZáJMOVé AKTIVITY VE MěSTě
  Březen –  MÍSTO, KTERé Mě VžDY ROZESMěJE 
  Duben –  MÍSTO, KTERé Mě ROZESMUTNÍ
  Květen –  PŘÍRODA V NAšEM MěSTě

SOUTĚŽ PRO MLADÉ FOTOGRAFY (10 – 18 let)

„Říčany očima dětí“
 

                          m.dytrychova@seznam.cz
                                     cesta do Velké Británie + další zajímavé ceny
 Výstava nejlepších fotek 
                                                        www.ricany.cz, http://twinning.ricany.cz

TéMATA:

Činnost ZUŠ Říčany v měsíci dubnu 
by se dala charakterizovat jako klid 
před bouří. 
Ten pomyslný klid v  praxi zname-
ná, že ,,odpočíváme“ po březnových  
krajských kolech soutěže MŠMT 
a  připravujeme síly na  závěr školní-
ho roku – květen a  červen. Na  dva 

měsíce, v  kterých nás čeká mnoho 
vystoupení, přehlídek, soutěží, kon-
certů a  dalších pravidelných akcí.   
Při uzávěrce dubnového Kurýru ješ-
tě nemáme výsledky z  krajských kol 
soutěže MŠMT ani ze soutěžní pře-
hlídky Pěvecké mládí, ale budeme 
vás informovat v dalším vydání.
V dubnu zveme děti a  rodiče na  tra-
diční partnerský Jarní koncert, který 
proběhne v  Kulturním centru Labuť 
ve čtvrtek 23. 4. 2015 od 17.30. Pro-
gram koncertu pravidelně připravují 
tři školy, které mají výuku hudby 
pevně zabudovanou ve svém školním 
vzdělávacím programu – ZUŠ Říča-
ny, ZŠ Bezručova a MŠ Čtyřlístek.
Další pozvánka je na vernisáž výstavy 
,,V hlavní roli: LOUTKA“, která pro-
běhne 27. 4. 2015 v 18.00 v prosto-
rách Staré radnice na Masarykově 
náměstí. Hostem vernisáže budou 
herci z divadelní společnosti Loutky 
bez hranic a myslíme si, že se máme 
na  co těšit. Jenom připomínám, že 
uzávěrka soutěže je 1. dubna 2015.
Komorní orchestr ZUŠ Říčany pod ve-
dením dirigenta Josefa Brázdy vystou-
pí na slavnostním koncertě na zámku 
v Rosicích u Brna. Koncert bude spo-
jen s vernisáží výtvarné výstavy. 

A  říčanská zuška se pilně připravu-
je na červen, kdy naši školu navštíví 
děti z hudební školy v Borkenu. Spo-
lečně připravíme dva koncerty a také 
se chceme pochlubit naším městem, 
ve kterém žijeme. Děti a pedagogové 
z  Borkenu přijedou poslední týden 
v červnu, takže máme před sebou ješ-
tě hodně práce.
Přejeme všem krásné prožití veliko-
nočních svátků a hlavně hodně dub-
nového sluníčka!

Iveta Sinkulová
ředitelka ZUŠ Říčany

Pozvánky na dubnové akce ZUŠ Říčany
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Den památných 
stromů na gymnáziu
Páteční dopoledne 27. 2. bylo stu-
dentům předmaturitních a  matu-
ritních ročníků zpříjemněno v  aule 
školy poutavým povídáním české 
spisovatelky, scénáristky a  peda-
gožky paní  Marie Hruškové. Stu-
denti se dozvěděli zajímavosti o nej-
mohutnějších památných stromech 
ČR z hlediska historicko-etnologic-
kého a získali i informace o osudech 
některých našich významných stro-
mů. 
Po  přednášce jsme se zúčastnili ver-
nisáže výstavy fotografií „Nejmo-
hutnější památné stromy ČR“ pana 
P. Hössla v obřadní síni města Říča-

ny, kterou zahájil úvodním projevem 
starosta města V. Kořen.

Celá akce byla zakončena připome-
nutím říčanského památného stromu 
dubu letního, jehož kmen se snažilo 
obejmout sedm studentů.

dř

Návštěva gymnázia 
v Mainzu
V  únoru navštívilo 13 našich žáků 
partnerské gymnázium v  německé 
Mohuči (Mainz). Program byl oprav-
du pestrý – žáci zavítali do vyučování, 
poznávali zvyky a  tradice partner-
ských rodin, zdokonalili se v německé 
konverzaci a prohlédli si vedle Mohu-
če také nedaleký Frankfurt. Všichni se 
vrátili plni zážitků a dojmů. 

E. Kail

Dne 5. 3. 2015 se v Národním domě 
na Vinohradech konal maturitní 
a imatrikulační ples Gymnázia, Ří-
čany. Celý večer probíhal přesně 
podle našich představ. V honosných 
prostorách Národního domu proběh-
la nejprve imatrikulace nových stu-

dentů primy a 1. A, poté předtančení 
v podání maturantů, slavnostní šer-
pování a konečně půlnoční překva-
pení. K tanci a zábavě hrála kapela 
Brand New Band.
Rádi bychom touto cestou poděko-
vali všem sponzorům, kteří nám po-

mohli ples uskutečnit, zvláště panu 
starostovi Vladimíru Kořenovi, který 
nejen poskytl sponzorský dar, ale 
celý večer moderoval. V neposlední 
řadě také děkujeme všem, kteří se 
na ples přišli podívat a podpořit nás.

A. Kabátová, Oktáva

Maturitní a imatrikulační ples 2015

Imatrikulaci zahájila ředitelka školy a. Martinková.

Paní profesorka d.Štuksová ostužkovala nové 
studenty 1. a.

Předtančení oktávy se neslo v duchu oblíbených seriálů.

Moderátor Vladimír Kořen.Stužku obdržel i třídní profesor primy P. Hromas.

4. a své předtančení pojala jako taneční soutěž 
yolo Faktor.

Půlnoční překvapení oktávy.

Světelný efekt tančících studentů 4. a.

Předtančení studentů 1.a.
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Mezi námi

Můj život byl do  značné míry ovlivněn řemeslem mého ta-
tínka. Proto si pamatuji i drobné truhláře, kteří v Říčanech 
v době mezi válkami působili.
Řemeslníka živícího se truhlařinou byste dřív našli napří-
klad i v domku na rohu dnešních ulic Lipanská a U Stu-
dánky. Dnes v těch místech stojí rozlehlý dům. V Lipanské 
ulici jsem skoro nikoho neznal. Z vyprávění vím, že po levé 
straně, když se jde do kopce nahoru, přibližně v polovině 
ulice, býval švec. Naproti němu, v posledním z domů, kte-
ré tu stojí vedle sebe v řadě, žil jednu dobu říčanský hrob-
ník pan Kačírek. Byl dřív zaměstnaný u pohřební firmy 
Sommer – nosil důstojný tmavý oděv, klobouk na stranu 
a v průvodu na hřbitov chodíval vedle pohřebního vozu. 
Na místě hrobníka pak vystřídal pana Berana.
V ulici V Hliníku bydleli báječní lidé, manželé Karásko-
vi. U nich získal azyl můj tatínek, když přišel z první svě-
tové války. Jak už jsem se zmiňoval, v jejich stodole měl 
dílnu. Když se vydáme zpátky směrem dolů, po  pravé 
straně Lipanské se nachází statek, který patřil v dobách 
mého dětství panu Bradáčovi. To byl, jak říkala moje 
žena, „komedantnik“, provozoval kolotoče a houpačky. 
S  jeho synem jsem rok chodil do školy. Jezdili neustále 
po světě, synek školu často měnil, jak je to v těchto ro-
dinách zvykem.
Roh ulic Lipanské a  Rooseveltovy zdobily staleté lípy, 
po nichž se dodnes jmenuje nedaleká restaurace. V ma-
lém domku, do něhož se šlo z Rooseveltovy ulice přes za-
hrádku plnou květin, bydlely dvě svobodné starší sestry 
Šindelářovy. (Ano, dobře si vzpomínáte, podobně jako 
v  dnešní ulici Blanická sestry Bartákovy. Dřív bývalo 
běžné, že sourozenci buď zůstali vlivem okolností byd-
let spolu, nebo se ve  stáří k  sobě nastěhovali.) Jedna ze 
sester, kterou  jsem vždy hlasitě pozdravil, často přiběhla 
k  plotu a  dala mi nějakou kytičku: „Tady ti dám, Dášín-
ku… vezmi ji mamince…“ Jedna ze tří starobylých lip do-
konce slečnám Šindelářovým  poškodila střechu pádem 
ohromné větve. Některý z  městských kovářů musel pak 
strom spoutat železnými obručemi. Hostinec, který byl 
po rekonstrukci nedávno znovu otevřen, patřil panu Laci-
novi. Občané z blízkého okolí sem chodili koulet kuželky 
(do dvora za domem), popíjet pivo a mastit mariáš.
Koncem roku 1938 získala Rooseveltova ulice kvalit-
ní dlažbu, stejně jako v té době i většina plochy náměstí 
a Široká ulice. Tenkrát do Říčan přicestovaly zástupy lidí, 
které Němci vyhnali z  pohraničí. Městský úřad pro ně 
musel zajistit ubytování (bydleli po  rodinných domcích 
v  podkroví a  ve  volných pokojích) a  hlavně zaměstnání. 
Nevím, jak město pořídilo jistě veliké peníze, ale Široká 
byla vydlážděna až nahoru k pile a Rooseveltova téměř až 
ke křižovatce, kde začíná cesta ke hřbitovu. V okolí Říčan 
byla před vypuknutím války zahájena i výstavba dálnice. 
My pamětníci si vybavujeme dobovou anekdotu: „Vláda 
se rozhodla pro stavbu dálnic. A dál nic.“

Dláždění zmíněných ulic řídil prvotřídní odborník pan 
Sládeček – také on byl vyhnán ze Sudet –, pro práci si na-
jal velké množství lidí. A bývala to pýcha města. Roosevel-
tovou ulicí se dnes bohužel vine dlouhá asfaltová jizva. Při 
vydání stavebního povolení pro nové bytové domy totiž 
městští úředníci zapomněli dát stavitelům za  povinnost 
předláždit místo po výkopu kanalizace a vodovodu… Uli-
ce je to rušná a místy dost nepřehledná. Jen těžko bychom 
v místě, kde se dnes kříží s ulicemi Lipanská a Na Obci, 
hledali původní náměstíčko. Gustav Trnka nám je v knize 
Město Říčany v minulosti i přítomnosti z  roku 1913 za-
značil jako Janské náměstí. Já si je pamatuji jako plácek, 
kde jsme s kluky kopali do míče. Barokní socha sv. Jana 
Nepomuckého stála uprostřed staletých lip do  začátku 
roku 1935, dneska ji najdete na náměstí blízko kostela.
V příštích dílech se ještě budeme držet v okolí této lokality 
a vydáme se na Masarykovo náměstí.

Zaznamenala Renata Skalošová

NeObyČeJNí ObČANÉ ŘíČAN /28
Vzpomínky Dalibora Hofty
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dámu pod staletými lipami zachytil fotoaparát kolem roku 1940.
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Velikonoce

Již tradičně se sbor Církve bra-
trské v  Říčanech přidává k  akci 
Celonárodní čtení Bible na Ma-
sarykově náměstí v Říčanech. I le-
tos se můžete připojit dopoledne 
na Bílou sobotu od 8.00. Pokud 
se tedy chystáte třeba na farmář-
ský trh, zastavte se na  chvilku 
také u  našeho stánku. Každý, 
kdo bude chtít přečíst svůj kou-
sek Bible nebo i  jen poslouchat 
biblickou zvěst či píseň, je vítán. 
Zveme vás také o Neděli Vzkříše-
ní od 10.00 na bohoslužbu v sále 
klubu U  Boudů v  Kolovratech, 
Mírová 21/66.
Poselství křesťanských Velikonoc 
by se mělo odvíjet od  volání: „Je 
vzkříšen!!!“ Přejeme vám tedy, ať 
také vy prožijete toto období ra-
dostně a s vděčností, že nám bylo 
nabídnuto odpuštění a nový život.

Mezi námi

OZNÁMENÍ 
Dne 9. 3. 2015 nás navždy opustila paní Alena 
štruncová v nedožitém věku 63 let.
Milá	paní	s	neskonalou	energií,kterou	mnozí	znali	
jako	učitelku	v	MŠ	U	Slunečních	hodin.	Věnujte	jí	
tichou	vzpomínku.	 Syn Pavel a rodina Štruncova

Již šestá sezona potravinových 
trhů začala letos na první jarní den 
na Masarykově náměstí v Říčanech
Můžete	 se	 tak	 opět	 každou	 sobotu	 dopoledne	 setkat	
se	 svými	 vyzkoušenými	 dodavateli	 a	 nakoupit	 české	
potraviny	 přímo	 od	 pěstitelů	 a	 malovýrobců.	 K	 mání	
bude	 opět	 čerstvé	 pečivo	 pekáren	 Ranko	 a	 Tanvald,	
zelenina	 z	 rodinných	 zelinářství	 rodiny	 Procházkových,	
Svačinových	 a	 Zhorných,	 čerstvé	 ryby	 z	 rybníků	 pana	
Dubiny,	vejce	a	těstoviny	z	farmy	pana	Dvořáka,	uzeniny	
pana	Peloucha	z	Louňovic,	skvělá	káva	pana	Vlasáka	ze	
Stránčic,	sýry,	ovoce	a	další	čerstvé	potraviny	ve	vysoké	
kvalitě,	na	kterou	jste	zvyklí.	Jste	srdečně	zváni!

místní skupina Říčany  
vás zve na přednášku

ISLám A my
Doc. Pavel Hošek, Th.D.

v pátek 10. dubna od 19 hodin
v centru Na Fialce – konferenční místnost b/učebna č. 5

Přednášející	 Pavel	 Hošek	 patří	 k	 předním	 českým	
religionistům	 a	 učí	 na	 Univerzitě	 Karlově	 v	 Praze.	
Je	 autorem	 mnoha	 knih	 s	 tematikou	 náboženství	
a	dlouhodobě	sleduje	problematiku	islámu.
Vstupné dobrovolné

Dne 20. 4. 2015 je tomu dva roky, 
co nás na vždy opustila naše drahá 
maminka, babička a prababička paní 
Božena Doskočilová. Kdo si vzpomene 
s námi, tomu úpřimě děkuje dceka 
Hana Lešetická s manželem.  
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Příjemné sobotní počasí přivedlo na Ladovské vepřové hody 
do Velkých Popovic rekordní počet návštěvníků. Před brana-
mi pivovaru vítal návštěvníky usmívající se sněhový čuník, 
kterého vymodelovaly děti ze ZUŠ ve  Velkých Popovicích. 
Za  bránou čekala další, několikametrová hromada sněhu, 
kterou sochaři Jan Komárek a  Dušan F. Škrášek proměnili 
v obrovský obličej z „nakupených“ sněhových jitrnic ve stylu 
Arcimboldových obrazů. Kolik sněhu se vlastně spotřebova-
lo? Od nedalekého zimního stadionu ho celkem přivezlo 9 ná-
kladních aut. Zatímco si návštěvníci pochutnávali na zabijač-
kových specialitách, ale také na koláčích, štrúdlech, buchtách 
a dalších dobrotách, pánové Hraběta a Kotek z Divadla Járy 
Cimrmana křtili v pivovaru největšího dřevěného kozla na svě-
tě. O dobrou náladu se starali svými písněmi učitelé ZUŠ a ka-
pela Neurol Band. Moderování celého dne se ujal hudebník 
Tomáš Berka. Že není na  zdejších hodech poprvé, dokázal 
svým „odborným“ komentováním ukázek bourání masa.  

Již tradičně k této akci patří vystoupení a ukázky prací dětí 
ze ZUŠ ve Velkých Popovicích. Snad se stane stejnou tra-
dicí také masopustní průvod, který na hody letos dorazil. 
Všem, kteří se na akci podíleli a podpořili ji, patří veliký dík!

Ladovské vepřové hody ve Velkých Popovicích
Mezi námi

K pramenům rokytky
Jistě dobře znáte koupaliště Jureček 
s jeho proslulou restaurací a za ním se 
táhnoucí nádherné lesní údolí, kterým 
protéká říčka Rokytka. Málokdo však 
už ví, kde vlastně Rokytka pramení.
Proto si vás dovolujeme pozvat na tu-

ristickou akci, kterou pro vás připravil Klub českých 
turistů Říčany na  sobotu 18. dubna 2015 pod názvem 
K  pramenům Rokytky, pochod Františka Znamenáč-
ka. Na  tento den je pro vás připraveno šest pěších tras 
v rozmezí 8–42 km. Na trasy, které vás provedou krásným 

údolím Rokytky, se můžete vydat mezi sedmou až desátou 
hodinou od Základní školy v Bezručově ulici v Říčanech 
-Radošovicích. U startu obdržíte za účastenský poplatek 
25 Kč popis trasy, kterou si  sami vyberete. Již na  dvou 
nejkratších trasách (8 a 13 km) navštívíte některý z pra-
menů Rokytky, kterých je celkem pět. Delší trasy pak za-
vedou náročnější turisty až do míst, jako jsou Louňovice,  
Zvánovice, Černé Voděrady, Mnichovice, Ondřejovská 
hvězdárna apod. 
Po  návratu vám bude odměnou za  našlapané kilometry 
hřejivý pocit, že jste něco dokázali, diplom a odznak po-
chodu a kobliha z pekařství Frydrych Říčany.
S námi do přírody, těší se na vás pořadatelé z KČT Říčany.

K pramenům Rokytky

KČT Říčany

Dne 21. února 2015 zemřel 
po dlouhé těžké nemoci ve věku 75 
let významný občan města Říčan 
pan prof. Ing. Petr Semeniuk, CSc.
Byl absolventem Vysoké školy ekonomické v  Praze, kde 
posléze působil jako pedagog a děkan fakulty obchodní. 
Dále působil jako pedagog na  Západočeské univerzitě 
v Plzni a Vysoké škole hotelové v Praze.
Od roku 1965 byl aktivním členem a mnohaletým před-
sedou naší místní organizace Českého rybářského svazu 
Říčany. V roce 2002 byl zvolen do nejvyšší svazové funkce 
– předsedy Českého rybářského svazu, kterou vykonával 
až do roku 2010. V  letech 2002–2014 byl zároveň i před-
sedou Středočeského územního svazu. 
Prof. Semeniuk se zasloužil o posílení pozic Českého rybář-
ského svazu, který pod jeho vedením úspěšně prošel, mimo 
jiné, obdobím přípravy nového zákona o  rybářství a  stal se 
respektovaným partnerem pro státní i politickou reprezentaci.   
V prof. Petru Semeniukovi odešla jedna z nejvýraznějších 
postav současného českého rybářství, která se zapsala 
do historie Českého rybářského svazu.

Mezi kolegy a spolupracovníky byl uznávanou autoritou, 
oblíbeným kolegou, mužem s  nepřebernými zkušenost-
mi, které se stále snažil předávat mladším. 
A za to vše mu děkujeme. Za všechny nás, rybáře, nezbývá 
než říct – „Petrův zdar!“ 

MO Českého rybářského svazu Říčany
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Mezi námi

Místní akční skupina neusíná na  vav-
řínech. Neustále aktivně pracuje a  je 
stále více zaměřená na  prohlubování 
dobrých vztahů mezi 39 obcemi své-
ho regionu, partnery MAS Říčanska 
a přáteli Říčanska. V úterý 17. března 
2015 uspořádala Maskový bowling 

cup v  prostorách bowlingu Vojkov. Velkého Maskového 
bowling cupu se zúčastnilo celkem 18 hráčů, kteří byli 
rozlosováni do 3 týmů. Hráči hráli více jak 2 hodiny a sou-
boj byl velmi napínavý. Neformální konverzace vytvářela 
velmi přátelskou a  otevřenou atmosféru, která vyústila 
ve  spoustu legrace a  zábavy. Po  velkém a  těžkém soubo-
ji dosáhl vítězství tým kapitánky Mirky Kučerové a každý 
si odnesl stavebnici Lego. Nechyběly ale ani ceny útěchy. 
Svojí profesionální bowlingovou technikou nás oslnili a zá-
roveň byli určeni za nejlepší hráče večera zástupci z Lou-
ňovic. S celkovým nejvyšším počtem bodů byl jednoznač-
ně první zastupitel obce František Lebeda a nejvíce bodů 
za hru nasbíral pan starosta Josef Řehák. Všem zúčastně-
ným ještě jednou děkujeme za  příjemně strávený večer. 
Místní akční skupina se již těší na druhé utkání Maskového 
bowling cupu, kde opět vyhraje ten nejlepší!

Obce Říčanska vítězí

VÝLET DO KUDOWY ZDROJE s paní Susovou
Další výlet do Kudowy Zdroje se bude konat v úterý 
21. dubna 2015. Odjezd	 z	 náměstí	 (MESTEK,	 Dm	
drogerie)	je	v	06.00	hodin	ráno	(další	zastávky	–	U	kina,	
Na	zastávce	a	Rychta).	Příjezd	okolo	17.	hodiny.
Závazně	 se	 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.



Naučná stezka je výjimečnou pro-
cházkou v  okolí Prahy. Vznikla 
na základě projektu na podporu pří-
rodního a kulturního dědictví regio-
nu. O začátcích nám něco prozradí 
Eva Kršňáková, autorka stezky.

Co vedlo k myšlence 
vybudování naučné stezky?
Zdejší kraj je ideální pro výlety pěšky 
i na kole. Nabízí návštěvníkům řadu 
historických a  přírodních zajíma-
vostí. Podobu této krajiny významně 
ovlivnil také rod Ringhofferů.

Jak se vybírala trasa?
Stezka připomíná známého průmy-
slníka z  19. století barona Františka 
Ringhoffera. Zastávkami jsou vý-
znamná místa jako například pivovar 
ve Velkých Popovicích, zámek Štiřín, 
lesní studny, bývalý hamr v Kamenici 
a další. Součástí stezky je lipová alej 
k  hrobce rodiny Ringhofferů, pro-
hlídka kostela s  rotundou a  židov-
ského hřbitova v  Kostelci u  Křížků 
a  další zajímavosti. Nezaměnitelné 
jsou výhledy na přírodní park Velko-
popovicko a do krajiny Posázaví. 

Čím je toto putování odlišné 
od jiných „pochodů“  
a co bude letos nového?
Každý ročník se snažíme něčím 
obohatit a  přidat na  atraktivnosti. 
V  pivovaru se pravidelně křtí nové 
přírůstky do  kozlí rodiny, již potřetí 
se otevře areál hrobky Ringhofferů 
v  Kamenici, různé spolky na  jednot-
livých zastaveních připravují origi-
nální programy a soutěže. V letošním 
roce přibudou nové trasy. Kratší –  
9 km, která se z  pivovaru vrátí přes 
zámek Berchtold zpět do  Mirošovic. 
Souběžně s pochodem bude probíhat 
ve  Velkých Popovicích Den Země, 
ve  Štiříně se poběží další ročník  
Štiřín krosu a v Kamenici bude mož-
no navštívit oboru na  Vlkové s  roz-
hlednou na Ládví.

Trasa je určena pouze  
pro pěší?
Původně akce vznikla jako turistický 
pochod, postupně se přidávali cyklisté 

www.laduv-kraj .cz

Doprovodný program
Mirošovice: zapůjčení koloběžek na startu
Velké Popovice: 10:00 Den Země na Radosti
 12:00 křest kůzlat v pivovaru
 prohlídky pivovaru
Kunice: 10:00 – 12:00 koloběžkový „závod“ 

na Berchtoldu
Kamenice: 12:00 – 15:30 zpřístupnění areálu hrobky 

Ringhofferů s výkladem
 11:00 mimořádné zpřístupnění obory 

Vlková s průvodcem

Jubilejní 10. putování

KRAJINOU BARONA
RINGHOFFERA

pěšky, na kole i koloběžce

Sobota 25. dubna 2015 od 9:30 hod.
Mirošovice, železniční stanice

Trasy: 9, 20, 30 a 40 km

Ringhoffer A4.indd   1 17.3.2015   7:37:24

Účastníci se na start dostanou také autobusem, 
který přijede cca v 9.00 na parkoviště před 
pivovarem a na točnu v Todicích. 

NOVINKA! Pro cyklisty bude u autobusu 
přistavena dodávka k převozu kol na start! 

10 let od prvního putování Krajinou barona ringhoffera
Mezi námi

a od loňska je možné si na startu bez-
platně půjčit koloběžky a  vyzkoušet 
si tuto novou alternativu turistiky. 
Pro ty, kterým je 20 km naučné stez-
ky málo, zejména pak pro cyklisty, 
budou letos vyznačeny také 30–40ki-
lometrová okružní trasy. Ti, kteří se 
vydají na cestu na koloběžkách, si mo-
hou udělat malou odbočku na zámek 
Berchtold, kde pro ně bude připraven 
„závod“ ve sjezdu z Bílého kamene.  

Jaké je přání  
do 10. jubilejního pochodu?
Stále je co objevovat. Stačí jen přijít 
a  dobře se dívat. Příroda se v  tomto 
období probouzí a  poskytuje nesku-
tečné zážitky. Kaskády rybníků, aleje, 
kapličky a další nádherná místa jsou 
jen kousek  „za rohem“.  Přeji všem 
účastníkům jubilejného ročníku 
krásný zážitek a hlavě dobré počasí.  
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Mezi námi

V loňském roce se v Říčanech poprvé 
uskutečnila zcela mimořádná akce 
nejen pro motorkáře – Mše svatá 
a  požehnání motocyklům, která se 
díky nádhernému počasí a  velkému 
počtu účastníků stala velkou atrakcí 
také pro množství diváků. I letos pořá-
dá Biker Club TOP 5 PLUS svou první 
každoroční oficiální akci pod názvem 
Odemykání garáží v Říčanech.
Zveme vás tedy na  toto slavnostní 
setkání motorkářů s  motorkáři i  ne-
motorkáři, které proběhne 18. dubna 
na Masarykově náměstí, kde se kolem 
půl třetí odpoledne začnou sjíždět sil-
né stroje z  blízkého i  dalekého okolí, 
aby se jejich majitelé od  15 hodin 
nejdříve zúčastnili Bohuslužby slova 
v  kostele sv. Petra a  Pavla, a  násled-
ně p.  farář nebušické farnosti  Jakub 
Berka provede slavnostní požehnání 
všem strojům za kostelem přímo pod 
širým nebem. Věříme, že i letos bude-

me moci v Říčanech přivítat a zblízka 
si prohlédnout alespoň tolik nádherně 
naleštěných motocyklů, jako v  minu-
lém roce a obdivovat je až ca do 16 h, 
kdy motorkáři odjedou na  společnou 
spanilou jízdu. Přejme si, aby nám 
i tentokrát bylo přáno hezké počasí.
Případní zájemci z  řad motorkářů 
získají všechny potřebné informace 
k  účasti na  portálu www.motorkari.

cz v sekci „Motoakce“ nebo na face-
booku „TOP 5 PLUS“.
Za  podporu a  maximální vstřícnost 
při přípravě bych chtěl velmi poděko-
vat paní místostarostce města Říčany 
Haně Špačkové a panu faráři Berko-
vi, který k  nám bude vážit dalekou 
cestu ze svého stávajícího působiště.

Za Biker Club TOP 5 PLUS
David Sommer, Prezident klubu

bohuslužba slova pro motorkáře a veřejné požehnání 
strojům již podruhé v Říčanech
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Oslavy 90 let v životě i v klubu
Je nejstarším aktivně hrajícím ša-
chistou v  Říčanech. Devadesátiletý 
MIROSLAV SEZEMSKÝ se přesto 
za  šachovnicí cítí svěže a  i  ve  svém 
úctyhodném věku jen málokdy pro-
hrává. V  probíhající sezoně dokon-

ce ani jednou nenašel přemožitele. V  sedmi partiích 
šestkrát remizoval a jednou vyhrál. „Já ty šachy pořád 
miluji,“ tvrdí nestor druhého největšího klubu v  re-
publice.
Jeho šachový příběh začal před 72 lety, když se rozhodl 
navštívit známou říčanskou restauraci U Kozlů, kde před 
devadesáti lety také místní klub vznikl. Právě zde se schá-
zeli i  členové oddílu, o  čemž dobře věděl. Šel na  jistotu 
a už brzy si zahrál za Říčany pražský přebor.
O zábavu nebyla nouze. Do Říčan si našla cestu třeba ta-
ková legenda, jakou byl mladý Vlastimil Hort. I když mu 
bylo teprve deset, už mezi ostatními vybočoval. Z domá-
cích se mu tehdy postavil pan Šimůnek, ale na budoucího 
velmistra nestačil. „Neunesl to, vztekle rozhodil figurky 
a odešel. Kdyby tehdy věděl, s kým vlastně hrál. Ještě by se 
mu uklonil,“ vzpomíná jubilant na památný zápas.
O  svou základnu později vyznavači černé a  bílé přišli. 
„Málo jsme pili,“ vysvětluje Sezemský. „Alkohol a šachy, 
to nešlo moc dohromady. Dali jsme si jedno, nanejvýš dvě 
piva a dost. Šachisté toho tam moc neutratili a pak přišel 
jiný hospodský a nenápadně nás vypudil. Najednou řekl, že 
nemá místo. Že je to obsazené. Nic moc z  nás neměl. Pak 
jsme hrávali třeba na Růžku,“ dodal něco málo k historii 
klubu. Že se i v pokročilém věku těší vynikající výkonnos-

ti, prý vděčí především dobré fyzické kondici a důsledné-
mu tréninku. A jak taková příprava vlastně vypadá? „Neu-
stále si cvičím paměť. Nikdy jsem nebyl talentovaný, ale díky 
různým cvičením jsem se přeci jen zlepšil,“ pochvaluje si 
někdejší přeborník oddílu. Důraz klade hlavně na taktiku 
a jednoduchý propočet. 
O tom, jakým je bojovníkem, přesvědčil kupříkladu i po-
sledně, když soupeři vzdoroval pro šachového laika ne-
skutečných šest hodin. „Měl jsem to vyhrané, ale nakonec 
jsme se dohodli na  remíze. Tlačil mne čas,“ zakončil Se-
zemský. 

Tomáš Már

ze sportu

Pan Miroslav Sezemský „vládl“ v klubu v sedmdesátých letech minulého století. 
Přeborníkem klubu se stal v letech 1970 a 1972 (viz. tabulka z Kroniky klubu). 



ze sportu

mistrovství Čr v boogie-Woogie 
Všechny milovníky tance zveme 
na Mistrovství ČR v tanečním spor-
tu, které se koná v sobotu 11. dubna 
v Říčanech. Rokenrol a Boogie-Wo-
ogie budou znít po celý den v nově 
rekonstruované sportovní hale. 
MČR se koná v tanci Boogie-Woo-

gie v rámci již 13. ročníku Jarní ceny TŠ Twist Říčany. Soutěžit 
se bude i v rokenrolu ve všech věkových kategoriích, a to jak 
v párech, tak ve formacích.  V minulých letech k nám zavítala 
reprezentace z Ruska, Polska, Slovenska či Rakouska. Minulé-
ho ročníku se zúčastnilo rekordních 439 soutěžících! Prezident 
Českého svazu akrobatického rokenrolu  a jediný český porotce 
s licencí Světové rokenrolové federace Jiří Hais k tomu dodává: 
„Vzorné a pravidelné říčanské soutěže mají pevné místo v soutěž-
ním kalendáři i v mezinárodním měřítku. Konečně i fakt, že má 
domácí oddíl TŠ Twist Říčany několik titulů mistů světa i mistrů 
ČR, mluví sám za sebe. Do Říčan zamíří nejen špičky z ČR, ale 
i ze zahraničí. Říčanská soutěž nemá formát okresní nebo kraj-
ské soutěže, je daleko významnější. Také je obecně známé, že se 
o rokenrol zajímá i známý popularizátor vědy a starosta města 
pan Vladimír Kořen. Je vidět, že město vůbec si svého špičkového 
oddílu vedeného manžely Boháčkovými cení.“

Dodejme, že si toho TŠ Twist váží! Bez podpory grantového 
řízení by naši členové nebyli tam, kde jsou. Jak mnozí vědí, 
nepořádáme nahodilé kurzy, ale pracujeme s dětmi a mláde-
ží dlouhodobě a cílevědomě. K tomu je zapotřebí více orga-
nizace, zabezpečení než v kurzech bez další návaznosti. Hrdí 
jsme i na to, že od roku 2007 každoročně reprezentujeme ČR 
na mistrovství světa a Evropy. To znamená, že musíme vždy 
získat nominaci v  náročných nominačních soutěžích, tedy 
musíme mít špičkové výsledky celou sezonu.
V TŠ Twist Říčany vedeme děti už od pěti let a zůstávají u nás 
mnoho roků. K zakládajícím členům patří například  Micha-
ela „Míďa“ Hronská a David Kroulík (viz foto). Přijďte nejen 
je podpořit 11. dubna do sportovní haly! www.tstwist.cz

Stolní tenisté sbírají medaile
Vrcholem sezony mládeže stolních tenistů byly okresní pře-
bory. Na  této akci tradičně nechyběli říčanští stolní tenisté 
z klubu TTC Říčany v rámci TJ Tourist v obou kategoriích 
mladšího i staršího žactva. Největší zastoupení měli domácí 
hráči z Brandýsa nad Labem. Ale pojďme k našim úspěšným 
medailistům, kdy ve velmi obsazené kategorii mladších žáků 
skončili na děleném 3. místě Říčanští Vítek Soumar a Denis 
Hampl. I ve čtyřhře potvrdila kvalitu dvojice Matěj Doskočil 
a Denis Hampl, když získali stříbrnou medaili. Ve starších 
žácích ve čtyřhře získal bronz Pavel Navrátil, který hrál spo-
lečně se Zítkem z Brandýsa. V kategorii děvčat si velmi dobře 
vedla Veronika Cibulková, která prohrála pouze jednou. 
Spokojen byl tedy i trenér mládeže Jindřich Kohout.
A jak si vedou stolní tenisté v soutěžích dospělých? A-mužstvo 
se během sezony v divizi pohybuje ve středu tabulky, i když 

závěr může být ještě dramatický. Další mužstva B až E hrají 
krajské nebo regionální soutěže a bodují v popředí svých tabu-
lek. A protože klub má v Evropě velmi solidní kredit, přišly dvě 
pozvánky k mezinárodním utkáním. První z nich je na květen 
z německého Borkenu, partnerského města Říčan. A druhá 
na září je od prestižního řeckého klubu z Atén. Jaká je jediná 
správná odpověď? JEDEME !  Vratislav Valenta
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Novinky ve Fuegu
V tomto vydání vás budeme informo-
vat o výsledcích našich párů ze soutěží 
konaných v  měsíci únoru a  v  březnu 
a o chystaných akcích. Nejprve se za-
měříme pro nás na nejdůležitější sou-
těž, která se konala 15. února, a to Ří-
čanský pohár. Fuego mělo zastoupení 

v několika kategoriích. Nejmladšími reprezentanty byl Tomáš 
Vladarz a Šárka Sasková v kategorii Junior II D-latinsko-ame-
rické tance. Podařilo se jim protančit na krásné 8. místo z celko-

vých 21 párů. V kategorii dospělých třídy D latinsko-americké 
tance nás zastupovaly tři páry, z nichž nejvýš se protančil Michal 
Barták a Jana Chládková. Prvním místem získali i potřebné páté 
finálové umístění a získali tak vyšší taneční třídu C. Ve standard-
ních tancích kategorie D  nás reprezentovaly dva taneční páry. 
Martin a Lucie Sandholcovi se umístili na 12. místě a Vladimir 
Vimberg a Radka Pšeničková vystoupali na nejvyšší stupeň ví-
tězů, tedy na 1. místo, a zároveň si vytančili vyšší třídu C. V la-
tinsko-amerických tancích třídy C nás reprezentoval Ondřej 
Hanuš s Marií Peltanovou a o kousek jim nevyšel postup do fi-
nále. Ve třídě B standardních tanců nás reprezentovali manželé 
Duškovi. Z 21 párů se protančili na krásné 8. místo.
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Dne 11. 4. proběhne od 16 hod slavnostní otevření sokolského hřiště po zimní přestávce. 

Závodní sezona v plném proudu
Po „volných“ měsících, 
kdy gymnastických zá-
vodů v  kalendáři moc 
nenajdete, nás čekají 
opět velmi nabité zá-
vodní víkendy. Jediné 

závody, které oddíl absolvoval během února, byly závody 
ČASPV v  Jaroměři. Odtud jsme přivezly tři medaile ze 
čtyř možných, a to zlatou díky Andrejce Jechové a Agátě 
Vašutové a stříbrnou díky Barče Jechové, krásné 5. místo 
obsadila i poslední říčanská účastnice Adélka Bernardo-
vá. 22. března však budou říčanské gymnastky závodit 
hned na dvou místech, a to na závodech v Bělé pod Bezdě-
zem – sportovní gymnastky a všechna naše družstva Te-
amGymu v  pražských Vršovicích (tyto závody probíhají 
po uzávěrce tohoto vydání, výsledky se dozvíte v příštím 
čísle nebo na našich webových stránkách). 
Během února se braly míry na  ušití nových oddílových 
souprav, na které se všichni už moc těšíme. Naplánováno 

bylo také letní soustředění pro závodní družstva v nejmo-
derněji vybaveném gymnastickém centru v ČR. Pro nej-
mladší děti máme naplánované příměstské soustředění. 
Zapomenout ovšem nechceme v létě ani na děti z přípra-
vek a rekreačních skupin, a proto chystáme opět oblíbené 
příměstské tábory jak v Říčanech, tak v Mnichovicích.

JJ+BB, TJ Tourist Říčany

Gymnastické závody ČaSPV v Jaroměři – dvě zlaté a jedna stříbrná medaile 
pro TJ Tourist Říčany

T. J. Sokol Říčany a Radošovice
Atletický oddíl 
pořádá v sobotu 11. dubna 2015 v areálu Olivovny

3. ročník Přespolního běhu kolem Olivovny
Srdečně zveme všechny zájemce ve věku od 4 do 15 let
Kategorie Ročník Trať Časový 

sled

„PIDI“ 2010–2011 300 m 9.40

„MINI“ 2008–2009 500 m 10.00

Přípravka EI 2006–2007 500 m 10.20

Přípravka EII 2004–2005 800 m 10.40

Mladší žactvo 2002–2003 1000 m 11.00

Starší žactvo 2000–2001 1300 m 11.10

Ocenění: – vyhlášení 3 nejlepších z každé 
kategorie, každý dostane malou odměnu

Prezence: 8.45–9.30 hod.

Zahájení: 9.30 hod.

Startovné: 30 Kč

…neváhejte a přijďte si zazávodit!

Hlavní partner závodu:

8. března nás reprezentoval v Novém Strašecí taneční pár 
Petr a  Zdeňka Pánkovi, v  kategorii Hobby dospělí, stan-
dardní tance, se protančili na 2. místo. 14. března nás ten-
to pár reprezentoval i v Uhlířských Janovicích na soutěži, 
a tam si o místo polepšil, podařilo se mu vybojovat 1. místo. 
V  měsíci dubnu, konkrétně v  sobotu 18., se můžete těšit 

na  další reprezentační ples našeho tanečního klubu. Ples 
se bude konat v  Kulturním centru Labuť. Těšit se můžete 
na taneční ukázky, tombolu a taneční muziku po celý večer, 
po půlnoci na tradiční nejen latino party. Vstupenky může-
te rezervovat na  e-mailu info@fuego.cz, nebo na  telefonu: 
603 559 476. Více informací na www.fuego.cz. Vaše Fuego
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Fotbalové školičce FK Říčany se daří
Jarní sezona začala i  těm nejmenším fotbalistům  z  od-
dílu fotbalové školičky FK Říčany. Kromě pravidelných 
tréninků, kdy je můžeme vidět pilně trénovat 3x týdně 
na hřišti, naskočili již také do jarní části soutěže MiniStar, 
určené právě pro tuto kategorii (5–7 let.) Celou podzimní 
část si vedli tito nejmenší fotbalisté velmi dobře a skončili 
ve své skupině na 2. místě. Ani během zimního období ne-
slevili ze své přípravy. Trenéři jim naordinovali  tréninky 
2x týdně v  tělocvičně ve Světicích a aby získávali hlavně 
herní zkušenosti, jezdili s nimi na řadu halových turnajů, 
ze kterých si kluci přiváželi vždy medaile. Hráli několikrát 
v Běchovicích, Kostelci, Jesenici, u nás na Fialce či ve Vla-

šimi, kde pokořili i taková mužstva jako Benešov, Slavia 
Praha či Vlašim a přivezli domů krásný zlatý pohár. Věř-
me, že bojovnost, nasazení a chuť po vítězství jim vydrží 
po celou jarní sezonu.
I když v této kategorii jde především o to podporovat v dě-
tech radost z  pohybu, ze hry a  postupně získávat srdce 
těchto malých špuntů pro fotbal, výsledky a velký zájem 
o  tento oddíl dokazují, že se trenérům Láďovi Švejdovi, 
Jaromíru Ferklovi a Janě Hronské práce daří. A za to jim 
a všem, kdo jakkoliv podporují tento oddíl, patří velký dík.  
Další info na www.fkricanyskolicka.webnode.cz.

FK Říčany

Fotbalový klub Říčany
Mladší žáci FK Říčany 
v zimě nezaháleli
Velký kus fotbalové práce má za  sebou 
oddíl mladších žáků. Pod vedením trenéra 
Jaromíra Ferkla ukončil podzimní část sou-
těže  krajského přeboru na velmi pěkném 4. 

místě. Výsledky zápasů ukázaly, že i letošní ročník říčanských 
mladších žáků je silný a může dosahovat slušných výsledků.
Snahou trenéra bylo udržet hráče v tempu a kondici i bě-
hem zimní přestávky. Hráči pravidelně trénovali 3x týdně 
a  o  víkendu hráli. Buď venkovní zápasy, které byly sou-
částí zimní ligy ml. žáků, nebo halové turnaje. Úspěšně 
si zahráli několikrát v hale s umělou trávou v Milovicích 
a Zbuzanech, na palubovce v Jesenici a nakonec se před-
stavili i v hale Na Fialce, odkud si přinesli stříbrné medai-
le. Zimní přípravu ukončili pak soustředěním na Šumavě, 
které bylo zaměřeno především na kondiční a psychickou 
přípravu. Program zahrnoval dvoufázové denní tréninky 
v podobě kondičního běhání, posilování, spinningu, přá-
telského utkání s ml.žáky TJ Sušice, plavání a regeneraci 
v bazénu  i výběh na běžkách. Zimní přípravu měli mladší 
žáci bohatou. Jestli z ní dokáží čerpat, prověří jarní zápa-
sy.  A co tento oddíl čeká na jaře? V první řadě 15 zápasů 
jarní části soutěže krajského přeboru, kde by rádi udrželi 
velmi slušnou pozici z  podzimu. Souběžně s  tím se roč. 

2003 účastní soutěže okresního přeboru, kde mají cíle 
nejvyšší.  Na konci května se hráči spolu s oddílem starší 
přípravky a dorostu chystají na fotbalový zájezd do Itálie, 
kde se zúčastní mezinárodního fotbalového turnaje Val-
tenesi del Garda Cup. S celou fotbalovou sezonou se pak 
rozloučí na konci června závěrečným  turnajem mladších 
žáků v Českém Brodě.
Program mají tito 13letí hráči opravdu bohatý. Přejme 
jim, ať si na  konci mohou se svým trenérem spokojeně 
říci: „Byla to dobrá sezona.“
Bližší informace na www.fkricanyzaci.webnode.cz

FK ŘÍČANY pořádá

nábor malých fotbalistů
Máš chuť poznat radost 
z pohybu, hrát v partě 
kamarádů a přitom se 
učit fotbalu? Přijď se 
za námi podívat! 
do oddílu fotbalové 
školičky přijímáme děti 
narozené r. 2010 a 2009. 
Nábor bude probíhat 
na hřišti FK Říčany ve dnech 3. 4. a 8. 4. 2015. Bližší informace  
na tel. 739 461 627 nebo na www.fkricanyskolicka.webnode.cz.
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Chtěla bych za náš oddíl basketbalistek poděkovat městu 
Říčany za povedenou rekonstrukci sportovní haly. 
Je radost vidět překvapené soupeře, proti kterým hrajeme už léta, 
slyšet pochvalná slova a zároveň hrát v moderním stánku se skvělým 
zázemím. doufám, že hala díky přístupu všech zúčastněných bude 
takto vypadat i za několik let.
Vše záleží na slušnosti, zodpovědnosti a důslednosti. Ještě jednou díky.

Jana Machová, SK Slunéčko, o.s.

bASKeTbALOVý KLUb SK SLUNÉČKO POŘádá NáBOr 
dÍVEK rOČ. 2007–2010 dO MINIPŘÍPraVKy
KDy: 13. 4. 2015 od 14.00–15.30
KDe: MĚSTSKá SPOrTOVNÍ HaLa ŘÍČaNy (ŠKrOuPOVa)
KONTAKT: Nikola 
Šmolcnopová 
(724 827 512)
Nikola.Smolcnopova@
seznam.cz
www.skslunecko.cz
www.facebook.com/BasketricanySkSlunecko

PŘIJĎTe SI ZKUSIT mINIbASKeT!!! 

Říčanští získali 3. místo 
v lize škol
V neděli 22. 2. 2015 se vypravili říčanští hráči šprtce opět 
do Prahy na ZŠ U Roháčových kasáren. Vzhledem k tomu, 
že se jednalo o ligu škol, čekali je tentokrát jen vrstevníci 
ze středních Čech. Hráči, reprezentující základní školu 
Bezručova, Říčany, nakonec v  prvním zápase podlehli 
těsně 4:5 hráčům z  vršovické základní školy. V  druhém 
zápase napravili svou reputaci a porazili tým z Luštěnic 
6:2. V posledním zápase nastoupili proti zkušeným hrá-
čům z Peček. Říčanští hráči vložili do zápasů všechny své 
síly a i přesto, že zápas prohráli, brali skóre 3:5 jako skvělý 
výsledek. V celkové tabulce se umístili na 3. místě. Z prv-
ního místa postupuje do celostátního finále ZŠ Pečky. 

Další šprtecové klání nás opět čeká na začátku dubna. 
Pojedeme opět do Prahy na 3. ligu. 
Hráči chodí trénovat každé pondělí v 16.00–17.30 
do Mraveniště v Říčanech. Na informace o kroužku, chys-
taných akcích apod. se můžete podívat na http://bhc-ra-
dosovice.webnode.cz .

Petra Mátlová, vedoucí kroužku

Florbalové turnaje v Říčanech
V  sobotu 16. února 2015 jsme zahájili 
v  hale Na  Fialce přátelské turnaje, který-
mi se  snažíme vyplnit zápasovou mezeru 
v době jarních prázdnin ve Středočeském 
kraji a  Praze. Pozvání přijaly týmy mlad-
ších žáků Elite Praha, FBK Vosy Praha 

a FBK Draci. Výsledková matematika nás nakonec vynesla 
na první místo před druhé Draky, třetí Elite a čtvrté Vosy.
V sobotu 28. února 2015 jsme pokračovali turnaji ve spor-
tovní hale města Říčany. Program jsme rozdělili na  dva 
bloky. Dopolední, který navázal na  slavnostní otevření 
haly, přivítal nejmladší florbalistky a florbalisty (katego-
rie přípravek a  elévů), kteří hráli svoje zápasy paralelně 
na  dvou hřištích. Po  obědě se  hřiště spojila a  na  svoje 
zápasy se připravili kluci a holky mladších žáků. Celkem 
se na hrací ploše vystřídalo přes 110 mladých florbalistů.
A jak turnaje dopadli? V kategorii přípravek si zlaté me-

daile za první místo vybojovaly děti FBK Draci z Čerčan, 
druzí a třetí byly týmy domácích FBC Říčan a čtvrté místo 
obsadil tým FBC Kutná Hora.
V kategorii elévů bylo pořadí: první Říčany – modří, druzí 
Elite Praha, třetí Říčany – bílí, čtvrtá Kutná Hora a pátí 
Draci.
Mladší žáci se ve vyrovnaných zápasech seřadili v pořadí: 
první Říčany, druzí Draci a třetí Sokol Dobříš.
Více informací o dění v klubu najdete na www.fbcricany.cz
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Ragbisty Mountfieldu Říčany čeká 
jedna z nejdramatičtějších jarních čás-
tí extraligy za poslední roky. Po devíti 
odehraných podzimních kolech jim 
patří šesté místo v tabulce. Na čtvrtou 
příčku, která znamená postup do bojů 
o titul, ztrácejí tři body. Za „odskočený-

mi“ týmy Pragovky, Tatry a Vyškova se budou Říčanští prát 
o poslední volné místo s pražskými „S“ Slavií a Spartou, zdra-
matizovat situaci může i mužstvo Mariánských Hor. Sportov-
ní ředitel a trenér A-týmu Mountfieldu přišel před jarní částí 
extraligy se změnou a tradiční soustředění přesunul po sedmi 
letech z Luhačovic do Ústí nad Orlicí. Proč a také na co se při 
něm zaměřil, říká v rozhovoru pro Říčanský kurýr.
Po kolika letech a proč jste vyměnili Radostovou v Lu-
hačovicích za Ústí nad Orlicí?
Předem chci říct, že areál Radostova v  Luhačovicích je 
opravdu na vysoké úrovni a ředitel Tomáš Mejzlík nám po-
skytoval maximální možnosti pro naši přípravu. Letos jsem 
chtěl udělat změnu a  zkusit tím pro hráče i  nový impuls 
do tréninku. Změna je podle mého názoru někdy hodně dů-
ležitá a tentokrát se mi to opět potvrdilo. Sedm let v Luhačo-
vicích bylo super, ale rád jsem poznal areál v Ústí nad Orlicí, 
kde je mimo vnitřní haly stejně vysoká úroveň pro trénink 
a přípravu před startem do jarní části. Musím pochválit hlav-
ně tamní kuchaře a celý kolektiv hotelu, který se o nás staral.
Co nabízí areál v Ústí jiného, navíc?
Součástí hotelu je rehabilitační část s  vířivkou a  masér-
nou a zhruba 500 metrů od hotelu je městský bazén, který 
jsme také mohli využívat.
V podzimní části extraligy jste se potýkali s mnoha zra-
něnými. Už se hráči uzdravili a absolvovali jste soustře-
dění kompletní?

Ještě nejsme úplně kompletní, ale věřím, že do začátku jar-
ní části budou už všichni v  pořádku. Na  soustředění bylo 
20 hráčů, ostatní bohužel nemohli odcestovat z pracovních 
nebo školních povinností. Po dobu soustředění ale trénovali 
v Říčanech pod dozorem reprezentanta Michala Schlangera.
Jak hodnotíte toto zásadní soustředění před jarní se-
zonou?
Soustředění v Ústí nad Orlicí hodnotím velmi pozitivně, 
protože byla vidět na hráčích obrovská chuť a výborná ná-
lada, stejně jako hecování starších kluků a disciplína mla-
ďasů. Jsem hlavně strašně rád, že se nám vrátila pohoda 
a také se utužila výborná parta.
Na co jste se na soustředění herně zaměřili?
Soustředění jsem zaměřil jak na individuální dovednosti, 
obranu, tak i hlavně na celkový pohyb ve hře. Myslím, že 
hlavně mladším klukům to hodně pomohlo, jak v  praxi 
na hřišti, tak i u tabule a nákresů.
K  soustředění patří i  křest nováčků. Proběhl i  letos? 
A pokud ano, kdo se při něm nejvíce zaskvěl?
Každý nový hráč, který jede poprvé s „áčkem“ na soustředě-
ní, musí samozřejmě projít křestem. Letos jich bylo asi sedm 
a úroveň zpěvu byla opravdu vysoká a musím říct, že jsem 
zjistil, že máme v týmu opravdu zpěváky. Je super sledovat 
generace, jak se to mění i v žánru, kdy se začalo na „Co jste 
hasiči“ a letos už je to na skupinách Chinaski, Kabát a jiné. 
No prostě skvělý zážitek, který pochválil i prezident klubu, 
a sám přiznal, že mladí jsou na tom se zpěvem lépe.
Mountfield jde do jarní části extraligy ze šestého místa 
v tabulce, na čtvrtou pozici znamenající postup do play-
-off ztrácí tři body. Jiný cíl než postup nemůžete mít...
Začínáme v Brně na Dragonu, kde bude určitě jako vždy 
výborná atmosféra, ale domácí jsou na domácí půdě hod-
ně silným celkem, ale pro nás to bude výborná prověrka 
hned na začátku a věřím, že to úspěšně zvládneme a na-
startujeme vítěznou sérii. Jednoznačně se budeme snažit 
se probojovat do play-off.
Na soustředění se objevily i nové tváře v realizačním týmu...
Ještě bych chtěl poděkovat trenérovi muay thai boxu Jir-
kovi Mejstříkovi, který se stará nově o kondiční přípravu, 
a  našemu masérovi Ivoši Roušarovi, který nám pomohl 
na soustředění a zvládl po celou dobu udržet kluky v po-
hodě a kondici.

Vít Chalupa

ragbyový mountfield čeká dramatický boj o play-off

Říčanský Mountfield připraven ke startu do jarní sezony.

Pořadí po podzimní části extraligy – po 9. kolech:
1. Praga Praha 42 bodů, 2. Tatra Smíchov 34, 3. JIMI Vyškov 33, 
4. Sparta Praha 17, 5. Slavia Praha 16, 6. Mountfield Říčany 14, 
7. Mariánské Hory 12, 8. dragon Brno 9.

Domácí zápasy Mountfieldu Říčany na jaře 2015 
28. března: proti Pragovce, 2. května: proti Slavii Praha. 
začátky utkání jsou v 15.00 hodin.

Program jarní části extraligy ragby
11. kolo – 28. března: Mountfield Říčany – Praga Praha, JIMI 
Vyškov – Mariánské Hory, Tatra Smíchov – dragon Brno, Slavia 
Praha – Sparta Praha.
12. kolo – 18. dubna: Sparta Praha – Mountfield Říčany, 
Mariánské Hory – Slavia Praha, Praga Praha – Tatra Smíchov, 
dragon Brno – JIMI Vyškov.
13. kolo – 2. května: Mountfield Říčany – Slavia Praha, dragon 
Brno – Mariánské Hory, JIMI Vyškov – Praga Praha, Tatra Smíchov 
– Sparta Praha.
14. kolo – 9. května: Mariánské Hory – Mountfield Říčany, Slavia Praha 
– Tatra Smíchov, Sparta Praha – JIMI Vyškov, Praga Praha – dragon Brno.
Semifinále prvních čtyř týmů základní části se hrají 23. května, 
finále, a o bronz 30. května.
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Kaleidoskop Jana rejžka
Čtvrtek 23. 4., 18.00, oddělení pro dospělé,  vstup volný

Knihovna uvádí klubový pořad jedné z nepřehlédnutelných osob-
ností, novináře, spisovatele, moderátora a kritika Jana rejžka. 

Jan Rejžek proslul už v 70. letech 
svými mnohdy nekompromisní-
mi kritikami v časopise Melodie. 
Hlavní hvězdy tehdejšího popu 
nijak nešetřil, což se nezřídka 
odrazilo i  v  osobních a  pracov-
ních vztazích („Tehdy bylo běž-
né, že když vyšla nepříznivá kri-

tika, tak ne ten zpěvák, ale nějaký jeho spolupracovník, 
který měl někde prsty, volal svým kamarádům na  ÚV.“ 
– J.R.). Dokázal však ocenit zajímavou tvorbu, vznikají-
cí zejména v okruhu umělců z nezávislé scény, a snažil se 
přispívat k rozvoji v této oblasti. Od roku 1979 připravil 
na 900 poslechových pořadů v klubech po celé republice, 
příležitostně uváděl rockové a  folkové festivaly včetně 
festivalu v Lipnici nad Sázavou v roce 1988, kde na závěr 
pozval na pódium tehdejšího předního disidenta Václava 
Havla. Přispíval také do  samizdatových Lidových novin 
a aktivně se zapojil do vzniku petice Několik vět.
Po listopadu 1989 byl úředníkem v sekci vnitřní politiky 
v Kanceláři prezidenta republiky, pak tiskovým mluvčím 
politické strany ODA, pak krátce redaktorem zpravodaj-
ství Československé televize, později redaktorem českého 

vysílání rádia Svobodná Evropa. Donedávna pracoval pro 
bývalý Český rozhlas 6, kde připravoval hudební pořad 
Kaleidoskop a  také Kritický klub Jana Rejžka, kde se se 
svými hosty kriticky vyjadřoval ke kulturním událostem. 
Kritický klub byl v  podstatě pokračováním podobného 
pořadu Katovna, který připravoval společně s  Vladimí-
rem Justem v České televizi (pořad však byl po neshodách 
s  vedením České televize zrušen). Pravidelně také píše 
sloupky do Lidových novin.
Své názory nijak nezměnil a vyjadřuje je bez autocenzury, 
takže ani po změně režimu neubylo těch, kteří ho „nemu-
sejí“ či s ním dokonce vedou soudní spory. Známá je např. 
jeho pře se zpěvačkou Helenou Vondráčkovou, o  které 
prohlásil, že za svůj polistopadový comeback zřejmě vdě-
čí zachovalým kontaktům na dřívější mafiány. Příliš přátel 
si nezískal ani označením nedávno zemřelého skladatele 
Petra Hapky jako „přeceněného kýčaře“. 
Jan Rejžek je také autorem knih a studií, zmiňme např. Mari-
lyn Monroeová (1987), Vladimír Menšík (1987), Jam session 
na Starém bělidle (1988), Peter Sellers (1988), To byl Fran-
tišek Horáček (1993), Z mého deníčku: 1984–2003 (2005), 
Nic moc (2007), Z mého Deníčku 2: 2003–2009 (2010).
Při pořadu Jan Rejžek připomene zajímavé knižní tituly 
v záplavě novinek, které vycházejí, vzpomene výročí týd-
ne, předvede zajímavé ukázky opravdu kvalitní domácí 
i zahraniční tvorby, té, které se komerční média spíše vy-
hýbají. A samozřejmě zodpoví dotazy návštěvníků.
Nenechte si ujít setkání s touto zajímavou, nevšední osobností !
(Vladimír Levický, s použitím pramenů z Wikipedie)

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 

Co se děje v kultuře
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Aukce profesionálního 
umění v Kotelně následovaná 
festivalem amatérů

Dubnová Kotelna se ponese ve zname-
ní internetové aukce, ve které se budou 
dražit díla současných profesionálních 
výtvarníků. Příznivci umění tak můžou 
získat do  interiéru krásný umělecký 
originál. Všechna dražená díla budou 

ke zhlédnutí v prostorách galerie. Auk-
ce bude spuštěna 3. 4. a potrvá do 23. 4. 
V této době můžete díla dražit na inter-
netových stránkách galerie. 
Osmého května začíná v  galerii Ko-
telna již 8. ročník Festivalu ama-

térské tvorby. V  tuto chvíli probíhá 
výběr a  příjem obrazů. Výstava vy-
braných prací proběhne v  termínu 
od 8. do 30. května. Podmínky účasti 
pro výtvarníky najdete na  stránkách 
galerie www.galeriekotelna.cz

Koncert Tomáše Pfeiffera na Vodnář-
ský zvon je jedinečným souzněním 
hráče a nástroje, tvoříc tak neopako-
vatelný umělecký zážitek. Návštěv-
níci koncertu uvidí neobvyklý multi-
mediální projekt spojující historický 
nástroj Vodnářský zvon s  filmovým 
doprovodem. Příběhy pro jednotlivé 
skladby koncertu jsou inspirovány 
každodenním životem.
V  tónech tohoto nástroje – Vodnář-
ského zvonu – lze prožívat hloubky 
rezonance, která dle odkazu dávných 
mistrů kladně působí na celou bytost 

i  okolní prostor. Na  závěr koncertu 
budete mít možnost vidět Vodnářský 
zvon zblízka a pozorovat krásu vodní 
hladiny, která při fortissimech levitu-
je v  tisících kapičkách, nebo vytváří 
rezonanční obrazce. Nástroje se lze 
i zlehka dotknout a vnímat jeho vib-
raci přímo.
Pokud budete chtít zažít jedinečný 
kulturní zážitek, jste srdečně zváni 
na  koncerty Společná věc. Předpro-
dej vstupenek: e-shop www.dub.cz, 
info@kclabut.cz, tel. 323 602 456 …
info: tel: 728 158 153

Koncert společná věc: Hra na VODNáŘSKý ZVON
Přijměte pozvání na koncert Společná věc, který se  
uskuteční v Říčanech v KC Labuť dne 28. 4. 2015 v 19 hod.
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LADŮV KRAJ A OKOLÍ...
KULTURNÍ A SPORTOVNÍ KALENDÁŘ
www.maks-ricany.cz | 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 12. 4. Říčany Bomba v depozitáři – Výstava v muzeu, kde se odkryjí poklady nashromážděné za posledních 100 let.
1. 4. Říčany 20.00 Olympic – Permanentní Tour – Koncert v Kulturním centru Labuť.
4. 4. Říčany 14.00 

–17.00
Velikonoční odpoledne v muzeu – Výroba originální velikonoční dekorace – plstěné hnízdo 
a vajíčka. Vstupné 80 Kč, rodinné vstupné 150 Kč. Muzeum.

5. 4. Zvánovice 10.00 
–16.00

Velikonoční neděle pro děti i dospělé – Živá hudba, malování vajíček, hledání pokladu 
a mnoho dalších překvapení. Vstup zdarma, Legner Hotel Zvánovice.

8. 4. Uhříněves 19.30 Asonance – Koncert známé skupiny, která působí na české folkové scéně od roku 1976. 
Vstupné 250 Kč, balkon 200 Kč. Divadlo U22

10. 4. Říčany 19.00 Islám a my – Přednáška Pavla Hoška ve Volnočasovém Centru Na Fialce, vstpné dobrovolné.
11. 4. Strančice 14.00 

–17.00
Burza Strančice – Burza dětského oblečení a výbavy, jaro – léto 2015 v základní škole.  
Příjem věcí k prodeji v pátek 10. 4. od 16 do 19 hod, výplata a výdej neprodaných věcí  
v neděli 12. 4. od 15 do 16 hod.

11. 4. Obce LK 9.00 Čistý Ladův kraj – Jarní úklid obcí a přírody v jejím okolí. Podrobné informace na úřadech 
jednotlivých obcí. V Říčanech sraz u sokolovny v Radošovicích.

11. 4. Říčany 8.45 Přespolní běh kolem Olivovny – 3. ročník běhu pro děti od 4 do 15 let. Pořádá T.J. Sokol 
Říčany a Radošovice, hlavní partner Olivova dětská léčebna o.p.s. Start u Olivovny.

12. 4. Říčany 7.33 Nedělní pochod s Líbou – Turistický pochod Lojovice–Kamenice–Těptín–Borek, 15 km. Odjezd 
vlakem ze  Říčany v 7.33 hod. Přihlášky na tel. 723 513 431 nebo libuse.rohoskova@centrum.cz.

12. 4. Ondřejov Port de bras a pilates – Cvičení s Katkou Kaňkovou. Sportovně-kulturní centrum.
14. 4. Uhříněves 17.00 Drum Circle aneb bubnování nás baví! – Společné bubnování s facilitátorem Petrem 

Šušorem. Skupinové bubnování nevyžaduje žádné předchozí hudební zkušenosti. Kapacita 
max. 30 osob, vstupné 120 Kč, dítě 60 Kč. Divadlo U22

15. 4. Říčany 20.00 Radůza – Koncert v Kulturním centru Labuť
16. 4. Uhříněves 15.00 Kavárenské posezení s dílnou – pletení z pedigu – Posezení v kavárně – pletení z pedigu, 

vstupné 100 Kč. Divadlo U22.
17. 4. Říčany 20.00 Abba World Revival – Koncert známé revivalové kapely s nestárnoucími hity. Kulturní 

centrum Labuť.
17. 4. Štiřín 19.30 Ondřej Havelka a Melody Makers – Koncert s programem, který nese název „Potkal jsem 

svůj sen!“. Zámek Štiřín.
18. 4. Pacov 9.00 Otvírání studánek – Tradiční úklid a čištění studánek. Sraz u Srnčího paloučku, rukavice 

s sebou. Informace na www.osricany.cz.
18. 4. Říčany 7.00 K pramenům Rokytky – Turistický pochod.
18. 4. Říčany 15.00 Setkání motorkářů – Setkání začne Bohoslužbou v kostele sv. Petra a Pavla a bude 

pokračovat na Masarykově náměstí.
19. 4. Říčany 14.00 Den Země – Odpoledne pod širým nebem pro děti i dospělé. Louka u Říčanské hájovny, 

bohatý program. Koná se za každého počasí.
20. 4. Kamenice 19.30 Karel Plíhal – Folkař, šansoniér i bavič v jedné osobě – směs písniček starých v nových 

aranžích a písniček z nového alba Vzduchoprázdniny. Kulturní dům.
24. 4. Říčany 20.00 Sto zvířat – Koncert kapely, která slaví 25 let. Křest nového alba DVACET PĚT. Kulturní 

centrum Labuť.
24. 4. Kunice 20.00 Oldies 80“ a 90“ – Písničky na přání nejen z 80. a 90. let. Vstupné 70 Kč, Zámek Berchtold.
25. 4. Pacov 9.00 Oslava Dne Země – Úklid podél silnice Pacov – Březí, sraz na konci třešňovky. Více 

informací na www.osricany.cz.
25. 4. Říčany 15.00 Zpíváme a tančíme s Míšou – Minidiskotéka v zoo s Míšou Růžičkovou. Kulturní centrum Labuť.
25. 4. Říčany 9.00 Festival řemesel a slavnosti bylinek – 3. ročník oslav jara na Masarykově náměstí. Bohatý program.
25. 4. Štiřín 10.00 MCC Kros Štiřín – 5. ročník přespolního běhu ve všech věkových kategoriích o poháry nejlepších 

atletů světa. Louky mezi Všedobrovicemi a Štiřínem. Start nejmladších účastníků v 10 hod.
25. 4. Velké 

Popovice
10.00 

–17.00
Krajinou barona Ringhoffera – Turistický pochod naučnou stezkou s prohlídkou pivovaru 
a křtěním nově narozených kůzlat.

27. 4. Kamenice 9.00 Když jde kůzle otevřít – Pohádku pro děti od 3 do 10 let hraje Hravé divadlo Brno. Kulturní dům.
28. 4. Říčany 19.00 Koncert Společná věc – Kulturní centrum Labuť
30. 4. Kunice Pálení čarodějnic – Velké pálení čarodějnic a opékání buřtíků. K poslechu a tanci hraje 

kapela Žízniví Dubáci. Zámek Berchtold.
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Výstava „bomba 
v depozitáři“
27. ledna až 12. dubna 
Využijte poslední příležitost navštívit 
výstavu a vyzkoušet si, jak se restau-
ruje zlacený rám, jak se v pravěku vy-
ráběly kamenné sekerky nebo jak ar-
cheologové skládají nalezené střepy. 
V  badatelském koutku se mimo jiné 
dozvíte, jak pátrat v  historii svého 
rodu nebo města.

Den Země na Říčanské 
hájovně
19. dubna od 14 do 17 hodin
Již tradičně pořádáme oslavu Dne 
Země na  louce u  Říčanské hájovny, 
tentokrát na téma půda. Rok 2015 byl 
totiž OSN vyhlášen Mezinárodním 
rokem půdy. Připravujeme bohatý 
program pro malé a velké – divadlo, 
živá hudba, lukostřelba, soutěže a díl-
ny, orientální čajovna, oheň, pečení 
chleba ve venkovní peci, mikrosko-
pování půdních organismů. 
Pořádá Muzeum Říčany ve spolupráci 
s  Ekocentrem Říčany a dalšími orga-
nizacemi za podpory města Říčany.  

čtvrtek 9. 4. 14.00 až 17.30
Didaktické centrum geologie, krátce 
geopark, na zahradě 1. ZŠ Říčany při-
vítá první návštěvníky. Muzeum Říčany 
ve spolupráci s 1. ZŠ Říčany a městem 
Říčany vás zvou na slavnostní otevření 
a následující Den otevřených dveří.
V geoparku najdete stanoviště s typic-
kými horninami z celé České republi-
ky i  z  okolí Říčan, jako čedičové var-
hany nebo zvrásněné vrstvy vápenců. 
Můžete zde odkrývat kosti dinosaurů 
a  obrovské schránky hlavonožců, vy-
zkoušet rýžování zlata, pozorovat 
vznik meandrů a mnoho dalšího.
Geopark bude sloužit nejen k  výuce 
geologie, ale také jako říčanská „mi-

nibotanická“ zahrada, ve které nalez-
nete více než 100 druhů rostlin.
Ve venkovní učebně je geologická labo-
ratoř a vzorkovna, kde můžete sledovat 
řezání a broušení kamenů. Zároveň je 
zde jedinečná možnost pozorovat mi-
nerály v polarizačním mikroskopu.
Každý návštěvník může v  den ote-
vření, ale i  následně v  průběhu 
letošního roku, donést svůj kamí-
nek (třeba oblázek z  dovolené). 
Ten bude vsazen na speciální místo 
a stane se vaší součástí geoparku.
Jakub Halaš

Sobota 4. dubna 14.00–17.00
Chcete strávit v  muzeu příjemné 
odpoledne s  dětmi, či bez nich? 
Přijďte si vyrobit originální veliko-
noční dekoraci – plstěné hnízdo 
a  vajíčka, prohlédnout výstavu 
a chvilku posedět.  
Vstupné 80 Kč
Rodinné vstupné 150 Kč 

 V ceně vstupenky je: 
Dílna Velikonoční plstění
Vstupné na výstavu Bomba  
v depozitáři  

Dílnu povede Edita Ježková
Rezervace vítána: edita.jezkova@
muzeum.ricany.cz, 323 603 161 

OTVíráme DIDAKTICKÉ CeNTrUm GeOLOGIe

Příměstské tábory 
na Říčanské hájovně:
Pro děti od 7 do 12 let (od ukonče-
né 1. třídy).
Přírodovědný tábor:  
Plavba za dobrodružstvím
13.–17. července, od 8.30 do 16.30 h
Tábor s řemeslem a vědou:  
Krok do neznáma
10.–14. srpna, od 8.30 do 16.30 h
Bližší informace na http://www.
ricany.cz/org/muzeum/  
Přihlášky dětí na e-mailu:  
edita.jezkova@muzeum.ricany.cz

ODPOLeDNe V mUZeU: Velikonoční

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
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Éra vysokých jízdních kol je spoje-
na s dobou od 70. do 90. let 19. sto-
letí. Z této doby pochází i toto kolo, 
patrně zahraniční provenience 
(kola se do Čech dovážela z Němec-
ka a Anglie). Nejznámějším českým 
velocipedistou byl Josef Kohout, 
který kola i vyráběl. V rodinné tra-
dici pokračovali i jeho synové.
Vysoké jízdní kolo i v době své největ-
ší slávy působilo spíše jako atrakce. 
Máme zprávy o veřejných ukázkách 
jízdy velocipedistů v Českém Brodě 
nebo v  Kostelci nad Černými lesy. 
Obdobně tomu mohlo být i  na  Ří-
čansku, i  když doklady chybí. Ra-
došovice a Říčany náležely od konce 
Rakouska-Uherska k vyhledávaným 
výletním místům, rozkvět výletnic-
tví nastal ovšem až během první re-

publiky. V této době byla již vysoká 
jízdní kola anachronismem, navíc 
na  klasické výlety nebyla vhodným 
dopravním prostředkem. 
Jízdní kola mají historii poměrně 
krátkou. K jejich vynálezu došlo až 
během první poloviny 19. století 
v  Německu („draisina“ poháně-
ná odpichováním nohou od země), 
Francii a Anglii. Je zajímavé, že první 
bicykly se těm dnešním podobaly tva-
rem více než zde představované vyso-
ké jízdní kolo. Konstrukce původních 
kol byly do značné míry dřevěné, podíl 
kovových částí se však rychle zvyšo-
val. Nedlouho po polovině 19. století 
byl znám již i řetězový pohon na zadní 
kolo, tehdy se ovšem neujal. Naopak 
docházelo ke  zvětšování předního 
kola a vzniku vysokého jízdního kola. 

Vlastnit takový velocipéd bylo v ně-
kterých vrstvách otázkou prestiže. 
Jízda ovšem nebyla příliš pohodl-
ná a  riziko zranění při případném 
pádu velké. Koncem 19. století se 
prosadil řetězový pohon a  začala 
éra ztv. „roverů“, tedy klasických 
kol, jak je známe dnes. Tato kola již 
mohly využívat široké masy včetně 
žen a dětí.

Martin Hůrka

Co se děje v kultuře

Ze SbíreK mUZeA / Vysoké jízdní kolo

Kurzy šití 
Zkoušíte šít na stroji a chcete se zdo-
konalit? Připravili jsme kurzy pro mír-
ně pokročilé. Kurzy na sebe navazují, 
ale je možné se hlásit i  na  jednotlivé 
termíny. Konzultace k  výběru vhod-
ných látek a střihů před lekcí, případ-
ně domluva o zajištění látek, je možná.

Střih na sukni 
středa 8. dubna 17.30–19.30 
Nakreslení střihu, úpravy, různé typy 

střihu na sukni. S sebou: tužka, trojú-
helníkové a dlouhé pravítko. 
Cena lekce 250 Kč.

Šijeme letní sukni nebo šaty
neděle 12. dubna 13.30–17.30
S sebou: látka (bavlna nebo šatovka), 
střih (z předchozí lekce nebo z domo-
va). Cena lekce 500 Kč.

Práce se střihy
středa 15. dubna 17.30–19.30
Jak se pracuje se střihovou přílohou, 

úpravy střihů. S sebou: tužka, trojú-
helníkové a dlouhé pravítko. 
Cena lekce 250 Kč.

Šijeme kabelku 
neděle 26. dubna 13.30–17.30
S sebou: Alespoň dvě barvy látek. 
Cena lekce 500 Kč.

Kurzy lektoruje Jana Šebestová. 

Rezervace nutná: edita.jezkova@mu-
zeum.ricany.cz, 323 603 161

CyKLUS ČTeNí 
STArýCH TexTů
pondělí 13. 4., 27. 4., 11. 5., 25. 5. 
od 18 hodin

Cvičení jsou vhodná jako doplněk 
k  cyklu TVORBA RODOKMENU. 
Jsou určena laickým zájemcům o histo-
rii, obecním kronikářům či studentům 
historických oborů, kteří se chtějí se-
známit s písmy 16.–19. století. Důraz 
bude kladen na novogotická písma.
Vstupné: 100 Kč (na celý kurz 350 Kč) 
Lektoruje Martin Hůrka. 
Rezervace: martin.hurka@muze-
um.ricany.cz, tel.: 604 237 175

CyKLUS PŘeDNáŠeK KOLem SVĚTA: Alsasko
úterý 21. dubna od 19 hodin

Alsasko nás fascinuje rušnou histo-
rií, kdy je po několik generací střída-
vě součástí Německa nebo Francie. 
Seznámíme se s podzemím Magino-
tovy linie, s  pohořím Vogézy i  s  tra-
dičním vinařstvím. Malebné vesnice 
jsou vyzdobeny květinovou výzdo-
bou, jakou nelze spatřit nikde jinde 
v Evropě. V závěru na kole projedeme 
Štarsburkem, jedním ze sídel Evrop-
ského parlamentu i Rady Evropy.
Promítat a vyprávět bude Ivo Petřík.
Vstupné 50Kč
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Historie v obrázcích

Prosím
e vlastníky historických fotografií (od konce 19. století po listopad 1989), o zapůjčení či darování m

uzeu. 
zapůjčené fotografie budou po naskenování vráceny m

ajiteli. 
Foto: archiv M

uzea Říčany

unikátní snímky vily v Kolovratské ulici, mezi ulicemi Purkyňova a V Řešetě, pochází zřejmě z počátku 20. století.   
Na horním snímku, z archivu muzea, vidíme vilu napravo od střechy bývalého mlýna.
Spodní snímek přinesla do muzea žena, která zde dříve bydlela. V popředí možná sedí rodina Melounových  
– stavitelé a první obyvatelé objektu. Později ve vile bydlela rodina rosenbergových a různí nájemci. 


