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Hlavní téma:

Řídím Říčany
Projekt umožní občanům 
rozhodovat



Alexandra Páral
zastupitelka

Vážené čtenářky a čtenáři, říčanští občané, je mi potěšením zhostit se květnového úvodníku Říčanské-
ho kurýru.
Mnozí z vás mě znají jen jako opoziční zastupitelku. Svou roli beru vážně a odpovědně. Fungující obec, 
formovaná diskuzí zastupitelů z koalice i opozice, je dle mého názoru základem pro svůj rozvoj a pře-
devším spokojenost občanů. 
Již v minulosti jsem do našeho města přivedla několik zajímavých a užitečných projektů. „Podnikavé 
ženy v Říčanech“ patřil k těm nejviditelnějším. Zaměřoval se na ženy po mateřské a rodičovské dovo-
lené, které se rozhodly nespoléhat se na nalezení pracovního místa jako zaměstnankyně (což je pro 
maminky vždy trochu složité), ale vzaly svůj osud do  vlastních rukou a  rozhodly se začít podnikat. 
S  velkým potěšením jsem sledovala, jak tento projekt nastartoval sebevědomí a  odhodlání více než 
stovky účastnic. Součástí projektu byla oblíbená neformální setkání aktivních žen, tzv. networkingová 
setkání, v  rámci kterých jsme si vyměňovaly zkušenosti, nápady či domlouvaly budoucí spolupráci. 
Přestože projekt již skončil, tato setkání budou pokračovat i v letošním roce. V současné době již s ko-
legyněmi ladíme jejich finální podobu. Všem zájemkyním, které se již nyní do networkingových setkání 
přihlašují, děkuji za trpělivost a podporu, kterou nám vyjadřují. 
V těchto dnech mám pak radost z naší nové aktivity. Předposlední dubnový víkend se nám podařilo 
s říčanskými ženami uskutečnit „Charitativní bazárek pro dobrou věc“. Návštěvnice bazárku si mohly 
koupit trendové módní kousky za velmi příznivé ceny a ještě k tomu pomoci dobré věci. Za kompletně 
celý výtěžek akce se totiž pořídí užitečné věci pro děti z dětského domova. Náš první charitativní bazá-
rek se konal v sále Leisure Club Olšanky a po celou dobu panovala skvělá atmosféra s vědomím toho, že 
uděláme radost sobě i dětem, které to potřebují. Všichni, kdo přispěli jakoukoliv měrou na uskutečnění 
této charitativní akce, si zaslouží velké díky. Už nyní se těším na další akce podobného charakteru. 
Přeji nám všem krásné jaro plné dobré nálady.

Slovo úvodem
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u Zastupitelstvo schválilo předloženou plánovací 
smlouvu a  dohodu o  poskytnutí příspěvku na  infra-
strukturu mezi městem Říčany a  společností Na  Fi-
alce, s.r.o., na  základě stavebního záměru ZŠ a  MŠ 
Magic Hill. Plánovací smlouva řeší rozsah budova-
né infrastruktury, termíny převodu infrastruktury 
do  majetku města a  případné sankce. Dohoda o  po-
skytnutí finančního příspěvku řeší způsob úhrady 
tohoto příspěvku ve  výši 1.879.650 Kč nefinančním 
plněním, dále zastupitelstvo souhlasilo s  vydáním 
kladného stanoviska města v  souladu s  podmínkami 
města ve  výše uvedených dokumentech a  pověřilo 
Ing. Michaličku podpisem tohoto stanoviska. 

u Zastupitelé schválili závěrečný účet města za rok 2014 
a účetní závěrku města sestavenou k rozvahovému dni 
31. 12. 2014.

u Zastupitelstvo schválilo rozdělení finančních prostřed-
ků v rámci 1. kola grantového řízení 2015, vzorovou ve-
řejnoprávní smlouvu o poskytnutí grantu (dotace) pro 
grantová řízení realizovaná na základě grantové směr-
nice č.2/2014 na období roku 2015 a posílení granto-
vého fondu o  720 tisíc Kč z  rezervy FRM na  realizaci 
investičních projektů.

u Zastupitelé schválili investiční záměr na akci „Rekon-
strukce mostu přes trať ČD v  ul. 5. května, Říčany“ 
s finančními náklady na realizaci ve výši 13 397 120 Kč 
vč. DPH a investiční záměr na akci Odbahnění rybníka 
Rozpakov a Srnčí v Říčanech.

u Zastupitelstvo schválilo doplnění zadání změny č. 1 
územního plánu Říčany o prověření změny funkčního vy-
užití pozemku č. 471, 472, 445/4 v k. ú. Strašín na umís-
tění veřejného dětského hřiště, dále schválilo předložený 
návrh zadání změny č. 1 RP lokality Větrník I.

u Zastupitelé prohlásili, že návrh změny č. 2 regulační-
ho plánu lokality Voděradská není v rozporu s výsled-
ky jeho projednání a  s  požadavky uvedenými v  § 68 

odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění, a dále 
schválili v souladu s § 6 odst. 5 písm. d, v souladu s § 
69 a v souladu s § 71 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu, a podle § 171 
a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v souladu 
s § 84 odst. 2 písm. x) zákona č. 128/2000 Sb., o ob-
cích, opatření obecné povahy, kterým se vydává změna 
č. 2 regulačního plánu lokality Voděradská.

u Zastupitelstvo schválilo předložený návrh zadání změ-
ny č. 3 RP lokality Voděradská a předložený návrh za-
dání regulačního plánu Stará náves.

u Zastupitelé schválili uzavření smlouvy řádné na  slu-
žebnost inženýrské sítě uložení stavby splaškové kana-
lizace a vodovodu na pozemku parc. č. 432/279 v k.ú. 
Strašín u  Říčan mezi městem Říčany a  A.P. Capital, 
s.r.o., za  jednorázovou úplatu ve  výši 17.100 Kč vč. 
DPH, a souhlasili s jejím podpisem.

u Zastupitelstvo schválilo uzavření nové dohody firmě 
JRSK, s.r.o., o  uznání a  vypořádání dluhu na  částku 
296  221 Kč s  tím, že o  případném prominutí smluv-
ní pokuty rozhodne ZmŘ po  splacení dlužné částky 
296 221 Kč.

u Zastupitelé pověřili starostu města Mgr. Vladimíra Ko-
řena jednáním s hl. m. Prahou ve věci:
Převodu zakladatelských práv a  povinností na  měs-
to Říčany, které by se tak stalo jediným zakladatelem 
obecně prospěšné společnosti Olivovy dětské léčebny, 
o.p.s.
Uzavření smlouvy o  spolupráci mezi hl. m. Prahou 
a městem Říčany, která bude garantovat:
– Poskytování obecně prospěšných služeb, a  to zdra-

votních a sociálních služeb pro děti a mládež; a  to 
především dětí s trvalým pobytem v Praze;

– Trvání nájemní smlouvy mezi hl. m. Prahou, jako 
pronajímatelem nemovitostí, a nájemcem Olivovou 
dětskou léčebnou, o.p.s., po dobu existence nájem-
ce a plnění jeho poslání;

– Závazek pronajímatele hl. m. Prahy poskytovat fi-
nanční prostředky min. ve výši získaného nájemné-
ho v  každém kalendářním roce účelově na  činnost 
Olivovy dětské léčebny, o.p.s.;

– Závazek pronajímatele hl. m. Prahy zajišťovat opra-
vy pronajatého majetku nad rámec běžné údržby 
a oprav;

– Zastoupení hl. m. Prahy ve  správní a  dozorčí radě 
Olivovy dětské léčebny, o.p.s., v případě zájmu, a to 
max. 1 místo v dozorčí radě a 2 ve správní radě.

u Zastupitelstvo souhlasilo s  uvolněním částky 1.555 
tis. Kč z rezervy Fondu rozvoje města na navýšení roz-
počtového výdaje na  dostavbu areálu volnočasových 
aktivit Pacov s  tím, že na  podílu vlastních zdrojů se 
bude město a Osadní výbor Pacov podílet každý s tím, 
že svoji spoluúčast bude OV Pacov s ohledem na svoje 
finanční možnosti splácet po dobu udržitelnosti projek-
tu, tj. po dobu 5 let.

Kompletní zápis naleznete na www.ricany.cz.

Krátce z dubnového jednání Zastupitelstva města Říčany

Pozvánka 
pro říčanskou veřejnost na

řádné zasedání
Zastupitelstva města Říčany

středa 13. 5. 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

Informace z radnice
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Krátce z rady 17. 3. 2015
u Radní vzali na vědomí odstoupení MUDr. Filipa Sva-

toše z funkce člena správní rady Olivovy dětské léčeb-
ny, o.p.s., k 17. 3. 2015, a současně jmenovali členem 
správní rady Olivovy dětské léčebny, o.p.s., PhDr. He-
lenu Hnilicovou, Ph.D.

Krátce z rady 19. 3. 2015
uRada souhlasila s uvolněním částky ve výši 118.580 Kč 

z rezervy Rady města Říčany na zabezpečení zpracová-
ní „Vyhledávací studie retenčních kapacit na spádovém 
území Říčany“.

u Radní souhlasili s uzavřením smlouvy o dílo mezi měs-
tem Říčany jako objednatelem a  zhotovitelem Prostav, 
s.r.o., na dokončení rozestavěného objektu MŠ Zahrád-
ka na pozemku města Říčany p.č. 725/10 v k.ú. Říčany 
u Prahy za celkovou cenu 6.996.040,50 Kč včetně DPH.

Krátce z rady 26. 3. 2015
u Radní schválili výši výdajů na  žáka v  základních ško-

lách Říčany za rok 2014:
– I. ZŠ Říčany, Masarykovo nám. 71,  

okres Praha-východ 2 175,00 Kč
– ZŠ Říčany, Bezručova 94,  

okres Praha-východ 2 371,00 Kč
– ZŠ u Říčanského lesa,  

okres Praha-východ 7 808,00 Kč
– ZŠ Nerudova, Říčany,  

okres Praha-východ 7 591,00 Kč
u Rada schválila výši výdajů na  dítě v  mateřských ško-

lách Říčany za rok 2014:
– MŠ Srdíčko, E. Beneše204/41, Říčany 24 717 Kč
– MŠ U Slunečních hodin, Štefánikova 1616/13, 

Říčany 29 677 Kč
– MŠ Čtyřlístek, Domažlická 1656/52, Říčany 

26 363 Kč
u Radní schválili udělení výjimky žadateli panu 

Čamrdovi a  Nevickému, kteří jsou provozovateli re-
staurace Sport, Černokostelecká 1/44, Říčany, a to v 
sobotu a neděli od 00.00 hod. do 04.00 hod. od 1. 4. 
2015 do  30. 4. 2015 z  OZV města Říčany č. 3/2011 
o některých podmínkách pro pořádání veřejnosti pří-
stupných akcí a o  jiných opatřeních k zajištění veřej-
ného pořádku v  rozsahu dle rozhodnutí uvedeného 
v  příloze tohoto usnesení. RmŘ souhlasí s  návrhem 
p.  Čamrdy na  zvýšení bezpečnosti, které se zavázal 
realizovat:
– Zavedení vstupného po 00.00 hodině ve výši 50 Kč /

od 1. 4. 2015/
– Zavedení dvoučlenné profesionální pořádkové služ-

by /od 1. 4. 2015/
– Instalace osvětlení před hlavním vchodem  

/od 1. 4. 2015/
– Vybudování zadního vchodu do dvora, který bude 

po 24. hodině jediným přístupem do podniku  
/do 30. 4. 2015/. 

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 6. 5.

u  se starostou Vladimírem Kořenem  
nově každou třetí středu v měsíci, 17–19 h. 
Tento měsíc bude 20. 5.

u  s místostarostkou Hanou Špačkovou 
každou čtvrtou středu v měsíci, 17–18 h. 
Tento měsíc bude 27. 5.

u Rada souhlasila s pořádáním jednoho ze závodů orien-
tačního běhu seriálu Pražský pohár žactva „Dny s ma-
pou v  pražských lesoparcích – Žaket pražský pohár 
žactva 2015“ v lesoparku v Říčanech, který se uskuteč-
ní v termínu 13. 5. 2013 od 16.00 do 18.00 hodin.

Krátce z rady 2. 4. 2015
u Rada souhlasila s uzavřením dodatku č.1 ke SoD na za-

jištění autorského dozoru na  projekt „Výstavby nové 
MŠ Zahrádka v  Říčanech“ s  firmou Omega project, 
s.r.o., za cenu 60.000 Kč bez DPH.

u Radní schválili uzavření nájemní smlouvy na pronájem 
části prostoru sloužícího podnikání o  rozloze 344,80 
m2 v  čp. 1619 Komenského nám. v  Říčanech – pro-
dejna potravin mezi městem Říčany jako pronajíma-
telem a firmou UNIKOM, a.s., jako nájemcem za cenu 
40 000 Kč měsíčně + DPH v zákonné výši na dobu neu-
rčitou se zpětnou účinností od 1. 3. 2015.

u Rada souhlasila s uvolněním částky ve výši 35.211 Kč 
z  rezervy Rady města Říčany na  zabezpečení odvozu 
sedimentu včetně příměsí (a  jeho uložení na  skládce) 
a  rozhrnutí zbývající části s  urovnáním nerovností 
na pozemku 1766/1 k.ú. Říčany u Prahy.

u Radní souhlasili s navýšením kapacity ve školní druži-
ně v Základní škole u Říčanského lesa z původních 240 
žáků na 300 žáků, a to s účinností od 1. 9. 2015. 

Krátce z rady 7. 4. 2015
u Rada jmenovala za členy správní rady Olivovy dětské 

léčebny, o.p.s.: Ing. Radka Lacka a PhDr. Tomáše Kli-
neckého.

Krátce z rady 9. 4. 2015
u Radní schválili předložený návrh priorit oprav místních 

komunikací a chodníků v Říčanech pro období 2015.
u Rada schválila udělení výjimky žadateli Josefu Šubrto-

vi, který je provozovatelem hospůdky na Marvánku, a to 
v sobotu a neděli od 00.00 hod. do 02.00 hod. do 30. 6. 
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Informace z radnice
2015 z OZV města Říčany č. 3/2011 o některých pod-
mínkách pro pořádání veřejnosti přístupných akcí a o ji-
ných opatřeních k zajištění veřejného pořádku v rozsahu 
dle rozhodnutí uvedeného v příloze tohoto usnesení. 

u Radní schválili podání žádosti o dotaci na projekt „Zpra-
cování projektové dokumentace na  protipovodňová 
a další přírodě blízká opatření v povodí Říčanského poto-
ka a vyhledávací studie retenčních kapacit na spádovém 
území Říčan“ ze Středočeského Povodňového fondu pro 
rok 2015 a zavázali se spolufinancovat uvedený projekt 
ve výši minimálně 5 % z celkových nákladů projektu a re-
zervují tyto prostředky v rezervě RmŘ.

u Rada schválila podání žádosti o  dotaci na  projekt 
„Oprava plotu fotbalového stadionu v  Říčanech“ ze 
Středočeského Fondu hejtmana a  zmírnění následků 
živelních katastrof pro rok 2015 a zavazuje se spolufi-
nancovat uvedený projekt ve výši minimálně 5 % z cel-
kových nákladů projektu a  rezervuje tyto prostředky 
v rezervě RmŘ.

u Radní schválili podání žádosti o  dotaci na  projekt 
„Výsadba izolační zeleně podél dálničního přivaděče 
II/101 a budoucí Solné stezky v Říčanech“ ze Středo-
českého Fondu životního prostředí a  zemědělství pro 
rok 2015 a zavázali se spolufinancovat uvedený projekt 
ve  výši minimálně 5 % z  celkových nákladů projektu 
a rezervovali tyto prostředky v rezervě RmŘ.

u Rada souhlasila s  podáním žádosti MěKS Říčany 
do grantového programu Středočeského kraje – 

Středočeský Fond kultury a obnovy památek, oblast 
Podpora kultury, historických akcí a slavností, a to s 
projektem „Kulturní tradice na Říčansku“. Finanční 
prostředky na  úhradu nutné spoluúčasti bude hradit 
MěKS Říčany z vlastních zdrojů.

u Radní souhlasili s  podáním žádosti Husovy knihovny 
v  Říčanech do  grantového programu Středočeského 
kraje – Středočeský Fond kultury a obnovy památek, ob-
last Podpora obecních knihoven, a to s projektem „Do-
vybavení oddělení pro děti Husovy knihovny výpočetní 
technikou“. Finanční prostředky na úhradu nutné spolu-
účasti bude hradit Husova knihovna z vlastních zdrojů. 

u Rada souhlasila se záměrem Muzea Říčany vytvořit in-
teraktivní expozici „Dobrodružství v zahradě“ v rámci 
projektu, na který bude podána žádost o dotaci z MŽP.

u Radní souhlasili se zavedením jednosměrného provo-
zu v  části komunikace U  Hřiště, k.ú. Říčany v úseku  
a směru jízdy od ul. V Chobotě po ul. Široká.

u Rada souhlasila s  uzavřením veřejnoprávních smluv 
na  poskytnutí finančního příspěvku z  Humanitárního 
fondu města poskytovatelům sociálních služeb občan-
skému sdružení Modré dveře v  Kostelci nad Černými 
lesy ve  výši 5.000 Kč, Diakonii Dubá v  Dubé ve  výši 
18.000 Kč a Dětskému krizovému centru, z.s., v Praze 
ve výši 20.000 Kč.

Kompletní zápisy naleznete na www.ricany.cz
Kompletní zápisy naleznete na www.ricany.cz

Adéla Ambrožová, kancelář starosty a tajemníka

Pozvánka na slavnostní otevření

stacionáře olGa
Město Říčany srdečně zve všechny štědré dárce, sponzory a veřejnost, 
díky jejichž pomoci byl STACIONÁŘ OLGA dostavěn, na jeho slavnostní 
otevření, které proběhne ve čtvrtek 28. května 2015 v 17 hodin 
v DPs senior, zadní budova v ulici Třebízského, Říčany, za účasti 
vedení města, zastupitelů, investora, projektanta, architekta, 
zhotovitele a dárců finančních prostředků.

V prOGrAMu 
V ySTOupí 
Josef a vilém 
vlčkovi, 
INTerpreTI 
kL ASICké hudby 
A žensk ý 
Pěveck ý sbor 
Urban l aDies.
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Před dvěma lety prošel hlavní kul-
turní stánek v Říčanech kompletní 
rekonstrukcí. Budova se nyní pyšní 
opraveným tanečním a koncertním 
sálem a  také zateplením včetně 
nové fasády. Zároveň se KC Labuť 
vrhlo do  změn svého vizuálního 
stylu. Nejdříve vznikla nová podoba 
loga a letos i nové webové stránky. 
Nová vizuální prezentace „kulturáku“ 
byla přirozeným a  logickým pokračo-
váním rozsáhlé rekonstrukce budovy, 
která zásadně změnila jeho celkovou 
tvář. Nový jednotný styl, za kterým sto-
jí grafické studio SansSerif, zahrnuje 
novou grafiku, logo i  podobu propa-
gačních materiálů. Novému designu se 
přizpůsobily i nové internetové stránky 
www.kclabut.cz, které kulturní cent-
rum spustilo letos v lednu.  
„Celková přeměna budovy ovlivnila 
různé aspekty naší činnosti, mimo jiné 
také u  webové prezentace jsme měli 
pocit, že by bylo vhodné ji tomuto no-
vému stavu přizpůsobit,“ říká ředitel 
KC Labuť Vladimír Levický. 
Nové webové stránky se vyznačují jedno-
duchou grafikou, které na úvodní straně 
dominují velká fotografie a horizontální 
navigační menu. Tzv. homepage webu 
poutá na  nejbližší hudební koncerty, 
informuje o důležitých aktualitách a uži-
vatelé zde uvidí kontaktní údaje. Samo-
zřejmostí je také ikona Facebooku, přes 
kterou se lidé mohou přidat na oficiální 
stránku KC Labuť na této sociální síti. 
„Kladli jsme důraz hlavně na přehled-
nost, přívětivost, intuitivní ovládání 

pro návštěvníky stránek a  interaktivní 
dialog s  nimi. My, uživatelé, máme 
zase možnost pružného, samostatného 
vkládání novinek a  informací. V  pří-
padě potřeby i  včetně úprav struktury 
webu,“ vysvětluje Vladimír Levický.  

Chcete nakoupit lístky 
z pohodlí domova? 
Stránky nově umožňují také online 
systém rezervace a  prodeje vstupe-
nek. Ten lidé začali využívat hlavně 
pro rezervaci lístků, kdy zhruba 30 % 
vstupenek vydaných k  prodeji si lidé 
rezervují z  domova a  potom je platí 
na místě. „Přímý nákup z domova přes 

internet se zatím příliš nerozběhl, ale 
systém zatím běží krátkou dobu a  není 
ještě mezi návštěvníky zažitý. Už nyní 
však zaznamenáváme mnoho ohlasů, 
vesměs jednoznačně pozitivních,“ dodá-
vá ředitel s tím, že funguje i jako vnitřní 
nástroj pro práci se vstupenkami, jejich 
tisk, evidenci a  účetní operace. Navíc 
usnadňuje a  zrychluje i  osobní prodej 
včetně prodeje přímo před akcí u sálu.
Grafickou podobu webu zpracovala 
firma Pixman, programování pro-
vedla firma EK design. Celkové ná-
klady na  nové stránky financovalo 
kulturní centrum ze svého rozpočtu. 
Cena byla podle Vladimíra Levické-
ho velmi přijatelná a nijak neomezila 
jiné nutné výdajové položky. Pochva-
luje si také spolupráci s tvůrci webu.
Ve zlepšování komfortu pro návštěvní-
ky však kulturní centrum rozhodně ne-
končí. V sále dojde například k rozšíře-
ní světelného parku, který „pokulhává“ 
za  zvukovou aparaturou podpořenou 
v loňském roce městem. Další úpravy, 
které navazují na rekonstrukci vnějších 
prostor budovy, se týkají osvětlení bu-
dovy, venkovní vitríny či vybudování 
chodníku u vstupu do objektu.

Adéla Ambrožová
tisková zpráva města Říčany

Kulturní centrum v Říčanech má nový web 
a online rezervaci vstupenek

7



Informace z radnice

Dominiku, co je Demokracie 2.1? 
DJ: D21 je nástroj usnadňující téměř jakékoli kolektivní 
rozhodování. Vedení obce se může obyvatel ptát na jejich 
preference. Občanům umožňuje ovlivňovat dění v  nej-
bližším okolí. Naším cílem je zefektivnění a  zrychlení 
rozhodovacích procesů v obcích a nejen v nich. D21 chce 
zvýšit spoluúčast občanů na  veřejném dění, zprůhlednit 
rozhodování obcí za využití moderních technologií. D21 
se vyvinula z návrhu hlasovacího systému, jehož autorem 
je matematik Karel Janeček.
Co je na tomto hlasování unikátní a jak probíhá?
DJ: Unikátní je tzv. efekt více hlasů. Rovnocenných hlasů 
má člověk víc. V  týmu často říkáme, že díky D21 může 
člověk říci místo slova hned celou větu. Je to jednoduchá, 
a přesto velmi přelomová věc, která přináší konsenzuál-
nější výsledky, s nimiž je spokojena větší část hlasujících. 
Zároveň nikdo nemusí volit „menší zlo“ – tedy řešení, 
které sice nikdo nechce, ale je „nutné“ ho zvolit. Kromě 
toho lze využít i minusových hlasů – lidé tak mohou říci, 
co nechtějí. 
Jak se Říčany staly vaším partnerem? A jak se do toho za-
pojila univerzita ve Stanfordu?
DJ: Pro testování naší platformy jsme oslovovali progre-
sivní obce. S  Říčany jsme za  velice krátkou dobu došli 
nejdále. Vedení obce je otevřené, má kreativní nápady 
a uvítalo možnost dlouhodobě se podílet na vývoji nástro-
je, jehož cílem je zapojit obyvatele do rozhodování. Když 
se o naší spolupráci dozvěděli odborníci ze Stanford Uni-
versity, kteří jsou v dané problematice lídry v USA a s ni-
miž úzce spolupracujeme, velmi je to zaujalo. Rádi by se 
podíleli na analýze dat a dost možná se na některé z voleb 
přijedou podívat.
Kdo se hlasování může účastnit?
VP: Cílem projektu „Řídím Říčany“ je zapojit občany 
do  rozhodování o  věcech veřejných a  získat jejich názor 
na různé akce a aktivity města. Do hlasování se může zapo-

jit každý, kdo překročil stáří 15 let. Do zásadních hlasování 
se bude moci zapojit každý obyvatel ve stejné věkové kate-
gorii, který je ale trvale hlášený v katastru města Říčany.
Jak se do  hlasování přihlásit a  jak mohou hlasovat lidé, 
kteří nemají k dispozici vlastní počítač nebo chytrý telefon?
VP: Předpokladem pro zapojení občana do  hlasování je 
jeho registrace do  volebního systému. Registrace bude 
probíhat pomocí vyplněného registračního formuláře 
a ověřením totožnosti žadatele. Každý registrovaný volič 
dostane buďto mailem nebo na  mobilní telefon přístup 
do hlasovací aplikace nebo kód pro hlasování papírovou 
formou. Občané, kteří nemají k  dispozici počítač nebo 
chytrý telefon, budou moci hlasovat na několika kontakt-
ních místech MÚ.
Jaký vliv budou mít výsledky hlasování občanů na rozhod-
nutí města?
VP: Zapojení občanů do rozhodování o aktivitách a projek-
tech města neznamená, že se tím nahradí kompetence zastu-
pitelstva. To není samozřejmě možné ze zákonných důvodů. 
Občané budou hlasovat o vybraných akcích a projektech měs-
ta a výsledky hlasování budou sloužit jako významný doporu-
čující hlas pro zastupitelstvo. Dovedu si představit, že zastupi-
telé se při svém hlasování budou doporučeními občanů řídit.
Kdy se uskuteční první hlasování a o čem budou lidé hlasovat?
VP: Podle plánu zahájíme projekt „Řídím Říčany“ 15. 
května tohoto roku. Půjde o  první testovací hlasování 
o takzvaných „soft projektech“. Lidé budou rozhodovat o 
tematickém zaměření připravovaného filmového festivalu 
a o hudebním koncertu pro říčanské školy. Potom přijdou 
na řadu otázky o využití investičních prostředků. Občané 
například rozhodnou, jestli chtějí postavit cyklostezku, 
opravit chodníky nebo postavit dětské hřiště.
Jak často se budou volby konat?
VP: Na tuto otázku nedovedu v současnosti přesně odpo-
vědět. Myslím, že se bude volit podle potřeby. Uvidíme, 
jaké budou zkušenosti, výsledky a zájem občanů. Odha-
duji, že časem může být v jednom roce okolo 10 hlasování.

V projektu Řídím Říčany plánujeme až 10 hlasování ročně
Na 8 důležitých otázek odpovídal za Říčany radní Vladimír 
Polánský a za D21 Dominik Jandl

Hledáme dobrovolníky! Zn: Řídím Říčany
Říčany rozjíždí projekt hlasování Říčany 2.1, v rámci kterého chtějí 
zapojit občany do rozhodování o různých aktivitách i investičních 
projektech ve městě. Přidejte se k našemu týmu a pomozte nám 
s oslovováním a registrací občanů na několika místech v Říčanech. 
Dobrovolnická akce bude zahájena 15. 5. 2015 a potrvá cca měsíc.  
n Je ti alespoň 18 let?
n Jsi komunikativní, pečlivý a zábavný?
n Chceš se podílet na unikátním projektu ve spolupráci se Stanford 

University s týmem d21 Karla Janečka?  
n Chceš dostat originální tričko, reklamní dárky města Říčany 

a soutěžit o zajímavé ceny?
Jestliže tě nabídka zaujala, pošli do 10. května 2015 na e-mail: adela.
ambrozova@ricany.cz svoje jméno, bydliště, datum narození, e-mail, telefon 
a případně životopis. moc děkujeme za tvou podporu a brzo se ti ozveme.
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ŘÍDÍM  ŘÍČANY

Když chcete něco změnit,
musíte to říct

ŘÍDÍM ŘÍČANY

“Žádný starosta nemá patent
na rozum. Pravda o dobru

je někde mezi námi,
tak pojďme hledat dobré

věci pro naše město.”

Vladimír Kořen

15. května: Začátek registrace
15. května - 15. června: Hlasování o filmovém festivalu a koncertu
15. června - 9. září: Hlasování o investicích v Říčanech

Kde se mohu registrovat?
   U dobrovolníků v ulicích
   Na kontatních místech (Informační centrum, KC Labuť, Rondel, DPS, podatelna MÚ)
Kde mohu odevzdat svůj hlas?
   V aplikaci D21
   Na papírovém lístku v kontaktních místech
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V úterý 14. 4. 2015 proběhlo v Kulturním centru Labuť v Říča-
nech setkání představitelů obcí a měst Říčanska, a to v rámci 
projektu Podpora meziobecní spolupráce. Shromáždění se 
zúčastnilo 24 starostů, místostarostů a dalších zástupců z cel-
kem 20 obcí spadajících do správního obvodu Říčan. 
Na  setkání byl představen a  starosty schválen strategic-
ký dokument, plán spolupráce celého regionu za  oblast 
školství a  předškolního vzdělávání, odpadového hospo-
dářství, sociální oblasti a dopravy. Diskutovány byly také 
praktické kroky provedení spolupráce, a  to v  rámci roz-
šíření fungujících dobrovolných svazků obcí Ladův kraj 
a Sdružení obcí mikroregionu Černokostelecko.
Smyslem projektu je spojení sil větších i menších obcí, které 
umožní zkvalitnit a zefektivnit veřejné služby. Projekt je fi-
nancovaný z Operačního programu Lidské zdroje a zaměst-
nanost Evropského sociálního fondu a je realizován ve 185 
z 205 obcí s rozšířenou působností v celé České republice.
Více informací o projektu naleznete zde: http://www.ob-
cesobe.cz a  http://info.ricany.cz/mesto/meziobecni-spo-
luprace-r616.

Za realizační tým Karolina Emanuelová 
koordinátorka meziobecní spolupráce

Starostové obcí Říčanska odhlasovali spolupráci
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Město Říčany vyjednalo bezplatné využití velkoobjemo-
vých kontejnerů pro spolky, občanská sdružení, školy 
nebo skupiny obyvatel fungujících zejména v oblasti zlep-
šení životního prostředí. Město tak chce podpořit rychlej-
ší likvidaci černých skládek a snazší úklid veřejných míst 
v Říčanech. Náklady hradí společnost Marius Pedersen.  
Město uzavřelo s  Marius Pedersen, a.s., dohodu o  mož-
nosti využití služby přistavení velkoobjemových kontej-
nerů zdarma pro spolky a  organizace v  Říčanech, které 
se věnují především veřejně prospěšným činnostem. Bez-
platné kontejnery mají sloužit například k úklidu černých 
skládek a úpravě lokálních prostranství na území města. 
„Se společností Marius Pedersen máme už několik let 
dohodnuté bezplatné přistavení velkoobjemových kontejnerů 
pro obyvatele,“ vysvětluje starosta Vladimír Kořen /Klid-
né město/ a dodává: „Nyní tuto nabídku ještě rozšiřujeme, 
kontejnery dostanou třeba občanská sdružení, která si chtějí 
udělat brigádu a zlikvidovat větší množství odpadu.“
„O  kontejner mohou požádat spolky, občanská sdružení, 
školy nebo skupiny občanů, přičemž je nutno sdělit účel 
jeho využití. K dispozici máme nyní cca 30 kontejnerů, kte-
ré můžeme poskytovat zájemcům. Zatím jsme nestanovili 
žádné omezení počtu na žadatele, ale vzhledem k poměrně 

velkému zájmu bude možné poskytnout nejvýše 2 kontejne-
ry na  žadatele,“ říká vedoucí oddělení technické správy 
Dana Boxanová. 
Město kontejnery poskytuje jednak občanům na konkrét-
ních stanovištích a  individuálně také zájmovým skupi-
nám. Výdaje na kontejnery v minulosti financovalo město 
ze svého rozpočtu, nyní však jdou náklady plně za společ-
nost Marius Pedersen, a.s. Tato společnost má v Říčanech 
centrum pro překlad odpadů z jiných obcí a městu Říčany 
za využívání pozemků kromě nájemného pomáhá i těmito 
službami. Celkové náklady za svoz velkoobjemových kon-
tejnerů se pohybují kolem 600 tisíc korun ročně.  

Adéla Ambrožová, tisková zpráva města Říčany

Velkoobjemové kontejnery nově pro spolky 
a organizace v Říčanech zdarma!
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Znečištěné a narušené koryto Říčanského potoka v místě 
nedostavěné věznice v Říčanech je již minulostí. Na jaře 
totiž probíhá akce zaměřená na revitalizaci potoka včet-
ně vytvoření meandrů a zajištění protipovodňového opat-
ření. Projekt financovaný z Operačního programu život-
ního prostředí realizuje státní podnik Povodí Vltavy.
V rámci akce dochází k nahrazení stávajícího nevyhovující-
ho koryta Říčanského potoka v lokalitě Na Vysoké. V prů-
běhu historie se znehodnotila biologická funkce toku a sou-
časně potok už nedokáže zadržovat vodu v krajině.  
„Jádrem stavby je navrácení koryta Říčanského potoka do při-
bližně původního historického toku, vytvoření meandrů a prů-
točné tůně, která má mimo jiné vytvořit vhodné prostředí pro 
život obojživelníků,“ říká vodohospodář města Jiří Sedláček a 
doplňuje ho Jiří Štětka z oddělení investic Povodí Vltavy s.p.: 
„Současně tím zajistíme zpomalení odtoku vody do povodňově 
ohrožených oblastí umístěných níže po toku.“ 
Přirozeně zvlněné dno potoka totiž v  době intenzivních 
přívalových srážek umožní zaplavení širšího pásu, než 
tomu bylo v  napřímeném, betonovými tvárnicemi opev-
něném toku. Tím sníží rizika zaplavování území Kolovrat 
nebo Uhříněvsi. Tedy míst, které velká voda z tohoto po-
toka ohrožuje nejvíce. 
Investor projektu Povodí Vltavy s.p. zahájil revitalizaci le-
tos v  únoru. Díky svižnému tempu stavby se předpoklad 
dokončení výrazně zkrátí a hotovo by mělo být již v květnu. 
Revitalizace stojí necelých 7 milionů korun a je kompletně 
financovaná z OPŽP. Případné vícenáklady uhradí investor 

z vlastních prostředků. Projektovou dokumentaci a potřeb-
ná povolení pro stavbu koordinovalo město Říčany.

Oblast Na Vysoké v centru zájmu od roku 2000
Znovuoživení zdevastovaného území v  prostoru Na  Vy-
soké a opevněného úseku koryta Říčanského potoka byla 
předmětem snah města již několik let. Tuto lokalitu na kraji 
Říčan řešila i „Studie opatření v povodí Říčanského potoka“ 
z  roku 2011. Vedle úprav koryta Říčanského potoka měl 
v prostoru území Na Vysoké vzniknout povodňový park. 
„Takto široce pojatý projekt však narazil na zásadní nesouhlas 
vlastníků parkem dotčených pozemků. Po  řadě neúspěšných 
jednání došlo k redukci projektu pouze na pozemky ve vlastnic-
tví města a ve vlastnictví ČR, spravované Povodím Vltavy s.p. 
Z projektu vypadly zařízení pro volnočasové aktivity a soustře-
dil se výhradně na revitalizaci toku Říčanského potoka a jeho 
těsně přilehlého okolí,“ zmiňuje Jiří Sedláček s tím, že poté 
město přenechalo realizaci právě Povodí Vltavy. V  rámci 
protipovodňových opatření se kromě oblasti Na Vysoké letos 
odbahňuje také Marvánek a Mlýnský rybník.
Na  vyčištění a  obnově pozemků za  bývalou věznicí spo-
lupracuje i  občanské sdružení Sousedé 2009 z  lokality 
Na  Vysoké. „Akce probíhá formou pravidelných brigád, 
společně s  nájmem těžké techniky a  za  pomoci města Ří-
čany. Díky městu máme k dispozici zdarma velkoobjemové 
kontejnery na  sesbíraný odpad, za  což mu patří náš velký 
dík!,“ zmiňuje zastupitel a člen sdružení Petr Auředník.

Adéla Ambrožová, tisková zpráva města Říčany

Povodí Vltavy čistí a upravuje koryto 
Říčanského potoka v lokalitě Na Vysoké
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Informace z radnice

Olivova dětská léčebna v Říčanech mění ředitele. 
blanku Vysloužilovou nahradil Jiří bruk

Správní rada Olivovy dětské léčebny rozhodla o odvolá-
ní ředitelky Blanky Vysloužilové. Důvodem je ztráta dů-
věry mezi správní radou a paní ředitelkou. Hlavní město 
Praha i město Říčany, tedy zakladatelé obecně prospěš-
né společnosti, věří, že změna na pozici ředitele přinese 
další pozitivní posun v řízení říčanské léčebny. Ta slouží 
především dětem s dýchacími potížemi. 
V průběhu jara byl dokončen rok trvající převod zakladatel-
ských práv v léčebně. Převod práv odstartoval na konci roku 
2013, když se ozdravovna dostala do nepříjemné finanční si-
tuace, přičemž hrozilo její uzavření. Magistrát hlavního měs-
ta Prahy a  město Říčany se rozhodly převzít odpovědnost 
nad dalším vývojem léčebny a nyní byly zapsány do rejstříku 
obecně prospěšných společností jako zakladatelé. Ujaly se 
tak plnohodnotného řízení této organizace. 
„Olivova dětská léčebna má stoprocentní podporu města 
Říčany, je to pro naše město ohromný symbol,“ říká starosta 
Říčan Vladimír Kořen /Klidné město/ a dodává: „Mezi 
členy správní a dozorčí rady na jedné straně a paní ředitel-
kou na  straně druhé však v  posledních týdnech panovala 
silná nedůvěra. ‚Olivovna‘ potřebuje týmovou spolupráci. 
Jde přeci o děti a jejich zdraví.“ 
„Hlavní město Praha vnímá Olivovu dětskou léčebnu jako 
ojedinělou a  svým zaměřením nezastupitelnou službu ve-
řejnosti, která pomáhá konkrétním rodinám a  dětem, což 
je pro nás to nejdůležitější,“ připomíná radní pro oblast 

zdravotnictví MHMP Radek Lacko a ke změně na postu 
ředitele doplňuje: „Nedůvěra mezi zástupci zakladatelů 
a paní ředitelkou vedla ke změně na pozici ředitele. My jsme 
přesvědčeni, že pro Olivovnu uskutečněné změny budou 
impulsem k novému koncepčnímu rozvoji a zároveň dekla-
rujeme, že hlavní město je v  budoucnu připraveno rozvoj 
Olivovny podporovat.“      
Na místo nového ředitele byl jmenován správní radou Jiří 
Bruk. Člověk s bohatými zkušenostmi z bankovního sek-
toru. Jeho základním úkolem je důsledné řízení finanční 
a majetkové stability léčebny a její další rozvoj. 
„Více než stoletá tradice Olivovy léčebny je zavazující a pro-
vází člověka na  každém kroku. To je také nesmazatelně 
vtisknuto do  podvědomí všech zaměstnanců a  vyúsťuje 
v  profesionální péči o  zdraví dětských svěřenců. A  to bude 
hlavním cílem mého snažení, jako nového ředitele Olivov-
ny,“ vysvětluje Jiří Bruk, který byl už jako ředitel předsta-
ven zaměstnancům.
Olivova dětská léčebna dostala v průběhu loňského i  le-
tošního roku na zlepšení provozu od hlavního města a Ří-
čan několik dotací na provoz a na investice do oprav ne-
movitého majetku. Chod léčebny je nyní stabilní a zájem 
rodičů i lékařů o služby se zvyšuje. Kromě nemocí dýcha-
cího systému se v krásném prostředí léčí i nemoci spojené 
s nadváhou dětí. 

Adéla Ambrožová, tisková zpráva města Říčany
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Didaktické centrum geologie neboli geo-
park spojený s geologickou laboratoří se 

ve čtvrtek 9. dubna ve 14.00 hodin slavnostně otevřel 
v Říčanech. V  geoparku vybudovaném u 1. ZŠ na Ma-
sarykově náměstí jsou trvale k vidění typické horniny 
z  celé ČR. Model paleontologického naleziště umož-
ňuje hledat a  odkrývat kosti dinosaurů či obrovské 
schránky hlavonožců. V  jezírku je možné vyzkoušet 
rýžování zlata a pozorovat, jak vznikají delty řek.
„Všechna stanoviště jsou osázena typickou vegetací. Například 
skalky jsou porostlé vápnomilnými rostlinami jako v  Českém 
krasu. Geopark tak bude sloužit nejen k výuce geologie, ale také 
jako botanická zahrada,“ řekl Jakub Halaš, ředitel Muzea Ří-
čany. „Naše nové didaktické centrum geologie svou komplex-
ností a rozlohou nemá v tuzemsku konkurenci,“ dodal. 

Geologická laboratoř umožňuje využít mimořádné vyba-
vení. Kameny se tu mohou řezat, leštit a díky speciálnímu 
mikroskopu, dosud běžně dostupnému pouze na 
vědeckých pracovištích, je možné nahlédnout do nitra 
kamenů. Výbrusy hornin jsou překvapivě barevné.
Didaktické centrum geologie vzniklo díky celorepublikovému 
projektu Vědou ke vzdělání, vzděláním k vědě, financovanému 
z Evropského sociálního fondu, Operačního programu Vzdě-
lávání pro konkurenceschopnost a ze státního rozpočtu ČR. 
Město Říčany financovalo stavbu geologické laboratoře.
„Mám radost nejenom jako starosta, ale také jako popularizá-
tor vědy a poznání. Jako kluk jsem chodíval do vápenky hledat 
zkameněliny, nosil jsem je do školy a hledal někoho, kdo mi řek-
ne, co jsem to vlastně našel. Tady v Říčanech to bude opačně. 
Děti budou hledat kosti dinosaurů, poznají drahokamy a třeba 
se dozví, že i na našem území vybuchovaly sopky a byly tu su-
pervulkány,“ uvedl starosta Říčan Vladimír Kořen. 
Muzeum Říčany nabízí kromě návštěv geoparku a  výstav 
řadu dalších aktivit pro veřejnost, školy i samotné učitele: ře-
meslné dílny, terénní exkurze, historické akce a mnoho zážit-
kových výukových programů (za minulý rok 401 výukových 
programů). Celkem muzeum navštívilo 11 572 návštěvníků. 
Tisková zpráva Muzea Říčany ve spolupráci s městem Říčany

Informace z radnice

V Říčanech otevřeli unikátní geopark

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
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Na konci března přijela na prohlídku 
Říčan skupina novinářů a úředníků 
z  magistrátů měst okresu Zugdidi 
v  Gruzii. Starosta města s  nimi dis-
kutoval o  řízení úřadu, evropských 
projektech i  o  fungování demokra-
tických médií. Akci pořádala orga-
nizace PIMTA, o.s., která organizuje 
v Praze semináře a tréninky pro no-
vináře a úředníky ze zemí z Kavkazu 
a bývalého Sovětského Svazu.
V  rámci semináře Communication 
and Community: Citizens, Media 
and Local Governance (Komunika-
ce a  obec: Občané, média a  místní 
správa) projevili gruzínští hosté 
přání seznámit se s  činností radnice 
v Říčanech a Městského úřadu Prahy 
13. Hlavním cílem návštěvy byla pře-

devším výměna zkušeností v  oblasti 
spolupráce radnice s občany a médii.
„Seminář cílí především na  zvýšení 
profesionality novinářů. A to na zákla-
dě výměny zkušeností s  českými a  za-
hraničními kolegy a  prostřednictvím 
série odborných kurzů a seminářů pod 
vedením zkušených odborníků z medi-
ální sféry a také ve spolupráci s českou 
veřejnoprávní televizí a  stanicí ČT24, 
Českým rozhlasem a  také městskými 
radnicemi,“ sdělil výkonný ředitel 
občanského sdružení PIMTA Murat 
Temirov. Kromě toho měli účastníci 
možnost poznat Prahu a seznámit se 
s kulturním dědictvím Česka.
Do Říčan zavítalo v pátek 27. března 
11 lidí z Gruzie, dva zástupci z organi-
zace PIMTA a tlumočnice. Na radnici 

se setkali se starostou Vladimírem Ko-
řenem, místostarostou Zdeňkem Hra-
bou a  radním a  projektovým mana-
žerem Davidem Michaličkou. Vedení 
představilo hostům probíhající nebo 
již ukončené projekty, na které město 
získalo podporu z  evropských dota-
cí. Dále starosta zdůraznil důležitost 
otevřené komunikace úřadu s občany 
a médii, jež je podstatou demokratic-
kého fungování země. 
„Říčany jsme zvolili, protože mají zajíma-
vé zkušenosti se zlepšováním životního 
prostředí ve městě, se vzájemnými vztahy 
města s  občany a  se získáváním dotací 
z evropských fondů,“ dodává Murat Te-
mirov. Po setkání na úřadě si účastníci 
akce také Říčany prohlédli a  zakoupili 
suvenýry v informačním centru. 
PIMTA, o.s., (Prague Independent 
Media Trainers Association) pořádá 
v Praze semináře pro novináře a úřed-
níky z oblasti Kavkazu (Abkhazie, 
Gruzie, Jiho Ossetia, Krasnodarsky 
kraj) a z Ukrajiny, Ruska, Moldavska, 
Běloruska, střední Asie a Kazachstánu. 
Sdružení získává na své aktivity finan-
ce z  americké neziskové organizace 
National Endowment for Democracy, 
která se od roku 1983 intenzivně zamě-
řuje na podporu a posilování demokra-
tických institucí po celém světě. Někte-
ré skupiny si výjezd hradí samy.

Adéla Ambrožová 
tisková zpráva města Říčany

Neobvyklá návštěva v Říčanech. Novináři 
a úředníci z Gruzie se setkali s vedením radnice
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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 38Ê706Ê036,34 19,05

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

65Ê114Ê824,00 65Ê130Ê162,78 22Ê721Ê815,45 34,89

Kapitálové příjmy (příjmy z prodeje majetku) 5Ê282Ê525,00 5Ê282Ê525,00 1Ê149Ê017,00 21,75
Přijaté dotace 108Ê788Ê894,46 98Ê468Ê841,02 24Ê432Ê955,18 24,81
Přijaté splátky půjček 580Ê200,00 1Ê515Ê339,00 21Ê300,00 1,41
Příjmy celkem 382Ê989Ê443,46 373Ê619Ê867,80 87Ê031Ê123,97 23,29
Příjmy fondů z rozpočtu města (grantový, fond rozvoje bydlení, 
humanitární, sociální)

95Ê456Ê828,07 98Ê651Ê114,63 14Ê863Ê573,51 15,07

Rozpočtové příjmy celkem 478Ê446Ê271,53 472Ê270Ê982,43 101Ê894Ê697,48 21,58
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 533Ê593Ê465,85 163Ê217Ê180,90 30,59
VÝDAJE  
Běžné (provozní) výdaje 236Ê867Ê239,25 253Ê041Ê749,92 55Ê585Ê901,19 21,97
Rozpisové rezervy 2Ê845Ê000,00 4Ê352Ê857,12 0,00 0,00
Běžné výdaje celkem 239Ê712Ê239,25 257Ê394Ê607,04 55Ê585Ê901,19 21,60
Kapitálové (investiční) výdaje 134Ê579Ê611,86 127Ê140Ê325,82 9Ê532Ê649,64 7,50
Rezervy na investice 2Ê821Ê217,37 17Ê915Ê318,36 0,00 0,00
Investiční výdaje celkem 137Ê400Ê829,23 145Ê055Ê644,18 9Ê532Ê649,64 6,57
Výdaje celkem 377Ê113Ê068,48 402Ê450Ê251,22 65Ê118Ê550,83 16,18
Převody z rozpočtu města do fondů (grantový, fond rozvoje 
bydlení, humanitární, sociální)

95Ê456Ê828,07 98Ê651Ê114,63 14Ê863Ê573,51 15,07

Rozpočtové výdaje celkem 472Ê569Ê896,55 501Ê101Ê365,85 79Ê982Ê124,34 15,96
Splátky úvěru 32Ê492Ê100,00 32Ê492Ê100,00 9Ê702Ê486,40 29,86
Výdaje vč. splátky půjčky 505Ê061Ê996,55 533Ê593Ê465,85 89Ê684Ê610,74 16,81

rozdíl příjmy – výdaje 0,00 0,00 73Ê532Ê570,16

Informace z radnice

 Schválený Upravený Skutečnost   % plnění
 rozpočet rozpočet k 31. 3. 2015 k uprav.
 v Kč v Kč v Kč rozpočtu

Plnění rozpočtu 
města

Organizace Grant v Kč
aIKIdO KENKYUKaI ŘÍČaNY 51 200
ant Parkour deadly Team Říčany 113 876
Běžecký klub Říčany 3 840
Centrum Na Fialce o.p.s. 85 184
Cesta integrace, o.p.s. 121 600
Český kynologický ústav, zKO 032 Říčany 30 512
diakonie ČCE – středisko v Praze 5 – Stodůlkách 0
divadelní spolek Tyl Říčany 20 064
FBC Říčany 137 504
Fight Club Říčany 34 497
FIGUrKa o.p.s. 0
FK radošovice 71 504
Fotbalový klub Říčany 169 340
Junák – svaz skautů a skautek Čr, středisko Lípa Říčany 54 668
Klub šachistů Říčany 1925 53 086
Komunitní centrum Říčany, o.p.s. 159 197

Mraveniště, centrum volného času při zŠ Říčany, Bezručova 94 186 738
Okrašlovací spolek v Říčanech, o.s. 25 632
rugby Club Říčany 196 828
Říčanský komorní orchestr 9 216
Seniorcentrum Říčany 31 680
SK Kamiwaza karate o.s. 0
SPOrT CLUB SPIrIT z.s. 14 122
Sportovní klub Slunéčko, o.s. 93 420
Sportovní, o.p.s. 42 336
Škola Taekwondo Kwang-Gae o.s. 130 668
TJ Sokol Pacov 17 664
TJ Sokol Říčany a radošovice 194 340
TJ Tourist Říčany 166 510
TK radošovice 49 160
TŠ Twist Říčany 169 720
zO ČSOP Ekocentrum Říčany 144 000
celkem 2 578 106

Granty na provoz v roce 2015 rozděleny
zastupitelstvo města Říčany schválilo na svém dubnovém zasedání rozdělení grantů na provoz organizací.
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Stavební akce města jsou v plném proudu

Několik bagrů „řádí“ na dně rybníka Marvánek, kde probíhá jeho odbahnění 
a vytvoření travnaté pláže s písčitým přístupem do vody. Od poloviny dubna 
se již začal vyvážet sediment, který se uloží na skládce v Nehvizdech. 
dokončení akce podporované z OPŽP se předpokládá v květnu.

Významnou rekonstrukcí prochází i Mlýnský rybník. V příštích 6 měsících 
ho čeká oprava hráze, výpusti a odbahnění nádrže. Vedení města jedná se 
Středočeským krajem o přemístění zázemí Správy a údržby silnic, čímž by se 
okolí rybníka mohlo využít pro centrální park. 

Intenzivní dokončovací práce probíhají v Mateřské škole zahrádka. 
zateplení a barevnou fasádu má již škola hotovou, nyní se finalizuje podoba 
školních tříd, chodeb, šaten a sociálních prostor. rozestavěnou stavbu 
převzala a dostavuje společnost Prostav, s.r.o.
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V březnu začala rekonstrukce dalšího úseku Olivovy ulice. do konce května 
získá komunikace nový asfaltový povrch v úseku od ul. Jasmínová k ul. 
Na Vyhlídce. U silnice vznikne i nový chodník. Omlouváme se za dočasné 
nepohodlí rezidentům a řidičům, prosíme o trpělivost a doufáme, že jízdu 
po nové silnici všichni Říčaňáci ocení.

do cílové rovinky se blíží i výstavba nového denního stacionáře Olga v Říča-
nech. Slavnostní otevření proběhne již ve čtvrtek 28. května. 

Adéla Ambrožová

Vyčištění a úpravy koryta se dočká Říčanský potok v lokalitě Na Vysoké 
vedle areálu nedostavěné věznice. Účelem stavby, kterou provádí Povodí 
Vltavy, je zlepšení biologické hodnoty toku a současně zpomalení odtoku 
vody do povodňově ohrožených oblastí. Projekt financuje OPŽP.

16 texty.kuryr@ricany.cz



Informace z radnice

Stavba rekonstrukce stoky A zdárně pokračuje. Nyní se fina-
lizuje příprava dočasné přístupové cesty podél bezejmenné-
ho toku pod ul. Kozinova kvůli zahájení nového kanalizační-
ho potrubí DN 500 pro zkapacitnění stoky A. Celá nová část 
stoky A povede podél bezejmenné vodoteče od ul. 17. listo-
padu až pod ul. Říčanská, kde dojde k propojení do ul. Jelení. 
Nyní je před dokončením protlak pod ul. Říčanská. V křížení 
ulic Jelení a Březinova jsou již vybudované revizní šachty 
a stoka bude ukončena u křížení ulic Pod Lihovarem a 17. 
listopadu. Součástí rekonstrukce stoky A je úprava opevnění 
úseku vodoteče od lokality Pod Lihovarem k prostoru za čer-
pací stanicí. V létě začnou práce na dvou retenčních nádržích 
o celkovém objemu 450 m3. Před dokončením rekonstrukce 
dojde k úpravě terénu a zatravnění. Předpokládaný termín 
ukončení celkové opravy stoky A včetně výstavby retenčních 
nádrží s přístupovou cestou je březen 2016.
Dle ÚP z roku 2014 jsou pozemky kolem retenčních nádrží 
stoky A, a to mezi ul. Kozinova a bezejmenným tokem, ve-
deny jako veřejná zeleň. Odbor správy majetku – Oddělení 
investic zpracuje v  letošním roce investiční záměr na rea-
lizaci parkových úprav, relaxační zóny se zelení s  odpo-
činkovými prvky a cestičkami. Tyto cestičky by byly nejen 
spojnicemi mezi ulicemi Brožíkova a  Kozinova pro pěší, 

ale předpokládáme využití i  pro jízdu na  in-linech, kolo-
běžkách či jízdních kolech.  Díky nové zeleni bude opticky 
a částečně hlukově odkloněna obytná zóna od komunikací 
a zóny veřejné vybavenosti. Jedná se o malý prostor, ale pro 
tuto rušnou lokalitu celkem zajímavý. Pokud dojde k doho-
dě se všemi  majiteli pozemků, lze řešit i propojení cestiček 
k obchodnímu centru přes bezejmenný tok.

Monika Burešová
Odbor správy majetku – Oddělení investic

Pokračuje druhá část složité opravy hlavní 
kanalizační stoky A v Říčanech
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Informace z radnice

Do školy bez auta (?)
Vedení města vás žádá o pomoc! Pomozte 
nám najít způsob, jak řešit dopravu u škol. 
Je všední den ráno, 7.45. „Děti, rychle do  auta, jedem 
do školy.“ Je to celkem daleko a stejně pak pokračuju rovnou 
do  práce. A  hlavně starší dcera vždycky brblá, když musí 
kamkoliv jít pěšky, to nechci poslouchat.
A sakra. Zase ta Černokostelecká, do Prahy komplet ucpa-
ná. No nic, objedu to zadem. Doprčic, tady pořád opravují 
tu silnici, tak zase hezky zpátky na hlavní. Přeci je nevysa-
dím do toho bláta.
Jeď už pitomče, za  pět minut zvoní. No sláva! „Tak holky, 
tašku a odpoledne vás vyzvedne máma.“
Také to znáte? Je to nutné? Nešlo by to aspoň někdy 
do školy bez auta?
Poraďte nám, prosím, co by vás a vaše děti motivovalo 
obejít se při cestách do školy bez auta, anebo alespoň 
nezajíždět až těsně ke vchodu. Vybírejte z variant níže, 
anebo přijďte s vlastním nápadem.
3 Uzavřít okolí škol v ranních hodinách pro veškerý au-
tomobilový provoz
3 Zvláštní „vysazovací místa“ K+R na dopravně dostup-
ných místech poblíž škol
3 Bezpečné chodníky a cyklostezky ke školám
3 Zabezpečené parkování kol a koloběžek ve školách
3 Školní autobusy 
3 „Spolujízda“ – jeden rodič odveze autem, nebo lépe 
dovede pěšky více dětí
3 Ještě důkladnější dozor městské policie 
3 Jiný nápad? 

Prosím pošlete nám svůj názor na anketa@ricany.cz. 
Do předmětu emailu napište „Do školy bez auta“. 
V průběhu měsíce června chceme spolu s žákovským za-
stupitelstvem vyhlásit soutěž mezi jednotlivými školami 
a třídami, kdo se dokáže bez aut nejlépe obejít. 

Děkujeme vám, vedení města Říčany
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Ti z vás, kdo se do konce dubna regis-
trovali do celostátní soutěže „Do práce 
na  kole“, již pravděpodobně dostali 
slušivé soutěžní tričko. Toto tričko 

vám totiž v průběhu května přinese tyto výhody:

10.5. zmrzlinový pohár na triko Na růžku Pohár zdarma
14.5. Pivo na triko Jureček-kiosek Pivo zdarma
23.5. Muzeum na triko Muzeum Říčany Vstup zdarma

4.–10.5. Káva na terase na triko Na Fialce Káva zdarma
11.–17.5. Badminton na triko Na Fialce Kurt zdarma
18.–24.5. Kino a koncert na triko Na Fialce Sleva 30 Kč na lístek
25.–31.5. Bazén na triko Na Fialce Sleva 50 % na lístek

4.6. závěrečný večírek Na Fialce Vyhlášení, losování 
cen, cyklofilm

Detaily se dočtete na www.dopracenakole.net. 
Další výhody můžete využít v Praze i  jiných městech za-
pojených do soutěže. Těším se na viděnou při některé akci 
na  triko a  zejména na  závěrečném večírku s  vyhlášením 

výsledků a losováním cen, které věnoval Cyklosport ORG 
Říčany. Dorazte, prosím, všichni.
A pro ty, kdo se letos přihlásit nestihli – na kole můžeme 
všichni jezdit i bez soutěže a nejenom v květnu.

David Michalička

Do práce na kole – říčanské „akce na triko“
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Informace z radnice

Na  posledním jednání dalo zastupi-
telstvo zelenou výstavbě nové školy 
na Fialce. Rozhodnutí, které bude bo-
hužel dál ještě nějaký čas rozdělovat 
Říčany na dva tábory. Protože se jed-
ná o záležitost, která prostě nemá ide-
ální řešení pro všechny, tak to někdy 

v životě bohužel chodí. Chtěl bych tedy všechny Říčanské 
seznámit s tím, o co vlastně jde.
Ta škola tam bezpochyby patří, stejně jako třeba volnoča-
sové centrum. Na trase mezi nádražím a centrem města, 
děti všude klidně pěšky – ideální. Co tam nepatří, je hustá 
zástavba domů, která tam byla schválena už v roce 2006 
a dimenzovaná byla nešetrně k městu. Schválená radnicí 
pod vedením SNK (bývalá starostka Mrázová, radní Mu-
sil a spol.), kdy plán na tomto místě neřešil infrastruktu-
ru a šlo jen o peníze z prodeje bytů. Že byla část parcel 
změněna v  územním plánu ze sídliště na  občanskou vy-
bavenost – tedy výstavbu prospěšnou pro obec – se stalo 
na  poslední chvíli před posledními volbami a  na  popud 
Klidného města. Jinak by se tam prostě vystavěly jen 
domy další. Zkrátka sídliště na Fialce v těchto rozměrech 
bez hlubšího pomyšlení na budoucnost zplodilo současné 
problémy. Které se odrazily na projednávání projektu ško-
ly Magic Hill. Kupříkladu:
l Kanalizace – výstavba Fialky vyhnala kapacitu městské 
kanalizace na maximum (zkrátka to nikdo tenkrát neře-
šil) a pro školu tam bude muset být vybudována z těchto 
důvodů velká žumpa, kam bude velmi často jezdit fekální 
vůz. Sousedé budou zajisté nadšení.
l Doprava – studie říká, že se to nějak dá zkousnout, ale 
jen  velmi těsně pod kritickou hranicí. Všichni ale víme, co 
se stane – škola má komerční režim, můžeme se vsadit, že 

velká část bude dojíždět. A jakmile tam zajedou maminky 
ve svých SUV, každá s jedním dítkem, nemusíme si nalhá-
vat, co se tam bude odehrávat. Dnes a denně to vidím naho-
ře u školy U lesa, když kolem chodím ráno běhat. Předsta-
va, že se tohle odehrává v centru, je drsná. Takže problémy 
s projektem jsou objektivní a netýkají se zdaleka jen nejbliž-
ších sousedů (i když těch nejvíc), ale celých Říčan.
Tolik fakta, teď k  rozhodování zastupitelstva. Na  před-
minulém jednání celkem nešťastně vystoupil zástupce 
investora, který řekl, že město nemá právo veta a  že by 
tedy (přeloženo, jak jsem to pochopil) mělo mlčet, rychle 
schválit, nebo nezainvestuje, jak slíbil, do lokality (chod-
níky, parkoviště atd.). I nadále byla komunikace investora 
vůči městu ultimativní a mnohé zastupitele (včetně mě) 
popudila.
Nyní to nejdůležitější. Investor tam školu může postavit 
i tak. Nebo třeba velkou ubytovnu. Nynější rozhodnutí je, 
myslím si, nejméně konfliktní variantou pro všechny ob-
čany Říčan, proto jsem přes všechny výše uvedené obavy 
pro projekt školy zvedl hlas nakonec i  já. Bylo by jedno-
duché postavit se k problému jako například zástupkyně 
ANO, a říci NE projektu, jenom kvůli způsobu komuni-
kace investora k městu, protože jinak výslovně uvedly, že 
s projektem školy souhlasí. Zodpovědný zastupitel by měl 
konstruktivně řešit, nikoli si dělat alibi. 
Konstruktivně minulou středu volila většina zastupitelů, 
věřím, že to bude nakonec ku prospěchu města. Ale není 
to žádný bianco šek investorovi. Všechny sousedy v dané 
lokalitě chci ujistit, že budeme ostřížím zrakem pozoro-
vat, zda investor bude postupovat během procesu výstav-
by a provozu slušně a s ohledem na zájmy místních a měs-
ta. Radnice má možnosti, nemějte obavy.

Svatopluk Jírů, zastupitel (Klidné město)

magic Hill – co by nemělo zapadnout

Prvním bodem jednání dubnového 
zastupitelstva byla plánovací smlouva 
a  s  ní spojený souhlas zastupitelů se 
stavbou soukromé školy Magic Hill. Je 
asi na místě vysvětlit občanům města, 
proč jsme se s  kolegyní Alexandrou 
Páral rozhodly nakonec zvednout ruku 

proti tomuto tolik diskutovanému projektu.
V  minulém čísle Kurýru jsem vyjádřila svůj názor, proč 
si myslím, že není dobré, aby byl v  plánovací smlouvě 
s  investorkami Magic Hillu započítán příspěvek na  in-
frastrukturu proti nákladům na úpravu okolí školy, které 
mají zajistit únosnější dopravní situaci. Za to, že jsem zve-
řejnila, co si myslím, jsem si „vysloužila“ předžalobní výz-
vu, ve které mne advokátka investorek upozorňuje, abych 
se zdržela dalších komentářů a  omluvila se za  zasažení 
do pověsti investorské společnosti. Podklady jsem předa-
la svému právnímu zástupci, který tuto situaci dále řeší.

Ani já, ani kolegyně Páral nestojíme proti samotné škole, 
ale proti způsobu, jakým investorky svůj záměr prosazu-
jí, ať už otevřeným dopisem zastupitelům, který vyzýval 
k rozhodnutí, aby „…nedocházelo nadále k bezúčelnému 
prodlužování této situace, která není příznivá pro investo-
ra,“ nebo telefonáty před jednáním zastupitelstva s dota-
zem, jak budeme hlasovat. 
Přitom naším prvotním cílem vážně nebylo bojovat s in-
vestorkami Magic Hillu, ale spíš vyjasnit způsob uplatňo-
vání zásad, protože řešit každý jeden případ samostatně 
na zastupitelstvu a rozhodovat o výjimce, zápočtu apod. 
zakládá podle našeho názoru prostor pro klientelismus. 
Zásady potřebují prováděcí předpis, metodiku, jakkoliv 
to nazveme.
V neposlední řadě je naší povinností hájit zájmy obyvatel Ne-
rudovy ulice a okolí. Do jejich životů zasáhne stavba nejvíce.

Karolína Skrčená (Hnutí ANO) 
zastupitelka města Říčany

Proč jsme hlasovaly proti stavbě nové soukromé školy?
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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
14. března, 5.05
Strážníci si při kontrolní a  hlídkové činnosti všímají 
počínání řidiče motorového vozidla Mazda, který ne-
respektuje svislé dopravní značení a  projíždí opačně 
jednosměrnou ulicí Jiráskova. Jelikož řidič je důvodně 
podezřelý ze spáchání přestupku, strážníci jej zasta-
vují a  přistupují k  jeho kontrole. Řidič není schopen 
ani po  nezbytné součinnosti hodnověrně strážníkům 
prokázat svou totožnost a  navíc je zjištěno, že řidičské 
oprávnění nikdy nevlastnil, jelikož teprve absolvuje vý-
cvik v autoškole. Tímto se dopouští dalšího přestupko-
vého jednání. Řidič je předveden na  Policii ČR, kde je 
ověřena jeho totožnost a dále je mu zakázána další jízda 
s vozidlem. Jeho přestupkové jednání strážníci oznamují 
příslušnému správnímu orgánu k dořešení.

17. března, 10.38
Strážníci jsou požádáni Policií ČR o  naléhavou sou-
činnost ve  věci ohrožení života. Na  adrese v  Říčanech 
oznamuje žena uzamčení své dcery v domě, oznamova-
telku jako svou matku nechce vpustit dovnitř do domu, 
telefon nezvedá. Matka má důvodnou obavu o  její psy-
chický a  zdravotní stav. Strážníci po  příjezdu na  místo 
zjišťují, že oznámení se zakládá na pravdě. Na pozemku 
nacházejí oznamovatelku ve špatném psychickém stavu. 
Po  prvotním šetření matka vyslovuje obavu, že dcera 
spolykala větší množství blíže neurčených prášků. Je 
nutné bezodkladně vstoupit do  domu a  dceru oznamo-
vatelky nalézt. Při prohlídce vnějšku domu se podaří 
zahlédnout dceru v jednom z oken domu a navázat s ní 

tak kontakt. Dcera reaguje zpomaleně a  dezoriento-
vaně. Na  místo je přivolána Zdravotnická záchranná 
služba a  Hasičský záchranný sbor, jelikož do  domu se 
strážníkům nedaří vstoupit. Do  řešení události vstu-
puje i  soused, který zapůjčuje strážníkům žebřík, tak, 
aby mohl být proveden vstup do  domu střechou, a  to 
vikýřem, který byl jako jediný otevřený. Před vstupem 
strážníků do domu na místo přijíždí Hasičský záchranný 
sbor a Zdravotnická záchranná služba. Vstup do domu 
tak provádějí hasiči, a to právě otevřeným vikýřem. Za-
nedlouho se odemykají vstupní dveře a v patře domu je 
nalezena dcera oznamovatelky, dopis na  rozloučenou 
a větší množství prázdných blistrů od léků různých dru-
hů. Záchranáři a  strážníci snášejí dceru do  přistavené-
ho sanitního vozu a následně dochází k  jejímu převozu 
do nemocničního zařízení k ošetření.

20. března, 23.40
Policie ČR žádá o  součinnost při řešení oznámení v  uli-
ci Čapkova, kde dochází k  narušování veřejného pořád-
ku skupinkou osob. Strážníci celou událost prověřují. 
Na místě však zjišťují, že se zde již nikdo nenachází, ale 
v místě jsou převráceny kontejnery na odpad a rozháze-
ny odpadky. Strážníci po  skupince pátrají a  nacházejí ji 
v ulici Bezručova. K řešení události se připojuje i hlídka 
Policie ČR. Strážníci a policisté řeší přestupkové jednání 
všech osob ve skupince a nakonec i dochází ke zpětnému 
úklidu nepořádku.

1. dubna, 18.41
Všímavá žena oznamuje městské policii nalomený strom 
v ulici Kamenická. Hlídka strážníků na místě zjišťuje, že 
se jedná o  vrbu, jejíž kmen pravděpodobně vlivem kli-
matických podmínek a silného větru nevydržel, prasknul 
a opřel se o druhý strom. Vrba je nebezpečně nakloněna 
nad panelovou cestu, která je chodci využívána pro pří-
chod k vlakové zastávce. Na místo je tak prostřednictvím 
Hasičského záchranného sboru povolána Jednotka sboru 
dobrovolných hasičů města Říčany, která provedla od-
stranění nebezpečně nakloněné vrby.

Jindřich Joch
zástupce vedoucího Městské policie Říčany

Díky příznivějšímu počasí jsme opět mohli začít sou-
těžní sezonu hasičských soutěží.V sobotu 21. března se 
naše členka Nikol Vyhlídalová vydala do  Milevska, kde 
se utkala v  soutěži o  železného hasiče/hasičku v  disciplí-
nách TFA – nejtvrdší hasič přežije. Stejně tak v sobotu 11. 
dubna se Nikol Vyhlídalová vydala do  pražských Letňan, 
kde zvítězila v soutěži Letňanský železňák. Zde se soutěží 
ve výstupu do 13. patra v kompletní výstroji a s dýchacím 
přístrojem na zádech. Do Letňan se vydal také náš Domi-

nik Pokorný, který získal v mužské kategorii druhé místo. 
Paralelně s Letňanským železňákem se zde konala i soutěž 
družstev v hasičské všestrannosti. Členové naší jednotky ve 
složeném družstvu s hasiči ze Všestar vyhráli první místo. 
Velikou radost nám udělili naši nejmladší. V  sobotu 28. 
března naše dvě družstva mladších žáků vyrazila do  Mu-
kařova, kde se konala tradiční soutěž v  uzlování. V  kon-
kurenci 24 soutěžících družstev se umístila na  úžasném 
druhém a  na  šestnáctém místě. Naši mladší žáci už nyní 
zahájili venkovní tréninky a připravují se na jarní kolo hry 
Plamen. Naše jednotka zasahovala v  uplynulém období 
celkem jedenáctkrát. Dvakrát byla povolána k požáru. A to 
vždy do Strašína, nejprve 25. března a podruhé 12. dubna. 

Co nového u hasičů
www.sdhricany.wz.cz

20 texty.kuryr@ricany.cz



Pokaždé se jednalo o požár venkovního porostu. 31. března 
se přes celou republiku přehnala větrná smršť. Ta se nevy-
hnula ani Říčanům a okolí. Během tohoto dne zasahovala 
naše jednotka u sedmi událostí. Povětšinou se jednalo  
o odstraňování padlých stromů. Nezasahovali jsme jen  

v Říčanech, ale i v okolí. Například i v Herinku, Průhonicích 
a na Klokočné. Následující den jsme byli povoláni k dvěma 
událostem, rovněž k padlým stromům.     
S přáním pěkného máje

Filip Šilar, jednatel SDH Říčany

Bezpečnost a infrastruktura
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Trojpuk štíhlý 
Deutzia gracilis

Životní prostředí a zdraví

Trojpuk je keř, který odmění i příleži-
tostné zahradníky. Nevyžaduje speci-
ální stanoviště ani péči, přesto na jaře 
rozkvétá záplavou voňavých květů.
Ve východní Asii a v Mexiku roste asi 
70 druhů trojpuků, u  nás se běžně 
pěstují dva z nich. Jednak popisova-
ný trojpuk štíhlý a také trojpuk drs-
ný (Deutzia scabra), jehož plnokvě-
té formy mají úzké a  husté korunní 
lístky.
Trojpuk štíhlý pochází z  japonského 
ostrova Kjúšú, kde mu říkají prin-
cezna Utsugi. Do Evropy byl dovezen 
roku 1840. U nás roste od roku 1865, 
kdy byl poprvé vysazen na Hluboké.
Hustě větvený keř dorůstá výšky 

kolem dvou metrů. Opadavé, pod-
louhle kopinaté listy mají zašpičatělý 
vrchol a  nepravidelně pilovitý okraj. 
Na  svrchní straně jsou roztroušeně 
chlupaté, na spodní straně lysé.
Zářivě bílé květy, složené z  pěti ko-
runních lístků, vyrůstají v  bohatých 
hroznech. Vykvétají od června do čer-
vence. Plodem je tobolka, která se 
po rozpuknutí otevírá třemi chlopně-
mi. Uvnitř tobolky dozrávají v průbě-
hu září a října drobná hnědá semena.
V  Říčanech vídáme různé šlechtěné 

variety trojpuků. Liší se hlavně vzrůs-
tem – od  zakrslých forem po  velké 
keře – a také plností a barvou květů.
Trojpuk je možno vysazovat samo-
statně nebo ve  skupinách, pak nej-
lépe vynikne během kvetení. Lze ho 
vysazovat také jako součást živých 
plotů a  tvarovat řezem. Zastřihávat 
větve je nejlepší hned po  odkvětu, 
protože kvete na loňských výhonech.

Jakub Halaš
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Kde byla tma?
Zhasnutí veřejného osvětlení 
v  Říčanech proběhlo stejně 
jako v minulých letech postup-
ně ve čtyřech lokalitách I–IV, tj. 
ze čtyř zapínacích bodů. 
Nejprve ve  20.00 hodin zhas-
lo veřejné osvětlení v  lokalitě 
I (Černokostelecká ulice a oko-
lí) a během 20–30 minut došlo 
k  vypnutí i  v  ostatních oblas-
tech, v  lokalitě II (ul. Smiřic-
kých a  okolí), lokalitě III (ul. 
Politických vězňů a  okolí, ul. 
17. listopadu) a  na  závěr v  lo-
kalitě IV (Masarykovo nám., 
Komenského náměstí a okolí). 
Stejným způsobem se pak svět-
la v  době od  21.30 do  22.00 
hodin v  daných místech opět 
rozsvítila. V  těchto lokalitách 
zajišťovala zvýšenou hlídkovou 
činnost městská policie.

Hana Jarošová, město Říčany

Životní prostředí a zdraví

V  sobotu 28. 
března od půl 
deváté večer 
opět po  roce 
potemnily Ří-

čany. Ve vybraných lokalitách bylo 
vypnuto veřejné osvětlení. Tím-
to způsobem dávají nejen města, 

ale i  firmy a  občané najevo, že si 
uvědomují svou odpovědnost za 
budoucnost naší Země.
Hodina Země patří k největší světové 
události se zapojením veřejnosti, v níž 
se lidé, města a  firmy společně hlásí 
k  ochraně klimatu. Pořádá ji největ-
ší světová ochranářská organizace 

WWF, za Českou republiku organizu-
je Ekologický institut Veronika. Město 
Říčany se k akci připojilo již pošesté.
Přihlásit k akci se mohli kromě měst 
také firmy a  občané. Veškeré infor-
mace jsou na  internetových strán-
kách www.hodinazeme.cz nebo www.
earthhour.org.

Hodina Země aneb hodinou to jen začíná

Biologický 
odpad 
podruhé

V  březnovém Kurýru 
byl uveřejněn náš článek o biologic-
kém odpadu. Řada občanů nás kon-
taktovala s  dotazy, jaké jsou možné 
postihy za  porušování předpisů 
o těchto odpadech. Proto předkládá-
me následující stručný přehled.
Nakládání s  odpadem se ve  městě 
Říčany řídí městskou vyhláškou č. 
4/2013. V  článku 7 Nakládání s  bi-

ologickým odpadem je uvedeno: bi-
ologický odpad může být odkládán 
do  sběrných nádob o  velikosti 120, 
240, 1100 l, domácích a komunitních 
kompostů a sběrného dvora. 
Pokud je odpad ukládán jinde, jedná 
se o přestupek. Právní oddělení měst-
ského úřadu postupuje podle zákona 
200/1990 Sb. o přestupcích ve znění 
pozdějších předpisů. Občan může 
dostat napomenutí nebo pokutu. 
Podle § 46, odst. 2 může být pokuta 
až do výše 30.000 Kč. 
Pro lesy platí navíc ustanovení záko-
na 289/1995 v  platném znění (lesní 
zákon). Zde se uvádí:
§ 20 odst. (1) v lesích je zakázáno:  o) 
znečišťovat les odpady a odpadky
§ 53 odst. (1) přestupku se dopouš-

tí ten, kdo v rámci obecného užívání 
lesa v  lese: r) odhazuje odpady nebo 
odpadky
odst. (2) za přestupek podle odstav-
ce písm. l) až s) může uložit orgán 
státní správy lesů pokutu až do výše 
15.000 Kč.
Kromě toho může být uložena i poku-
ta až 100.000 Kč, pokud je prováděna 
činnost, která je v  lese zakázaná (§ 
54, odst (2) c).
V  zásadě nejsme velkými příznivci 
postihů, domníváme se, že trvale 
účinnější je osvětová a přesvědčovací 
práce. Na  část občanů ovšem pře-
svědčování neplatí, a  pak je postih 
namístě.

Jiří Pánek 
Okrašlovací spolek v Říčanech  

Okrašlovací spolek 
v Říčanech
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Životní prostředí a zdraví

Naděje pro čtyři packy, o. s. 
Soukromý útulek pro psy a kočky 
ve Čtyřkolech (okr. Benešov)
Kontakt: Tel: 608 277 306
e-mail: nadejeproctyripacky@seznam.cz
www.nadeje-pro-ctyri-packy.estranky.cz

VlASTiČKA
kastrovaná, středního věku, 
hodná, milá, zvyklá na pejsky 
i kočičky, vhodná do bytu 
i do domku se zahradou

míŠA
9 kg, 10 let, kastrovaný, 
čipovaný, milý, mazlivý, 
vitální, při nepříjemné 
manipulaci se brání, 
tak je spíše vhodný pro 
zkušenějšího člověka, 
čistotný, zvyklý na pejsky 
i kočičky

Jarní brigáda v Ořechovce
Poslední březnovou sobotu se usku-
tečnila už 6. brigáda v  ořechovém 
sadu na břehu Srnčího rybníka. 
Tyto brigády pořádá Ekocentrum 
Říčany už od  roku 2012 a  díky nim 
se jeho členům za  pomoci dobro-
volníků podařilo odhalit přívětivou 
tvář Ořechovky. Došlo k  odstranění 
náletových dřevin a  jejich pařezů, 
prořezání suchých větví ořešáků, čás-
tečnému odklizení nahromaděného 
biologického materiálu, a  tím k  po-

tlačení růstu kopřiv a jiných nežádou-
cích rostlin. Terén byl do  jisté míry 
urovnán a nyní bude možné Ořechov-
ku průběžně sekat. V plánu je ještě vy-
setí směsi trav vhodné pro stinné sta-
noviště. Upravená Ořechovka bude 
příjemným místem k  odpočinku pro 
obyvatele i  návštěvníky Říčan. Oře-
chový sad a cesta skrze něj však také 
přirozeně propojuje Alej Říčaňáků 
s cestou do Světic a cílem Ekocentra 
Říčany je udržovat ji v takovém stavu, 
aby tuto funkci bezpečně a plnohod-

notně zastávala a tak přispívala k lep-
ší prostupnosti krajiny v okolí města.

Lenka Zachová

Těžíme hliník
Nastává květen a  je čas prohledat 
celou domácnost a  vyhledat všechen 
nepotřebný hliník. Předpokládám, že 
stejně jako mně se i vám doma hroma-
dí množství víček od jogurtu a hliníko-
vých plechovek, které nyní dostanou 
možnost být recyklovány. Mimo to 
třeba najdete již nepotřebné ešusy 
nebo kráječe na  knedlíky, které jsou 
též hliníkové. Věděli jste, že recyklací 
se ušetří více než 90 % energie oproti 
náročné výrobě z primárních surovin? 

Jak se pozná hliník? U  plechovek 
nejlépe tak, že na hliníkové plechovce 
magnet držet nebude, případně podle 
recyklačního symbolu ALU v  trojú-

helníku. U  víček je to trochu snazší, 
hliník snadno zaměníte s  plastem. 
Pokud zmačkáte plastové víčko, tak 
se chce narovnat, avšak hliníkové 
víčko drží tvar. Nenoste nám prosím 
znečištěné a zapáchající obaly.

Přineste hliník
ve středu 6. 5. 2015 od 14 do 18 hodin 
do Klubu Cesta (Na Obci 2049/9)
v pondělí 11. 5. 2015 od 15 do 19 hodin 
do muzea Říčany (rýdlova 14)

Alžběta Macková
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Les vydal poklady
Při letošním jarním úklidu  jsme se 
vydali do  lesa přiléhajícího k rado-
šovické sokolovně.  Během pár ho-
din jsme nasbírali polovinu velkého 
kontejneru velkých i  drobných od-
padků.   Byli jsme mile překvapeni, 
že hluboko v houští není téměř žád-
ný nepořádek – jen občas nějaký 
sáček, který přinesl vítr. Horší to 
bylo  v okolí lidských staveb.  Čím 
blíž k domům, tím více nepořádku. 
Je to až zarážející, že ten, kdo doká-

že dovézt dlaždičky do  lesa, nedo-
káže dojet do sběrného dvora. Měl 
by to zadarmo a ani by se nenadřel.  
Zajímavé bylo složení brigádníků – 
několik členů Ekocentra, Sokola a te-
nisového klubu Radošovice, rodina se 
třemi předškolními  dětmi, pracovitý 
dědeček se synem a vnukem,  mladý 
pár, členka komise životního prostře-
dí s kamarádkou,  maminky s odrost-
lými dcerami.  
Bylo krásně a zpívali tam ptáci….   

Jana Slámová a Jiří Zouhar 
Ekocentrum Říčany 
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Pro seniory

SENIORCENTRUM ŘÍČANY
Během nádherných jarních dnů jsme na-
vštívili zámek a  pivovar Dětenice. Také 
jsme měli možnost se prvně účastnit 
akce zvané Vítání ptačího zpěvu v  Do-
mově Laguna v  Psárech. Jediné, co nás 

mrzí, že se úplně nezdařilo, je naplnit zájezd po stopách 
Mistra Jana Husa do Kostnice, tento několikadenní zájezd 
se proto neuskuteční. Ale cesty do  zahraničí nás lákají 
i nadále – dole můžete nalézt nabídku na podzimní zájezd 
do Toskánska.

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 – ze zdravotních důvodů se přerušuje! 

Akce:
n 11. května, pondělí – Setkání s  hudbou – Místo: KC 

Labuť Říčany. Začátek: 14.00 h. K poslechu i tanci bude 
hrát Malá kapela Františka Moravce. Setkání se uskuteč-
ní ke Dni matek – každá žena obdrží kytičku, ale setkání 
není určeno pouze jim, vítáni jsou všichni. Vstup zdarma.

n 14. května, čtvrtek – Kavárnička – Místo: DPS Senior 
– jídelna. Začátek: 15.00 h. Příjemné posezení a popo-
vídání při kávě nebo čaji. Všichni jste srdečně vítáni. 
Malé hudební překvapení! Vstup zdarma.

n 19.–21. května – Rekondiční pobyt – Lázně Mše-
né – Místo: Lázně Mšené. Třídenní rekondiční pobyt. 

Místo odjezdu: aut. zastávka K Žel. stanici 7.50 h, aut. 
zastávka Rychta 7.55 h, aut. zastávka Sukova 8.00 h, 
aut. zastávka Masarykovo nám. 8.05 h. Cena pobytu 
včetně dopravy a  vstupného: 2.780 Kč. Kromě lázeň-
ského pobytu bude možné zhlédnout řadu kulturních 
i přírodních památek.

Připravované akce 
– možnost přihlášení:
n Prohlídka hradu Krakovec a Pamětní síně Oty Pavla 

– 4. června 2015. Jednodenní autobusový zájezd. Pro-
hlídka hradu Krakovec, který představuje jeden z  vr-
cholů české hradní architektury. Příspěvek účastníků: 
250 Kč (zahrnuje dopravu, pojištění, vstupné).

n Kurz PC – začátek 2. června 2015. Obsahem kurzu 
bude práce na počítači s fotografiemi. Celkem proběh-
ne 5 hodin (1 lekce = 1,5 hodiny). Lektorem je Jiří Ma-
ček. Kurz bude probíhat v plně vybavené učebně v ul. 
E. Beneše 375/20.

n Toskánsko (Itálie) – termín zájezdu 7.–11. října 2015. 
Poznání krás Toskánska, návštěva zajímavých kul-
turních památek. Cena 6.790 Kč (zahrnuje ubytování 
ve  dvoulůžkových pokojích s  příslušenstvím, dopravu 
luxusním autobusem, parkovné, služby průvodce, po-
lopenzi). V případě více zájemců bude zajištěn odjezd  
z Říčan. 

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 14. května 2015 od 10.30 do 12.00 h.
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Pro děti a rodiče

31. 5. se nekouří 
aneb Světový den bez 
tabáku v Říčanech
31. 5. je již tradičně WHO vyhlašován 
jako Světový den bez tabáku. Užívání 
tabáku patří mezi nejčastější příčiny 
předčasných úmrtí nejen v  Evropě. 
Kampaň upozorňuje na  zdravotní 
rizika spojená s kouřením a má za cíl 
prosazovat efektivní politiku vedoucí 
k  omezení kouření v  celé populaci. 
V  České republice v  současné době 
pravidelně kouří zhruba čtvrt mi-
lionu mladých lidí do  osmnácti let. 
Průměrný věk, ve kterém děti vykouří 
svou první cigaretu, se pohybuje oko-
lo deseti let a devadesát procent ku-
řáků se stává závislými ještě před do-
sažením plnoletosti. Jak bývá často 
zdůrazňováno, počet dívek kuřaček 
již dnes převažuje nad mladými ku-
řáky opačného pohlaví. Přestože děti 
běžně začínají kouřit se svými vrstev-
níky, první příklad dostávají v rodině.
V  Říčanech se stalo již tradicí, že 
i naše město se připojuje k tomuto dni. 
Cesta integrace, o.p.s., ve  spolupráci 
se Zdravým městem Říčany organi-
zuje již 6. ročník. Akce Světový den 
bez tabáku je zaměřena na žáky 5. tříd 

škol z Říčan a bude se konat v úterý 2. 
června 2015 na  říčanském náměs-
tí od  8.30 do  12.30 hodin. Budeme 
rádi, když nás navštíví i veřejnost.  Cí-
lem je poukázat na rizikovost a nebez-
pečnost tabáku a tabákových výrobků, 
přispět k zamyšlení nad důsledky kou-
ření a preventivně působit. 

Navštivte říčanské nekuřácké 
restaurace: 
Restaurace Jureček, Pizza Pepe, re-
staurace U  staletých lip, Pavilon Ří-

čany, Oáza Říčany, bistro a potraviny 
„Na Růžku“. 

Dopravní výchova  
pro 4. třídy
Opět odstartovala dopravní výchova 
pro 4. třídy základních škol v  regio-
nu Říčansko. Žáci tak navazují jak 
na  podzimní výuku na  dopravním 
hřišti, tak i  teoretickou průpravu 
v rámci projektu OPVK č. 53 Zdraví 
na  ZŠ. Dopravní výchova probíhá 
nejprve v  prostorách Klubu Cesta, 
kde si děti zopakují značky, křižo-
vatky a  chování na  silnici z  pozice 
jak chodce, tak i  cyklisty, a  napíší si 
znalostní test. Poté se přesouváme 
na  hřiště, kdy si děti vše prakticky 
procvičí na  kolech a  koloběžkách. 
Výsledkem je možnost získání prů-
kazu cyklisty, který dostane ten, který 
získá určitý počet bodů – kološko-
la v  praxi. Výuka je organizována 
Cestou integrace za  finanční pod-
pory BESIP – Ministerstva dopravy 
a města Říčany. Na  jaře se do Říčan 
podívá 18 škol z  našeho regionu 
a sjede se celkem 33 tříd.

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

2. 6. 2015 / 8:30 – 12:30 
preventivní program pro školy 
a veřejnost na Masarykově
náměstí v Říčanech

DEN BEZ
TABÁKU
31. 5. 2015 

31. 5. SE NEKOUŘÍ. ZAPOJTE SE I VY!
SVĚTOVÝ DEN BEZ TABÁKU
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Pro děti a rodiče

Mraveniště na  letošní léto připravi-
lo pro děti ve věku od 6 do 15 let letní 
dětský tábor pod názvem „Létobraní 
2015“ v atraktivním a podnětném pro-
středí Pece pod Sněžkou v Krkonoších. 
První ročník proběhne v termínu od 4. 
do 11. července 2015. Děti si užijí po-
byt v nádherné a čisté  přírodě s mnoha 
atraktivními táborovými aktivitami. 
Exkluzivní prostředí samo vyzývá za-
řadit do programu i celodenní výšlapy 
za  poznáním krás Krkonoš, děti se 
naučí neobvyklé dovednosti, jako je 
například výroba luku a šípu, vázat uži-
tečné uzle a další. Vedoucí mají již nyní 
připraveno množství  různých soutěží 
a  skupinových klání.  Do  programu 
je zapojena i horská služba, která děti 

proškolí v  první pomoci.  Za  všechny 
táborové aktivity mohou děti získat za-
jímavé odměny, diplomy i medaile. 
Zájemci o tábor mohou získat více in-

formací i jak dítě přihlásit na www.leto-
brani.eu nebo volejte 776132048.

Za vedení tábora  
Blanka a Mirek Jeriovi  

Upíří příměstský tábor pořádá Cesta integrace, o. p. s. s finanční podporou
Města Říčany. Pro děti bude připraven 5 denní program s hrami a výlety po
krásách Středních Čech. Tábor je určen dětem od 7 do 14 let z Říčan a okolí.

Podmínky tábora, přihlášky: www.cestaintegrace.cz/ Přihlašování: skoly@cestaintegrace.cz, 774 780 540

Vždy od 8:30 do 17:00 
v prostorách Nízkoprahového klubu Cesta, 
Na Obci 2049, Říčany

UPÍRI 
ÚTOCÍ

CENA:  500 Kč /PROGRAM SE SLEVOU. 
VÍCE O MOŽNOSTECH SLEVY NALEZNETE V PODMÍNKÁCH TÁBORA./
1 500 KČ / V CENĚ OBOU VARIANT JE ZAHRNUTA
DOPOLEDNÍ I ODPOLEDNÍ SVAČINKA A OBĚD.

ˇ
TERMÍNY:

I. TURNUS 27. až 31. 7. 2015
II. TURNUS 17. až 21. 8. 2015

ˇ

mraveniště pořádá tábor pro děti v Krkonoších „létobraní 2015“

Zápis do mravenčí 
školičky
Zápis do  Mravenčí školičky v  MC 
Mraveniště na školní rok 2015/2016 
se uskuteční elektronicky. Zapisovat 
se můžete od  1. 6. 2015, veškeré 
informace na  webu Mraveniště. In-
formační schůzka pro zájemce bude 
ve  čtvrtek 4. června od  16 h, děti 
můžete vzít s sebou. 
Na příští školní rok plánujeme ško-
ličku od  pondělí do  čtvrtka v  čase  
8.30–12.00 h.
Jedná se o zábavný a vzdělávací pro-
gram pro děti od 2,5 do 5 let bez pří-
tomnosti rodičů.
Nabízíme individuální přístup v malé 
skupince dětí. O maximálně 12 dětí 
ve skupině se starají 2 lektorky. 
Zaměříme se na  úspěšnou socializa-
ci dětí, dovednost komunikace mezi 
nimi, umění tolerance. Podpoříme 
rozvoj pohybových, hudebních, vý-
tvarných i  logopedických schopností 
a dovedností. Čeká nás hraní divadél-
ka, dramatika, říkačky, hádanky, poví-
dačky. V  naší školičce jde především 
o  přípravu dětí na  vstup do  skutečné 
mateřské školy. Děti, které již do Mra-

venčí  školičky docházely,  zvládly ná-
stup do mateřské školy bez problémů. 
Program školičky si můžete prohlédnout 
na www.materske.mraveniste.info. 
Stále se můžete hlásit na  letní pří-

městské tábory. Podrobné informace 
a  rezervační systém najdete na  www.
mraveniste.info.

Ivana Dudová, koordinátorka  
Mateřského centra Mraveniště

Zápis do mravenčí školičky Od 1. 6. 2015 — elektronicky

TáTOHrANí (na Jurečku) 21. červen 2015 9–12 h

Příměstské tábory v mraveništi
   Léto 2015
   Nově 8.00–17.00 h
   Cena: 2100 Kč

13. července – 17. července 2015 (Lovci pokladů)

20. července – 24. července 2015 (hvězdopravci)

17. srpna – 21. srpna 2015 (Tajuplný ostrov)

24. srpna – 28. srpna 2015 (Piráti)

Jednodenní tábor 31. srpna 2015 (den s překvapením)
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Pro děti a rodiče

Přijďte v  sobotu 30. 
května od  9.00 
do Hrusic na dal-
ší, již 11. ročník! 
Ti, kdo tuto akci 

znají z  minulých 
let, si možná všimli 

obráceného pořadí v  jejím názvu. 
Předchozích 10 ročníků bylo přede-
vším turistickou akcí, při které jste 
se mohli vydat ve  stopách kocoura 
Mikeše na  turistický pochod. Ani 
letos nebude chybět možnost puto-
vat do  Mnichovic a  dále po  okruhu 
„Krásné vyhlídky,“ nebo se vydat až 
do 20 km vzdálených Říčan.
Především vás ale čeká zábavný, 
trochu poznávací a trochu turistický 
dopolední program pro děti v  Hru-
sicích. Na  tradiční Den otevřených 
dveří v Památníku Josefa Lady budou 
„kyvadlově“ jezdit koloběžky.  Může-
te se vydat na komentované vycházky 
po Hrusicích a okolí, při kterých po-
znáte místa známá z knížek a obráz-
ků J. Lady. Po cestě nebudou chybět 
ani různé soutěže a  překvapení. Ce-

lým dopolednem vás budou provázet 
pohádková představení Kočovného 
divadla Rózy Blechové a kapely Péro 
za kloboukem – „zaručeně autentic-
kého pouličního šramlbandu, jehož 
produkce stává se obyčejně předsta-

vením, kde divák nezřídka kdy jest 
jeho nedílnou součástí…“ Po obědě, 
třeba ve  známé hrusické hospodě 
U Sejků, můžete dojít pěšky do neda-
lekých Mnichovic, kde se až do veče-
ra koná Mnichovické kramaření.  
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Pro děti a rodiče

Jarní výprava vlčat na Hlásku
Je 29. 3.2015,  lehce po deváté  hodině, a 23 vlčat z Říčan 
startuje svůj první jarní výlet. Cíl je jasný – vlakem do Se-
nohrab a  odtud malý výlet na  Hlásku, opečení prvních 
buřtíků na  ohni a  zase zpět na  vlak. Sice malá procház-
ka, ale nám to zabere notnou dávku času, neboť po cestě 
číhá spousta nástrah v podobě povodní, bomby, indiánů 
a sarančat. Sem tam se objevíme na bitevním poli Španělů 
proti Maurům a sem tam se na zemi objeví tajná šifrova-
ná zpráva… No prostě výprava jak má být! Na Hlásce již 
stačí pouze dobýt hrad a najít potravu – tašku plnou buřtů 
a chleba. Rozdělání ohně z vlhkého dřeva zvládne každé 
správné vlče a už do sebe ládujeme zasloužené buřty. Hlad 
sice ještě malý je, ale ryba v Sázavě se ne a ne chytnout 
na vyrobenou udici, ale chleba jí chutná! Cestou zpět nás 
žene přicházející déšť, který se nakonec spustí, až když 

jsme v  bezpečí na  zastávce vlaku. Cíl splněn a  děti jdou 
plné dojmů do náručí starostlivých maminek.

Markéta Hubínková, vedoucí 3. oddílu vlčat

Úsměvácké rozloučení se zimou 
Poradenské centrum pro rodinu a  děti 
„ÚSMĚV”, z.s., pořádalo v  letošním 
roce v termínu od 8. 3. do 13. 3. již třetí 

zimní pobyt pro děti z pěstounských rodin ve Ski resortu 
Monínec, který leží na Javorové skále 70 km jižně od Prahy, 
nedaleko města Sedlec Prčice. První pobyt se uskutečnil 
na tomtéž místě, druhý byl uspořádán na Telnici nedaleko 
Ústí nad Labem. Pobytu se zúčastnili jak lyžaři, tak i děti, 
které stály na lyžích poprvé. Díky akreditovaným instrukto-
rům a hlavně velkému zájmu a nadšení všech dětí se poda-
řilo docílit, že všechny děti, až na jednu bázlivou holčičku, 
nakonec sjížděly sjezdovky bez pomoci instruktorů. Děti 
jsme průběžně natáčeli na  video, které se jim promítalo 
s cílem vylepšování jejich vlastní lyžařské techniky. 
Kdo nechtěl lyžovat, měl možnost bobování nebo „lopa-
tování“. Poslední březnový pobyt byl zakončen večerním 
lyžováním na osvětlené sjezdovce za hudebního doprovo-
du. Děti závodily ve slalomu, kde předváděly neuvěřitelné 
výkony, za které byly posléze odměněny ručně vyrobený-
mi diplomy a sladkostmi.

Nedílnou součástí pobytu byl i wellness program, který je dů-
ležitým doplňkem pro relaxaci. V tomto programu děti vyu-
žívaly bazénové a relaxační centrum v hotelovém komplexu. 
Při slunečném počasí jsme udělali výšlap za bizony a násle-
dující den jsme v rámci odpočinkového dne vytvářeli venku 
na terase chalupy různé umělecké výtvory a výrobky. Sluníč-
ko svítilo, hudba hrála, takže byla radost cokoliv tvořit.  
Děti měly dále možnost hrát různé společenské hry, ale 
nejvíce se asi těšily na karneval. Velmi oceňujeme, že ně-
které děti si z domova přivezly ručně dělané masky, které 
vyráběly buď samy, nebo se svými pěstouny. Všichni jsme 
měli slušivé převleky počínaje čarodějnicemi, pirátem, 
beruškou, po  mimina a  mnohé další. Karneval jsme si 
všichni společně užili.  
Hotel Monínec poskytoval po celou dobu 5x denně pes-
trou stravu, takže byly děti po všech stránkách spokojené. 
My, dospělí, jsme odjížděli s dobrým pocitem, že se pobyt 
všem dětem moc líbil.
Již touto dobou se těšíme na  letní pobyty a  příští zimu 
na horách opět na viděnou.

Tým Poradenského centra pro děti a rodinu  
„ÚSMĚV“, z.s., Říčany u Prahy
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Dětský den
zábava pro celou rodinu

10.00 – 11.00 start – na Fialce

10.00 – 13.00 dobrodružná hra  
– centrum na Fialce, sokolské hřiště

11.00 divadlo v kufru – sokolské hřiště 

12.00 písničkový pořad – sokolské hřiště

13.00 vystoupení tanečních 
a sportovních klubů – sokolské hřiště 
v rámci bezpečnosti budou uzavřeny ulice  
sokolská, mánesova a nerudova
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neděle 31. května 2015

v průběhu dne: 
ukázky činnosti 
a techniky hasičů, 
městské policie 
a policie čr

při vytrvalém 
dešti program 
přesununeme 
do centra 
na Fialce

občerstvení
zajímavé ceny
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Pojďte s  námi 
prožít 5 týdnů 
se zajímavými 
tématy a  výlety. 
Cena je 2.900 Kč 
za  týden včetně 
stravy a celoden-

ního výletu. Poskytujeme slevu 10 % 
pro sourozence.   Provoz tábora je 
7.00–17.00 hod. Během týdne bude-
me chodit hodně do přírody, v případě 
horka do  blízkého bazénu. Budeme 
malovat, vyrábět, pracovat s  kerami-
kou i sportovat. Děti můžete přihlašo-
vat mailem  babyclubnemo@seznam.
cz  nebo na tel: 606 541 712. 

Více na www.babyclubnemo.cz. Při-
hlášky a  platby přijímáme do  konce 
května.

ze života škol(ek)

baby club NemO opět pořádá příměstské tábory

                   

 

 

 

Jesličky a mateřská škola Landie 

pořádá den otevřených dveří a zápis na školní rok 2015/16 

ve čtvrtek 14.5.2015 od 8 do 17 hodin, Orlická 2188, Říčany 

 

• zavedená školka, již 9.rokem nejen v Říčanech, v rejstříku škol MŠMT 

• jesličky pro batolátka od 6 - 24 měsíců, mateřská škola pro děti od 2 do 7 let 

• stabilní, pedagogicky vzdělaný tým 

• zdravá strava v bio kvalitě z vlastní kuchyně 

• zdravý pohyb, tenis, plavání, bruslení, dětská jóga, golf, škola v přírodě a škola na horách 

• ve všech třídách výukové chvilky s angličtinou od Wattsenglish 

 

Rádi s vámi domluvíme i individuální termín návštěvy na telefonu 602 259 004 nebo 603 510 030. Více na www.landie.cz
   

Týdny, témata a výlet:
 Od 13. 7. dO 17. 7. PUTOVáNÍ S KOCOUrEM MIKEŠEM S VÝLETEM dO MUzEa V hrUSICÍCh
 Od 20. 7. dO 24. 7. JaK VYCVIČIT draKY S VÝLETEM dO dINOParKU V PLzNI
 Od 27. 7. dO 31. 7. POKUSY V LaBOraTOŘI S VÝLETEM dO IQ ParKU V LIBErCI
 Od 3. 8. dO 7. 8. ŠKOLKa VaŘENÍ S NáKUPEM SUrOVIN a VÝLETEM dO TOULCOVa dVOra
 Od 10. 8. dO 14. 8. LETNÍ aNGLIČTINa S VÝLETEM a OBědEM Na JUrEČKU
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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) – poslední volná místa
20. 7. – 24. 7. Lesní tábor inspirovaný knihou astrid Lindgrenové  
 Mio můj Mio, s lektorkou Petrou Jančovou a Samuelem 
– naplněná kapacita
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 – poslední volná místa 
 Cena: 2 800 Kč
Další informace k  táborům sledujte na  našem webu, kde 
jsou i  ke  stažení přihlášky, které prosíme poslat na  email 
barbora.smetankova@lesniklubpraminek.cz nebo pro in-
formace volejte: 732662158.

Jarní brigáda v Pramínku
V sobotu 11. 4. jsme celý den zlepšovali s  rodiči zázemí 
naší lesní školky. Zásadní bylo dobudovat náš nový kom-
postovací záchod, který jsme dovedli k dokonalosti. Také 
jsme pokračovali v nekončícím zpracování dřeva na zimní 
měsíce,  úklidu našich zázemí, kolem slaměného domku 
a jurty a dalších činností. 
Naše školka fungující na komunitním principu nemá žádnou 
podporu od státu. Vybrané školkovné v Lesním klubu Pra-
mínek z většiny pokryje především mzdové náklady lektorů. 
Naše zázemí budujeme svépomocí, zapojují se rodiče a pří-
znivci lesní školky. Toto společné úsilí se nám vrací ve formě 
silnějších vzájemných vztahů a vazeb mezi rodiči a školkou. 

Společně rozvíjíme věci, které nás baví. Možnost pobýt spo-
lu, propojit se a společně pracovat pro dobro celku mají celé 
rodiny také při slavnostech a komunitních pobytech. 

Lesní rodinné dopoledne  
již čtvrtým rokem
Již čtvrtým rokem funguje v Pramínku lesní rodinné dopo-
ledne – setkávání žen s malými dětmi každé druhé úterý. 
A těší nás vzrůstající zájem ze strany žen z Říčan a okolí. 
Lesní rodinné dopoledne v  zimních měsících probíhalo 
v  hájovně – tvořilo se, povídalo o  zajímavých tématech 
např. s  MUDr.  Lenkou Radkovou o  homeopatické léčbě 
u dětí, pekly se jidášky. S jarem se setkávání žen přesunulo 
na louku či do lesa. Poslední setkání bylo o bylinkách a jar-
ní očistě s  Petrou Skoumalovou. Dobrá polévka uvařená 
na  ohni s  kváskovým chlebem bývá příjemným zakonče-
ním celého lesního dopoledne. Přijďte i vy, budeme se těšit 
na vaši návštěvu. Informace o programu naleznete na www.
lesniklubpraminek.cz/index.php/volnocasove-aktivity.
Přejeme krásné jaro
za tým Pramínku Barbora Smetánková a Olga Jarkovská

ze života škol(ek)

Děti z mŠ Srdíčko přivítaly jaro v Toulcově dvoře 
Nemohli jsme ani dospat. Ráno 18. břez-
na jsme se sešli před školkou, nasvačili 
se a  přijel pro nás autobus se sympatic-
kým panem řidičem, kterého jsme krásně 
pozdravili, nastoupili a těšili se na výlet. 

Připoutali jsme se a všechny nás moc zajímalo, kudy že 
to asi pojedeme. Projeli jsme Černokosteleckou a  najeli 
na dálnici směr Hostivař. Zaujala nás stará Hostivař a její 
domečky. Vypadalo to tam jako v pohádce. 
Když jsme dorazili na místo, ve dvoře na nás čekala paní 
průvodkyně Saša, která nám rozdala nálepky se jménem, 
abychom se lépe poznali, a symbolické zvonečky na krk, 
abychom se skamarádili se zdejšími ovečkami. Běželi 

jsme se hned na všechny podívat a nakrmili je mrkvičkou. 
Dostali jsme také sami velký hlad a spěchali pro svačin-
ku k  naší paní učitelce Lídě a  Michalce. Posilněni jsme 
se později shromáždili v malé dílničce a domluvili se, že 
si vyrobíme něco hezkého na  památku. Nejdříve jsme 
si vybrali vzorky barevné vlny. Vytvořili jsme placičku 
z  bílé vlny, barevnou vlnu jsme smotali dohromady, za-
balili do bílé a vymodelovali kuličku. Celé jsme to namo-
čili do  teplé vody, promnuli v  ruce, namočili do studené 
vody. Nakonec jsme kuličku rozkrojili a  objevil se nám 
krásný barevný obrázek zakuklený do  ovčí vlny. Všichni 
jsme měli krásný nevšední zážitek a děkujeme naší školce 
a všem z Toulcova dvora, že pro nás výlet zorganizovali. 
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ze života škol(ek)

Jak jsme v Srdíčku slavili Velikonoce
Na Velikonoce jsme se pilně připravovali nejen doma, ale 
i  ve  školce ve  všech třídách. Paní učitelky měly spoustu 
nápadů, jak bychom si mohli připravit sváteční výzdobu. 
Zaseli jsme jarní osení, vyráběli zajíčky, jednoho malova-
ného ze dřeva a druhého z papíru, každému z nich jsme 
namalovali barevné vajíčko. Nezaháleli jsme ani na kera-
mice, kde se vedle zajíčků narodila pod našima šikovnýma 
rukama také malá kuřátka. Výrobky jsme potom vyzdo-
bili vzrostlé osení. Společně jsme si připomenuli veliko-
noční tradice, za odměnu na cestu domů dostali kornout 
zdravých dobrot a těšili se na vítání svátků jara společně 
s  našimi rodiči a  sourozenci. Počasí nám myslím přálo, 
proto věříme, že každý z vás oslavil Velikonoce ve zdraví 
a nabral sílu do nadcházejících dní. Budeme ji potřebovat, 

protože u  nás ve  školce je stále živo. Plaveme, zpíváme, 
tvoříme, cvičíme jógu, trénujeme logické myšlení, chrání-
me přírodu a pomáháme si navzájem. Těšíme se na další 
výlety a divadelní představení, které nás ještě čekají.

Děti z MŠ Srdíčko

Zprávičky z mŠ U Slunečních 
hodin

Jaro je v  naší školce 
plné změn a  netradič-
ních aktivit. Rozrostl se 
náš Mini-ZOOkoutek, 
ke  stávajícím zvířecím 
kamarádům agamě 

a morčátku přibyla rybka a dva osmáčci. Děti se o ně starají 
společně s učitelkami, čistí pelíšek, připravují čistou vodu a kr-
mení. Odměnou je jim pohlazení morčátka, pozorování čilých 
osmáků v teráriu nebo volně pobíhající agamy ve třídě. Školku 
pravidelně navštěvují i starší sourozenci našich dětí, pro které 
je připravena nástěnka plná zajímavostí o  všech našich zví-
řátkách. Za pěkného počasí mohou děti pozorovat morčátko 
i venku na zahradě v malém výběhu. Čerstvé lístky jsou pro 
morčátko velmi lákavé. Jarní vitamíny nelákají jen zvířátka, 
ale i děti, které pozorují naklíčená semínka řeřichy a ochut-
návají je posypaná na  pečivu. Poznávají novou chuť i  vůni. 

O zdravé výživě si povídáme často a už víme, co nám prospívá 
a co škodí. Protože chceme být zdraví všichni, chystáme po-
hoštění v duchu zdravé výživy i pro rodiče na besídku. Krájení, 
loupání a strouhání ovoce a zeleniny nám jde dobře.
S teplejším počasím vyrážíme ven dříve. Do okolní příro-
dy nebo na zahradu, na které  si děti pod vedením učitelek 
zkusí uříznout, oškrábat a  obrousit klacek.  Děti získají 
nové zkušenosti a objeví vůni dřeva. Díky účasti na pro-
jektu ŠBP – „Učíme řemesla“ máme možnost vyzkoušet 
s dětmi drobné řemeslné aktivity a zařídit malou dílničku. 
Věříme, že podmínky dovolí s  dětmi ve  všech aktivitách 
pokračovat a rozvíjet je.
Naše školka je zapojena do  programu Zdravá abeceda, 
který podporuje zdravý životní styl a je registrována v síti 
Mrkvička, která sdružuje školky se zájmem o ekologickou 
výchovu. V  březnu se naše školka přihlásila do  soutěže 
Škola udržitelného rozvoje Středočeského kraje, ve  které  
obhájila titul a získala ocenění prvního stupně. 

Za MŠ U Slunečních hodin
Ivana Vašinová a Zuzana Máchová

mŠ Srdíčko Říčany  přijme od 1. 9. 2015 na částečný úvazek (0,23) s flexibilní pracovní dobou kvalifikovanou 
pracovní sílu na pozici učitelka mŠ. V případě zájmu nás  kontaktujte na tel. čísle 323 602 896.

Už nyní se těšíme na  další společný výlet. Čeká nás 
návštěva svíčkárny a zvířecí farmy v  Šestajovicích, 
velikonoční tvoření ve  školce, rej čarodějů a čarodějnic, 
spousta divadelních představení, zahradní slavnost a pa-

sování předškoláků na  školáky. Pracujeme také na  tom, 
abychom se k sobě hezky chovali a pomáhali si. O všech 
akcích vám v příštích číslech rádi napíšeme. 

Děti z MŠ Srdíčko 
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LYžák
28. února 2015 se skoro všichni žáci ze sedmiček ve škole 
na náměstí v Říčanech připravovali na odjezd do Krkonoš, aby 
si zalyžovali, nebo se případně naučili lyžovat. Sraz byl v 11:45 
před školou, ale stejně většina účastníků výletu už nedočkavě 
vyhlížela autobus v půl. Jakmile všichni dorazili, už tam byl 
dost velký dav žáků, kteří  odevzdávali své papíry učitelům. 
Také kontrolovali svá zavazadla, zda si nic nezapomněli, 
a přemýšleli, jestli si mají od rodičů vyžádat víc peněz. Všude 
bylo cítit vzrušení z brzkého odjezdu a slyšet rodičovské hlasy, 
jak si mezi sebou šeptali, že se těší, až jejich ratolesti konečně 
odjedou a oni budou mít chvíli klidu jenom pro sebe. Jakmile se 
objevil předek autobusu, ti nejvšímavější si už připravovali kufry 
a běželi si je dát do zavazadlového prostoru. Potom bylo vidět, 
jak děti nastupují do autobusu a do připraveného auta, a přitom 
jen letmo zamávaly do davu starostlivých rodičů. Cesta rychle 
uběhla a jakmile se žáci ocitli v Krkonoších v místech, kam už 
žádná auta nevyjedou, všichni vystoupili, udělali řetěz a mezi 

sebou si posílali tašky, dokud je nenaložili do kabinek lanovky. 
Ta vyvezla jak tašky, lyže a přezkáče, tak i lidi. Na horní stanici 
kabinové lanovky jsme věci vyndali, žáci s učiteli vystoupili a pak 
se zavazadla naložila na rolbu, která je dovezla až k hotelu, 
zatímco ostatní museli šlapat pěšky. V hotelu se všichni 
ubytovali a únavou rovnou zalezli do postelí – je asi jasné, že 
s nějakou elektronikou, nebo se šli pobavit s ostatními.

Teď počítejte do sedmi… Tak takhle rychle všem uběhl pobyt 
v Krkonoších. Momentálně už všichni sedíme v autobusu 
na cestě zpět a mezi sebou si klademe otázky jako: „Těšíš se 
domů? Máš chuť tady zůstat? Co se ti tady nejvíc líbilo?“ Pak 
ale někdo přišel s nápadem, že pan ředitel povypráví jeden ze 
svých tradičních hororů, a tak chvíli všichni napjatě poslouchali 
a při poslední větě se většina pousmála, ale někteří se zatvářili 
i trochu vyděšeně. Když se všichni trochu uklidnili, měli odpověď 
na otázky, které si kladli před hororem. Většina se těšila domů, 
ale stejně tady chtěli zůstat. A co se jim líbilo nejvíce? Všechno…

Písemná přijímací zkouška (zařazovací řízení) se koná ve středu 
20. května v 8.10 v budově I. ZŠ, Masarykovo nám. 71 – budova 
za kostelem. Zkoušky probíhají formou matematického testu. 
Žáci s vývojovými poruchami učení budou mít prodloužený 
časový limit (kopii vyšetření odborného lékaře nutno přiložit 
přímo k přihlášce). Testu se neúčastní žáci, kteří již byli přijati 
na osmiletá gymnázia a odevzdali tam zápisový lístek. Žáci si 
přinesou psací a rýsovací potřeby.

Přihlášky s kopií vysvědčení za 1. pololetí  5. ročníku zasílejte 
na adresu školy do 11. 5. 2015.

Budou přijímáni pouze žáci, kteří mají jako cizí jazyk angličtinu.

Přihlášku lze vyzvednout v hlavní budově školy nebo stáhnout ze 
stránek školy (www.zs-ricany.cz).

O zařazení žáka do této třídy rozhoduje ředitel školy 
na základě výsledků zařazovacího testu, hodnocení v 5. 
ročníku (vysvědčení) a kapacitních možností školy.

Další informace na tel. čísle 323 602 794.

Mgr. Pavel Bednář, ředitel školy  

OTEvÍRá vE škOLNÍM ROCE 2015/2016
6. TŘÍdU S ROzšÍŘENOU výUkOU 
MATEMATIkY

Ve středu 18. února navštívil naši školu pan Arnošt Schreiber, 
pamětník holocaustu a 2.světové války. Přijal pozvání na besedu 
s žáky 9.ročníků, kterou jsme realizovali ve spolupráci s panem 
Hůrkou z Muzea Říčany. Oběma pánům patří dík za to, že se nám 
podařilo akci úspěšně zorganizovat. Pan Schreiber dvě hodiny 
dětem velmi živě a poutavě vyprávěl o svých osobních zážitcích 
z války a o osudu své židovské rodiny.Žáci jeho vzpomínky 
vyslechli s velkým zaujetím a někteří následně projevili zájem 
pátrat po minulosti svých rodinných předků či židovských rodin 
pocházejících z Říčanska.

zAjÍMAvá bESEdA S pAMěTNÍkEM
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Zatmění Slunce
Žáci základní školy se 20. března 
vypravili na  hvězdárnu v  Ondřejově 
sledovat největší, v  České republice 
viditelné zatmění až do  roku 2026. 
Přípravě na samotné pozorování byla 
věnována velká pozornost, žáci si vy-
zkoušeli model i prošli pomůcky při-
pravené k  zatmění Slunce i  Měsíce. 
Počasí i zatmění bylo skvělé! 
Pro zajímavost – úplné zatmění Slun-
ce nad Českem bude až v roce 2135. 

Co nového v Sofii

Letní program v MŠ Sofie
Od 13. 7. do 28. 8. připravujeme v mateřské 
škole Sofie letní program pro děti od 3 
let. Program je otevřen i dětem, které 
do mateřské školy Sofie nejsou zapsané. 
Uvítáme i děti, které by si chtěly vyzkoušet, 
s čím si u nás děti hrají a co se při tom učí. 
letní program bude přizpůsoben počasí 
a značná část programu se bude realizovat 
venku v „zelené třídě“. 
Pro konkrétní termíny a možnost přihlášení 
sledujte aktuality na www.ms-sofie.cz.

ze života škol(ek)

Na  konci dubna v  Sofii končí pro-
gram systematické přípravy před-
školáků. Na jedné z posledních hodin 
děti pracovaly s  velkou trinomickou 
krychlí, hledaly podobnosti a  odliš-
nosti – vzorec (a+b+c)3 jsme však 
nevysvětlovali .
Od  13. 5. začínáme s  programem 
adaptace žáků budoucího prvního 
ročníku Základní školy Sofie. Před-
školáci z naší školky a  jejich budoucí 
spolužáci z  jiných školek se začnou 
postupně integrovat do  kolektivu 
i  programu stávající smíšené třídy. 
Na  programu jsou společné výlety 

i škola v přírodě. Mimo jiné se chystá-
me, po velkém úspěchu Noci s Ander-
senem s knížkou Jiřího Trnky Zahrada 
do Plzně na interaktivní výstavu, kte-
rou připravili vnuci Jiřího Trnky. 

Volná místa pro 
školní rok 2015–2016
Zápis na uvolněná místa po dětech 
přecházejících na  základní školy 
probíhá průběžně do  zaplnění ka-
pacity mateřské školy. Přihlášky 
na  volná místa získáte při osobní 
návštěvě a  prohlídce mateřské 
školy. Domluvte si termín návštěvy 
telefonicky na  773  220  281 nebo 
emailem na info@ms-sofie.cz.

Ukončení programu předškolní přípravy a zahájení 
programu adaptace budoucích prvňáčků

Jsme „páťáci“, a proto se naše paní učitelka rozhodla, že s námi 
bude spát ve škole. Chtěla s námi realizovat projekt „Poznej 
sám sebe“.  Celkem jsme ve škole spali dvakrát. Poprvé 17.října 
a podruhé 27.února. 

Při prvním spaní jsme se zabývali svou osobností. Formou 
různých her jsme poznali jací jsme, jak reagujeme v různých 
situacích a jak nás vidí ostatní. Zkusili jsme si scénky, jak 
reagovat lépe, než jak jsme byli zvyklí. Naučili jsme se 
naslouchat druhým a přijímat kritiku. Teď už víme, že jsme parta 
kamarádů a že si vždycky dokážeme pomoci. Večerní program 
byl nácvik sebeobrany. 

Při druhém spaní jsme se zaměřili na to, z čeho máme strach 
.Téma strach nás děsilo hned od začátku, protože je těžké mluvit 
o tom, čeho se bojíte. Ale zvládli jsme to na jedničku. Někteří 
z nás si uvědomili, že se bojíme zbytečně. Povídali jsme si a opět 
hráli různé hry. Večerní program byly tentokrát improvizační hry, 
při kterých jsme se opravdu hodně nasmáli. 

Jen by se „spaní ve škole“ mělo jmenovat „nespaní“. Po obou 
projektech jsme si povídali a někteří z nás to vydrželi až do rána. 
Tyto akce nás velmi sblížily a jsme rádi, že jsme je absolvovali. 
Myslíme si, že jsme připraveni odejít na druhý stupeň či 

na gymnázia, a už víme, že bát se je zbytečné, a také umíme lépe 
ovládat své vystupování. Už víme, jací jsme, a na všechno, co 
nás v budoucnu čeká ,se těšíme a určitě se v životě neztratíme.  

SpANÍ vE škOLE ANEb škOLA TROChU jINAk
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ZáKlADNí ŠKOlA u ŘíČANSKÉHO leSA  
aneb JArNí ZPráVy OD leSA

Zahraniční stáž  
ve Finsku
V době jarních prázdnin se tři vedou-
cí pracovníci školy zúčastnili stáže 
v rámci projektu Inkluze – od segrega-
ce k pozitivní diverzitě. Stáž probíhala 
na dvou školách ve městě Rovaniemi 
blízko polárního kruhu. Náplní stáže 
bylo seznámení se s  finským mode-
lem inkluze v praxi.
Na  obou školách se naše třinácti-
členná skupina setkala s řediteli škol, 
jejich zástupci, učiteli a  žáky. Vždy 
v  úvodu setkání probíhala diskuze 
s řediteli, kteří nás seznámili s finským 
vzdělávacím systémem a chodem ško-
ly s  ohledem na  inkluzivní vzdělává-
ní. Následovala beseda s  vyučujícími 
a poté jsme se odebrali do různých tříd 
podle zájmu každého.
Je známo, že finské školství vykazuje 
jedny z nejlepších výsledků. Důvodů 
je více – vláda poskytuje na  školství 

vysoké finanční dotace, a to jak na vy-
bavení škol, tak na platy učitelů. Toto 
povolání je vnímáno jako jedno z nej-
prestižnějších a  množství uchazečů 
o  studium na  pedagogických fakul-
tách mnohonásobně převyšuje počet 
nabízených míst. Zaměstnavatelé si 
pak mohou logicky vybírat nejlepší 
a nejmotivovanější uchazeče, kterým 
mohou na  druhou stranu nabídnout 
kvalitní pracovní podmínky a solidní 
finanční ohodnocení.
Vztah škola–žák–rodič funguje 
na  velmi demokratickém a  přátel-
ském principu. Rodiče jsou se školou 
v  úzkém kontaktu. Potřebuje-li žák 
podporu nad rámec běžné výuky, vy-
chází iniciativa vždy od  žáka a  jeho 
rodičů. Souběžně s  tím se rodina 

zavazuje k plnění potřebných úkonů. 
Samozřejmostí je průběžná zpětná 
vazba ze všech zúčastněných stran.
Cílem finského inkluzivního mode-
lu je, aby všichni žáci se specifický-
mi vzdělávacími potřebami (vyjma 
těžkého mentálního hendikepu) 
byli efektivně zapojeni do  běžného 
vzdělávacího procesu s  ostatními 
žáky. Na rozdíl od českého systému 
nejsou žáci „nálepkováni“ – označo-
váni jako „žák s IVP“. Zohledňování 
jejich potřeb je samozřejmostí a není 
patrný dopad na  běžný vyučovací 
proces. Na  první pohled se může 
zdát, že žáci jsou oproti našim stejně 
starým žákům s učivem pozadu a že 
je objem látky menší, pravdou však 
zůstává, že v  mezinárodních srov-
náních vykazují finští žáci – včetně 
žáků integrovaných – velmi dobrých 
výsledků. 
Ačkoli je nám jasné, že jakýkoliv za-
hraniční model není přenosný do na-
šich podmínek, bylo mnoho podnětů 
inspirativních a  budeme se snažit 
promítnout je do výuky na naší škole.

Úspěch v krajském 
kole olympiády 
v anglickém jazyce
V minulém čísle Kurýru jsme blahopřá-
li naší žačce Sofii Špirkové k úspěchu 
na okresním kole anglické olympiády. 
Těší nás, že tentokrát můžeme Sofii 
blahopřát k  vítězství v  kole krajském. 
Celostátní kolo se koná 14. května a my 
budeme samozřejmě držet palce i ten-
tokrát. Keep it up, Sofia!!!

Pohádkový zápis  
do 1. tříd 2015
K zápisu do naší školy přišlo celkem 
122 budoucích prvňáčků, přijato 
bylo 113 dětí.  Všechny děti z Říčan 
byly přijaty a  v  září přibude dívka 
z Anglie.
Při zápisu asistovali žáci naší školy, 
kteří v  převlecích za  Jeníčky a  Ma-
řenky doprovázeli své budoucí spolu-
žáky do tříd. Paní učitelky sledovaly, 
zdali předškoláci poznají tvary a bar-
vy, jestli umí převyprávět pohádku či 
zazpívat písničku.
Na všechny přijaté žáky i jejich rodiče 
se těšíme na posledním ze tří setkání 
ve „Škole nanečisto“, která proběhne 
26. 5. 2015 od 15.30 do 16.30 hodin. 
Děti si prohlédnou školu, stráví pří-
jemnou hodinu s paní učitelkou a bu-
doucími spolužáky, zatímco rodiče 
budou seznámeni s chodem a priori-
tami naší školy.
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Rozšiřování znalosti cizích jazyků je 
v  současnosti nezbytností. Otevřená 
Evropa a podmínky pracovního trhu 
dělají ze znalosti cizího jazyka jeden 
z hlavních předpokladů úspěchu. 
Je zřejmé, že již dnešní žáci by na kon-

Třída s rozšířenou výukou 
anglického jazyka

POZVáNKA
Sportovní odpoledne

zveme rodiče a děti na sportovní 
odpoledne, kde si budou moci zasoutěžit 

v nejrůznějších tradičních i méně 
tradičních sportovních disciplínách.

Kdy: 28. 5. 14.00–16.00
Kde: zahrada školy 

volejte: 723 102 429, 323 666 546 nebo 
pište: zuzana.pacalova@zs.ricany.cz 

(do 25. 5.)

ci deváté třídy měli dokázat více, než 
s  pomocí slovníků pochopit jedno-
duchý text. Naším cílem je deváťák 
na úrovni PET, který bezpečně zvládá 
běžné každodenní situace v  cizím ja-
zyce – je schopen „vytáhnout“ z mlu-
veného textu zásadní informaci, sle-
dovat diskusi, telefonovat, číst různé 
materiály, psát jednoduché texty. 
Věříme, že posílení hodinové dotace 
angličtiny a  různé formy výuky při-
nesou žákům očekávané výsledky. 
Abychom však zcela efektivně využili 
potenciál znalostí a dovedností žáků, 
rozhodli jsme se umožnit žákům ja-
zykově nadaným postupovat vpřed 
efektivnějším způsobem a  rychlej-
ším tempem. Za  tímto účelem ote-
víráme ve  školním  roce 2015/2016 
od šestého ročníku třídu s rozšířenou 
výukou anglického jazyka.
Žáci této třídy se na  přelomu září 
a října zúčastní pětidenního soustře-
dění v  anglickém jazyce vedeném 
vyučujícími AJ a během školního roku 
nás navštíví rodilí mluvčí a  studen-
ti z  ciziny (projekt Edison). V  rámci 

zahraničních výjezdů plánujeme vý-
let do  Velké Británie s  ubytováním 
v  rodinách. Dále jsme se rozhodli 
rozšířit počet hodin výuky anglické-
ho jazyka o jednu hodinu konverza-
ce ve  skupinách s  menším počtem 
žáků. Vedle klasické výuky nabízíme 
v  rámci volnočasových aktivit mož-
nost účasti v Anglických klubech, je-
jichž cílem je připravit žáky na složení 
mezinárodně uznávané zkoušky.

ZŠ Nerudova
Jak jsme poznávali 
nové druhy ovoce 
a zeleniny
Ve  středu 15. dubna se děti prvního 
stupně, přípravné třídy a  speciální 
třídy seznámily s novými druhy ovo-
ce a zeleniny v rámci projektu „Ovoce 
do škol“, který je financovaný z pro-
středků ESF a státního rozpočtu ČR.
Někteří poprvé mohli důvěrně 
prozkoumat např. kaki, avokádo, 
karambolu, kumquat, nashi a  další. 
Malování, modelování, ale i  vlastní 
ovocný salát, který připravili žáci 
3., 4., 5. ročníku, to vše zvládli děti 
během jednoho dopoledne. A  jak 

to dopadlo? Můžeme říci, že máme 
samé malé skvělé kuchaře, keramiky 
i výtvarníky.

A co jinak nového? 
Poprvé jsme se zúčastnili kuželkového 
turnaje v  Kostelci nad Černými lesy, 
kde nás reprezentovalo čtyřčlenné 
smíšené družstvo, v rámci Dne Země 
jsme provedli úklid okolí školy, ale 

i dalších míst v našem městě, zúčast-
nili jsme se soutěže v  rámci projektu 
Patriot, kterou pořádala ZUŠ Říčany, 
jejímž tématem byla „Loutka“. Mladší 
a starší žáci se také aktivně připravují 
na  oblastní kolo v  dopravní soutěži, 
kde budeme obhajovat přední pozice 
z loňského roku.
Děti z  přípravné třídy se chystají 
na  soutěž s  ostatními říčanskými 
předškoláky, která se tradičně usku-
teční na  konci května. O  výsledcích 
této soutěže vás budeme informovat 
v příštích vydáních.
A samozřejmě, ve škole jsou předpěs-
továny pro zájemce sazeničky rajčat 
a  paprik. Cena zůstává stejná, tj. 
7 Kč. Zájemci mohou získat informa-
ce na tel. č. 323 602 005.
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Běh pro Davida
Davídkovi je sedm let a  je jako mnoho dětí 
v  jeho věku velkým sportovním nadšencem. 
David je ale nevidomý. O zrak přišel postupně 
v  důsledku těžké nemoci. Naštěstí jeho osud, 

stejně jako osudy dalších handicapovaných lidí, neunikl po-
zornosti nadace Konto Bariéry – projektu Nadace Charty 
77 a školy Open Gate z Babic u Říčan. Pomoc pro něj za-
hrnuly do  společně organizované akce Duben 2015! aneb 
Zapojte se do 1. ročníku akce RUN and HELP – Běhání, 
které pomáhá. 
Organizátoři oslovili širokou veřejnost, aby se k  akci 
připojila a užila si v rámci své firmy, spolku, školy apod. 
společnou akci na  čerstvém vzduchu a  pomohla lidem 
s handicapem.
Také Spolek Bezručovka společně s vedením ZŠ Bezručova 
přijaly výzvu k účasti na akci. Běh žáků, učitelů a přátel ško-
ly uspořádaly ve středu 8. dubna v dopoledních hodinách. 

Pro tento účel byla využita stezka 
vedoucí kolem přírodního kou-
paliště Jureček v  Říčanech, která 
měří cca 800 m.

ZŠ bezručovka

Popravdě počasí nebylo úplně ideální, ale na  nadšení 
účastníků i  samotných organizátorů to rozhodně nemě-
lo vliv. Bylo úžasné sledovat děti a mládež od prvních až 
do devátých tříd. Všichni se spojili, aby pomohli. Taková 
vlna solidarity zahřeje člověka i v chladném počasí. Kaž-
dý si po proběhnutí cílem odnesl jako památku náramek 
se sovičkou – emblémem školy Bezručova a  logem akce 
RUN and HELP.
Určenou trasu nakonec absolvovalo celkem 674 žáků a 30 
učitelů. Společně tedy uběhli asi 570 km a  vybrali úžas-
ných 18.936 Kč. Tato částka má být použita na  nákup 
tandemového kola pro Davídka a  jeho maminku. Pokud 
výtěžek překročí jeho hodnotu, budou tyto finance po-
skytnuty Kontem Bariery na pomoc dalším handicapova-
ným dětem.
Chtěla bych touto cestou ještě jednou poděkovat nejen vyzy-
vatelům celé akce, ale i ochotným rodičům dětí a učitelskému 
sboru, kteří se ujali funkce pořadatelů běhu kolem Jurečku. 
Pomohli jste nejen dobré věci, ale i díky vám se naše děti 
učí vyznávat ty nejcennější hodnoty – toleranci, vzájemný 
respekt a úctu k ostatním lidem. Tleskám!

Marcela Havlová 
členka Spolku Bezručovka

Otevírání jara a Den divadla v U22 
v Uhříněvsi
Jako další výzvu pro vystoupení dětí z  našich hudeb-
ních tříd jsme přijali pozvání k projektu  
„VELIKONOČNÍ ZASTAVENÍ“, který pořádalo divadlo 
U22 v Uhříněvsi v rámci Dne divadla. Pásmo lidových pís-
ní, zvyků a pranostik nacvičily děti ze 2. a 4.hudební třídy.  
Díky přítomnosti reportérů ČT se naše děti objevily i v pří-
mém vstupu Studia 6. 
Odehráli jsme za dopoledne celkem tři představení a skli-
dili od obecenstva, které čítalo 3x 300 žáků tamních škol, 
velký úspěch. Jednalo se o velmi povedenou akci a dou-
fáme, že v budoucnu budeme mít opět příležitost potěšit 
diváky něčím podobným.

učitelé hudební výchovy, ZŠ Bezručova
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PATRIOT a sport
Ve středu 18. 3. 2015 se na naší škole v rámci akcí Patriotu 
uskutečnil turnaj v přehazované a kopané.
Turnaje v přehazované se zúčastnilo 6 dívčích týmů z 3 základ-
ních škol v Říčanech: I. Základní škola Říčany, Základní škola 
u Říčanského lesa a Základní škola Říčany, Bezručova 94.
Každá škola vyslala 2 dívčí týmy, jeden složený z  dívek 
6.–7. tříd a druhý, který se skládal z dívek 8.–9. tříd. Tur-
naj byl rozdělen na dvě kategorie po třech, v obou těchto 
kategoriích se hrálo systémem každý s každým.
Hrálo se na dva sety, v případě remízy si týmy vyměnily strany 
a hrálo se o třetí, tzv. vítězný set. Atmosféra turnaje byla velmi 
příjemná a přátelská, bez zákeřných zákroků a falešností.
Vítězem se stal každý, kdo se zúčastnil. Snad proto, že Ří-
čany nejsou velké město a jsme všichni kamarádi, proběhl 
turnaj v  přátelském duchu. Alespoň ten v  přehazované. 
Následoval turnaj chlapců v kopané, ten už se hrál v tro-
chu drsnějším ovzduší. 
Všem pořadatelům, rozhodčím a divákům děkujeme.

B. Kolářová, žákyně 9. ročníku

Výsledky – přehazovaná dívky
MLAdšÍ žákYNě bOdY pOŘAdÍ
I. ZŠ 4 body 1.
ZŠ Bezručova 2 body 2.
ZŠ u Říčanského lesa 0 bodů 3.
STARšÍ žákYNě
I. ZŠ 2 body 3.
ZŠ Bezručova 4 body 1.
ZŠ u Říčanského lesa 3 body 2.

Fotbalový turnaj 8. a 9. tříd mezi říčanskými základními 
školami se nesl v opravdu (v dobrém slova smyslu) „vyhe-
cované“ atmosféře. Nikdo nechtěl prohrát. 
Týmy všech tří škol byly velmi vyrovnané. To se odrazilo 
na výsledcích všech tří zápasů. Všechny skočily remízou! 
O  konečném pořadí tedy rozhodovalo skóre. O  jeden 
vstřelený gól turnaj ovládla ZŠ u Říčanského lesa. 

O druhé a třetí pozici dokonce musel rozhodnout penalto-
vý rozstřel. I ten byl velmi vyrovnaný a dlouhý. Hrozilo, že 
penaltu budou muset kopat všichni hrající hráči. 
Nakonec po velkém dramatu byla na 2. místě ZŠ v Bezru-
čově ulici, na 3. místě skončila ZŠ na Masarykově náměstí.

Martin Mužík, hlavní rozhodčí

Výsledky – kopaná chlapci
pOŘAdÍ škOLA

1. místo ZŠ u Říčanského lesa 

2. místo ZŠ Bezručova 

3. místo 1. ZŠ

Částečné zatmění Slunce
Ze zhasnutí té obří nebeské žárovky si snad v dětství dělal 
srandu každý. Že zhasnout nejde? Inu máte pravdu, nejde. 
Avšak příroda je milosrdná a nechce nám brát ideály, a tak 
alespoň pro ty z nás, kteří si i v dospělosti udržují dětské 
nadšení, vytvořila drobnou náhražku – 20. března proběh-
lo v České republice částečné zatmění Slunce.
Zatmění Slunce se nekoná každý den, a my, studenti Gym-
názia, Říčany, jakožto budoucí elita národa, jsme u  toho 
nemohli chybět. Dlouho spící a  profesory žel marně pro-
bouzené nadšení pro vědu se v nás vzedmulo s ohromují-
cí silou hurikánu. Z velké skupiny uchazečů byla vybrána 
dvojce studentů, která byla následně zaškolena našimi fy-
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ziky znalými profesory, panem prof. P. Hromasem a paní 
prof. M. Dekojovou, v oblasti práce s dalekohledem, a byla 
jim stručně nastíněna problematika pozorování. Vše muse-
lo proběhnout rychle, neboť interval 9.36–11.57, ve kterém 
byl úkaz pozorovatelný, neposkytoval místo pro prostoje. 
Za  pomoci několika dalších studentů a  morální podpory 
celé školy, která držela palce jak sledovací technice a příro-
dě, tak i sobě, aby přišla o co možná nejvíce hodin, byl da-
lekohled vynesen na školní pozemek a v jeho hledáčku bylo 
nalezeno Slunce. Obraz Slunce byl přes soustavu zrcadel 
dalekohledu a vhodně zvolený objektiv s desetinásobným 
zvětšením přenášen na  zadní bílou stěnu poučné tabule, 
v  jejíž druhé straně, informující o  fungování říčních eko-
systémů v našich zeměpisných šířkách, mohli sluncem ne-
zaujatí studenti nalézt alespoň minimální zábavu. Ta stála 

vedle dalekohledu na malířském stojanu. K dispozici všem 
příchozím bylo (krom obrazu Slunce na desce) též několik 
speciálních brýlí a  dva dalekohledy upravené pro pohled 
do  tak silného světelného zdroje. Vrchol celé akce nastal 
v 10.45, kdy Měsíc zakrýval celých 74 % obsahu sluneční-
ho kotouče. U dalekohledu v tu chvíli byla téměř celá škola 
a  vzájemně sdílená hřejivá radost naplnila všechna srdce 
(nevadil ani několikastupňový pokles teploty). 
Letmým pohledem zpět se celá akce jeví jasně – zážitek to byl 
krásný a mnohým se jistě v jejich osobním portfoliu nejkrás-
nějších zkušeností vloudil mezi nejvyšší příčky. A pokud jste 
se snad s úkazem časově nesešli a cítíte se ochuzeni o nád-
herný pocit souznění s  přírodou, nezoufejte – 10. 6. 2021 
bude zatmění Slunce na našem území pozorovatelné znovu.  

J. Šimon, Oktáva

ze života škol(ek)

Turnaj ve volejbale a v přehazované
Letos jsme náš tradiční pololetní sportovní turnaj ve vo-
lejbale a v přehazované posunuli kvůli rekonstrukci spor-
tovní haly až na 1. duben. Tělocvična v naší škole je sice 
pěkná, ale přece jen má poněkud nižší parametry a  vy-
brání prudšího podání či vysoká nahrávka často končí 
ve stropě. Jsme moc rádi, že nám vypomáhá 1. ZŠ Říčany 
a na den turnaje nám přenechává svoje hodiny ve sportov-
ní hale. Odložení termínu se nám vyplatilo, protože v ob-
novené hale nás překvapilo příjemné prostředí a výborné 
podmínky pro hru.
Turnaje se účastní družstva všech tříd, letos některé tří-
dy postavily i týmy dva. Družstva primy až kvarty zůstala 
v tělocvičně gymnázia a sehrála vzájemná utkání v přeha-
zované. Dle očekávání vyhrálo družstvo A  kvarty, když 
ve finále porazilo tým A tercie. Na třetím místě se umístil 
tým B kvarty. 
I v hale zvítězili ve volejbale ti nejstarší – první místo A tým 
oktávy, druhé místo oktáva tým B a na třetím místě naděj-
ný tým 2. A. Po turnaji žactva si zahráli i profesoři a k po-
měření sil vyzvali Městský úřad Říčany. Zdatní činovníci 

městského úřadu sestavili dvě družstva a dopadlo to tak, 
že jedno z nich s profesory vyhrálo a druhé prohrálo. 
Doufáme, že si všichni dobře zahráli a příští rok se zase 
v hale sejdeme. 
Na závěr bychom chtěli poděkovat 1. ZŠ Říčany za celo-
denní propůjčení prostor ve sportovní hale. dd

Úspěchy našich studentů
Velmi dobrých výsledků dosáhli naši studenti v  okres-
ních i krajských kolech různých předmětových olympiád. 
V okresních kolech olympiády z českého jazyka obsadily 
v kategorii II. K. Kupková ze sexty 1. místo a A. Mülle-
rová z  oktávy 4. místo, v  olympiádě z  anglického jazy-
ka, v kategorii III. A se A. Sojka umístil na 1. místě a D. 
Wagenknecht na 2. místě a v kategorii II. A získaly B. Še-
dinová z kvarty 2. místo a N. Najdenová z tercie 3. místo. 
V  okresním kole konverzační soutěže v  německém jazyce, 
v  kategorii II. B obsadila R. Nováková z  tercie  3. místo 
a B. Šedinová z kvarty 4. místo.
Úspěšní byli naši žáci v okresním kole chemické olympiá-
dy. V kategorii D se umístily na 1. místě  L. Slámová, na 3.
místě T. Müllerová, obě žákyně kvarty, v  krajském kole 
pak  L. Slámová obsadila 6. místo.  
Zastoupení jsme měli i  v  okresních kolech matematické 
a  fyzikální olympiády. Matematické dovednosti nejlépe 

prokázali v  kategorii Z6 žáci primy J. Votruba, který se 
umístil na 4. místě a Š. Slámová na 5. místě, v kategorii Z7 
obsadily sekundánky K. Podlucká 2. místo a J. Vojtěcho-
vá  4. místo a v kategorii Z8 K. Landová z tercie 2. místo.  
Ve fyzikální olympiádě, v kategorii F obsadily terciánky R. 
Nováková 4. místo a V. Najmonová 5. místo. 
V krajském kole olympiády ve španělském jazyce, kategorie 
SŠ1 se K. Pěstová z kvarty umístila na 1. místě.
Všem studentům děkujeme za  příkladnou reprezentaci 
školy! dř

Nejsme lhostejní k týrání zvířat
Nedávno několik televizních stanic přineslo záběry 
z českých kožešinových farem, kde jsou chována zvířata 
v  otřesných podmínkách. Mnoho pedagogů i  žáků naší 
školy zasáhla tato situace natolik, že podepsali otevřený 
dopis ministru zemědělství. Více informací o této aktivitě 
získáte na  dandova@gyri.cz.
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Jak jsem čtenáře Kurýru v minulém čís-
le informovala, probíhaly během břez-
na a  dubna krajské soutěže umělec-
kých škol SK, které vyhlašuje MŠMT. 
V letošním školním roce ZUŠ Říčany 
mimořádně uspěla v  soutěži decho-
vých nástrojů, kdy z celkového počtu 
27 soutěžících z naší školy  postoupilo 
do  ústředního kola celkem 9 našich 
žáků, což je mimořádný úspěch, 
možná největší v dějinách školy.
Z celkového počtu postupových míst 
do  ÚK ve  SK obsadila ZUŠ Říčany 
téměř čtvrtinu!
Dále jsme získali 2 první ceny bez 
postupu, 10 druhých cen, 3 třetí ceny 
a 2 čestná uznání.
Celkový úspěch podpořil ještě postup 
do  ústředního kola souboru bicích 
nástrojů SAMBABAND pod vede-
ním pana uč. Radka Břicháče!
Kdo se tedy podílel na mimořádném 
úspěchu dechového oddělení a  po-
stoupil do ústředního kola?
Fagot: Judita Stejskalová a  Šimon 
David – 1. místo s postupem
Všichni žáci jsou ze třídy pana uč. 
Lukáše Kořínka
Klarinet: Andrea Moučková – 1. 
místo s postupem, ped. Petr Sinkule
Saxofon: Petra Porschová – 1. místo 
s postupem, ped. Tomáš Remek

Příčná flétna: Eva Povýšilová – 1. 
místo s postupem, ped. Karel Novotný
Lesní roh: Dorota Šimonová – 1. 
místo s postupem, ped. Josef Brázda
Pozouny a  barytony: Josef Šuráň, 
pozoun, Tobiáš Dědek, baryton, 
Eliška Reichová, baryton – 1. místo 
s postupem. Všichni žáci jsou ze třídy 
pana uč. Jiřího Odcházela.

Fagotiskta Judita Stejskalová ze 
třídy p. uč. L. Kořínka se stala abso-
lutní vítězkou krajské soutěže decho-
vých nástrojů pro rok 2014/15.
Pan učitel Petr Sinkule získal Oceně-
ní poroty za pedagogickou práci. 
Celkovou radost z absolvovaných kol 
v soutěži podpořili ještě žáci  z pěvec-

kého oddělení. V  krajské soutěži se 
sešla v letošním roce velmi přísná po-
rota, které předsedala vedoucí pěvec-
kého oddělení pražské konzervatoře 
Jitka Soběhartová. V  letošním roce 
nebyla v  pěvecké soutěži vyčerpána 
všechna postupová místa pro SK! 
Naši zpěváci sice nezískali žádný po-
stup do ÚK, ale  zabojovali a obsadili 
převážně druhá místa, často bez udě-
lení prvních míst. Soutěžící připra-
vily paní učitelky Martina Červená 
a Martina Kučerová.
Tento úspěch považuji za mimořádný 
a  svědčí o  vzrůstajícím sebevědomí 
pěveckého oddělení na ZUŠ Říčany. 
A  na  závěr je ještě nutné zmínit 
úspěch smyčcového oddělení. V sou-
těži získal Houslový soubor ZUŠ 
Říčany pod vedením paní uč. Jitky 
Adamusové 1. místo s největším bo-
dovým hodnocením v  kategorii sou-
borů. Je škoda, že tato soutěž končí 
pro děti v  krajském kole. Odměnou 
dětem bude vystoupení na  Festivalu 
ZUŠ SK v  Kladně, kde se představí 
na Slavnostním koncertě 14. 5. 2015.
A ve smyčcovém oddělení ještě jedna 
radost. V mezinárodní houslové sou-
těži Josefa Micky v  Praze se skvěle 
prosadila houslistka Adéla Hobzí-
ková (ped. Hana Kutmanová), které 
v mezinárodní konkurenci získala 4. 
místo, a tím pádem i čestné uznání.
Gratulujeme všem a  postupujícím 
přejeme v  ÚK hodně správných not 
na správných místech.
Iveta Sinkulová, ředitelka ZUŠ Říčany

mimořádný úspěch ZUŠ Říčany v krajských uměleckých soutěžích

Na konci března proběhl již III. roč-
ník soutěže Pěvecké mládí. Soutěž se 
uskutečňuje pod patronací místosta-
rostky města Říčany  Hany Špačkové 
a organizuje ji ZUŠ Říčany společně 
s městem Říčany a KC Labuť v rámci 
programu spolupráce škol PATRIOT.
V letošním roce se soutěže zúčastnilo 
58  žáků z  říčanských škol i  školek. 
Soutěž proběhla znovu ve třech kate-
goriích a podle předvedeného výkonu 
soutěžící získali bronzové, stříbrné či 
zlaté pásmo.
V porotě zasedli učitelé hudební výchovy 

z říčanských škol – M. Mužík ZŠ Bezru-
čova, J. Krásný ZŠ Masarykovo náměstí, 
P. Jánoš ZŠ u Říčanského lesa a M. Čer-
vená ZUŠ Říčany. Role předsedkyně se 
ujala nezávislá porotkyně – profesorka J. 
Nováková, která vyučuje zpěv na Mezi-
národní konzervatoři v Praze.
Organizaci soutěže a  roli tajemníka 
převzala H. Javorská ze ZUŠ Říčany 
a korepetice zajistil pan učitel P. Ma-
línek, také ze ZUŠ.
Úroveň soutěže by se dala zhodnotit 
jako dobrá, se stoupající tendencí. 
Po  předchozích dvou ročnících se 

daří odstraňovat nedostatky jak ze 
strany pořádající organizace, tak ze 
strany zúčastněných škol. V  letoš-
ním roce již částečně odpadl zájem 
o  korepetice, protože mnozí učitelé 
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děti z MŠ Čtyřlístek

Judita Stejskalová – absolutní vítězka krajské 
soutěže ve hře dechových nástrojů SK

iii. ročník soutěže Pěvecké mládí 
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ze života škol(ek)

Zápis žáků pro školní rok 2015/2016 
se uskuteční 25. května – 26. května 
2015 v ředitelně ZUŠ Říčany, Masa-
rykovo nám.57,  každý den od 14.00 
do  16.00 hodin. Přihláška   na  www.
zusricany.cz. Žáci jsou přijímáni 
na základě talentové zkoušky.

HUDEBNÍ OBOR
Zájemci o studium nebo jejich zákon-
ní zástupci podají přihlášku v daném 
termínu. Přípravná hudební výchova 
pro děti předškolní 5 let a 6 let. Do 1. 
ročníku  přijímáme děti od 7 let.  Děti 
přezkoušené v  mateřských školách 
podají pouze přihlášku. Ostatní 
uchazeči prokáží předpoklady ke stu-
diu při podání  přihlášky – orientace 
v rytmu a intonaci, zpěv.

TANEČNÍ OBOR 
Zájemci o studium nebo jejich zákon-
ní zástupci podají přihlášku v daném 

termínu (25.–26. 5.). Přijímáme děti 
od 5 let.
Na  základě podané přihlášky se zá-
jemci dostaví k  talentové zkoušce. 
Talentová zkouška do tanečního obo-
ru proběhne ve  čtvrtek   28. května 
2015 v  18.30 hodin v  tanečním stu-
diu, Pod školou 1110, Masarykovo 
nám (objekt mezi farou a ZŠ ).

VÝTVARNÝ  OBOR
Zájemci o studium nebo jejich zákon-
ní zástupci podají přihlášku v daném 
termínu (25.–26. 5.). 
Přijímáme děti od 6 let.

Společně s  přihláškou přinesou děti 
z domova vlastní výtvarné práce. Na zá-
kladě podané přihlášky se zájemci do-
staví k  talentové zkoušce. Talentová 
zkouška do výtvarného oboru  proběh-
ne v  pondělí 1. června 2015 v  16.00–
16.45, event. 17.00–17.45 (podle počtu 

přihlášených dětí) ve výtvarném atelié-
ru, Pod školou 1110, Masarykovo nám 
(objekt mezi farou a ZŠ).
Děti doporučené k přijetí do příprav-
ných ročníků event. náhradníci bu-
dou oznámeni na  www.zusricany.cz   
od 16. června 2015. 
Prosím rodiče o přesné vyplnění při-
hlášky! Příjem žáků pouze do  napl-
nění kapacity školy.
V  případě, že se během září uvolní 
další místo v některém z oborů, bude-
me děti doplňovat na  základě poda-
ných přihlášek v zápisovém termínu 
(tj. v květnu 2015).
Schůzka rodičů všech nově   přijatých 
žáků  se uskuteční v pondělí 7. 9. 2015 
v 17.00 hodin ve třídě č.1 v ZUŠ Říčany.
Rádi zodpovíme vaše dotazy: 
323 602 278, 604 737 629, 721 117 535.
Prosíme, sledujte naše webové strán-
ky www.zusricany.cz.
Přijďte, těšíme se na vás!!
Iveta Sinkulová, ředitelka ZUŠ Říčany
Hana Javorská, zástupkyně ředitelky

Zápis žáků pro školní rok 2015/2016

V letošním roce, na základě požadav-
ků rodičů, rozšiřujeme kytarové od-
dělení. Částečně se nám to podařilo již 
v loňském roce, kdy jsme otevřeli od-
dělení basové kytary, ale přesto zájem 
o výuku klasické kytary je stále velký.
Od září nastoupí do kytarového od-
dělení nový pedagog paní Taťána 
Klánská, která zároveň vyučuje  hru 
na  kytaru na  Gymnáziu a  Hudební 
škole hlavního města Prahy a je praž-
skou krajskou metodičkou kytarové 
hry. Paní T. Klánská bude zatím vyu-
čovat pouze jeden den, v případě zvý-
šeného zájmu o hru na kytaru bude-
me jednat o dalším rozšíření úvazku.

V letošním roce budeme omezeně přijí-
mat děti do tanečního oboru. Paní uči-
telka P. Dolečková si vzhledem ke svým 
dalším pracovním povinnostem nemů-
že ve  školním roce 2015/2016 rozšířit 
úvazek, takže v současné době je taneč-
ní oddělení zcela kapacitně zaplněno.
Děti, které přijdou k  zápisu a  udě-
lají talentovou zkoušku, přijmeme, 
v  případě jejich zájmu, přednostně 
v roce 2016/2017. Do té doby bude-
me muset situaci s  úvazkem vyřešit, 
či přijmout dalšího pedagoga. Na čet-
né žádosti rodičů uvažujeme o výuce 
klasického baletu.
Iveta Sinkulová, ředitelka ZUŠ Říčany

HV byli schopní své žáky doprovodit 
sami, přesto na  možnost vlastního 
doprovodu žáků ze strany jednotli-
vých škol budeme v  příštím ročníku 
více apelovat. Každopádně před sou-
těží byly stanoveny termíny korepetic 
s panem učitelem P. Malínkem, v kte-
rých se mohl dětem věnovat, a termí-
ny byly poměrně hojně využity. Ze 
strany poroty ještě padla poznámka 
na  úpravu minutáže pro jednotlivé 
kategorie.

Žádné dítě neodešlo s  prázdnou, 
každý soutěžící dostal diplom a  ma-
lou sladkou odměnu. V ZUŠ všichni 
víme, co to znamená vystoupit před 
publikum a předvést výkon. Takže si 
vystoupení všech soutěžících oprav-
du velice vážíme.
Na  závěr zhodnocení soutěže by se 
slušelo poděkovat všem, kteří nám 
s organizací pomohli.
Děkujeme žákům ze ZŠ Berzučova, 
Kateřině Tlusté za  mluvené slovo, 

Lukáši Freiwilligovi a Petru Šindelá-
řovi za  přípravu mikrofonů a  Lucce 
Ferklové za její práci v zákulisí. Další 
poděkování patří Radimovi Kadlčá-
kovi z KC Labuť za ozvučení a Heleně 
Duškové, učitelce VO ZUŠ Říčany, 
za přípravu plakátů a diplomů.
Celá akce proběhla za  finanční pod-
pory města Říčany.
Těšíme se v  březnu 2016 na  IV. roč-
ník, takže už začněte zpívat!!
Iveta Sinkulová, ředitelka ZUŠ Říčany
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byla zima mezi námi a teď už je za horami…

Velké poděkování patří panu Ježkovi za vzorně připravené 
zázemí na Jurečku, Sambabandu za skvělý hudební dopro-
vod, Dětskému folklornímu souboru Mikeš za půvabné vy-
stoupení, členkám Tělocvičné jednoty Sokol a Žákovskému 
zastupitelstvu za pomoc při organizaci tohoto odpoledne.

Jitka Bahenská

Největší Moranu vyrobilo Žákovské zastupitelstvo. Tam pozdravil návštěvníky místostarosta zdeněk hraba.

O program se již tradičně postaral dětský folklorní soubor Mikeš.

Návštěvníky neodradilo ani velmi chladné počasí a sešli se v hojném počtu.

Cílovou stanicí bylo jako obvykle koupaliště na Jurečku. 
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Mezi námi

Lacinovi, majitelé hospody nedaleko 
starobylých lip, měli dva syny. Mlad-
ší z  nich, Václav, si těsně před válkou 
na  náměstí zařídil malou prodejnu 
rádií a jejich opravnu.
Do  krámku blízko Lázeňské ulice 
jsme my kluci za  ním chodili kvůli 
gramodeskám. Sehnal snad všechny 
nové nahrávky, ať to byla dechovka, 
nebo jazz. Pouštěl je přes silný am-
plion rovnou na  náměstí a  my jsme 
se k  němu, lační muziky, stahovali. 
Ve  válečné době to byl jeden z  mála 
ostrůvků radosti. Každý, kdo měl 
doma radiopřijímač, ho musel za vál-
ky přinést k odstranění krátkých vln, 
aby nemohl poslouchat zahraniční 
rozhlas. Na  přístroji pak na  cedulce 
výhružně stálo „Pamatuj, pamatuj, 
že poslouchání nepřátelského roz-
hlasu se trestá i smrtí“. A jak už jsem 
vzpomínal před časem (viz Kurýr č. 
5/ 2006), Václav Lacina svým dob-
rým známým vyráběl tzv. Čerčilky. 
Tato součástka, když se v  přístroji 
zasunula do zdířek pro anténu a pro 
uzemnění, doplnila chybějící frek-
vence. Mohli jste si pak vyladit Ame-
riku, Londýn nebo i Moskvu a dostat 
se tak ke  zprávám, které německá 
propaganda nezkreslovala. I  když 
vysílání bylo samozřejmě rušené. 
Václavův bratr Josef vedl podobný 
obchod – sídlil za  rohem náměstí 
v Široké ulici. (Jako spolehlivý opra-
vář rádií působil ještě v  padesátých 
letech.) Ten mi vyrobil zesilovač 
na gramofon. V části naší dílny jsem 
totiž během války provozoval pro ka-
marády tančírnu. Sešlo se nás tam 
třeba pět párů z okolí.
Chci vám vyprávět ještě o  jednom 
neobyčejném muži, jehož jsem po-
tkával. Blízko kostela, vedle dnešní 
vietnamské večerky, stojí úhledný 
dům s  věžičkou. Dřív vypadal jinak, 
ovšem půvab nesporně míval. Když 
jste vešli z ulice do krámku, obklopily 
vás bicí a hrací hodiny, kukačky, ho-
diny s kyvadlem i bez něj… prodával 
je každý hodinář, ale ne v  takovém 
množství. Tady kraloval Ladislav 
Masopust, rovněž optik a  zlatník. 

Oženil se s krásnou rudovlasou sleč-
nou Marií Sommerovou a  spolu 
tvořili harmonickou dvojici. Nejen že 
byli oba pohlední, ale i velmi laskaví. 
Společně působili v Sokole a s úspě-
chem vystupovali v  místním ochot-
nickém divadle. On v  Sokole cvičil 
hlavně dorostence a muže. Na sokol-
ských besídkách exceloval při před-
vádění náročných cviků na  nářadí. 
O  sokolských slavnostech nebo 28. 
října, když po náměstí procházel prů-
vod, kráčel v čele v dobře padnoucím 
sokolském kroji ztepilý Láďa Ma-
sopust. Jednou jsem běžel ze školy, 
on stál ve  dveřích obchodu a  volal 
na  mě: „Dalibore, pojď sem. Dám ti 
hodinky, které jsem spravil tatínkovi. 
Dones mu je.“ Strčil jsem hodinky 
do kapsičky u košile. Byly to kapesní 
hodinky Omega. Za chvíli jsem na ně 
ale zapomněl a utíkal jsem, jak jsem 
byl zvyklý rychle, dolů po Široké ulici. 
U pekařství (dnes zeleniny) milé ho-
dinky vyskočily z kapsy na kamenný 
chodník. Zvedl jsem je a  zachrastil 
s  nimi. Přirozeně nešly. Utíkal jsem 
zase zpátky: „Bratře Masopuste, něco 
jsem s nimi udělal. Vypadly mi.“ Také 
s  nimi zatřepal a  usmál se: „No jo, 
na hodinky musíš dávat pozor… Opra-

vím je a zatím ti dám jiné. Aby tatínek 
nějaké měl, půjčím mu Zenitky. Ty, 
když ti upadnou, nic se nestane.“ Měly 
totiž obroučku z  chromované oceli. 
Obchodník pan Masopust možná 
předpokládal, že by si tatínek tyto 
dražší kvalitní hodinky chtěl koupit.
Když jsem se koncem války chytal 
na  zásnuby, vyráběl mi prstýnky. 
Dělal je načerno, zlato nebylo. Podle 
Vlastiččina prstu a  podle mého prs-
tu… povedly se. Tenké zlaté kroužky, 
nahoře s bílými kamínky, asi s drob-
ným safírem. Celé nedělní odpoledne 
jsem sledoval, jak je dokončuje. V ús-
tech držel foukadlo, foukal na kahan, 
tam mu šel modrý plamen a tím tavil 
zlato, přivařoval košíček na  kamí-
nek. Nakonec výrobek vyleštil a  dal 
do  krabičky. Platil jsem nějakou ro-
zumnou cenu.
Masopustovým se narodili dva synové. 
Jednoho z  nich si můžete pamatovat 
z televizní obrazovky. Miroslav Maso-
pust byl herec s  velkým talentem, ale 
poněkud nešťastným osudem. V archi-
vu České televize je k dohledání snímek 
z cyklu Příběhy slavných: Míťa. V něm 
se můžete dozvědět i zajímavosti z jeho 
říčanského dětství.

Zaznamenala Renata Skalošová

NeObyČeJNí ObČANÉ ŘíČAN /29
Vzpomínky Dalibora Hofty
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ladislav masopust se ženou marií na sním-
ku z představení místních ochotníků. 
Třicátá léta 20. století.
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Mezi námi

Když jsem zazvonila u jejich domu, při-
šli mne k  brance uvítat oba. Než jsme 
vstoupili dovnitř, prošli jsme zahradou – 
bylo to přesně jako na fotografiích, které 
jsem znala z dřívějška. Sochy, keramické 
solitery s rostlinami, fontány. Jen květiny 
a stromy v časném jaru zatím pospáva-
ly. Před pár desítkami let tady stál les, 
říkají. Miroslav vzpomíná, jak hned tu 
první zimu, co koupili v Říčanech poze-
mek, v mrazu hloubil jedenáctimetrovou 
studnu. Když se ptám, odpovídají oba, 
doplňují se a  opravují. Někdy je těžké 
odlišit, co říká Olga a co Miroslav. Jsou 
spolu šedesát let. Ona, rodačka od jiho-
české Blatné, on ze Strážnice se poprvé 
potkali při učení v  západních Čechách 
na konci čtyřicátých let. Tolik toho spolu 
prožili. Tolik toho přestáli.
Říká se, že když si kopnete někde 
na zahradě…
O. H.: Tak jste ztracení…
M. H.: A ještě takhle hluboko… tak tím 
pádem jsme tady zakotvili. A  myslím, 
že jsme dobře udělali. Olince se tady 
nejprve nelíbilo, že tady není výhled…
O. H.: Ano, toužila jsem po rozhledu. 
Když jsme v těch letech intenzivně hle-
dali místo, kde bychom měli ateliéry 

i bydlení, uvažovali jsme také o Chuchli 
a o Zbraslavi a tam ten výhled byl.
M. H.: Žili jsme v té době na Vinohra-
dech…
O. H.: A odtamtud to sem byla přímá 
cesta. Říkali jsme si, že to je lepší tra-
sa, než jezdit (a převážet náklady, což 
k  naší práci patří) přes Prahu na  tu 
zbraslavskou stranu.
V kterém roce jste na Říčany přišli?
M. H.: V roce 1970 jsme měli výstavu 
na Vinohradech, na Mírovém náměs-
tí, v  (tehdejší) Galerii bratří Čapků, 
Josef Somr nám ji zahajoval…
O. H.: Byl to náš soused, když jsme 
dřív bydleli v Moravské ulici.
M. H.: Náš přítel, fotograf Zdeněk 
Podlesný, tehdy nemohl fotit verni-
sáž, měl práci někde jinde. A  místo 
sebe poslal kamaráda… Ten byl z Ří-
čan a my jsme se o ně začali zajímat.
Máte v  Říčanech nějaké oblíbené 
místo?
O. H.: Tady. Zakotvili jsme tu a náš do-
mov je naše oblíbené místo! (smějí se)
M. H.: Víte, my jsme neměli moc 
času Říčany poznávat… Pracovali 
jsme tady, v  Praze, jezdili jsme dě-
lat na  Moravu, takže dlouho jsme 

Miroslav Hudeček (1935), sochař 
Jeho tvorbu můžete zblízka znát i z našeho města. Je autorem portrétů J. a. Komenského 
a T. G. Masaryka na říčanských náměstích, blízko kazatelny v kostele sv. Petra a Pavla se 
nachází Pieta Marie s Ježíšem.
Studoval na Uměleckoprůmyslové škole v Uherském hradišti a na akademii výtvarných 
umění v Praze. V letech 1966–1967 absolvoval stipendijní pobyt v New Yorku, kde pracoval 
v ateliéru japonského sochaře Tochio adate. 
Pracuje s rozmanitými materiály. Ve figurální 
tvorbě se věnoval námětům jako láska, mateřství, 
rozhovory, konfrontace, zápasy, hudba, sny… 
Od 80. let vznikají jeho objekty s duchovní 
tematikou, mj. i imaginární portréty řeckých 
filozofů, biblických postav a světců. Kus života 
věnoval M. h. ztvárnění učitele národů, ke vzniku 
sochy pro hlavní náměstí ve Strážnici se vyjádřil: 
„Vybavily se mi vzpomínky na dětství, které jsem 
prožíval u stařečků a z vyprávění jsem věděl, že 
ve vedlejším domě bydlel u své tety dvanáctiletý 
Jan. Běhal jsem po stejných humnech jako on, jen 
o více než tři stovky let později…“

Všechno jsme spolu přečkali
Se sochaři Olgou a miroslavem Hudečkovými 
nejen o životě a tvorbě v Říčanech

Miroslav hudeček oslavil 30. dubna narozeniny. 
Čerstvému osmdesátníkovi přejeme zdraví a stálou 
inspiraci! (Snímek pochází z vernisáže společné 
výstavy O. a M. hudečkových v prostorách 
historické budovy Karolina v roce 2006).
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ve  městě znali akorát železářství, 
drogerii, stavebniny a  stavebníky. 
V  sedmdesátých i  osmdesátých le-
tech jsme jezdívali do Poštorenských 
keramických závodů, do  Břeclavi, 
tam jsme pracovali třeba čtrnáct dnů 
nebo měsíc od  šesti ráno do  devíti 
do večera. To byly velice dlouhé šich-
ty, ale byli jsme mladí a tenkrát vznik-
la spousta našich věcí. Vždycky jsme 
se odevšad vraceli sem, domů.
V  Praze jste prošli několika byty 
a  ateliéry. Měli jste a  máte tam 
spoustu přátel. Co tady?
O. H.: Kamarádi sem za  námi za-
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čali jezdit, nejdřív pomáhat. Pak 
jsme přátele objevovali i v Říčanech. 
Například jsme zjistili, že zde bydlí 
dramaturgyně a  scénáristka Hana 
Jemelíková. Ta natáčela s  našimi 
dětmi pořady pro televizi. Známí, ale 
i  neznámí lidé, když chodili kolem 
na  procházku do  Strašína, a  viděli 
nás třeba venku pracovat, se zastavi-
li… Popovídali jsme.
V té době a při vašem vytížení patr-
ně trvala stavba dlouho.
M. H.: Po  třech letech od  zahájení 
stavby jsme v  domě slavili Vánoce. 
Ještě tu nebyly hotové schody.
O. H.: Bratr přivezl na Štědrý den moji 
maminku, Mirek byl na štaflích…
M. H.: Celou noc a celý den jsem bílil.
O. H.: My s dětmi jsme se zase zabý-
vali koberci a svícny jsme sem nata-
hali…
M. H.: Tady bylo asi padesát svícnů…
(z tvorby Olgy Hudečkové)
O. H.: Babičce jsme oznámili, že 
o půl osmé bude štědrovečerní veče-
ře. Ta jen říkala: Zlatý voči. Šla dolů, 
kde měla svoji místnost, přikryla se 
kožešinami a až do večera nevyšla.
M. H. : A já jsem ještě věšel lustry.
O. H.: Ty jsou atypické, naší výroby… 
Babička se opravdu o půl osmé vyba-
tolila, vůně ji lákala. Přišla sem a úpl-
ně vydechla: To není možný. Tehdy 
se tak rozveselila, tak se jí to líbilo, 
že s  námi zpívala koledy. Hráli jsme 
na hudební nástroje…

M. H.: Topilo se, bylo tady krás-
ně. Všichni jsme cítili tu lásku, 
se kterou jsme náš dům stavě-
li…
Řekněte mi – váš život je plný 
krásy, ale i těžkostí. Pořád tvo-
říte, přes zdravotní trampoty 
působíte optimisticky a vyrov-
naně. Kde berete sílu?
M. H.: Sami se divíme, že jsme 
všechno, co jsme prožili, mohli 
zvládnout.
O. H.: To je to nadšení, kte-
ré máme v  sobě. Sešly se dvě 
duše, které se dovedou pro 
něco nadchnout. A pak to mů-
žete vydržet.
M. H.: Našel jsem oběta-
vou a  pracovitou ženu… 
Těch historek, co bychom 
vám mohli vyprávět. Sedm 
let jsme bydleli a  pracovali 
v  ateliéru na  Vinohradech, 
ve  4. poschodí. Byla tam taková 
zima, že mrzla voda. Měli jsme tam 
knihovnu, nad postelí, police byly 
ze silného skla, a  ta jednou časně 
ráno spadla – a  my jsme tam spali. 
Na  nás naštěstí dopadlo jen jedno 
sklo a  ještě na  peřinu. Vyhodilo to 
rouru od kamen plnou sazí. Stalo se 
to těsně předtím, než se k nám měla 
přijít podívat bytová komise. Tehdy 
jsme žádali o přidělení bytu.
O. H.: A oni řekli, že jsme to udělali 
schválně! Bylo to k pláči.

hudečkovi bývali čtyřčlenná rodina se dvěma 
nadanými dětmi. Je až k neuvěření, od jak raného 
věku se Veroničin a dominikův výtvarný talent 
projevoval. Na tvorbu, ani na život neměli ti dva 
bohužel příliš mnoho času. Při příležitosti svých 
70. narozenin vydali Olga a Miroslav hudečkovi 
knihu Carpe diem – Užívej dne, věnovanou dílu 
celé rodiny. Představuje práci manželů a dává 
nahlédnout také do tvorby předčasně zemřelých 
dětí. V publikaci najdete i tuto fotografii z r. 1978.

M. H.: Všechno jsme přečkali…
O. H.: Přečkali, ano.
S manželi Hudečkovými na jaře 2015  

rozmlouvala Renata Skalošová.

Olga Hudečková (1936), sochařka-keramička 
Po vyučení malířkou porcelánu se zaměřila na Uměleckoprůmyslové škole v Uherském 
hradišti na keramiku. Poté studovala Vysokou školu pedagogickou při UK v Praze. Vytvořila 
díla z majoliky, porcelánu, kameniny. ztvárnila keramické stěny, fontány pro interiér 
i exteriér, je autorkou řady zahradních soliterů, nástěnných dekorativních talířů, váz, 
svícnů. Její nejoblíbenější téma je příroda ve všech podobách.
Na mnoha realizacích se manželé podíleli společně. ať už po umělecké stránce, nebo 
v rozdělení náročné fyzické práce, kterou tvorba sochařů a keramiků obnáší. (Společně 
vytvořili např. fontánu stanice metra Vltavská.)
hudečkovi se nikdy neuzavírali do svých tvůrčích světů. Jsou otevření setkávání s lidmi, od mládí 
je obklopuje řada spřízněných duší. „Vždycky jsme všude vytvořili nějaké seskupení známých 
nebo přátel, vždy jsme měli spoustu diváků nebo posluchačů,“ říká O. h. Jsou členy Slováckého 
krúžku v Praze a mnoha uměleckých sdružení. Olga tančila v souboru hradišťan a v hlavním 
městě v souboru Josefa Vycpálka. Oba spolupracovali 
s Choreou Bohemicou, muzicírují. Manželé podporují 
dětskou hematologii v Praze-Motole.
ze společných výstav v poslední době: Vzkříšení 
1999 (spolu s dalšími umělci, Klášter premonstrátů 
na Strahově), Carpe diem – Užívej dne (Strážnice, 
zámecká galerie, 2005; Praha, Karolinum, 2006; 
Vodňany, Městské muzeum a galerie, 2008), 
Vzkříšení 2011 (Praha, Vyšehrad).
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FRANTIŠEK KŘÍžEK 
(v květnu 1945  
ani ne třináctiletý)
Pamatuji si velice dobře, když na Pra-
hu létaly bombardovací letouny. Když 
letěly ty svazy, čtyřmotorové bombar-
déry Liberator nebo Superfortress, 

bylo to tak čtyři tisíce metrů nad zemí. 
To dneska se podobná letadla ve vzdu-
chu pohybují o  hodně výš. Tenkrát 
byla krásně vidět. Najednou jsme za-
hlédli, jak nad Říčany letí dvacet bom-
barďáků sestavených do  různých for-
mací (ve tvaru písmen V,W a dalších), 
pak to otočí a letí zase nazpátek.

Bombardování probíhala tak, že sva-
zy letěly nad Německem, tam letouny 
shodily bomby, pak letěly nad Česko-
slovensko, kde nebyla tak hustá proti-
letecká ochrana, piloti stroje obrátili, 
nabrali výšku, protože letadla byla 
lehčí, a letěli zpátky do Anglie. Ke kon-
ci války už měli Němci něco jako ra-

Druhá světová válka ve vzpomínkách říčanských obyvatel
Za války to byly ještě děti (ovšem citlivě vnímající dění kolem sebe), nebo už mladí lidé s radostmi 
a bolestmi dospívání a rané dospělosti. Žijí mezi námi a my se jich na tu dobu můžeme zeptat.

LÍDA NECHVáTALOVá  
(v květnu 1945 
jednadvacetiletá)
Jsem ze železničářské rodiny. Také 
já jsem pracovala dva roky na želez-
nici, měla jsem telegrafní a  telefon-
ní zkoušky. Maturovala jsem v  roce 
1943 a dva roky jsem byla v totálním 
nasazení. Co jezdily transporty smrti, 
to jsem si odsloužila. Do služby jsem 
šla i 4. května 1945 a domů jsem při-
šla asi šestého nebo sedmého, pro-
tože mne neměl kdo vystřídat. Pra-
covala jsem u telegrafu a u telefonu, 
spojení jsme vyťukávali morseovkou.
Většina těch, co řídila vlaky, byli ten-

krát vysokoškoláci. Železničáři „ukli-
dili“ studenty v roce 1939 – půjčili jim 
uniformy a vyvezli je z Prahy. Tím unik-
li deportacím a zatčení. Někteří z nich 
potom zůstali na dráze, protože vysoké 
školy byly zavřené. Sloužila jsem s me-
dikem, právníkem, pak tam byl filozof 
těsně před promocí a ten dopadl hroz-
ně špatně, protože asi 6. nebo 7. května 
sloužil ve  Vršovicích a  ze stromu ho 
tam nějaký Němec zastřelil.
Půjčovali jsme si navzájem knížky, hod-
ně jsme četli a zrovna od tohoto kolegy 
z filozofické fakulty jsem měla půjčený 
román Arrowsmith od Sinclaira Lewise. 
A když se to stalo, když potom zemřel, 
měl pohřeb, tak jsem jeho rodičům chtě-

la tu knížku vrátit. Oni ale řekli, abych 
si ji nechala na památku… To ani není 
pravda, že už je to tak dávno.

Mezi námi

Šťastná chvíle uprostřed válečných let. Lída Ne-
chvátalová (tehdy hustáková) vpravo u kočárku 
s malou sestřičkou.

MILADA VYKOUKALOVá  
(v květnu 1945 jí bylo 
necelých osmnáct)
Moje vzpomínky na závěr války? Nej-
horší to bylo v  květnu 1945, jak se 
tady střílelo… Naši tehdejší nájemní-
ci přišli z pohraničí, z Želnavy, a otec 
té rodiny byl učitelem. S  maminkou 
jsme tušily, že se něco chystá, protože 
náš podnájemník i táta byli po nocích 
pryč, něco domlouvali, připravovali 
se asi muži-vojáci v  záloze. Táta jel 
do  našeho obchodu s  elektropotře-
bami ve  Vršovicích a  zůstal v  Praze 
i  přes revoluci. Bojoval na  barikádě 
v  Kodaňské ulici. Měli jsme sklep 
na uhlí a do něho jsme ke konci vál-
ky snesly prkna a peřiny a několikrát 
jsme tak přespaly. Já, maminka, paní 
shora a jejich holčička.
Když se v Říčanech v závěru války bo-
jovalo na trati, byly jsme s maminkou 

doma, nešla jsem do  práce (Milada 
tehdy jako totálně nasazená pracova-
la v účtárně ředitelství drah v Praze). 
Paní s  dcerkou taky byly nahoře. 
Akorát táta a pan učitel byli pryč.
Když bylo po všem, přiběhl sem Pepa, 
můj budoucí muž. On se v Benešově, 
kde byl totálně nasazen, dozvěděl, že 
se němečtí vojáci připravují, jak poje-
dou na Prahu. Tento vlak sem skuteč-
ně přijel a  tady zastavil. Železničáři 
postavili návěstidla a  oni nemohli 
projet. Začala střelba – tu jsme slyše-
ly. Bylo by to bývalo špatný, kdyby se 
do Prahy dostali.
Ne, nebyly jsme venku. Náboje lí-
taly až sem… nacházely jsme je pak 
na  zahradě. Bylo to divoké. Němci 
zůstali v  dolíku, vlak byl celý uvnitř, 
pod strání, a stříleli na lidi, kteří proti 
nim přišli bojovat. Taky jich několik 
zastřelili. Však je tam dnes pomní-
ček. Původně byl umístěn blíž k nám, 

před mostem, teď je víc vzadu. (Podle 
publikace „Říčany v květnu 1945: po-
vstání, které zachránilo Prahu“ zahy-
nuli na železniční trati tři lidé.)
V  pětačtyřicátém roce během náletů 
na  Prahu jsme vždycky stáli venku 
a dívali jsme se, jak letí letadla. Viděli 
jsme, když letěla na Vysočany o Květ-
né neděli.

Barikáda na Kodaňské ulici v Praze v květnu 
1945. Otec M. Vykoukalové, František Vladyka, 
stojí úplně vpravo.
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ZDEňKA KŘÍžKOVá 
(v květnu 1945 jí bylo  
devět a půl roku)
Předtím, než bombardéry nad naším 
městem letěly, se ozvala siréna. Nejdřív 
byla příprava náletu, aby lidi utíkali 
do  krytu, to byla letadla ještě daleko. 
Akutní nebezpečí předznamenával 
kolísavý tón, alespoň myslím, to už 
jsme tenkrát věděli, co to znamená. 
A  když byl konec náletu, tak to zase 
odhlásili dlouhým tónem. Naše rodina 
se neschovávala, my jsme se spíš dívali 
z okna u půdy, jak letí svazy letadel. Ale 
byli lidé, kteří se báli. Třeba u Fabiánu 
byla taková skalka nebo opuštěný starý 
lom (dodnes je vidět u spojky na dálni-
ci směrem k  dnešní ulici Na  Fabiáně) 
a tam se chodili někteří místní ukrýt.
V  květnu 1945 jsme byli schovaní 
ve  sklepě celý ten týden, já s  bratrem 

Bohumírem a  maminka. Tatínek se 
šel hned přihlásit mezi revolucionáře 
a  hlídal tady někde v  okolí, dokonce 
nosil pušku. Byl sice v  mysliveckém 
svazu, takže uměl střílet brokovnicí, 
ale byl nevoják, nevím, jestli by dokázal 
vystřelit… Když se v Říčanech objevili 
Rusové, my děti jsme tomu nerozu-
měly, ale vím, že naši říkali, že to není 
dobré, že sem přišli. Tušili, že to nebu-

de ono. Věděli totiž o Jaltské konferenci 
a o připravovaném rozdělení Evropy.
Na  příjezd sovětských vojáků jsme 
čekali na náměstí, oni pořád nejeli… 
Pro děti, kterých tam byla spousta, už 
to bylo dlouhé. Nakonec jsme se do-
čkali. Byla to velká euforie. Hlavně, 
že byl konec války.

Úryvky z rozhovorů s říčanskými 
pamětníky vybrala Renata Skalošová

dar. Nebyl to tak kvalitní přístroj, ale 
něco mít museli, protože bombardéry, 
aby je nemohli těmito radary zachy-
tit, shazovaly nitky staniolu. Padaly 
z nebe jako déšť. A my děti jsme třásně 
sbíraly a měly jsme z  těchto pozlátek 
štětičku jako se dneska dává na pohár.
Na  bombardovací svazy jsme se 
chodili koukat na  louky před naším 
domem (nedaleko dnešního obchod-
ního centra Lihovar), tam jsme si 
sedli a dívali se. Asi od čtyřiačtyřicá-
tého roku, když se dostali Angličané 
a  Američané do  Francie, tady byl 
bombardovací svaz velmi často.
Bylo vcelku humorné, když v  rádiu 
německy hlásili, že nad územím Vel-
koněmecké říše se nenachází žádný 
nepřátelský letoun, a nad námi se prá-

vě v tu chvíli vyskytovalo dvacet bom-
bardérů. To byla ta propaganda. Lítaly 
asi ne každý den, ale ob den bych řekl, 
že ano, v  létě. V  zimě ne, v  zimě to 
bylo jiné. Když se armády dostaly blíž, 
ukázalo se, že sem doletí i stíhačkami. 
A to byl Spitfire, Mustang… A ty sem 
začaly lítat a „otravovat“, aby nemohlo 
přes Československo jezdit zásobo-
vání, aby nacisté nemohli převážet 
rakety. Válka už byla v podstatě v roz-
hodující fázi. Němci se bránili tak, že 
nákladní vlaky – ale potom to bylo 
i  u  osobních – měly na  konci vagon 
s plošinou, na které byl umístěn proti-
letadlový kulomet. S dostřelem dva, tři 

kilometry. Letci (říkalo se jim kotláři, 
protože rozbíjeli kotle u parních loko-
motiv) přiletěli, a když byl vlak někde 
na rovině, udělali na něj nálet a rozstří-
leli lokomotivu. Strojvůdci většinou vi-
děli, že se letadlo blíží. Zastavili a lidé 
vyběhli ven. Kotláři byli tak dobří, že 
jsme neslyšeli, že by někdy strojvůdce 
zabili. Vždycky se trefili do toho kotle… 
A ti z FlaKu (protiletadlového kanónu) 
po nich stříleli. Za tu dobu snad sestře-
lili jediné letadlo. Tady v celém okruhu 
kolem Prahy. Tenkrát jezdily parní lo-
komotivy skoro všude. Jen mezi Vršo-
vicemi a Wilsonovým nádražím jezdila 
elektrická lokomotiva.

Jedna z hlídek v okolí Říčan během povstání v květnových dnech 1945
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Bratři Vlčkovi (Josef – housle, Vilém 
– violoncello), kteří se v  uplynulých 
sezonách představili říčanské ve-
řejnosti na  koncertech ve  prospěch 
stacionáře Olga, pokračují v hledání 
nových cest ke  komunikaci s  poslu-
chači a  k  překonávání bariér mezi 
hudebními žánry. Spolu s houslistou 
Filipem Zaykovem založili street-ar-
tovou formaci Covermen, zaměřenou 
na  hudební produkci v  otevřeném 

veřejném prostoru. „Hodně lidí zná 
hudbu jenom jako konzervu v podo-
bě reprodukovaného audio či video 
záznamu. Setkání s neformální živou 
produkcí na ulici nebo v parku pro ně 
potom bývá objevem úplně nových 
rozměrů a možností hudby“, říká Jo-
sef. V  Říčanech Covermeni vystoupí 
v pátek 8. května odpoledne na pro-
stranství před cukrárnou U Štěpánka 
na Černokostelecké ulici.

Josef i Vilém dosáhli v uplynulých mě-
sících dalších významných úspěchů 
na  poli tradiční vážné hudby. Získali 
první a  druhé místo v  národní sou-
těži konzervatoří a  hudebních škol, 
Vilém se stal laureátem mezinárodní 
rozhlasové soutěže Concertino Praga. 
Vrcholem letošní sezony pro ně bude 
vystoupení v pražském Rudolfinu, kdy 
11. května spolu s kavíristou Odřejem 
Zavadilem přednesou za  doprovodu 
symfonického orchestru FOK Beetho-
venův trojkoncert. MV

bratři Vlčkovi nehrají jen pro stacionář
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70. výročí konce 2. světové války
je příležitostí připomenout si, jak v Říčanech probíhalo květnové povstání 1945. 
Ve zdejším městě a nejbližším okolí 
se již několik týdnů před koncem 
války formovala vojenská i  civilní 
složka odboje, což později pomohlo 
při organizaci povstaleckých akcí.
Již 4. května se v Říčanech a Radošovi-
cích, kde se tou dobou nalézalo na ně-
kolik set ozbrojených Němců, objevo-
valy případy odstraňování německých 
nápisů a vyvěšování československých 
státních vlajek. V noci pak byla obsaze-
na pošta. Železničáři přerušili dálkové 
kabely, které pro komunikaci používali 
Němci, a kabel spojující tehovskou vy-
sílačku s Prahou.
Dopoledne 5. května bylo ustaveno 
vojenské velení říčanského povstání, 
které sídlilo v  přízemí budovy okres-
ního soudu na  náměstí. V  čele stál 
pplk.  Kysela (vojenský velitel celého 
okresu), jeho pobočníkem (pro Říčany 
a nejbližší okolí) byl npor. Vincenc Ze-
man. Současně došlo na radnici k usta-
vení Revolučního národního výboru 
s  předsedou MUDr.  Janem Rýdlem. 
Po volání pražského rozhlasu o pomoc 
se zahájily akce i v Říčanech. Hlasatel 
Josef Němeček přečetl do  městského 
rozhlasu prohlášení RNV, byla vyhlá-
šena mobilizace vojínů z  předváleč-
ných odvodních ročníků a  začalo se 

s  odzbrojováním německých posádek 
rozmístěných po  městě i  německých 
vlaků na  železniční trati. Při obsazo-
vání německého vlaku s  protiletecký-
mi flaky došlo k  přestřelce, kterou tři 
povstalci zaplatili svým životem. Další 
akce se odehrály u Vojkova a v Tehově.
6. května se povstalci zaměřili na  udr-
žení získaných pozic a hlavně zabráně-
ní přístupu Němců do  bojující Prahy. 
Železnice byla zablokována, ve  městě 
a  okolí byly stavěny barikády. V  Říča-
nech se stále odmítala vzdát německá 
posádka ubytovaná ve škole na náměstí.
7. května Říčany pokračují v  posi-
lování obrany, očekává se silný útok 

nacistů na město od severu z prosto-
ru Úval a  od  jihu z  oblasti Velkých 
Popovic. K útoku nakonec  nedošlo. 
8. května konečně kapitulovala ně-
mecká posádka zabarikádovaná 
v  místní škole, povstalci tak získali 
další potřebné zbraně a  materiál. 
Těžké boje proti SS, do kterých se za-
pojili i místní, se odehrály u Strančic. 
Bojovalo se též u Babic či Strašína.
9. května po  úplné německé kapitu-
laci se od Vojkova valily přes Říčany 
kolony prchajících Němců na autech, 
s koňskými povozy i na kolech. Nave-
čer pak do města přijely první sovět-
ské jednotky. MH

J. Němeček čte 5. května hlášení do pouličního 
rozhlasu

Lidé shromáždění 9. května na náměstí v očeká-
vání příjezdu rudé armády

Barikáda zbudovaná povstalci na polní cestě 
u Říčan

Internování německých zajatců v prostoru 
fotbalového hřiště těsně po konci války

Německý obrněný vlak obsazený říčanskými 
povstalci 5. května

rakve s padlými povstalci při tryzně 12. května 
před radnicí 

revoluční národní výbor v Říčanech na náměstí. zleva: npor. V. zeman, pplk. B. Kysela, škpt. B. Sládek, 
a. holý, dr. O. Flégr, neznámý, O. Karafiát, M. Franěk, F. Šerák, dr. J. rýdl, F. Koubek, S. Učeň, V. horník, 
dr. J. husták, F. Vencovský, J. Junek
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Držme v červnu palce Radce Čechové 
s pětiletým synem Sebastianem ze Ří-
čan, kteří budou bojovat v celorepub-
likovém finále Missis 2015 v soutěži 

o  nejsympatičtější maminku a  dítě. 
Z  celkového počtu 4250 účastnic se 
probojovali mezi 12 finalistek, které 
se účastnily v říjnu finále Missis Če-

maminka z Říčan ve finále missis

Žil v Říčanech, 
oslaví ho Želeč
Dnes už sotva si někdo vzpomene 
na  brýlatého pána úřednického vze-
zření, který bydlel  v Říčanech a po ná-
vratu z  práce u  Okresního soudu 
v  Benešově odcházel občas do  polí 
a maloval okolní krajinu, nebo někte-
rá zajímavá zákoutí svého městečka.
Málokdo tenkrát věděl, že jeho sou-
sedem v  Černokostelecké ulici je ta-
lentovaný ilustrátor, absolvent umě-
leckoprůmyslové školy Vincenc Hehl 
(1901–1977). Jeho bravurní kresby 
a akvarely, které v meziválečném ob-
dobí zdobily dvě desítky knih, usínaly 
pod přikrývkou zapomnění a on sám 
jen minimálně vystavoval, většinou 
jen skromně při kolektivních projek-
tech spolu s jinými autory.
A  přesto, jakoby se překvapivě sho-
dou šťastných náhod letos otevřela 
bájná truhla a  vydala nám poklad – 
soubor Hehlových ilustrací na  téma 
přísloví, rčení a  pořekadel, říkanek 
a  lidových písní. Jsou to moudré 
a  vtipné temperové malby malých 
rozměrů, brilantně vypracované 

do nejmenších detailů. Jsou to tušové 
kresby krajiny, pro které jako by vzo-
rem byly práce mistra Mařáka. Jsou 
to kreslené žerty, kterým ani po sto le-
tech od doby svého vzniku nevypadly 
ostré zuby výsměchu a kritiky dobo-
vým poměrům ve společnosti.
Bohatě koncipovanou výstavu Hehlo-
va díla představuje největší soukromá 
jihočeská Obrazárna Špejchar Želeč 
(www.spejcharzelec.cz) od  dubna až 
do  poloviny června letošního roku. 
Místo katalogu vydala obrazárna 
rovnou knížku, která svým grafickým 
provedením a  výběrem obrázků zís-
kala podobu voňavé laskominy, místy 
ozdobené hořkou mandlí. Je to publi-
kace něžná na pohled a moudrá uvnitř, 
s varovně rozhoupaným srdcem. Je to 

knížka pokorná a  zároveň vyzývavá, 
narodila se očím pro radost a zároveň 
z ní trochu mrazí v duši napůl skrytým 
vyzněním. Nenásilně radí, jak žít, aby 
se člověk neproměnil v hlupáka. Hehl 
své obrázky maloval v  průběhu čty-
řiceti let a ukládal je do desek a snad 
ani nevěřil, že někdy ožijí ve veřejném 
prostoru.
Obrázky se neztratily a dnes nás čer-
stvě vábí a přitahují. Jsou k pomazle-
ní, ale také hrozí píchnutím o skrytý 
trn. Bolístka, kterou vyvolají, by nás 
mohla vést k  nápravě vlastního kal-
ného jednání a pokřivených činů.
Vincenc Hehl pracoval s  moudrostí 
ověřenou po  tisíc let, s  moudrostí, 
která je platná i dnes.

Pavel Šmidrkal

chy 2015, kde se 
Radka se Sebas-
tiankem umístili 
na 2. místě. Stejné 
finále probíhalo 
i na Moravě.  Rad-
ka je inženýrkou 
ekonomie, pracuje 
jako HR manager-
ka ve  společnosti 
sídlící v  Mukařo-
vě, dále studuje 
dálkově psycho-

logii a věnuje se charitativnímu pro-
jektu pro Nadační fond Impuls, který 
podporuje lidi s  onemocněním roz-
troušené sklerózy mozkomíšní. Se-
bastianek je velmi veselý a společen-
ský chlapeček, který si finále užívá 
a rád se předvádí, zahrál si již i v te-
levizní reklamě, je jazykově nadaný, 
plynně hovoří maďarským jazykem 
a začíná také hovořit anglickým jazy-
kem. Celé finále bude vysíláno v TV.
 GP
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Noc kostelů se koná 29. května 2015 v kostele  
sv. Petra a Pavla v Říčanech 

Mezi námi

modlitba Taizé
Chtěli bychom vás pozvat na modlit-
bu Taizé k 100. výročí narození bratra 
Rogera, která se uskuteční ve  stře-
du 20. 5. od 19 h v kostele sv. Petra 
a Pavla. 
Bratr Roger (13. 5. 1995 – 16. 8. 
2005) byl zakladatel komunity Taizé 
ve Francii. V celé Evropě proběhnou 
touto dobou modlitby k  uctění jeho 
památky a  my se k  nim tak chceme 
připojit. Všichni jste srdečně zváni.

Eliška Kosmáková
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JE REÁLNÁ HROZBA SEKT A SEKTÁŘSTVÍ?
Přednáší Doc. PhDr. Zdeněk Vojtíšek, Th.D.
Na základech každého náboženství stále vznikají nová hnutí,
která se pokoušejí do společnosti přinést nové duchovní
cesty. Tato hnutí jsou často považována za hrozbu pro 
jednotlivce i pro společnost. Jsou tyto obavy oprávněné?

SOUČASNÉ DĚNÍ NA BLÍZKÉM VÝCHODĚ 
Z POHLEDU ŽIDOVSKÉHO A ARABSKÉHO 
OBČANA IZRAELE
Izraelští občané rabín David Bohbot a lékař Nasri Karram 
budou diskutovat o současné situaci v Izraeli a v sousedních 
zemích a odpovídat na dotazy. Debata bude vedena v češtině. 
Moderuje RNDr. Mojmír Kallus.

VÝKLAD KARET, ATEISMUS, KŘESŤANSTVÍ 
- ČEMU VĚŘÍME?
Přednáší Doc. PhDr. Zdeněk Vojtíšek, Th.D.
Odpor vůči institucionalizovanému náboženství je pro českou 
společnost typický a na jeho základě vzniklo sebepochopení 
Čechů jako „ateistů“. Čemu opravdu věříme?

26. 
květen
18.30 h
Na Fialce

2. 
červen
18.30 h
Na Fialce

9. 
červen
18.30 h
Na Fialce

CÍRKEV BRATRSKÁ 
a  k ř e s ť a n s k é  s p o l e č e n s t v í  VINICE

2
k
1
N

C
a

Vás srdečně zvou na sérii tří přednášek s diskusemi na aktuální
témata. Přednášky se konají v kulturním centru Na Fialce v Říčanech. 

S podporou dalších křesťanských církví. Více info:   www.cb.cz/ricany     www.vineyard.cz      www.wilberforce.cz  

Tento rok bude zamě-
řena na  výročí konce 2. 
světové války – říčanský 

děkan prošel během války vězeními 
a  koncentračními tábory v  Terezíně 
a  v  Dachau a  zanechal o  tom velmi 
zajímavý popis ve farní kronice, který 
bude v rámci Noci kostelů čten. Sou-
částí Noci kostelů bude samozřejmě 
i  prohlídka kostela včetně varhan 
a sakristie nebo např. zpěvy z Taizé.

Další zapojené kostely 
v okolí jsou:
Kostel sv. Ondřeje, Praha-Kolovraty
Kostel Všech svatých, Praha-Uhříně-
ves
Kostel Povýšení sv. Kříže, Praha-Ko-
loděje
Kostel Nanebevzetí Panny Marie, 
Praha-Klánovice
Kostel sv. Jakuba Staršího, Praha-
-Petrovice

Sbor ČCE, Praha-Uhříněves
Kostel sv. Andělů strážných, Kostelec 
nad Černými lesy
Kostel sv. Jakuba Většího, hřbitov, 
Stříbrná Skalice
Kostel sv. Jana Nepomuckého, Stří-
brná Skalice
Kostel sv. Prokopa, Sázava
Kostel sv. Klimenta, Lštění, Hradiště

Více na http://www.nockostelu.cz/

Humanitární sbírka 
pořádaná Farní 
charitou Říča-
ny se uskuteční 
v  úterý 19. 5. 2015 
od  12.00 do  17.00 
hodin u  fary (kos-
tela) na  Masaryko-

vě náměstí v  Říčanech. Jako obvykle 
můžete přinést oblečení, lůžkoviny, 
látky (alespoň 1 m2), ručníky, utěrky, 
deky, péřové přikrývky, polštáře, spa-
cáky, záclony, domácí potřeby – nepo-
škozené nádobí, skleničky, nepoško-
zenou obuv (páry svázané, aby se boty 
neztratily), knihy a  časopisy, hračky, 
drobné elektrické spotřebiče do  do-
mácnosti (vařič, remoska apod.). Po-

kud nám přidáte k darovaným věcem 
10 Kč, použijeme část jako příspěvek 
na  odvoz sbírky, zbytek na  naši dal-
ší činnost – např. na  drobné dárky 
při návštěvě nemocných, na  květiny 
ke Dni matek pro seniorky. 
Sbírka je určena pro Diakonii Brou-
mov, která se zabývá tříděním a dal-
ším zpracováním darovaných věcí. 
Heslem této organizace je „Nepo-
třebné věci potřebným lidem!“, 
a  proto uvolněte místo ve  skříni 
a darujte pro vás již nepotřebné věci. 
Pomůžete lidem, kteří pracují a třídí 
sbírky v  chráněném prostředí v  díl-
nách Diakonie, i lidem, kterým se ná-
sledně oblečení předává. Děkujeme 
za vaši pomoc.
Marie Junková, Farní charita Říčany
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Otevření Didaktického centra geologie 9. dubna 2015
Geopark vybudovalo muzeum Říčany u 1. ZŠ na masarykově náměstí. 
město Říčany financovalo stavbu geologické laboratoře.

Plánované dny otevřených dveří 
s programem v geoparku pro veřejnost:

 8. 5. od 14.00 hodin
 16. 5. ve spojitosti s akcí: den fascinace rostlinami
 30. 5. od 14.00 hodin
 27. 6. ve spojitosti s akcí: Říčany v době Karla IV.

Podrobnosti najdete na stránkách muzea před začátkem akce.

Každý návštěvník může v průběhu letošního 
roku donést svůj kamínek (třeba oblázek 
z  dovolené). Ten bude vsazen na  speciální 
místo a stane se součástí geoparku.
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INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Didaktické centrum geologie vzniklo díky 
celorepublikovému projektu Vědou ke vzdělání, 
vzděláním k vědě, jehož řešitelem je Česká 
geologická služba a je financován z evropského 
sociálního fondu, Operačního programu 
Vzdělávání pro konkurenceschopnost a ze 
státního rozpočtu Čr.
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Diskuzní fórum (DF) na www.ricany.
cz – Život ve městě, bylo svého času 
založeno jako prostředek komuni-
kace občanů s  MěÚ i  samosprávou, 
případně občanů navzájem. Bohužel, 
velká část přispěvatelů byli anonymo-
vé a DF se zvrhlo do nepěkné podoby. 
Vedení města proto následně přístup 
anonymům znemožnilo, anonymové 
s  různými přezdívkami a  falešnými 
jmény tedy odpadli. I na toto opatření 
následně proběhla diskuze zbylých 
účastníků. Někteří souhlasili, někteří 
měli výhrady.
Od té doby ale DF umírá a hyne, m.j. 
i proto, že samosprávné vedení města 

na  jemu nepříjemné otázky zásadně 
nereaguje, zřejmě proto, že by to moh-
lo narušit pečlivě pěstovaný obraz jeho 
dokonalosti, ale možná je to také pouhý 
projev primitivní arogance. V každém 
případě to je v příkrém rozporu s toli-
krát deklarovanou otevřeností KM.
V  příloze sobotního Práva mne za-
ujal článek všeobecně uznávaného 
duchovního Tomáše Halíka na  toto 
téma. Z  článku vyjímám: „Je nejen 
právem, ale mravní povinností pro-
vozovatele internetového portálu 
přísně regulovat internetové dis-
kuze. Dále by měla být zakotvena 
povinnost podepsat svůj příspěvek 

skutečným, plným jménem. Žumpa 
plná zbaběle anonymních projevů 
agresivity, urážek, pomluv otravuje 
morální klima společnosti a nemá co 
dělat se svobodou slova. Internetové 
portály jsou součástí kultury komu-
nikace. Kdo má čím přispět do  ve-
řejné diskuze, ať to činí odpovědně 
svým jménem…“ Jeho slova potvrzu-
jí správnost opatření, které odřízlo ty 
různé Říčaňáky, Tomáše Marné, Já, 
Jany Tary, Jiříky apod.
Nezbývá, než si přát, aby se DF zú-
častnilo více občanů, aby nezahynulo 
a samozřejmě aby vedení města na le-
gitimní otázky reagovalo tak, jak to 
ostatně činí příslušní úředníci.

Václav Macinauer

Říčanské diskuzní fórum

Pejskaři
Majitele psíčků rozděluji na  dva typy. 
Na ty, kteří dokážou své přátele venčit 
tak, že neobtěžují a neničí veřejná pro-
stranství, a na ty, kteří považují  vše, co 
je zelené, za toaletu pro své chlupáče. 
Jak si jinak vysvětlit procházku  džen-
tlmena, který očividně zápasí s obslu-
hou svého mobilu a o svém psu nemá 
„ánung“ ani centrálním viděním, 
natož periferním? Také to po něm tak 
vypadá. Hovínko jasné barvy v lepším 
případě, samozřejmě, pokud do  něho 
nešlápne další účastník, v tom horším 
případě psí moč na  malých keřících 
a trvalkách, kde to vadí víc a má trvalé 
následky.   Nebudeme přece okřikovat 
svého myšánka, když se mu líbí zrovna 
ten rozkvétající keříček! Jen ať si šmud-
la uleví, pořád je to lepší než  doma 
na  koberci nebo nedej bože v  posteli. 
Co naplat, když někteří jsou vyznava-
či minimalismu,   řečeno eufemistic-
ky, pro vzhled pošlapaného trávníku 
s  psími exkrementy a  se špačky (a  to 
nemyslím ptáčky zpěváčky).  Takováto 
prostranství navíc  s rozebraným reza-
vým traktorem (co kdyby se na  něco 
hodil) mám spojeno s  vyloučenými 
lokalitami. (Vzpomeňte si film Zelená 
karta, nakonec i  tam   chtěli zasadit 
stromy). Ale jak se může takový strom 
zelenat, když má cejch nemožného 
páníčka. Rezavý a uschlý. Přiznám se, 
nejvíce jsem se bála teenagerů a jejich 
taggů na  omítce, ale horší je   „pej-
skáč“. Dospělý, který neumí ohlídat 

                         Relaxace po práci 
 

Vyčistěte si hlavu a protáhněte tělo 
při společné podvečerní vyjížďce na koloběžkách 

do okolí Říčan 

Čtvrtek 14.5.2015 v 18.00 
 Oáza Říčany 

 

    Půjčovné koloběžky 80 Kč (Doporučujeme rezervaci předem) 

    * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

1. společný koloběžkový výlet 
Na koloběžce do Voděradských bučin 

(pro děti doporučujeme kolo) 

Sobota 16.5. 2015 v 9.30 

Oáza Říčany   

 

Půjčovné koloběžky 200 Kč  
(Rezervace předem) 
 

Informace a rezervace: nakolobezku@seznam.cz, tel. 777 654 089 
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Prominutá pokuta?
Dobrý den, v  posledním čísle Říčan-
ského kurýru (4/15) jste uvedli, že 
zastupitelstvo souhlasí s  prominutím 
smluvní pokuty ve výši 32.370 Kč panu 
Ing. Arch. Švehlíkovi. Domnívám se, že 
k tomuto nemělo vůbec dojít, a žádám 
zastupitele o  zrušení tohoto rozhod-
nutí či zaplacení prominuté částky ze 

svých osobních prostředků. A  to za-
prvé proto, že město Říčany má stále 
dluh za novou školu a dle mého by tedy 
zastupitelé jako správní hospodáři ne-
měli odmítat příjmy do  městské kasy. 
Za  druhé tyto peníze, které tak velko-
ryse prominuli, nejsou jejich penězi, 
ale penězi nás všech – obyvatel Říčan. 
Obyvatel, kteří platí jedny z největších 
poplatků a daní z nemovitosti, a to zřej-

mě proto, aby zastupitelé měli dostatek 
příjmů na  projevy své šlechetnosti. 
A za třetí – vést řádně projektovou do-
kumentaci je povinností každého sta-
vaře, a povinnosti se mají plnit. Neplní-
-li se, musí následovat trest. Proto ještě 
jednou vyzývám zastupitele: Chcete být 
šlechetní? Buďte, ale za  své, a  promi-
nutou částku městu uhraďte!

Jaroslav Bartoněk

Vážený pane Bartoňku, k  promíjení smluvních 
pokut a sankcí městem dochází v ojedinělých pří-
padech. Důvodem je právě vámi uváděná „péče 
řádného hospodáře“. Zastupitelstvo, kterému je 
dle bodu f) § 85 zákona č.128/2000 Sb., o obcích 
vyhrazeno rozhodování ve  věci vzdání se práva 
a prominutí pohledávky vyšší než 20 000 Kč, o ta-
kovém kroku jedná pouze ve  zcela výjimečných 
a řádně odůvodněných případech. Bylo tomu tak 
i na veřejném zasedání Zastupitelstva města Ří-
čany dne 18. 3. 2015. Odbor správy majetku před-
ložil zastupitelům písemně zpracovaný materiál 
k prominutí vámi uváděné smluvní pokuty. Tento 
materiál byl před jednáním ZMŘ projednán ve fi-
nančním výboru ZMŘ, který materiál výjimečně 
doporučil ke  schválení. Materiál byl zastupiteli 
diskutován – svědčí o  tom zápis z  jednání. Vý-
sledné hlasování skončilo (pro, proti a  zdržení 
se – napříč politickým spektrem včetně Klidného 
města) následovně: pro: 12, proti: 5, zdrželi se: 1, 
vyloučeni: 0, nepřítomno: 3. V souladu s jednacím 
řádem zastupitelstva bylo usnesení přijato.
Důvodem pro uplatnění smluvní pokuty byla sku-
tečnost, že projektant dodal část projektu denního 
stacionáře s několikadenním zpožděním, protože 
se rozhodl opravit nedostatky, které na  poslední 
chvíli sám zjistil. Toto zpoždění ale nemělo žádný 
vliv na  zahájení termínu výstavby. Ve  fázi reali-
zace pak projektant prováděl a provádí autorský 
dozor výrazně nad rámec domluveného rozsahu, 
a  to bez nároku na  úhradu tzv. víceprací. Svou 
nadstandardně pečlivou prací projektant jedno-
značně přispívá k finančním úsporám a zajištění 
požadované kvality prací. To vzali zastupitelé 
v potaz při hlasování o prominutí smluvní pokuty.

David Michalička 
radní a zastupitel (Klidné město)

svého psa. Stejně tak jako když vám 
na  upozornění, že má vědět, co jeho 
zvířátko provádí, odpoví, že   nejlepší 
je holý trávník. Asi se tam hromádky 
a čůrání víc ztratí. Kolem je tolik širo-
kých chodníků, louky a les, kde se zvíře 
může „vyblbnout“. Proč musí značko-

vat kola aut a vstupy do domů?  A na-
víc mám dojem, že volně pobíhající 
psi,  kterým jejich majitelé dávají až 
nekritickou volnost,  jsou passé. Niko-
mu však, doufám, nevadí, když pejsci 
volně dovádějí a skotačí, ale člověk  by 
měl hlavně vědět, co dělá a kde to dělá. 

Jak si  třeba vyložit přibližné znění ce-
dule, která ještě vloni visela  v předza-
hrádce  domu v Bezručově ulici: Vážení 
pejskaři, neničte mně tuto zeleň, jsem 
po mrtvici a toto je moje malá radost. 
S přáním zdraví pro všechny mazlíky.

Radomíra Kubelková
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Tak se v  duchu v  prvém okamžiku 
zeptá člověk, který čte článek pí za-
stupitelky A. Páral v dubnovém čísle 
našeho Kurýru v  sekci „Informace 
z radnice“. Tolik chyb přece nemůže 
zákon v  práci městských zastupitel-
stev povolovat, jak pí zastupitelka 
situaci popisuje. Prý zákon nepřika-
zuje městu sdělovat občanům, jak 
vybírat odborníky do  městských ko-
misí, „a proto vše zůstane pěkně pod 
pokličkou“ a v našich Říčanech „jen 
zveřejňovat pouze to, co se hodí“. Je-
jich (Hnutí ANO) „návrh na transpa-
rentní chování radnice tvrdě narazil“. 
Tolik problémů se zákonem, a u nás 
v Říčanech?
Po  další klidnější úvaze však člověk 
začne rozvažovat. Ano, jsou to pěkně 
silná slova. Ale odpovídají opravdu 
skutečnosti? Co se to vlastně stalo? 
Pátrám, nalézám.
Vedení našich Říčan, které tak rádo 
promyšleně a vynalézavě komunikuje se 
svými obyvateli, nevynechalo ani mož-
nost kontaktu prostřednictvím tzv. Ko-
misí, nevolených, městem jmenovaných 
(hlavně poradních a diskusních) skupi-
nek v některých oborech činností města 

(viz. výzva zájemců v  Kurýru koncem 
minulého či začátkem letošního roku). 
Výběr členů těchto komisí jistě nebyl 
lehký, jako není lehká ani práce v nich. 
Radní museli hodně přemýšlet, kdo zná 
to, co město právě letos bude řešit, kdo 
má nejpotřebnější zkušenosti atd.
Ano, nikdo přesný popis ani pokyny 
nevydal, bylo to ponecháno na  jejich 
znalosti situace a  jejich úvaze. Proč? 
Teď chvilku klidného shrnutí:
Legislativa naší země stanovuje normy 
našeho života, včetně chodu státu, úřa-
dů atd., leckde jsou velmi propracova-
né. A  zároveň jsou některé soukromé 
činnosti i části (či spíše částečky) čin-
nostmi veřejnými, které stanovuje stát 
a  hlídá je jen ve  zcela obecných obry-
sech – aby nebyly protizákonné apod.
A takto je to nejen u nás, ale je to po-
dobné i v ostatní novodobé demokra-
tické Evropě.
Jak tedy tyto zákonem „nezlegalizova-
né“ úkoly má město řešit? Výborně to 
vystihla naše zkušená místostarostka 
pí Hana Špačková, že se rozhodovala 
„dle svých znalostí a zkušeností“.
Tak na to žádné předpisy nejsou a těžko 
by mohly být i zprávy, ty by s e tom podá-

valy těžko. Jak třeba vysvětlovat nezařa-
zenému adeptovi, že existuje XY, který 
má zkušeností víc, je chytřejší, vzděla-
nější atp. To by budilo pěkné rozpory! 
Takže to uloženo není – a je to dobře. 
Ale naše nová paní zastupitelka Páral, 
která zřejmě městskou práci ještě moc 
nezná a  do  problémů místních řešení 
nemocenských pozic v  komisích apod. 
narazila, se na naše město zlobí.
Možná chce i plnit volební sliby. Ale 
vybrala si tu obtížnou oblast. Říčany 
jsou velice otevřené město, ke  svým 
obyvatelům se chovají velice starost-
livě. Je tu ale oblast, která se zvládá 
těžko. A pí zastupitelka A. Páral a její 
skupina nám v  předvolebních infor-
macích sdělovala, že – cituji: „Může-
me získat více peněz pro město díky 
podpoře ze strany odborníků a  poli-
tiků z hnutí ANO na celorepublikové 
i evropské úrovni.“ 
Víte, jak bychom vás za plnění tohoto 
předvolebního slibu měli rádi? A jak 
by i  vaši pozici posílila zpráva v  ně-
kterém z  příštích Kurýrů, že se vám 
to (a třeba i v jaké výši atd.) podařilo. 
K takovémuto plnění volebních slibů 
držíme palce a předem děkujeme.
Helena Matoušková, obyvatelka Říčan

Je naše legislativa špatná?

reakce na článek magicHill
V  dubnovém vydání jsme si mohli 
přečíst článek zastupitelky Skrčené 
(Hnutí ANO) „A opět Magic Hill – 
proč nemá platit příspěvek na  in-
frastrukturu“. Jako investor jsme 
již paní zastupitelce svou reakci 
zaslali. Považujeme ale za důležité 
uvést věci na pravou míru i směrem 
k veřejnosti a obyvatelům Říčan. 
Článek se zabývá situací okolo výstav-
by školy Magic Hill v  lokalitě Fialka. 
Konkrétně paní zastupitelka píše: „… je 
logické, že tyto úpravy (myšleno úpravy 
infrastruktury v okolí školy) bude finan-
covat investor, protože jejich potřeba je 
vyvolána právě jeho stavbou“. Tvrzení 
paní Skrčené vychází evidentně z  ne-
znalosti stavebního zákona. Ten jasně 
uvádí, kdy se buduje nebo mění stávající 
infrastruktura v  souvislosti se stavbou. 
Toto není ale případ Magic Hill. Veške-
rá plánovaná infrastruktura je zde bu-
dována nad rámec požadavku zákona. 

(Doporučujeme zastupitelce seznámit 
se s  projektovou dokumentací stavby). 
Jinými slovy, soukromý investor v tom-
to případě nemusí financovat opravu 
a rozšíření obecní komunikace, nemusí 
budovat chodníky, zvýšený přechod 
pro pěší, bezpečnostní kamery, veřejné 
osvětlení ani dodatečná parkovací místa. 
Počínání zastupitelky Skrčené vy-
chází také z  nepochopení institutu 
tzv. dobrovolného příspěvku, jinak 
by nemohla ve  svém článku tvrdit: 
„…tyto úpravy ve výši 1,8 mil korun 
budou započteny proti příspěvku 
na  infrastrukturu, který musí platit 
bez výjimky všichni, kdo v Říčanech 
staví“. Vybírání příspěvku nemá žád-
nou oporu v zákoně a je na svobodné 
vůli stavebníka, zda jej zaplatí. To, že 
stavebníci tento příspěvek platí, není 
důkazem jeho oprávněnosti, ale spíše 
dokladem rezignace stavebníků. 
Závěrem paní zastupitelka „vysvět-

luje“, že tím, že je příspěvek tzv. 
započten, investor jej platí „naoko“, tak-
že ve skutečnosti úpravu infrastruktury 
platí město, a tudíž všichni obyvatelé ze 
svých daní. Je zarážející, s jakou suvere-
nitou, účelovostí a  nekompetentností 
zde paní zastupitelka sděluje chybné 
právní konstrukce a  zavádějící infor-
mace. Paní zastupitelce vzkazujeme, že 
vzhledem k tomu, že město tyto peníze 
ve skutečnosti nemá a nemá ani právo 
je vymáhat po  investorovi, jde o  zcela 
soukromou investici. Zmíněných 1,8 
mil korun musíme ušetřit ve svém roz-
počtu a  skutečně zaplatit stavebním 
firmám, naoko zde není vůbec nic! 
K  poslední větě o  výhrůžce jen po-
známka, pokud připomínáme, že dob-
rovolný příspěvek nelze vymáhat, tak 
pouze nazýváme věci pravými jmény, 
a to snad nelze považovat za výhrůžku. 

Martina Olivová, Dita Holubová, 
Kateřina Baťková, Na Fialce, s.r.o. 

investor stavby ZŠ a MŠ Magic Hill
www.stavimenovouskolu.cz
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Duben byl ve zname-
ní rozvoje regionální 
značky Zápraží ori-
ginální produkt®. 
V  průběhu měsíce 
zasedaly na  půdě 
Místní akční skupiny 

Říčansko dvě certifikační komise. 

Další výrobky mají 
regionální značku Zápraží 
Nově se pyšní certifikátem Štrúdly 
z  Mnichovic, kterých nyní můžeme 
napočítat na  18 druhů. V  nabídce 
těchto domácích výrobků je jak slad-
ké, tak i slané provedení. Dalšími cer-
tifikovanými výrobky se staly Šperky 
ze skla a cínu, které vyrábí paní An-
dělová ve  svém ateliéru ve  Vraném 
nad Vltavou. Šperky jsou vyráběny 
ručně od začátku až do konce bez po-
užití kupovaných korálků či bižuter-
ních komponentů. 
Dalších 6 výrobců usilovalo o  pro-
dloužení svého certifikátu o dva roky. 
Komise se usnesla, že jejich platnost 
prodlouží následujícím skupinám 
výrobků: Ovocné pochoutky od paní 
Bečanové, Kunické šperky a  deko-
race od paní Podskalníkové, Levan-
dulové panenky od  paní Eismano-
vé, Drátované výrobky a  ozdoby 
od pana Dunaje, Posvícenské koláče 
a turistické rohlíky z pekařství Fryd-

rych a Velkopopovický Kozel Černý 
z pivovaru ve Velkých Popovicích. 

Nejlepší provozovatelé 
služeb na Říčansku
O  prodloužení certifikátu také bo-
jovalo 6 ubytovacích a  stravovacích 
zařízení v  cestovním ruchu. Komise 
posuzovala především jejich jedineč-
nost, kvalitu, vazbu na  region, ale 
i samotnou podporu regionu. 
Certifikát Zápraží originální pro-
dukt® mají následující provozy: 
Hotel zámek Berchtold, Cukrářský 
salón, Oáza Říčany, hotel Pavilon Ří-
čany, restaurace a penzion U Sapíků 
a Sport-hotel Šibeniční vrch (certifi-
kováno pouze ubytování). 

Znáte místní výrobce a nejlepší provozovatele služeb 
cestovního ruchu na Říčansku?

Zajděte vyzkoušet jejich 
služby a  určitě budete 
plně spokojeni.    

MAS Říčansko, o.p.s.
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Od  1. května až do  konce září každou sobotu, nedě-
li a  ve  svátek je možné prohlédnout si ondřejovskou 
hvězdárnu. Prohlídky pro veřejnost začínají v 10, 13 a 16 
hodin. Průvodce vás provede po historické hvězdárně a je-
jím krásném parku a  podíváte se také na  návštěvnickou 
galerii největšího dalekohledu v  České republice s  prů-
měrem zrcadla 2 metry a hmotností přes 80 tun. Vstupné 
60 Kč, děti 20 Kč. Více informací na www.asu.cas.cz.

Mimořádná příležitost 
Od  pátku 22. do  neděle 24. května se na  ondřejovské 
hvězdárně Astronomického ústavu AV ČR uskuteční dny 
otevřených dveří. Denně od 9 do 17 hodin si budete moci 
prohlédnout jednotlivá pracoviště hvězdárny, a to s výkla-
dem vědců a pozorovatelů. V pátek a v sobotu po setmění 
a za jasného počasí proběhne také pozorování v Západní 

kopuli historické hvězdárny. Vše je zdarma. Podrobný 
program najdete na www.asu.cas nebo na Facebooku Ast-
ronomický ústav AV ČR. Vaši návštěvu hvězdárny můžete 
spojit i s živou přírodou, v sobotu a v neděli můžete ve stej-
nou otevírací dobu navštívit v  areálu hvězdárny výstavu 
drobného zvířectva  Základní organizace Českého svazu 
chovatelů v Ondřejově.

Vítání občánků
Dne 14. a 16. 4. 2015 se v obřadní síní na Staré radnici 
uskutečnilo slavnostní vítání dětí. Místostarostka města 
paní Špačková a  radní pan Mrázek přivítali 35 malých 
občánků. Děkujeme dětem z MŠ Srdíčko a MŠ Čtyřlístek 
z Kolovratské ul. za krásné zpívání. 

matrikářky Jana Šimková a Lucie Nováková
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PODěKOVáNí
ráda bych touto cestou poděkovala týmu pracovníků říčanského 
muzea. Vážím si vaší práce – úžasný geopark, příjemný den země, 
kreativní rukodělné dílny, vzdělávací přírodovědné kroužky, 
přednášky, výstavy... Chci vás takto podpořit, ať váš smysl pro 
dobré věci trvá. S potěšením Jana Jelínková 

Dne 20. 5. 2015 uplyne 10 let od chvíle, 
kdy nás nečekaně opustil náš manžel, 
tatínek a dědeček pan František Balík. 
Děkujeme všem, kteří si vzpomenou 
s námi.  Anežka Balíková s rodinou

Hvězdárna Ondřejov se 
v květnu otevírá veřejnosti

V sobotu 11. 4. se sešlo u sokolovny ve Strašínské ul. 21 dob-
rovolníků (což na město naší velikosti není mnoho)na úklid 
lesa od odpadků. Z lesa mezi  sokolovnou, Jurečkem, fotba-
lákem a  zástavbou Nového Strašína se nasbíralo tak 3/4 
velkého kontejneru. Těch, s prominutím, prasátek, která to 
po lese pohazují, je opravdu dost. Václav Macinauer

Den orientace v přírodě  
– veřejný závod v orientačním běhu
Chcete si vyzkoušet orientační běh? Ve středu 13. května se v Říčanech u rybníka 
Jureček koná závod v orientačním běhu pro děti. Bude připravena trať pro rodiče 
s dětmi, fáborková trať pro děti do 10 let i tratě pro starší, již jen s mapou. Startujeme 
od 50. rovnoběžky od 16 do 18 hodin. Více informací na http://www.obricany.cz/

OB ŘÍČANY 201 - VERZE   © ‘MCK‘ 201

B ŘÍČY

62 texty.kuryr@ricany.cz



ze sportu

HISTORIE klubu a MČR 
mládeže

Umístění v první de-
sítce jsme zazname-
nali v  historii celou 
řadu. Získat někte-
rou z medailí, včetně 

té bramborové,  se podařilo jen vyjí-
mečně. A kdo byl ten úspěšný? 
1990 – R. Doležal ml. – 2. místo, 1996 
– M. Voráček – 2. místo ( H 14),  1997 
- M. Voráček – 3. místo (H 14), 1998 – 
M. Voráček – 3. místo (H 16), 2001 – J. 
Vlček – 3. místo (H 8) a Z. Šimurdová 

– 2. místo (D 8), 2003 – J. Šimurdová 
– 2. místo (D 8), 2005, 2006 – J. Fojtů 
– 4. místo (H 16), 2010 – E. Řeřábko-
vá – 2. místo (D 10), 2012 –  J. Vilímo-
vá – 3. místo (D 10) a K. Pastrnková 
– 3. místo (D 8).  Jaroslav Říha

Krajský Rapid šach mládeže 
2x zlato, 2x stříbro, 1x bronz
V Neratovicích v sobotu 28. 3. skončil 
KP v  Rapid šachu za  účasti 130 dětí 
z celého kraje. Hrálo se tempem 2x20 
minut + 5 s. na tah. Opět jsme potvrdi-
li, že tato disciplina je pro naše děti vel-

mi úspěšná. Z tohoto KP se postupuje 
přímo na MČR (září v Klatovech). 
KP i MČR se hraje v kategoriích do 10, 
12, 14 let. Výsledek našich dětí byl vyni-
kající. Zlato získaly: Vilímová, Strnado-
vá. Stříbro: Pastrnková, Rybová a bronz 
Pastrnek. Na MČR ještě postupují Ku-
rek, Hampl a Otrubová (nehrála, měla 
přímý postup). Jaroslav Říha

Dne 2. 5. od 14.30 hod. v KC Labuť . 
Tempo 2 x 19.25 minut, 7 kol. 

Novinky ve Fuegu
Fuego ani na  jaře 
nezahálí a stále se 
intenzivně věnuje 
tréninkům a  sou-
těžím. A  vyplácí 
se. Fuego se vyda-

lo na soutěž do zahraničního Německa, 
konkrétně do Berlína. Náš pár Martin 
a  Iveta Jelínkovi nás reprezentoval 
ve  standardních tancích v  kategorii 
Senior II B. Neděli před Velikonocemi 
měli konkurenci 42 párů a  protančili 
se na  nejvyšší stupeň vítězů a  získali 
tak krásné první místo. Na Velikonoční 

pondělí měli konkurenci 38 párů a pro-
bojovali se též na  stupně vítězů, ten-
tokrát však na druhou příčku. Během 
dvou dnů odtančili 8 soutěžních kol, 
porazili 80 párů, získali zlatou a  stří-
brnou medaili a jako bonus si vytančili 
novou třídu A. Moc gratulujeme!
V neděli 12. dubna se konal Jarní po-
hár města Kladna, kde Fuego mělo 
několik svých zástupců. Nejmladšími 
zástupci byli Tomáš Vladarz se Šárkou 
Saskovou, zůstali těsně před branami 
finále na  sedmém místě. V  kategorii 
dospělých třídy D latinsko-americ-
ké tance jsme měli tři páry. Vladimir 
Vimberg a Radka Pšeničková skončili 

na  devátém místě, Petr a  Petra Duš-
kovi na  šestém místě a  Petr Tlustý 
s Šárkou Spáčilovou na pátém místě. 
O  třídu výš, v  kategorii C, se Michal 
Barták s  Janou Chládkovou umístili 
na devátém místě z 19 párů. Největší 
radost však byla v kategorii B – stan-
dardní tance, Petr a Petra Duškovi se 
protančili do finále a rovnou na příčku 
nejvyšší, získali zlatou medaili. 
Naše páry však trénují dál a do prázd-
nin je čeká ještě několik dalších sou-
těží. Pro vás diváky a naše fanoušky 
chystáme na červen opět taneční aka-
demii, přesný termín vám přineseme 
v příštím vydání.  Vaše Fuego

Mistrovství ČR mládeže  
ŠK Světlá nad Sázavou uspořádal 
ve  dnech 7.–14. 3. v  Koutech nad 
Desnou 23. mistrovství ČR mládeže 
do 16 let.
V každé kategorii chlapců hrálo vždy 
24 oprávněných hráčů, zatímco ve 4 
kategoriích dívek hrálo celkem 81 
přihlášených hráček. Mezi chlapec-
kou elitu se probojoval pouze Martin  
Vystrčil. Hrál v nejprestižnější kate-
gorii do 16 let a skvěle. Svým 6. mís-
tem si zajistil i přímý postup na příští 
MČR, protože tuto kategorii může 
hrát i příští rok. Jednalo se o největší 
překvapení této kategorie. Martin byl 
až jako 21. nasazený.  
Na  MČR vycestovala jako vedoucí 

výpravy Marie Jiroušková s trenérem 
Evženem Pospíšilem. Na  starosti 
měli celkem 15 dětí, když MČR hrá-
lo 7 děvčat, M. Vystrčil a  dalších 7 
chlapců doprovodné turnaje. 
Děvčata skončila rovněž velmi dobře. 
V  kategorii do  16 let bojovala Anna 
Zlámaná. Jako nasazená 9. skončila 
na  10. místě. Veronika Zemenová 
pak skončila na 19. místě. V kategorii 
do 14 let obsadila Julie Vilímová vy-
nikající 6. místo, což je o jedno lepší 
než nasazení. Na 20. místě pak skon-
čila Hana Bartošová. V  kategorii 
do  12 let nás reprezentovala Kristý-
na Otrubová. Jako devátá nasazená 
skončila na 8. místě. Nejlepší umístě-
ní jsme zaznamenali v kategorii do 10 

let. Kateřina Pastrnková obsadila 5. 
místo a Monika Strnadová 6. místo.

zleva Strnadová, Pastrnková. foto M. Filipová
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Kalendář sportovních akcí v Říčanech – květen 2015
datum čas sport a kategorie program místo
1. 5. celý den kopaná přípravka Memoriál Miroslava Šafaříka stadion Říčany
2. 5. 10.00 kopaná žáci st. Radošovice – J. Lhota stadion Radošovice

15.00. rugby extraliga muži Říčany – RC Slavia Praha stadion rugby Říčany
17.00 kopaná muži A Říčany – Miretice stadion Říčany

3. 5. celý den košíková nejml.minižákyně turnaj sportovní hala Říčany
10.00 kopaná přípravka Říčany – Hovorčovice stadion Říčany
10.15. kopaná dorost Radošovice – Klíčany stadion Radošovice
17.00. kopaná muži B Říčany – Strančice stadion Říčany

9. 5. 10.00 kopaná přípravka Říčany – Mukařov stadion Říčany
17.00 kopaná muži A Říčany – Divišov stadion Říčany

10. 5. celý den rugby st. žáci regionální turnaj stadion rugby Říčany
celý den košíková nejml. minižákyně turnaj sportovní hala Říčany
10.15. kopaná dorost Radošovice – Kostelec stadion Radošovice
10.15. kopaná dorost Říčany – Nučice stadion Říčany
17.00. kopaná muži B Říčany – Dobřejovice stadion Říčany
17.00 kopaná muži B Radošovice – Babice stadion Radošovice

16. 5. 9.30. kopaná žáci ml. Říčany – Zeleneč stadion Říčany
10.00 kopaná žáci st. Radošovice – Kutná Hora stadion Radošovice
11.10. kopaná žácí st. Říčany – Zeleneč stadion Říčany
17.00 kopaná muži A Radošovice – Kamenice stadion Radošovice

17. 5. 10.00 kopaná přípravka Říčany – Zeleneč stadion Říčany
23. 5. Aug-22 akademie studio Edity Broukalové sportovní hala Říčany

10.00 kopaná žáci st. Radošovice – Straky stadion Radošovice
17.00 kopaná muži A Říčany – Zvole stadion Říčany

24. 5. 10.00 kopaná žáci ml.B Říčany – Sadská stadion Říčany
17.00 kopaná muži B Říčany – Kostelec n. Č. l. stadion Říčany

30. 5. 9 – 18.00. košíková přípravka turnaj sportovní hala Říčany
9.30. kopaná žáci ml. Říčany – Vlašim stadion Říčany
11.10. kopaná žácí st. Říčany – Vlašim stadion Říčany
17.00 kopaná muži A Radošovice – Pacov stadion Radošovice

31. 5. 9 – 18.00. košíková přípravka turnaj sportovní hala Říčany
celý den rugby st. žáci regionální turnaj stadion rugby Říčany
10.15. kopaná dorost Radošovice – Mukařov stadion Radošovice
10.15. kopaná dorost Říčany – Horní Bučice stadion Říčany
14.00 kopaná přípravka Říčany – Čelákovice stadion Říčany
17.00 kopaná muži B Radošovice – Sluštice stadion Radošovice

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

V  sobotu 11. dub-
na se v areálu Oli-
vovy dětské léčeb-
ny uskutečnil již 3. 
ročník sokolského 
přespolního běhu. 

Jako v  loňském roce, byla i  letos re-
kordní účast, tentokrát 151 závodníků 
ve  věku 4 až 14 let. Nejvíce bylo těch 
nejmenších, kteří byli i  nejnadšenější.  
V pěkném počasí si cestu do areálu na-
šly sokolské děti  i děti, které nejsou čle-

ny Sokola. Konkurenci zvýšilo několik 
účastníků z Prahy. Tratě byly letos ná-
ročné, ale děti si s nimi skvěle poradily 
a pokud  došlo k pádu, vstaly a statečně 
běžely dál. Všechny výsledky jsou k dis-
pozici na www.atletika-ricany.cz. 
Závody se uskutečnily díky velké 
vstřícnosti a pochopení ze strany ve-
dení Olivovny. Příští rok bychom se 
zde opět rádi sešli.   

Jana Cílková
T.J. Sokol Říčany a Radošovice

Přespolní běh v Olivovně

Start chlapecké kategorie Přípravka I,  ročníky 
2006 a 2007

PArTNerem ZáVODU Je
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Parkourový a Freerunový 
tým APDT Říčany

Vyhlašuje zápis pro nové zájemce 
na tyto aktivity:
Miniklubík APDT pro děti 3–5 let
P&F pro děti 6–9 let
P&F pro děti 10–13 let

P&F pro děti 14–17 let
P&F pro dospělé od 18 let

NOVě:
Víkendové semináře P&F pro nové lektory (asistenty) 
mladších 18 let
Víkendové semináře P&F pro nové lektory starších 18 let
Víkendové semináře P&F pro pedagogy TV 
Ve  čtvrtek 4. června 2015 od  16.00 do  17.00 hodin 
v prostorách recepce Centra Na Fialce Říčany.

Pro více informací včetně příměstských kempů o letních 
prázdninách 2015 kontaktujte: Iva Mračková 722908072 
nebo na e-mailu: iva.mrackova@seznam.cz.

V zimě provozuji zimní triatlon
Ani letošní zima nebyla zrovna příznivá pro netradiční zimní 
sporty, mezi něž patří např. zimní triatlon. Po zkušenostech 
z loňské zimy, kdy se místo triatlonu závodilo v okleštěné for-
mě – duatlonu se letos ztenčil počet pořadatelů jednotlivých 
závodů na tři. Proto nemohl být uspořádán Český pohár.  Po-
řadatelsky se zbylých tří závodů ujali organizátoři v Jablonci 
nad Nisou ve Vimperku a na Pradědu. Závod ve Vimperku byl 
vyhlášen jako mistrovství České republiky v zimním triatlonu. 
Zimní triatlon se skládá ze tří disciplín, které na  sebe bez-
prostředně navazují. Jako první je obvykle běh, následuje 
horském kolo a závěrečná disciplína je běh na lyžích volnou 
technikou. K  tomu je ovšem nutno připočítat také „čtvrtou 
disciplínu“, a tou je dvojí přezouvání. Tato disciplína sice vět-
šinou nerozhoduje o celkovém pořadí, ale je neméně důležitá.  
Svoji účast na závodech v zimních triatlonech beru jako do-
plňkovou disciplínu ke svému hlavnímu zaměření, kterým je 
běh. Kromě té čtvrté disciplíny mám problém také s horským 
kolem a do jisté míry i volnou technikou na lyžích.  I při zim-
ním triatlonu, podobně jako v  klasických triatlonech mají 
výhodu především bikeři, neboť výsledky nejvíce ovlivňují vý-
kony na horských kolech. Pokud například naběhnu při běhu 
maximálně minutu na bikera, tak ten mi na kole ujede třeba 
i o 5 minut. Samozřejmě se ledacos dá změnit i na lyžích, ale 
to může zvládnout jen lyžař-specialista. Obzvlášť, když se celý 

závod odehrává na sněhu (při dobrých podmínkách). I přes 
tento hendikep se závodů v zimním triatlonu rád zúčastňuji  
a beru ho jako zajímavý doplněk ke svému sportování. Tímto 
článkem bych chtěl přilákat  bikery z Říčan, které často potká-
vám v lesích v okolí k vyzkoušení podobných akcí.
Ještě k výsledkům dvou závodů, kterých jsem se zúčastnil. 
V Jablonci jsem se umístil na celkovém 13. místě, katego-
rii, „masters“ jsem vyhrál. Na mistrovství ČR ve Vimper-
ku jsem obsadil celkově 5. místo, při čemž jsem zvítězil 
v kategorii MASTERS, a  tím jsem se stal mistrem ČR 
v zimním triatlonu pro rok 2015.
Závod na Pradědu se konal již v termínu jarních běžeckých zá-
vodů, kterým dávám z pochopitelných důvodů přednost.

Člen Běžeckého klubu Říčany Miloš Smrčka

Družstva starších 
žákyň a  starších 
minižákyň se v prů-
běhu velikonočních 

prázdnin zúčastnila pražského turnaje EASTER CUP, 
kde se utkala i se zahraniční účastí. Starší žákyně odehrá-
ly 5  vyrovnaných utkání a celkově obsadily 4. místo. Star-
ší minižákyně odehrály také 5 utkání a obsadily celkově 2. 
místo za vítěznou Slovankou.
Družstvo žen skončilo dlouhodobou soutěž Pražského 
přeboru a obsadilo pěkné 5. místo.
Ostatním družstvům zbývá odehrát poslední kola dlouho-
dobé soutěže. První utkání okusila také již děvčata z pří-
pravky. Odehrála 2 přípravná utkání a obě vyhrála. Čeká 
je ještě turnaj koncem května za účasti 8 družstev. Blíží 

se konec sezony a my děkujeme za přízeň a podporu rodi-
čům, městu Říčany a všem zúčastněným.

Jana Machová, SK Slunéčko, o.s.

Zprávy z průběhu sezony basketbalového oddílu SK Slunéčko
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Velký úspěch starších žáků FK Říčany ve Francii
47eme tournoi international marcel bUNS Dechy – sport 2015

Ve dnech 4–6. 4. 2015 se naši starší žáci zú-
častnili prestižního turnaje ve Francii. Byl to 
již 47. ročník a patří k jednomu z nejstarších 
turnajů ve Francii. Turnaje se zúčastnilo 10 
družstev (ročníku 2000–2001).

Skupina A 
FK Říčany – 3Chateaux 0:1, FK Říčany – Lambres 2:0, 
góly Tadeáš Michovský, vlastní po střele Tadeáše Michov-
ského, FK Říčany – Montigny 1:0, Ondra Moravec, FK 
Říčany – AC Boulogne 0:0.
Ve skupině jsme skončili na druhém místě za 3Chateax a v se-
mifinále nás čekal obhájce loňského vítězství ES Bussy (dru-
há žákovská liga ve Francii), podle výsledků ve skupině a herní 
kvality nejlepší družstvo turnaje! FK Říčany – ES Bussy 1:0, 
Tadeáš Michovský – tento zápas všichni označili za předčasné 
finále, kde jsme podali nejkvalitnější výkon na turnaji a hrá-
či splnili všechny pokyny, co před zápasem dostali, aby byli 
úspěšní. Je pravda, že jsme měli i štěstí, ale to k tomu patří 
a kluci si to finále zasloužili. Finále – FK Říčany – 3Chateaux  
0:0. V  tomto zápase se ukázala morálka a  touha po  vítěz-
ství, kde si naši hráči sáhli na dno sil, zápas to byl vyrovnaný 

a skončil zaslouženě nerozhodně. Penalty jsme zvládli super 
a byli jsme 100% úspěšní: 3:1 Giogas Pajaotis, Jakub Šimů-
nek, Trenkwitz Alex Thomas. Další penalty už jsme kopat 
nemuseli, protože náš gólman Filip Ackerman dvě penalty 
parádně vystihl a zajistil nám  vítězství. Je to závazek i pro příš-
tí rok 2016, protože jako vítězové jsme automaticky pozvaní. 
Ještě se musím zmínit, že v rámci pobytu jsme navštívili zápas 
I. francouzské ligy Lille – Remis 3:1, kde bylo 40.000 diváků 
a nádherný stadion, který má kapacitu 55.000 diváků.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem hráčům a realizační-
mu týmu za vzornou reprezentaci klubu FK Říčany, města 
Říčan a České republiky.   Milan Šimůnek, trenér

Orientační běh
Sezona letos začala už v březnu oblastními 
závody v Přední Kopanině a v Osečku u Po-
děbrad, v dubnu jsme pokračovali oblast-
ním přeborem štafet a přeborem na krátké 
trati. Štafety v Chuchelském háji se povedly 
našim dorostenkám – Hanka Šrámková, 

Maruška Vyhnálková a Bára Vyhnálková vyhrály a nomino-
valy se tak na podzimní mistrovství republiky. Skvěle zaběhla 
i štafeta mladších žáků ve složení Jára Šrámek, Martina Pelan-
tová a Štěpán Holeček – krásné třetí místo. Naši veteráni skonči-
li čtvrtí, starší žáci (všichni tři z primy gymnázia) obsadili pěkné 
sedmé místo, stejně jako druhá štafeta dorostenek. Mistrovství 
na krátké trati bylo hodně těžké, jemné terénní tvary a rozmanité 
porosty v lese u Velké Černoci u Rakovníka prověřily mapovou 
techniku všem bez výjimky. Krajskými přeborníky se stali Bára 
Vyhnálková v hlavní ženské kategorii a Mikuláš Černohorský 
ve starších dorostencích. Oba postupují na mistrovství republi-
ky, které se koná v červnu v Jáchymově. Pro stříbro v kratší žen-
ské kategorii si navíc doběhla Anička Stehlíková.
O velikonočním víkendu se konalo tradiční jarní soustře-

dění našeho oddílu. V rekordním počtu – letos 70, z toho 
50 dětí – jsme se vydali do sportovního areálu v Srbsku 
v Českém ráji. Bylo trochu chladněji, než by se na duben 
slušelo, ale to nám v trénování nevadilo. Absolvovali jsme 
8 tréninků všeho druhu, celý pobyt jsme zakončili povede-
ným a do poslední chvíle napínavým závodem štafet.
V květnu nejmladším začíná prestižní Pražský pohár žac-
tva, kde bychom rádi obhájili loňské vítězství, starší a zku-
šené čekají celostátní závody a ty úplně nejlepší nominační 
závody na mistrovství Evropy. Jak se nám daří, můžete sle-
dovat na našem oddílovém webu www.obricany.cz. 

OB ŘÍČANY 201 - VERZE   © ‘MCK‘ 201

B ŘÍČY

Oddíl OB Říčany na soustředění v Českém ráji.

T.J. Sokol Říčany a radošovice pořádá v neděli 31. 5. od 15 hodin 
„Župní sokolskou akademii pod širým nebem“. 

Akce se koná na sokolském hřišti (Sokolská ulice) a bude volně navazovat na „Dětský den“, který 
organizuje město Říčany spolu s volnočasovým centrem Na Fialce a T.J. Sokol Říčany a Radošovi-
ce. Všichni členové, přátelé a příznivci naší sokolské organizace jsou vítáni. Těšíme se – NAZDAR!

67



ze sportu

Šachistka martina Kořenová bude reprezentovat  
Českou republiku na mistrovství evropy v Gruzii
Od  18. května startuje v  gruzín-
ském Chakvi mistrovství Evro-
py žen v  šachu a  Říčany na  něm 
budou mít zastoupení v  podobě 
české reprezentantky M. Kořeno-
vé.  Na  podobný vrcholový turnaj 
se vrací po dlouhé době dvaceti let. 
Naposledy totiž Českou republiku 
reprezentovala na šachové olympi-
ádě v Moskvě a na mezipásmovém 
turnaji v indonéské Jakartě, což byl 
turnaj třiceti nejlepších šachistek 
světa. Od  té doby hrála jen menší 
turnaje nebo soutěže družstev.
Martina Kořenová si dlouhodobě udr-
žuje zhruba 5. pozici v České republice, 
vlastně hraje jen v německé bundeslize 
za  tým Rodewischer Schachmizien. 
Na konci dubna se v rámci této soutěže 
utkala například s litevskou velmistry-
ní  Deimante Daulyte s ELO 2386 a po-
razila ji po dvou hodinách.

„Začala jsem se na mistrovství Evropy 
trochu víc připravovat. Podobné vítěz-
ství mi samozřejmě pomůže v  rovině 
sebevědomí. Vždyť Daulyte patří k vel-
mi výrazným evropským hráčkám,“ 
komentuje své vítězství Martina Ko-
řenová.
Účast na mistrovství Evropy M. Koře-
nová potvrdila v poslední možný den. 
Letošní ME se mělo původně konat 
v  izraelském Jeruzalémě, ale nako-
nec, vzhledem k  bezpečnosti hráček, 
přesunuli pořadatelé místo konání 
do černomořského letoviska v Gruzii. 
Část nákladů hradí centrála šachové-
ho svazu a zbytek si platí sama. 
„Jako žena starosty radši nechci žádné 
sponzory nebo podporu města. A  navíc 
moje ambice jsou přiměřené tomu, že 
jsem maminkou tří dětí. Opravdový velký 
turnaj jsem vlastně dvacet let nehrála,“ 
říká M. Kořenová, která v dubnu oslavila 
40. narozeniny a doplňuje: „Žádný velký 
comeback, jen připomenutí zašlé šachové 
slávy, má to nádech dobrodružství.“
Martina Kořenová odešla z  profesi-
onální šachové dráhy v  polovině de-
vadesátých let, přičemž se rozhodla 
pro  pedagogickou práci s  dětmi.  
Nyní přednáší na Pedagogické fakul-

tě UK na semináři věnovaném využití 
šachu ve výuce, je autorkou metodiky 
Figurková školička.
„Šachy jsou úžasným světem, který 
pomáhá rozvoji myšlení a může bourat 
bariéry mezi lidmi. Na Pedagogické fa-
kultě UK je o  šachový seminář zájem, 
desítky studentů už několik semestrů 
pomáhají s  rozvíjením metodiky a  těší 
se, až ji využijí pro děti. Uspořádali 
jsme i výstavu studentských prací,“ ko-
mentuje M. Kořenová. VK

medailový první 
jarní víkend

První jarní neděli 22. 3. se většina na-
šich závodních dětí účastnila soutěží. 
Zatímco sportovní gymnastky vyrazily 
do Bělé pod Bezdězem, družstva Team-
gymu bojovala v pražských Vršovicích.
Do Prahy se sjelo více než 50 družstev, 
náš oddíl byl zastoupen třemi druž-
stvy ve třech věkových kategoriích:
JEŠTĚRKY (roč. 2008) ve  složení 
Havelková, Hartlová, Chlumecká, 
Schejbalová, Brejchová, Černá, Re-

slerová, Hájková, Bůchová – získaly 
bronzové medaile (celkem 8 týmů),
LEMURKY (roč. 2007) ve  složení 
Dvořáková, Lipková, Gaždová, Škar-
dová, Dosoudilová, Šubrtová, Ludví-
ková, Drahoňovská – získaly stříbrné 
medaile (celkem 8 týmů),
EAGLES (roč. 2001–2005) ve  slo-

žení Krenek, Matoušová, Klapková 
J.+M., Kloužková, Krenková, Čer-
nohorská, Dosoudilová – získali 
stříbrné medaile v ktg. Junior II. MIX 
(smíšené družstvo děvčat a chlapců).
V  Bělé pod Bezdězem se konal Jarní 
čtyřboj ČASPV, odkud v nejmladší ktg. 
roč. nar. 2009 dovezly holčičky celou 
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sadu medailí – 1. místo Andrejka Je-
chová, 2. místo Kamilka Procházková 
a 3. místo Karolínka Kuchařová (cel-
kem 13 závodnic). V  ktg. 2006–2007 
se na  krásném 6. místě umístila Bára 

Jechová a Adélka Bernardová skončila 
10. (celkem 29 závodnic), Agáta Vašu-
tová závodila v ktg. 2004–2005 a skon-
čila na  5. místě, bodově jen chloupek 
od medaile. Děvčata si vyzkoušela, jaké 

budou šance na přeboru kraje, který se 
konal v půlce dubna v Týnci nad Sáza-
vou. Agáta Vašutová závodila v  ktg. 
2004–2005 a  skončila na  krásném 5. 
místě, bodově jen chloupek od medaile. 
TeamGym vyrazil na své první letošní 
závody do pražských Vršovic a všechna 
družstva přivezla medaile – nejmladší 
Ještěrky za 3. místo, Lemurky a Eagles 
získaly ve svých kategoriích stříbro.
Všem moc gratulujeme a  děkujeme 
za skvělou reprezentaci oddílu!!!
Děkujeme trenérkám za kvalitní zim-
ní přípravu svých svěřenkyň a těšíme 
se na další úspěchy.
TJ Tourist Říčany, www.gymnastika-
-ricany.cz
Barbora Bernardová a Jitka Jechová

TŠ Twist 
Říčany po-
řádala 11. 
dubna již 
13. ročník  
Jarní ceny 
v  rokenrolu 

a  MČR v  boogie-woogie.  Zároveň 
tanečníci provedli zatěžkávací zkouš-
ku nově zrekonstruované haly. Hala 
i soutěž dopadly na jedničku! 
Mezinárodní akce, která byla pořá-
dána s  grantovou podporou města, 
se zúčastnilo 114 domácích startují-
cích. Na soutěž se přihlásili reprezen-
tanti nejen z  celé ČR, ale i  z  Polska, 
Rakouska a Slovenska. Díky podpoře 
sponzorů – firmám con4PASS, ke-
ramika Piskáček, studia Marwin – 
a díky šikovnosti některých rodičů se 
podařilo halu skvěle nachystat. Díky 
letí i  do  ZŠ u  lesa, která zapůjčila 

stoly a židle. Někteří členové a tatínci 
pomáhali navozit jak nových 50 m 
koberce k  zakrytí nového povrchu, 
tak 30 stolů a  50 židlí, maminky 
zase halu vyzdobit a  připravit. Další 
pomáhali s  organizací, psaním di-
plomů, či poskytli ceny pro soutěžící 
nebo se starali o  občerstvení. Všem 
zapojeným velmi děkujeme!
V  hale je možné nyní i  zatemnit, 
a  tak jsme nachystali nově i  projek-
ci výsledků. Ihned po  každém tanci 
se diváci dověděli, kolik bodů zís-
kal a  na  jakém místě průběžného 
pořadí si stojí každý pár. Novinkou 
v  nové hale bylo i  mezinárodní mis-
trovství ČR v  boogie-woogie. Zvítě-
zili manželé Žatkovi ze Slovenska, 
jinak lídři světového žebříčku ktg. 
seniorů. Druhé místo obsadili Ra-
kušané Aigner s Köckovou, dvanáctí 
na světě v hlavní kategorii, a konečně 

třetí místo získali čeští reprezentanti 
Čelikovský–Hovorková. 
Rozsah tohoto článku umožňuje už 
jen telegraficky a  bohužel bez všech 
výsledků napsat o rokenrolu:
Soutěže se zúčastnilo více než 400 
soutěžících! 
TŠ Twist měla v  soutěži 9 formací 
a 14 párů. 
TŠ Twist Říčany získala 7 medailí v růz-
ných ktg.: Madonna (1. místo DFJ), 
Tequilas (2. místo DFS), Queen (2. 
místo DFD), Minnies (3. místo DFD), 
Kroulík–Hronská (3. místo, ktg. B), 
Brummer–Jílková (2. místo ktg. C), 
Králíček–Kasalová (3. místo ktg. C). 
Více o  TŠ Twist Říčany na  www.
tstwist.cz nebo na facebooku. 

mezinárodní tanec v nové hale 
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Judo klub Kyklop 
Byl založen v  roce 
2001 jako soukro-
mý judistický klub 
v Kamenici. Od roku 
2012 jsme rozšíři-
li svoji působnost 

i na Říčany a Zdiměřice a od roku 2015  
i v Jesenici u Prahy. Od září 2015 budeme 
také otevírat nově judo v Kunicích.
Trénujeme s dětmi ve věku 4–18 let.
Cílem naší práce je vychovávat 
všestranně pohybově zdatné děti 
a  mládež, ale také se s  těmi nejlep-
šími zúčastňovat soutěží a  závodů. 
Děti si osvojují základní pohybové 
dovednosti, základy gymnastiky, ak-
robacie, učí se padat a hlavně se učí 
novému sportu – judu. 
Judo nevylepšuje jen fyzickou kondici 
a  technickou vyspělost, ale pomáhá 
utvářet charakter dětí  a podporuje ze-
jména sebedůvěru ve  své dovednosti 
a schopnosti. Po roce aktivní docház-
ky a  po  složení zkoušek si děti větši-
nou zvyšují svůj výkonnostní stupeň 
a získávají bílo-žlutý nebo žlutý pásek.
Abychom se mohli maximálně vě-
novat dětem s  různou technickou 
vyspělostí, jsou tréninkové jednotky 
rozděleny do více skupin.

Jezdíme na turnaje
Pravidelně se účastníme na  oblast-
ních, krajských, celostátních a  me-

zinárodních soutěžích, na  kterých si 
naši závodníci ověřují své zkušenosti 
a  dovednosti a  získávají také další 
motivaci. Zkušenější závodníci závo-
dí na Přeborech a mistrovstvích Čes-
ké republiky, Českých pohárek a Vel-
kých cenách s mezinárodní účastí. 
V Říčanech, za podpory města na ná-
kup nových žíněnek, máme několik 
úspěšných závodníků z  krajských 
a  národních soutěží.  Mezi pravidel-
né vítěze cenných kovů patří Antoi-
ne Thirouard, Ondřej Tichý, Kryštof 
Rulf, Filip Michalov,…
Náš klub každoročně jeden z takových 
turnajů pořádá. Je určen pro všechny 
věkové kategorie, kterým se na  tré-
nincích věnujeme a  snažíme se o  při-
blížení „velkého“ judistického světa 
i těm nejmenším. V letošním roce při-
jeli turnaj slavnostně zahájit naši dva 
úspěšní čeští reprezentanti Jaromír 
Ježek (účastník dvou olympiád) a Mi-
chal Horák (první český vítěz Grand 
Slamu), aby dětem přiblížili své umění.

Ve  spolupráci s  vedením  města Ří-
čany se nám 17. a  18.  října podaří 
uskutečnit poprvé celostátní turnaj 
v  městské hale, který bude jedním 
z  největších judistických turnajů 
pořádaných ve  Středočeském kraji. 
Turnaj bude opět se zahájen našimi 
českými reprezentanty.

Pořádáme soustředění 
a tábory
Pravidelně pořádáme letní judistické 
i sportovní tábory, zaměřené na zvy-
šování fyzické kondice spojené s  vý-
lety na kole, koupáním, sportovními 
hrami,…
Připravili jsme příměstský tábor 
v  Kunicích spojený s  judem, s  teni-
sovou průpravou a  možností výuky 
angličtiny. Aby i o prázdninách měli 
všichni možnost se nejen „protáh-
nout“, ale i vzdělávat.
Pro všechny naše judisty děláme i ví-
kendová soustředění pro zdokonale-
ní technik juda a pro celkový tělesný 
rozvoj našich judistických nadějí.

Všechny důležité informace, bližší kon-
takty, přihlášky na  tábory a  do  klubu 
juda naleznete na www.judo-kyklop.cz.

Dne 24. 3. se v příbramské sportovní 
hale konalo vyhlášení nejúspěšněj-
šího sportovce Středočeského kra-
je za  rok 2014. Anketu Sportovec 
Středočeského kraje za  rok 2014 
vyhlásil kraj ve spolupráci se Středo-
českou krajskou organizací České 
unie sportu. Anketa oceňuje nejen 
nejlepší současné i bývalé sportovce 
kraje jak v dospělých, tak v mládež-
nických kategoriích, ale i  trenéry 
a  funkcionáře za  jejich celoživotní 
přínos pro sportovní prostředí.
Konečné pořadí ankety Sportovec 
roku 2014 vzešlo z hlasování tělový-
chovných funkcionářů a  pracovníků 
okresních organizací a  sportovních 
svazů, dále představitelů měst, zá-

stupců redakcí regionálního tisku 
a sponzorů.
Nejúspěšnějším sportovcem Středo-
českého kraje za rok 2014 je reprezen-
tantka v aerobicu Kateřina Šmejkalo-
vá. Druhé místo získal Libor Podmol, 
závodník ve freestyle motocrossu.
Mezi nejúspěšnějšími sportovci kraje 
se umístil také reprezentant Říčan, 
konkrétně Běžeckého klubu Říčany 
Miloš Smrčka, který v kategorii jednot-
livci–dospělí obsadil 5. místo. Do elitní 
skupiny nejlepších pěti sportovců kraje 
ho posunulo zejména vítězství na mis-
trovství světa masters v běhu do vrchu, 
druhé místo na  ME masters v  běhu 
do vrchu a vynikající výsledky v běžec-
kých závodech v průběhu celého roku. 

V současné době je nejlepším běžcem 
ve své věkové kategorii v České republi-
ce, což jednoznačně dokazují jeho sou-
časné výsledky. 

Za BK Říčany P. Fiala

Anketa nejúspěšnější sportovec Středočeského kraje 2014
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FK Radošovice - nový web, nový znak, nové cíle
Fotbalový klub Radošovice bude za šest let slavit kulaté narozeniny. 
V roce 2021 to totiž bude sto let od založení klubu, který je od svého 
založení  jedním  z  kamenů  říčansko-radošovické  spolkové  činnosti. 
Po celou dobu své existence nabízí prostor pro malé fotbalisty, kteří 
se pod vedením trenérů učí základy fotbalu, stejně tak i pro fotbalisty 
v plné výkonnosti, ale i dospělé, kteří fotbal berou jako možnost pravi-
delného setkání s přáteli. 
FK Radošovice trénuje a hraje na svém hřišti u Rokytky (už od roku 
1939) nedaleko Jurečka v krásném prostředí v lese. A letos poprvé se 
podařilo domluvit ve spolupráci s TJ Sokol Pacov tréninky pro nejmen-
ší  přípravku na pacovském  fotbalovém hřišti  s  výborným zázemím, 
čímž se rozšířila možnost tréninků na 3 v týdnu.
Při trénincích i zápasech je dáván důraz nejen na techniku a taktiku fot-
balu, ale také na fair-play, a hlavně u mladších svěřenců schopnost bez-
konfliktního pobytu v kolektivu, respektu ke spoluhráčům i protihráčům. 
V průběhu roku probíhají i další spíše společenské akce jako pálení 
čarodějnic, vítání prázdnin, loučení se s létem, kdy se pravidelně se-
jdou všichni bez rozdílu věku a výkonnosti. V létě se pak už tradičně 
bude konat týdenní soustředění pro přípravku a starší žáky nedaleko 
Seče na Chrudimsku.
Od jara máme naše webové stránky fkradosovice.cz s novou grafikou  
i novým systémem stránek. Spolu s nimi se změnil (podstatně zmo-
dernizoval) i znak klubu. 
FK Radošovice má největší ambice na hřišti, chceme vyhrávat, postu-
povat ve skupinových soutěžích. Potenciálním novým hráčům všech 
věkových kategorií a úrovní nabízíme možnost přijít se podívat, zatré-
novat si a zařadit se do našeho týmu. Nábory probíhají během každé-
ho tréninku. 
Přidejte se k „FK Rado“.

předseda p.Němeček

FK RADOŠOVICE
POŘÁDÁ NÁBOR NOVÝCH FOTBALISTŮ

Kluky i holky od 4 let, ale i starší
ročníky 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010

ml.přípravka školičkast.přípravka
kontakt:  777  581  112,  602 630 932,  728 800 785

www.fkradosovice.cz
 

FK RADOŠOVICE
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Co se děje v kultuře

Noc s  Andersenem, dnes již mezinárodní akce, které se 
účastní přes 1000 knihoven z  celého světa, proběhla 
v tomto roce opět i v naší knihovně. Připomínali jsme si, 
jako každý rok, výročí narození pohádkáře H. CH. An-
dersena, letos však kromě toho také 100. výročí narození 
českého spisovatele Jana Drdy. Úkoly, které musel každý 
spáč předběžně splnit, aby mohl s námi nocovat, se týkaly 
českých pohádek a jejich představitelů. Na tu hlavní část, 
tedy páteční večer a noc z pátku na sobotu 27.–28. 3. jsme 
si ale připravili úkoly z knih Jana Smolíka a Kláry Smolí-
kové, které nás zavedly do  středověku. Připomněli jsme 
si stará řemesla (mnohdy již neznámá), umělecké slohy, 
něco z křesťanství, druhy trestů i obléhání hradů. Každý 
účastník si vyrobil erb, kterým znázornil svou rodinu, 
nebo jen sám sebe. Erby se opravdu povedly a většina dětí 
je ponechala v knihovně na výzdobu, kde si je každý může 
prohlédnout. Součástí výzdoby zůstane také krásný hrad 
nakreslený k  této příležitosti naší milou novou kolegyní 
Petrou Žáčkovou. Děti přispěly ke společné zábavě nejen 

vtípky, ale také hrou na  flétnu, písní či básničkou, čímž 
příjemně překvapily všechny přítomné knihovnice. 
Děkujeme také sponzorům, těm stálým, jako je Řeznictví-
-uzenářství Stárek Mnichovice a Pekařství Frydrych Říčany 
za skvělé občerstvení a také firmě PLEAS, která nám poslala 
pro děti balónky a pohádková pexesa. Eva Rýcová

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 

S kým že jsme to nocovali? No přece s Andersenem!

Galerie Kotelna pořádá v  pořadí již osmý ročník oblíbe-
ného festivalu a  také letos se můžete těšit na  zajímavá 
výtvarná díla z tvorby amatérských umělců. Výstava bude 
přístupná od 12. do 30. května v otevíracích hodinách ga-

lerie a vystaveno bude kolem stovky děl různých technik 
a rozměrů, obrazů až po plastiky.  
Zahájení proběhne v  pátek 8. května od  14.00 hodin. 
Všichni jste srdečně zváni!

Festival 
amatérské tvorby 
v Kotelně poosmé

72 texty.kuryr@ricany.cz



Co se děje v kultuře

Den Země na Říčanské hájovně
letošní oslava Dne Země přilákala odhadem 700 dětí a dospělých.
Na louce u Říčanské hájovny děti plnily úkoly a seznamo-
valy se s důležitou složkou naší Země, půdou. Rok 2015 
totiž vyhlásilo OSN za Mezinárodní rok půdy. Ukázalo se, 
že půda je nejen zajímavá, ale i  zábavná. Z  lesní jílovité 
půdy jsme tvořili kuličky, cvrnkali jsme si s nimi, podívali 
jsme se zblízka do nitra kompostu na žížaly a chvostosko-

ky, zkoumali sesuvy půdy a kořeny rostlin. Půdě se bude 
věnovat také výstava Pod povrchem, kterou můžete v mu-
zeu navštívit od 9. května.
Den Země připravuje Muzeum Říčany ve  spolupráci 
s městem Říčany, Ekocentrem Říčany a dalšími říčanský-
mi organizacemi.  

Oslavu dne země zahájili zástupci Muzea Říčany a města Říčany.

africké pohádky divadla Fígl přilákaly malé i velké návštěvníky.

Louka u hájovny byla plná dětí, které tvořily, hrály si i se učily.

Velký zájem byl tradičně o ukázkové pečení chleba ve venkovní peci.

Pod mikroskopem jsme zkoumali, co žije v kompostu. Během odpoledne děti vyrobily 190 obrázků hliněnou batikou.  
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PUMPA & MERLIN
 Pá 22 / 05 / 2015 – 20.00
   SPOLEČNÝ KONCERT ROCKOVÝCH LEGEND.  

HOP TROP 
 Út 09 / 06 / 2015 – 20.00
   KONCERT KAPELY, KTERÁ OSLAVILA  
   35. VÝROČÍ NA PÓDIU!  

 Andrea Kalivodová se také věnuje písňové tvorbě a příležitostně zavítala  
i do světa operety. Je častým hostem médií, vystupuje v televizi, v rozhlase a tyto 
své aktivity vždy spojuje s šířením dobrého jména opery. Rovněž se intenzivně 
zapojuje i do charitativních projektů, k nejvýznamnějším patří její podpora IKEMU 
– pacientů s plicní arteriální hypertenzí a sdružení CEREBRUM, které pomáhá 
lidem po poranění mozku.

(s použitím materiálů z www.kalivodova.cz)

PUMPA & MERLIN  
– Rockové legendy opět v Říčanech!

 Po dvou letech do Říčan opět zavítají tuzemské rockové „lahůdky” – skupina 
Merlin s charismatickým zpěvákem  Danem „Zeppelinem” Horynou a skupina 
Pumpa s frontmanem Zdeňkem Jakubcem a zakládajícím členem Michalem 
Němečkem.
 Skupinu Merlin založil zpěvák Dan Horyna (dříve Vitacit, Pumpa, aj.) spolu 
s kytaristou Markem Podskalským (ex – Arakain) v roce 1988. Od začátku 
hráli převážně vlastní materiál ovlivněný americkým street rockem. Do širšího 
podvědomí se dostali na začátku 90. let, kdy absolvovali velké turné společně 
se skupinou Arakain a v roce 1991 vydali své debutové album Nevada  
se stejnojmenným hitem, který se záhy stal platinovým. V roce 1995 vydává 
Horyna spolu s Milošem „Dodo” Doležalem (ex – Vitacit) album Noční město 
a v roce 1999 obnovuje, v té době trochu spící, Merlin v sestavě Dan Horyna  
– zpěv, Miloš „Mimi” Knopp – kytara, Richard Tomíček – baskytara a Aleš Zimolka 
– bicí. V roce 2012 došlo k několika personálním změnám a rovněž k nečekané 
smutné události, kdy 26. května tragicky zahynul Aleš Zimolka. Koncem roku  
se kapela ustálila v současné sestavě Dan Horyna – zpěv, Ondřej Pátek – kytara, 
Václav Kalaš – basa, David Scharf – bicí. Kapela chystá novou desku, která  
by měla spatřit světlo světa na konci tohoto roku. 
 Skupina Pumpa vznikla v roce 1981 a založil jí již výše zmiňovaný rockový 
matador Michal Němeček. Kapela, která se inspirovala převážně americkým 
jižanským rockem a prošlo jí nespočet hudebníků ze známých i méně známých 
hudebních těles, slaví za rok 35 let na scéně. Kapela zahraje v sestavě: Zdeněk 
Jakubec – zpěv, Michal Němeček – kytara, zpěv, Pavel Marcel – kytara, zpěv, 
Roman Krajdl – bicí, Milan Bogo Lebeda – basa. Kapela vydala za dob svého 
působení na scéně 5 řadových alb a v současné době také chystá novou desku.  
 Tyto dvě party rozpumpují „Labuť” 22.5. od 20.00 a my Vás k této příležitosti 
srdečně zveme! 

THE DROPS & TROUFALOST!
– Společný koncert!
 Koncert mladé nadějné rockové kapely The  Drops, která v minulém 
roce zazářila na festivalu Wake Up and Live, dělala předskokana skupině 
OLYMPIC ve Stříbrné Skalici a spolupracuje na zahraničních projektech  
s Peterem Freestonem. Na svém kontě mají 2 SP – Nebezpečná (2014)  
a Jedeme dál (2014). Téměř rovnocenného spoluhráče jim bude dělat tento 
večer říčanská skupina TROUFALOST, kterou místní publikum zná jako 
skvělou školní kapelu ze ZŠ Bezručova.

Chcete slyšet ROCK´N´ROLL?

Přijďte 29.5. do KC Labuť!!!

ZÁPISY DO TANEČNÍCH KURZŮ V ROCE 2015
      Základní kurzy tance a společenského chování budou 
zahájeny v sobotu 12. září 2015 v 17.00 a ve 20.00 v sále KC Labuť 
v Říčanech. Přihlásit se můžete v kanceláři KC nebo prostřednictvím 
webových stránek. Taneční kurzy pro dospělé začínají v pátek 2. října 
2015, budou se konat vždy jednou za 14 dní. Jsou rozděleny na začátečníky 
a mírně pokročilé od 19.00 a pokročilé od 21.00. Všechny kurzy povede taneční 
mistr Ing. Ivan Vít s manželkou. 

NEBUĎ LABUŤ A  ZAJDI NA KULTURU!

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

14.00

11

ASONANCE 
 Út 05 / 05 / 2015 – 20.00
 SSKOTSKÉ A IRSKÉ BALADY A PÍSNĚ.  
   KONCERT OBLÍBENÉ KAPELY.  

19.30

13

ANDREA KALIVODOVÁ
 St 13 / 05 / 2015 – 19.30
  KONCERT PŘEDNÍ ČESKÉ MEZZOSOPRANISTKY,  
   KLAVÍRNÍ DOPROVOD – LADISLAVA  
   VONDRÁČKOVÁ.  KONCERT Z CYKLU „KRUH  
   PŘÁTEL HUDBY”.  

 KONCERT Y 

ASONANCE
Út Skotské a irské balady a písně. Koncert oblíbené kapely.
 KONCERT Y 

KONCERT KE DNI MATEK
St Koncert ZUŠ Říčany.
 TA NEC A SPOLEČNOSRT 

SETKÁNÍ SENIORŮ S HUDBOU
Po Seniorcentrum Říčany.
 VÁ ŽN Á HUDBA 

ANDREA KALIVODOVÁ 
St Koncert přední české mezzosopranistky, klavírní doprovod – Ladislava 
Vondráčková. Koncert z cyklu „Kruh přátel hudby“. 
 DIVA DLO 

MUZIKÁL ZLATOVLÁSKA
Čt ZŠ Bezručova. Představení pro rodiče.
 KONCERT Y 

STEAMBOAT STOMPERS A HOSTÉ   
St  Dixieland koncert z cyklu „Jazzové večery v Říčanech“.
 KONCERT Y 

PUMPA & MERLIN DAN HORYNA 
Pá Společný koncert dvou legendárních českých rockových kapel.  
 VÁ ŽN Á HUDBA 

LETNÍ KONCERT ŘKO
St Tradiční koncert Říčanského komorního orchestru.
 KONCERT Y 

VĚRA ŠPINAROVÁ & ADAM PAVLÍK BAND   
Čt  Přeložený koncert z 18.3.2015.
 KONCERT Y 

THE DROPS + TROUFALOST   
Pá  Společný koncert mladých a nadějných rockových kapel.

17.30

06

Těšíme se na Vaši návštěvu!

ABSOLVENTSKÝ KONCERT
 Po 15 / 06 / 2015 – 17.30
  ZUŠ ŘÍČANY.  

20.00

22

info@kclabut.cz

19.30

27

ANDREA TÖGEL KALIVODOVÁ 
– Sólistka Národního divadla Praha vystoupí v „Labuti”
 Přední česká mezzosopranistka Andrea Kalivodová je absolventkou HAMU 
u prof. N.Kniplové. Zúčastňovala se také mezinárodních mistrovských kurzů  
a strávila 1 rok ve Vídni na stáži na Universität für Musik und Darstellende Kunst 
Wien. Již při studiu se účastnila mnoha domácích i zahraničních pěveckých 
soutěží a pravidelně se stávala jejich laureátkou, často také držitelkou prvních 
cen. Brzy začala spolupracovat s našimi předními operními scénami. Nyní 
pravidelně koncertuje takřka v celé Evropě, několikrát také navštívila Japonsko, 
Koreu a USA. Např. v roce 2005 vystupovala při evropském turné hvězd  
k 60. výročí konce druhé světové války. Andrea Kalivodová se také pravidelně 
zúčastňuje významných společenských událostí, kde zpívá jedinečné operní árie. 
V jejím exkluzivním podání se tak opera dostává i mimo operní scénu a nachází  
si své nadšené posluchače i mezi účastníky těchto akcí (např. Ples v Opeře v Brně, 
Ples na Žofíně, Ples na Pražském hradě).
 Za svou dosavadní pěveckou kariéru se Andrea Kalivodová setkala  
a spolupracovala s řadou předních českých i světových dirigentů. Od roku 2002 
vystupuje ve Státní opeře Praha a od roku 2003 zde působí jako sólistka (nyní 
Národní divadlo Praha). Z mnoha významných rolí zmiňme např. Carmen. Tato 
slavná opera G. Bizeta se uváděla také v jedinečném, monumentálním provedení  
v O2 Aréně v Praze a v dalších městech Evropy (například v Budapešti, Mannheimu 
a Freiburgu).

20.00

28
19.00

29

IT´S MY LIFE
 St 17 / 06 / 2015 – 19.00
  LETNÍ KONCERT KYTAROVÉHO KURZU   
   JIŘÍHO BARDY A SBORU BARDÁČEK.   
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Pumpa s frontmanem Zdeňkem Jakubcem a zakládajícím členem Michalem 
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podvědomí se dostali na začátku 90. let, kdy absolvovali velké turné společně 
se skupinou Arakain a v roce 1991 vydali své debutové album Nevada  
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s Peterem Freestonem. Na svém kontě mají 2 SP – Nebezpečná (2014)  
a Jedeme dál (2014). Téměř rovnocenného spoluhráče jim bude dělat tento 
večer říčanská skupina TROUFALOST, kterou místní publikum zná jako 
skvělou školní kapelu ze ZŠ Bezručova.

Chcete slyšet ROCK´N´ROLL?

Přijďte 29.5. do KC Labuť!!!

ZÁPISY DO TANEČNÍCH KURZŮ V ROCE 2015
      Základní kurzy tance a společenského chování budou 
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2015, budou se konat vždy jednou za 14 dní. Jsou rozděleny na začátečníky 
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Pá  Společný koncert mladých a nadějných rockových kapel.

17.30

06

Těšíme se na Vaši návštěvu!

ABSOLVENTSKÝ KONCERT
 Po 15 / 06 / 2015 – 17.30
  ZUŠ ŘÍČANY.  

20.00

22

info@kclabut.cz

19.30

27

ANDREA TÖGEL KALIVODOVÁ 
– Sólistka Národního divadla Praha vystoupí v „Labuti”
 Přední česká mezzosopranistka Andrea Kalivodová je absolventkou HAMU 
u prof. N.Kniplové. Zúčastňovala se také mezinárodních mistrovských kurzů  
a strávila 1 rok ve Vídni na stáži na Universität für Musik und Darstellende Kunst 
Wien. Již při studiu se účastnila mnoha domácích i zahraničních pěveckých 
soutěží a pravidelně se stávala jejich laureátkou, často také držitelkou prvních 
cen. Brzy začala spolupracovat s našimi předními operními scénami. Nyní 
pravidelně koncertuje takřka v celé Evropě, několikrát také navštívila Japonsko, 
Koreu a USA. Např. v roce 2005 vystupovala při evropském turné hvězd  
k 60. výročí konce druhé světové války. Andrea Kalivodová se také pravidelně 
zúčastňuje významných společenských událostí, kde zpívá jedinečné operní árie. 
V jejím exkluzivním podání se tak opera dostává i mimo operní scénu a nachází  
si své nadšené posluchače i mezi účastníky těchto akcí (např. Ples v Opeře v Brně, 
Ples na Žofíně, Ples na Pražském hradě).
 Za svou dosavadní pěveckou kariéru se Andrea Kalivodová setkala  
a spolupracovala s řadou předních českých i světových dirigentů. Od roku 2002 
vystupuje ve Státní opeře Praha a od roku 2003 zde působí jako sólistka (nyní 
Národní divadlo Praha). Z mnoha významných rolí zmiňme např. Carmen. Tato 
slavná opera G. Bizeta se uváděla také v jedinečném, monumentálním provedení  
v O2 Aréně v Praze a v dalších městech Evropy (například v Budapešti, Mannheimu 
a Freiburgu).

20.00

28
19.00

29

IT´S MY LIFE
 St 17 / 06 / 2015 – 19.00
  LETNÍ KONCERT KYTAROVÉHO KURZU   
   JIŘÍHO BARDY A SBORU BARDÁČEK.   
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V  Muzeu Říčany najdete uloženy 
desítky fotografií poměrně v  úpl-
nosti dokumentujících květnové 
dny 1945 na  Říčansku. Předmě-
tů k  samotné odbojové činnosti 
i  z  doby starší se pochopitelně do-
chovalo málo. Téměř jako solitér 
tak působí podomácku vyrobená 
šablona znázorňující symbolické 
spojení smrti a  nacismu v  podobě 
lebky s  hákovým křížem na  čele. 
Na  šabloně nalezneme ještě zbyt-
ky černé barvy, která byla užívána 
k  natírání daného symbolu na  zdi, 
nástěnky či domy (zejména domy 
kolaborantů). 
Podmínky pro odbojovou činnost 
během války byly ve zdejším regionu 
značně obtížné. O některých akcích 
jsme již v  Kurýru mohli číst v  člán-
cích Dalibora Hofty a  dalších auto-
rů. Odbojová činnost se zaměřovala 
zejména na šíření tiskovin, často pů-
vodem z Prahy, zde kolportovaných 
(kopírovaných) a  dále distribuova-
ných po  městě i  v  blízkých obcích. 

V  muzeu je 
možno studo-
vat dochovaná 
čísla časopisu 
„V boj“.
Naproti tomu 
se v  muzeu nalézají i  předměty 
pocházející „z  druhé strany“, tj. 
od Němců pobývajících v Říčanech 
v  průběhu války či zadržených při 
masivních přesunech německého 
obyvatelstva, a  vojáků utíkajících 
z  východních oblastí před postu-
pující Rudou armádou. Jedná se 
o  zbraně a  součásti vojenské vý-
stroje, ale také o osobní věci civilis-
tů, mezi něž patří rodinná fotoalba 
(např. rodiny Reinharda Hartman-
na narozeného 8.  prosince 1941 
v  Praze a  koncem války bydlícího 
v Říčanech čp. 481 (dle všeho pří-
slušný objekt v  dnešní Nerudově 
ulici). Zájemci o  studium okupace 
i  jiných období říčanských dějin 
jsou v muzeu vřele vítáni!

Martin Hůrka

Ze SbíreK mUZeA
Doklady z doby nacistické okupace

Výstava:  
Pod povrchem 
9. května až 16. srpna 

Výstava poodhalí svět podzemí, 
představí živou i neživou přírodu: 
fantaskní scenérie jeskyní, spleti-
té systémy kořenů a komunikační 
síť podhoubí. Do  svých příbytků 
nás pozvou pod zemí žijící savci 
i  bezobratlí. Nahlédneme však 
i  do  ukryté historie, rozkryjeme 
minulost pod chodníky města 
a s trochou štěstí můžeme nalézt 
zakopaný poklad. 
Interaktivní scénická výstava, 
která dává prostor dobrodruž-
nému pátrání a  zaútočí na  naše 
smysly. 
Výstava tematicky doplňuje v tom-
to roce otevřené Didaktické cent-
rum geologie při 1. ZŠ Říčany. 

Sobota 16. května 14.00–17.00
V MUZeU:

 na výstavě Pod povrchem se podí-
váme na rostliny pod zemí a prozkou-
máme rostliny pod mikroskopem 
(přineste si své vzorky).
Vstupné 80 Kč
Rodinné vstupné 150 Kč

V DIDAKTIcKéM ceNTRU 
geOLOgIe (v areálu 1. ZŠ 
Říčany):

 prohlídka stanovišť s typickou vege-
tací – břehy jezírka  lemují mokřadní 

rostliny,  vápencové skalky  porost-
lé vápnomilnou teplomilnou vegetací 
Českého Krasu, Alp i Karpat, více než 
150 druhů okrasných, léčivých a me-
donosných rostlin
Vstup zdarma 

rukodělná dílna: Víly
středa 27. května v 17.30
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Den fascinace rostlinami

Přijďte si vyzkou-
šet suché plstění 
pomocí plsticí jehly.  
Každý si vytvoří něžnou 
vílu jako ozdobu nebo hrač-
ku pro dítě. K  dispozici bude 
mnoho různých odstínů barev 
přírodní česané vlny. Vhodné 
i pro děti od 10 let.

Dílnu povede Petra Skřivánková
Cena 120Kč
Rezervace: edita.jezkova@muze-
um.ricany.cz, 323 603 161 
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do 17. 5. Průhonice 9.00–
18.00

Tulipány a drobné cibuloviny – Výstava v dendrologické zahradě. Komentovaná exkurze 
proběhne dne 2. 5.

1. 5. Struhařov 14.00 Běh Krásné vyhlídky – Běžecké závody pro děti i dospělé, startovné 30 Kč, děti zdarma. 
Start u stánku u Hliněného rybníka, prezence od 13 do 14 hod.

2. 5. Senohraby 6.00–
18.00

Okolo hvězdárny k Ladově chalupě – 45. ročník turistického pochodu pořádá Turistický 
oddíl Senohraby. Start u Lyžařské chaty na Vávrově palouku.

5. 5. Říčany 20.00 Asonance – Koncert známé skupiny. Skotské a irské balady a písně v Kulturním centru Labuť.
6. 5. Mnichovice 17.30 Slavnostní ekumenická bohoslužba – Bohoslužba se bude konat k uctění památky obětí 

II. světové války v kostele Československé církve husitské. K poslechu hraje Žesťový kvartet 
konzervatoře Jana Deyla.

7. 5. Říčany 14.00 Oslavy Dne vítězství – Slavnostní setkání představitelů města a ostatních organizací 
na Masarykově náměstí.

7. 5.– 
10. 5.

Mnichovice 9.00–
17.00

II. světová válka v Mnichovicích – Výstava o životě za války, o osvobození Mnichovic, 
a dovíte se, kdo byl Arnošt Fantl. Kostel Československé církve husitské.

9. 5.– 
16. 8.

Říčany Pod Povrchem – Výstava, která poodhalí svět podzemí, představí živou i neživou přírodu. Interaktivní 
scénická výstava, která dává prostor dobrodružnému pátrání a zaútočí na naše smysly. Muzeum.

10. 5. Říčany 7.34 Nedělní pochod s Líbou – Turistický pochod Kácov – Soběšín – Český Šternberk, 14 km. Odjezd 
vlakem z nádraží v 7.34 hod. Přihlášky na tel.: 723 513 431 nebo libuse.rohoskova@centrum.cz.

13. 5. Říčany 19.30 Andrea Kalivodová – Koncert přední české mezzosopranistky, klavírní doprovod  
– Ladislava Vondráčková. Kulturní centrum Labuť.

15. 5. Kolovraty 19.30 Jíří Holoubek trio – Koncert s hostem Zdenou Tichotovou. Klub U Boudů.
15. 5. Štiřín 19.30 Pavel Sedláček se skupinou Cadillac – Koncert rock´n´rollové skupiny, která vznikla v roce 

1981. Vstupné 300 Kč, Zámek.
16. 5. Kolovraty 8.30 Výlet na Milešovku – RC MACEK a Klub U Boudů zvou na společný výlet na Milešovku 

a do Libochovic. Odjezd autobusem od KD U Boudů, příjezd po 18. hod. – nutná rezervace.
20. 5. Říčany 20.00 Steamboat Stompers a hosté – Dixieland koncert v Kulturním centru Labuť.
22. 5. Říčany 20.00 Pumpa & Merlin Dan Horyna – Společný koncert dvou legendárních českých rockových 

kapel. Kulturní centrum Labuť.
22. 5.– 

24. 5.
Ondřejov 9.00–

17.00
Dny otevřených dveří – Prohlídka jednotlivých pracovišť hvězdárny s výkladem vědců 
a pozorovatelů. Vstup zdarma, bližší informace na www.asu.cas.

23. 5. Říčany 8.30 Jarní atletické závody – Atletické závody pro děti od 5 do 15 let na sokolském hřišti.
23.– 

24. 5.
Kunice Dětský den a výstava veteránů – Celý víkend nabitý program pro celou rodinu a výstava 

veteránů. Zámek Berchtold.
24. 5. Štiřín 9.00 Rozkvetlý Štiřín – Výstava fotografií Viléma Žáka „Jihovýchodní Asie“, procházka parkem 

s odborným výkladem Václava Větvičky, povídání o cestování s Ondřejem Neffem, koncert 
klasické hudby. Zámek Štiřín.

28. 5. Říčany 20.00 Věra Špinarová – Náhradní termín koncertu, který byl ze zdravotních důvodů zrušen. 
Na koncert platí vstupenky ze dne 18. 3. Kulturní centrum Labuť.

29. 5. Říčany Noc kostelů – Čtení z farní kroniky o říčanském děkanovi, který prošel během 2. světové války 
koncentračními tábory, prohlídka varhan a sakristie. Kostel sv. Petra a Pavla.

29. 5. Říčany 19.00 The Drops – Troufalost – Koncert mladé nadějné rockové kapely v Kulturním centru Labuť.
30. 5. Říčany 10.00–

12.30
Po-po-les – 37. ročník pochodu pohádkovým lesem. Start v Uhříněvsi u ZŠ Vachkova 
(12 km) od 8. hod., v Říčanech od koupaliště Jureček (3 km) od 10 hod.  Prosíme, netlačte se 
u startu, na všechny čekají pohádkové bytosti.

30. 5. Mnichovice Cesta kocoura Mikeše – 11. ročník pochodu okolo Mnichovic.
31. 5. Kolovraty Běh mezi stromy – Tradiční běžecké odpoledne pro celou rodinu s trasami pro předškoláky 

i dospělé, doplněné o klasický orientační běh. Pořádá RC MACEK.
31. 5. Říčany 10.00 Dětský den – Pořádá město Říčany ve spolupráci s Volnočasovým Centrem Na Fialce a T.J. 

Sokolem Říčany a Radošovice.
31. 5. Říčany 15.00 Sokolská župní akademie pod širým nebem – Ukázky cvičení oddílů všestrannosti i oddílů 

sportu, tanec, mažoretky, zábava. Sezení a občerstvení zajištěno. Sokolské hřiště.

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
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Noc kostelů a 2. světová válka

V říčanském kostele se bude 29. května od 19 hodin konat 
Noc kostelů. Akce, na  kterou jste všichni srdečně zváni, 
bude letos zaměřená (možná poněkud překvapivě) na konec 
2. světové války. Důvod je však prostý. Kromě toho, že se letos 
připomíná 70leté výročí, se ve farní kronice nachází zápis dě-
kana Josefa Ježka, který vzpomíná na válečná léta, jež strávil 
v Říčanech a od roku 1943 v internaci, ve vězení a v koncen-
tračních táborech v Terezíně a v Dachau, a po osvobození se 
opět do Říčan vrátil. Jde o velmi zajímavé vzpomínky, které 
budou v rámci Noci kostelů (možná vůbec poprvé) přečteny. 
Nebude samozřejmě chybět prohlídka kostela (svatováclav-
ské kaple s gotickými freskami, sakristie, kůru s varhanami, 
lodi a presbytáře), při níž se dozvíte další informace ze života 
děkana Ježka, koncert souborů ZUŠ Říčany, zpěvy z Taizé. 
Pro děti je připravena hra Detektiv v  kostele. Noc kostelů 
bude zakončena kompletářem a po něm už bude následovat 
pouze silentium (ztichlý, potemnělý kostel ozářený svíčkami, 
který si lze prohlédnout, nebo si jen na chvíli sednout a třeba 
se dotknout své duše).
V infocentru a v kostele budou k dispozici brožury středo-
české Noci kostelů s programy jednotlivých kostelů, další 
informace jsou také na www.nockostelu.cz.

Pokud byste se chtěli podívat i do dalších kostelů v okolí, může-
te v Praze – Kolovratech (kostel sv. Ondřeje), Uhříněvsi (kostel 
Všech svatých a  sbor ČCE), Kolodějích (kostel Povýšení sv. 
Kříže), Klánovicích (kostel Nanebevzetí Panny Marie), Petro-
vicích (kostel sv. Jakuba Staršího), v Kostelci nad Černými lesy 
(kostel sv. Andělů strážných), ve Stříbrné Skalici (kostel sv. Ja-
kuba Většího a kostel sv. Jana Nepomuckého), ve Lštění (kostel 
sv. Klimenta), v Sázavě (kostel sv. Prokopa). farnost Říčany
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Pietní vzPomínka 
za účasti vedení 
města

Čestná stráž 
členů sokola, 
skautu a hasičů

Položení věnců 
k pomníku obětí  
2. sv. války

Program: 
muzeum, zuŠ, 
základní Školy 
Říčany7. května 2015 od 14 hodin

na masarykově náměstí v Říčanech

k 70. výroČí 
ukonČení  
2. světové války

s   P o D P o r o u

w w w. r i c a n y. c z

město ŘíČany  
vás zve na slavnost



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

Sovětský tank 007 na náměstí před radnicí 9. května 1945. další snímky mapující průběh květnového povstání v Říča-
nech budou během května prezentovány formou výstavy na říčanském náměstí.


