
červen / 2015
V Ě S T N Í K  M Ě S T A  A   M Ě S T S K É H O  Ú Ř A D U  Ř Í Č A N Y

Hlavní téma:

Rooseveltova ulice
Na konci června odstartuje kompletní 

rekonstrukce poškozené komunikace



Dalibor Dudek 
ředitel ZŠ u Říčanského lesa

Často se zamýšlím nad tím, jaká by měla být škola na začátku 21. století. České školní prostředí bývá 
konzervativnější. Přitom by škola měla být aktivní součástí informační společnosti, aby pomáhala žákům 
porozumět všemu, co se kolem nich děje. 
Žáci dnes potřebují pro nabytí informací a porozumění jim více komunikovat, rozvíjet své schopnosti 
vyjadřovat myšlenky, pocity, skutečnosti a názory; učitelé si nevystačí s výkladem. Komunikace v cizích 
jazycích je rovněž založena na schopnosti porozumět, vyjádřit a tlumočit své myšlenky. 
Pro skupinové aktivity vytváříme ve škole tradičně dostatek prostoru; komunikaci v cizím jazyce pod-
poříme od příštího roku rozšířením počtu hodin věnovaných angličtině.
Někteří žáci nemají v přílišné oblibě matematiku; snad proto, že nabízí spíše hotové postupy. Přitom matema-
tické způsoby myšlení jsou především logické, prostorové a prezentační (grafy nebo diagramy). 
Matematické dovednosti žáků rozvíjíme prostřednictvím metody prof. Hejného, která pomáhá žákům 
porozumět matematické úloze. Nejde o jedinou možnou cestu, má však smysl.
Ve škole se již žáci setkávají se zárodky vědních oborů; také zde se nelze obejít bez kladení otázek a for-
mulací závěrů. Obdobně důležitá je schopnost zorganizovat si učení a efektivně hospodařit s časem; 
samostatně i ve skupině spolužáků účelně zacházet s informacemi, vyhledávat rady a využívat je. 
Významným partnerem školy je Muzeum Říčany, které nabízí ucelené kreativní projekty s  přírodo-
vědnými i  společenskými tématy. Velký potenciál má didaktické centrum geologie, které bylo nově 
otevřeno na zahradě 1. ZŠ na Masarykově náměstí. 
Smyslem pobytu ve školním prostředí je příprava pro reálný život. Důležitá je aktivní příprava na za-
pojení se do občanského života. Cílem je naučit žáky uvádět své myšlenky do života, to předpokládá 
tvořivost, schopnost nést riziko, plánování a řízení. 
V této souvislosti nelze opomenout dva významné počiny města Říčany: projekt Patriot, který napomáhá růz-
norodé komunikaci mezi školami; žákovské zastupitelstvo, které se podílí na veřejném životě v Říčanech. 
Nemohu opomenout ani význam moderních technologií. Na jedné straně stále sofistikovanější nástro-
je, na straně druhé dodržování zásad bezpečného digitálního prostoru. Také o učitelích je zapotřebí 
v této souvislosti přemýšlet; přicházejí stále nové a efektivnější nástroje, které je poučený učitel scho-
pen využít v každodenní výuce. 
Cílem naší školy je vybavení každé učebny počítačem s dataprojektorem či interaktivní tabulí. Pro ško-
ly v Říčanech je důležitá technická podpora nabízená městem Říčany. 
Aby dnes mohla být škola úspěšná, potřebuje řadu partnerů, kteří jí rozumějí. V Říčanech se setkávám 
se vstřícností, kamkoli se obrátím. Naším největším partnerem jsou rodiče. Učitele, který rozumí žá-
kům, je současně laskavý i přísný, však nic nenahradí. 
Pro úspěch je rozhodující motivace a sebedůvěra. Úspěšná škola je prostorem, ve kterém svobodně 
komunikují žáci i učitelé. Utichnout nesmějí jedni ani druzí.

Slovo úvodem
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Krátce z rady 14. 4. 2015
u Rada souhlasila s podáním žádosti o dotaci ze Středo-

českého Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek 
IZS na rok 2015 a se závazkem spolufinancování akce 
z  rozpočtu obce v  min. výši 5 % uznatelných nákladů 
akce, tj. z částky 195 tis. Kč.

u Radní souhlasili s  podáním žádosti o  dotaci Základní 
školou u  Říčanského lesa na  projekt Škola s  úsměvem 
– Primární prevence, z Programu 2015 pro poskytnutí 

u Zastupitelstvo schválilo rozdělení finančních prostřed-
ků v rámci 2. kola grantového řízení města Říčany v roce 
2015 na akce i na investice dle předložených návrhů.

u Zastupitelé schválili investiční záměr na chodník Pod 
Strašínem, Strašín v předloženém znění.

u Zastupitelstvo schválilo uvolnění z rezervy FRM ve výši 
300.000 Kč na akci „Rekonstrukce Sokolské pro I. ZŠ 
v Říčanech“ na realizaci 3. etapy, tj. spisovny – archívu.

u Zastupitelé souhlasili s uvolněním částky 201.933,50 Kč 
z rezervy zastupitelstva, účelově určené pro Olivovu dět-
skou léčebnu, o.p.s., na  úhradu závazků ze sociálního 
a zdravotního pojištění organizace.

u Zastupitelstvo souhlasilo s  uvolněním rezervy FRM 
ve výši 1.200 tis. Kč na krytí požadavků osadních výborů: 
Pacov – spolufinancování oprav komunikací 200.000 Kč
Veřejné osvětlení Úvalská 200.000 Kč
Strašín – spolufinancování oprav komunikací 400.000 Kč
Voděrádky – 2. etapa chodník Voděradská 400.000 Kč

u Zastupitelé schválili vzor veřejnoprávní smlouvy o po-
skytnutí dotace nad 50 tis. Kč z rozpočtových prostřed-
ků města Říčany. 

u Zastupitelstvo zrušilo v celém rozsahu Jednací řád Za-
stupitelstva schválený dne 11. 1. 2012 a schválilo nový 
Jednací řád Zastupitelstva.

u Zastupitelé schválili předloženou vzorovou darovací 
smlouvu. Tato darovací smlouva může být s žadatelem 
uzavřena namísto dohody o poskytnutí finančního pří-
spěvku dle Zásad pro výstavbu ve městě Říčany, pokud 
žadatel nemá zájem uzavřít s městem Říčany dohodu 
o  poskytnutí finančního příspěvku dle Zásad pro vý-
stavbu ve městě Říčany, ale přesto chce městu finančně 
přispět. V případě, že jsou splněny všechny podmínky:

– město Říčany s žadatelem uzavře darovací smlouvu dle 
předloženého vzoru, 

– výše finančního daru odpovídá výši finančního příspěv-
ku dle Zásad pro výstavbu ve městě Říčany,

– dar bude poukázán na  schválený investiční záměr města 
Říčany nebo jím zřízených či založených právnických osob,
nahrazuje tato darovací smlouva dohodu o poskytnutí 
finančního příspěvku dle Zásad pro výstavbu ve městě 
Říčany. Zastupitelstvo města Říčany dále pověřuje sta-
rostu města Říčany k  uzavírání darovacích smluv dle 
předloženého vzoru.

u Zastupitelstvo souhlasilo s uvolněním finančních pro-
středků ve výši 150.000 Kč z rezervy ZMŘ na koupi čis-
ticího stroje pro sportovní halu.

Kompletní zápis naleznete na www.ricany.cz.

Krátce z květnového jednání Zastupitelstva města Říčany

Pozvánka 
pro říčanskou veřejnost na

řádné zasedání
Zastupitelstva města Říčany

středa 17. 6. 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

dotací z rozpočtu Středočeského kraje z Fondu vzdělává-
ní, sportu, volného času a primární prevence v celkových 
nákladech 67  200 Kč, kdy závazek spolufinancování 
v minimální výši 5 % z celkových uznatelných nákladů 
projektu bude hrazen z rozpočtu žádající školy.

Krátce z rady 16. 4. 2015
u Rada souhlasila se zřízením školské právnické oso-

by „Základní škola NEMO“ s kapacitou 50 žáků, a to 
na území města Říčany. Tento souhlas se vydává jako 
vyjádření obce dle § 147 odst.1 písm. p) zákona č. 
561/2004 Sb., o  předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a  jiném vzdělávání (školský zákon)
v platném znění, pro potřeby Baby clubu NEMO, z.s., 
který bude zřizovatelem školy.

u Radní vybrali ve věci veřejné zakázky na akci „Dostav-
ba areálu volnočasových aktivit Pacov – 2. etapa II“ 
nejvhodnější nabídku od uchazeče PSP – GDS, s.r.o., 
s nabídkovou cenou 16 663 142,08 Kč včetně DPH.

Krátce z rady 23. 4. 2015
u Rada schválila uzavření smlouvy o provedení exekuce 

s JUDr. Janou Tvrdkovou, soudní exekutorkou, jejímž 
obsahem je provedení nepeněžité exekuce – odstranění 
nepovolených stavebních úprav rekreační chaty v k.ú. 
Louňovice dle pravomocného rozhodnutí stavebního 
úřadu MěÚ v Říčanech, a souhlasila s jejím podpisem.

Informace z radnice
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u Radní schválili darovací smlouvu na finanční dar pana 
Kotrby městu Říčany ve  výši 138.350 Kč za  účelem 
rekonstrukce šaten hřiště rugby v Říčanech. Smlouva 
bude uzavřena mezi Ing. M. Kotrbou jako dárcem a 
městem Říčany jako obdarovaným. Tato smlouva je 
uzavírána namísto dohody o poskytnutí finančního 
příspěvku dle Zásad pro výstavbu ve městě Říčany.

u Rada schválila udělení výjimky žadatelům panu 
Čamrdovi a  Nevickému, kteří jsou provozovateli re-
staurace Sport, a to v sobotu a neděli od 00.00 hod. do 
04.00 hod. do 30. 6. 2015 z OZV města Říčany č. 3/2011 
o  některých podmínkách pro pořádání veřejnosti pří-
stupných akcí a o jiných opatřeních k zajištění veřejného 
pořádku v rozsahu dle rozhodnutí uvedeného v příloze 
tohoto usnesení. RmŘ schválila udělení výjimky za před-
pokladu, že budou dodrženy všechny podmínky na zvý-
šení bezpečnosti, které se pan Čamrda zavázal realizovat 
a které byly schváleny na RMŘ dne 26. 3. 2015, tj: 
– Zavedení vstupného po 00.00 hodině ve výši 50 Kč
– Zavedení dvoučlenné profesionální pořádkové služby 
– Instalace osvětlení před hlavním vchodem 
– Vybudování zadního vchodu do  dvora, který bude 
po 24. hodině jediným přístupem do podniku
– Výjimka se uděluje od 1. 5. 2015 do 30. 6. 2015.

Krátce z rady 30. 4. 2015
u Rada vybrala ve  věci veřejné zakázky Rekonstruk-

ce zázemí ragby klubu Říčany nejvhodnější nabídku 
od  uchazeče ATOS, spol. s  r.o., s  nabídkovou cenou 
11 977 776,69 Kč včetně DPH.

u Radní souhlasili s  přijetím finančního daru ve  výši 
10.000 Kč příspěvkovou organizací Základní škola 
u  Říčanského lesa, který bude použit na  nákup knih 
pro školní knihovnu.

u Rada souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo mezi měs-
tem Říčany jako objednatelem a O.F.M. s.r.o. jako zho-
tovitelem na provedení 2 kol sečí s mulčováním – seče-
ní veškerého travního porostu od hranice zpevněného 
povrchu silnice po korunu protilehlého svahu příkopu 
(rovina a celý prostor příkopu) na všech úsecích podél 
komunikací vyznačených v příloze č. 1 smlouvy o dílo 
za celkovou cenu 56.500 Kč včetně DPH.

Informace z radnice

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

Z  
OČí  
DO  
OČí

u  s místostarostou Zdeňkem Hrabou  
každou první středu v měsíci, 17–18 h. 
Tento měsíc bude 3. 6.

u  se starostou Vladimírem Kořenem  
nově každou třetí středu v měsíci, 17–19 h. 
Tento měsíc se mimořádně ruší.

u  s místostarostkou Hanou Špačkovou 
každou čtvrtou středu v měsíci, 17–18 h. 
Tento měsíc bude 24. 6.

Krátce z rady 7. 5. 2015
u Radní souhlasili s  udělením výjimky pro školní rok 

2015/2016, v  souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., 
o předškolním, středním, vyšším odborném a jiném vzdě-
lávání (školský zákon), a na základě vyhlášky MŠMT č. 
14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozděj-
ších předpisů:
– z počtu dětí v MŠ Srdíčko (1. třída – 26 dětí, 2. třída – 
22 dětí, 3. a 4. třída – po 24 dětech, nevyžaduje udělení 
výjimky). V mateřské škole bude celkem 96 dětí. 
– z počtu dětí v MŠ Zahrádka ve čtyřech třídách po 28 
dětech. V mateřské škole bude celkem 112 dětí. 
– z počtu dětí v MŠ U Slunečních hodin (4 třídy po 26 
dětech, 1 třída – 25 dětí, 1 třída – 20 dětí, 1 třída – 
po 24 dětech, nevyžaduje udělení výjimky). V mateřské 
škole bude v sedmi třídách celkem 173 dětí.

u Radní souhlasili dle dodatku č. 4 ke  koncesní smlouvě 
č. 29/2010-S, uzavřené s  koncesionářem Scolarest – 
zařízení školního stravování, spol. s r.o., s navýšením cen 
obědů o meziroční míru inflace za rok 2014, která činila 
2 %, s účinností od 1. 9. 2015, pro jednotlivé kategorie:
Žáci 7–10 let 23,50 Kč 2,0 % 24,00 Kč
Žáci 11–14 let 27,00 Kč 2,0 % 27,50 Kč
Žáci 15 a více let 29,60 Kč 2,0 % 30,20 Kč
Ostatní strávníci 62,10 Kč 2,0 % 63,30 Kč

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

Zástupce dánského velvyslance v Říčanech 
zahájil výstavu a projel město na elektrokole

V  pátek 24. dubna přijel do  Říčan 
zástupce dánského velvyslance v ČR 
Lars Kjellberg. Spolu s  vedením 
města totiž zahájil putovní výstavu 
„Město v  pohybu – Život na  kole 
v  dánském hlavním městě“, která 
byla k vidění na Masarykově náměs-
tí až do 7. května. V rámci návštěvy 
zavítali také společně na různá místa 
v Říčanech. Jak jinak než na kolech.
Starosta Vladimír Kořen, místostarost-
ka Hana Špačková a hlavní propagátor 
akce v Říčanech radní David Michalič-
ka nejprve uvítali pana Larse Kjellberga 
na říčanské radnici. Odstartovali výsta-
vu fotografií a na závěr všichni usedli na 
elektrokola vypůjčená z Volnočasového 
centra Na Fialce a společně se zajeli po-
dívat na zajímavé dominanty města.
„Bylo to perfektní. Zástupci dánského 
velvyslanectví byli z  Říčan překvapení. 
Projeli jsme místa, která prošla v  po-
slední době nějakou změnou. To máte 
geopark u školy, hradní zahradu, lázeň-
skou louku, sportovní halu, dětské hřiš-
tě u  školky nebo centrum Na  Fialce,“ 
vyjmenovává starosta Vladimír Kořen  
/Klidné město/: „Do  všech těchto míst 
se snadno dostanete na kole, a to je pod-
statné. Když nesedíte v autě, potkáváte 
lidi, zdravíte se, usmíváte se, místo pro 
zastavení najdete, kde chcete.“   

Venkovní expozice byla součástí akce 
podporující cyklodopravu v Říčanech. 
Po celý květen byly totiž Říčany 
zapojeny do celorepublikové soutěže 
Do práce na kole 2015. 

Město v pohybu 
na říčanském náměstí
Výstava představuje dánský, konkrét-
ně kodaňský fenomén života na kole. 
Na  náměstí u  bývalé radnice si tak 
Říčaňáci mohli například prohléd-
nout, jak se Dánové vypořádávají 
na  kole se sněhem a  deštěm, jak si 
z kol dokáží snadno udělat třeba kočá-
rek nebo zmrzlinový stánek, nebo jak 
na kole rozváží poštu či demonstrují. 
„Život Dánů se točí kolem kola – sa-
mozřejmě toho jízdního. Jízda na  kole 
představuje neodmyslitelný prvek ži-
votního stylu, kultury a  společenského 
života každého Dána. To, že stovky tisíc 
Dánů používá kolo dnes a denně nejen 
k rekreaci, ale také jako dopravní pro-
středek, nejlépe ilustruje fakt, že kolo 
vlastní v průměru devět z deseti obyva-
tel Dánska,“ sdělila Petra Kouřimská 
z Velvyslanectví Dánského království.
Mikael Colville-Andersen je dánský 
fotograf, filmař, odborník na městskou 
mobilitu a  také cyklistický velvyslanec 
Dánského království. Jeho výstava 

50 fotografií zachycuje nejrůznější 
aspekty každodenního života na  kole 
ve městě cyklistů, jak se Kodani někdy 
říká. Cestuje po celém světě, setkává se 
s  politiky na  státní i  obecní úrovni, je 
poradcem měst v problematice rozvo-
je cyklistické infrastruktury a podílí se 
na  kampaních zaměřených na  propa-
gaci cyklistiky u široké veřejnosti.
Výstava Město v pohybu putovala na-
příč Českou republikou již minulý rok 
v  rámci kampaně Do  práce na  kole, 
kterou pořádá iniciativa Auto*Mat. 

Adéla Ambrožová
tisková zpráva města Říčany
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Na konci června chystá Středočeský 
kraj ve  spolupráci s  městem Říčany 
zahájit kompletní opravu Roosevel-
tovy ulice. Jedna z nejvíce dopravně 
vytížených ulic ve  městě dostane 
nový povrch včetně chodníků, upra-
vené zeleně a  realizace veřejného 
osvětlení. Významnou část rekon-
strukce, jejíž celkové náklady šplhají 
přes 40 milionů korun, financuje 
ROP Střední Čechy. Město se na akci 
podílí částkou 6 milionů korun. 
„Konečně. Rekonstrukce Roosevel-
tovy ulice se připravuje mnoho let. Je 
za  tím spousta vyjednávání na  všech 
frontách. Velký krok k realizaci udělal 
pan hejtman Miloš Petera /ČSSD/,“ 
říká starosta Vladimír Kořen /Klidné 
město/ a dodává: „Kromě dalších ko-
legů z radnice pomohl významně třeba 
krajský zastupitel Miloslav Šmolík  
/ODS/. Nicméně důležitější je to, že 
konečně zmizí z  této frekventované 
ulice dlažební kostky uspořádané v ne-
rovných vlnách.“  
Oprava významné spojky vedoucí 
od  křižovatky s  Kolovratskou ulicí 
po  kruhový objezd na  ulici Říčanská 
ve  směru na  dálnici D1 v  délce přes 
1 km bude probíhat v rámci čtyř etap. 
Výstavba měla původně začít v březnu 
letošního roku, nyní by rekonstruk-
ce měla odstartovat na  konci června 
s tím, že potrvá cca pět měsíců.  

V  rámci první etapy projde úpravou 
část mezi ulicemi Kolovratská a  Li-
panská. V další fázi přejdou stavební 
práce na úsek mezi Lipanskou a Vo-
děradskou ulicí. Třetí etapa oprav 
proběhne na  nejdelší části silnice 
mezi Voděradskou ulicí a  kruhovým 
objezdem u hřbitova. Na závěr se sta-
vebníci přemístí do lokality Kuříčko. 
„Rekonstrukce v  celém úseku od  hra-
du ke  kruhovému objezdu zahrnuje 
kompletní rekonstrukci vozovky včetně 
konstrukčních vrstev, výměnu obrub, 
rekonstrukci a úpravu chodníků i zříze-
ní zelených pásů. Součástí akce je také 
dostavba dešťové kanalizace a  úprava 
odvodnění komunikace včetně doplně-
ní chybějících částí vodovodních řadů. 
Na  konec dojde k  výměně veřejného 
osvětlení včetně zřízení nasvětlení pře-
chodů pro chodce,“ sdělil Dominik 
Landkammer z oddělení investic měs-
ta. V Kuříčku se opraví povrch komuni-
kace a vybudují obruby pro připravova-
ný chodník podél areálu firmy Zoeller. 
Celý projekt spolufinancuje Středo-
český kraj a  město Říčany. Na  re-
konstrukci vozovky, části dešťové 
kanalizace a výstavbu nasvětlení pře-

chodů získal kraj finanční prostředky 
z  Regionálního operačního progra-
mu Střední Čechy. Dotace pokryje 
na  tyto stavební akce významnou 
část nákladů. 
Město uhradí ze svého rozpočtu 
rekonstrukci chodníků, veřejného 
osvětlení a  doplnění inženýrských 
sítí. „Na opravu chodníků podalo měs-
to žádost o dotaci na SFDI, která byla 
v  prvním kole zamítnuta. Nicméně 
připravujeme úpravu příloh žádosti 
tak, aby v druhém kole uspěla,“ dopl-
nil Dominik Landkammer. Celkové 
rozpočtové náklady na  novou silnici 
jsou stanoveny na 43 milionů korun 
včetně DPH, z toho podíl města činí 
mírně přes 6 milionů korun. 
Rekonstrukce si vyžádá dopravní 
omezení a  snížení komfortu pro zde 
žijící občany. V  rámci etapizace vý-
stavby jsou vždy realizované úseky 
pro veškerou dopravu zcela uzavřeny. 
Do přilehlých nemovitostí však bude 
samozřejmě po celou dobu stavby za-
jištěný přístup. Město tak prosí řidiče 
i obyvatele o pochopení a trpělivost.

Adéla Ambrožová
tisková zpráva města Říčany

V létě začne očekávaná rekonstrukce 
Rooseveltovy ulice v Říčanech
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Ohlédnutí za slavností k 70. výročí ukončení 2. světové války
Říčaňáci si připomněli 70 let od konce druhé světové války. Pietní vzpomínka 
se konala 7. května 2015 na masarykově náměstí za účasti vedení města 
a dalších významných místních spolků a organizací. 

Vzpomínkovou akci zahájil proslovem starosta města Vladimír Kořen. Poté 
připomněl květnové dny v Říčanech historik říčanského muzea Martin hůrka.

O hudební vstupy se zasloužily ženský pěvecký sbor Sirény a dechová kapela 
zuŠ Říčany. Mezitím studenti z říčanských škol věnovali připomínku všem 
říčanským obětem války.

Čestnou stráž drželi zástupci spolku Tělocvičné jednoty Sokolu Říčany 
a radošovice, říčanských skautů a hasičů. 

Všichni přítomní si v rámci akce mohli prohlédnout i historické fotografie 
z května 1945 v Říčanech a unikátní video z této doby natočené neznámým 
autorem. historický film je k vidění na stránce města na kanálu YouTube.

Vyvrcholením akce bylo položení věnců k pomníku obětí 2. světové války.

Adéla Ambrožová
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Díky náhodě byly nalezeny záběry z osvobození města 
Říčany, které se nachází 20 kilometrů od Prahy. Právě 
v Říčanech v době květnového povstání zajali povstalci 
obrněný nacistický vlak, který směřoval do Prahy. Zá-
běry z několika dní však neukazují boje samotné, ale 
německé zajatce, příjezd Rudé armády do města a po-
hřeb lidí, kteří při květnovém povstání zemřeli. Záběry 
desítky let ležely v krabici. 
„Je to určitě mimořádná záležitost, dosud jsme měli jen 
desítky fotografií, teď tu je historicky cenný amatérský 
film,“ říká ředitel muzea v Říčanech Jakub Halaš a dodá-
vá: „V Praze samozřejmě za květnového povstání pracovali 
zkušení kameramani, v malém městě jako Říčany to byla 
velká vzácnost.“
Záběry z pozůstalosti A. Holého ležely v krabici u grafi-
ka Tomáše Hřivnáče. Právě s  ním natáčel štáb říčanské 
radnice upoutávku na projekt hlasování Řídím Říčany – 
projekt Demokracie 2.1, který využívá hlasovacího systé-
mu matematika Karla Janečka. 
„Pan Hřivnáč během natáčení zmínil, že má staré filmy, 
třeba z  války. Jednu pásku z  osvobození mi dal do  ruky 
a řekli jsme si, že ji zkusíme zpracovat,“ popisuje starosta 
Vladimír Kořen: „Teď, když si ty obrázky prohlížím, běhá 
mi mráz po zádech. Hlavně z očí lidí… radost, uvolnění, ale 
i válečný smutek. Muselo to být velmi silné.“
„V naší rodině trvá láska k natáčení na kameru již od mého 
narození. Už můj tatínek zdokumentoval celé mé dětství, 
což nebývalo tehdy obvyklé. Unikátní záběry z konce války 
jsou natočené na  filmovou kameru 8 milimetrů, ale jejich 
autora bohužel neznáme,“ vysvětluje Tomáš Hřivnáč 
s tím, že film má k dispozici již několik let, ale teprve teď 
při kulatém výročí konce války se naskytla vhodná příle-
žitost ho zveřejnit. 
Záběry během víkendu zpracoval, upravil a  sestříhal 
zkušený filmař Petr Tomaides, který stojí i za natočením 
promovidea k projektu Řídím Říčany. Nyní jsou obě vi-

dea přístupná na  oficiální stránce města Říčany na  ka-
nálu YouTube.
„Skrytá tajemství pro mě mají velký smysl a tahle krabička 
s osmimilimetrovým filmem, to je přesně ono. Nikdo přesně 
nevěděl, co je nafilmované. Projektor se rozsvítil a před oči-
ma mi vyvstaly obrázky zmizelého života. Co se stalo s vojá-
ky a lidmi na záběrech? Na co všichni mysleli, co prožívali? 
Je to určitě pro Říčany malý poklad. Třeba někdo někoho 
pozná, popíše to přesněji,“ popisuje Petr Tomaides a  do-
plňuje: „Filmařsky nádherná patina opravdového filmové-
ho pásu, romantika. Opravdová nedigitální poezie. Občas 
jsou záběry tmavé a jindy zase na chvíli přesvětlené, ale to je 
vlastně krásné. Víceméně jsem jen zlehýnka naostřil speci-
álním efektem kontury a přidal hudbu. Tu je ale klidně mož-
né ztlumit a prožít ty chvíle v tichu v jakémsi oživlém snu.“
Historické záběry se promítaly také u příležitosti oslav 70 
let od konce druhé světové války v Říčanech. 

Adéla Ambrožová
tisková zpráva města Říčany

Unikátní záběry z osvobození Říčan a video 
k projektu Řídím Říčany na kanálu youTube
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Zúčastněte se prvních dvou hlasování v rámci 
kampaně Řídím Říčany!

Nabízíme vám 12 možností témat filmového festiva-
lu. Máte k dispozici až dva plusové hlasy pro témata, 
která se vám nejvíce líbí. Minusovým hlasem můžete 
označit téma, které považujete za nejhorší. 

Festival  
černobílých filmů
Že máte rádi retro? Že mají 
filmy z 30., 40. nebo 60. let 

jedinečnou atmosféru? A že jsou Adina Mandlová, Mari-
lyn Monroe nebo Alain Delon naprosto okouzlující? Pak 
vás jistě potěší luxusní nabídka starých českých filmů, 
evropských klasik i hollywoodských lahůdek. 

Festival  
westernových filmů
Filmy s neskutečným kouzlem 
a atmosférou. Často je dopro-

vází i  geniální filmová hudba. Většina z  vás určitě zná 
pověstné americké westerny z 60. let, ale filmy s tématem 
divokého západu si získávají oblibu i v poslední době.

Festival filmů  
z 50. rovnoběžky
Tak tohle bude vážně napros-
to unikátní! Říčany konkurují 

Karlovým Varům. Půjde totiž o  různorodou přehlídku 
filmů ze zemí nebo přímo měst, která protíná 50. rov-
noběžka. Proč? Protože v  místě u  koupaliště Jureček 
v Říčanech vede právě tato rovnoběžka. Festival tak na-
bídne filmy třeba z Francie, Kazachstánu, Mongolska, 
Číny nebo Kanady.

Festival  
nejlepších filmů světa
Další jedinečná kolekce pro 
milovníky filmů, které ocenili 

nejen fanoušci, ale i odborníci! Vybereme pro vás totiž 
vítězné snímky z  nejznámějších mezinárodních filmo-
vých festivalů.

Festival  
filmových pohádek

Za  devatero řekami a  deva-
tero horami. Tak nějak začí-

naly pohádky, které si vyprávěli naši předci z  generace 
na  generaci. Od  té doby už uplynulo pár řádek let, ale 
nesmrtelnost pohádek zůstává. Pojďte se s námi vypravit 
do říše českých i zahraničních filmových pohádek. 

Festival  
filmových polibků
Legendární Casablanca, pro-
slulé Prázdniny v  Římě či 

nejslavnější filmová verze milostného příběhu všech dob 
Romeo a Julie. Příběhy zamilovaných prostě táhnou. 

Festival tanečních filmů
Tanec může mít ve filmech růz-
nou podobu, smysl či prostor, 
který vyplňuje. Pravdou je, že ty 
nejznámější filmové hity se pyš-

ní nezapomenutelnými tanečními scénami. Od  krátkých 
tanečních momentů po dokonale choreograficky nacvičená 
taneční čísla v ryzích muzikálech. Copak si lze nezamilovat 
legendární filmy Hříšný tanec, Pomáda nebo Flashdance? 

Festival sci-fi filmů
Epizody Star Wars, série Termi-
nátora, Vetřelce nebo kultovní 
Matrix. To je sci-fi klasika. Fes-
tival v Říčanech však nabídne i 

méně známé snímky, starší kousky nebo novinky vědecko-
fantastické kinematografie pro opravdové fajnšmekry. 

Festival  
sportovních filmů
Talent, pracovitost, houževna-
tost, ambice. To jsou bezespo-

ru vlastnosti, které nechybí profesionálním sportovcům. 
Filmová přehlídka ukáže jak díla smyšlená, tak biografic-
ká o individuálním i kolektivním sportu. 

Až do pondělí 15. června můžete svým hlasováním rozhodnout o tématu filmového festivalu, 
plánovaného v Říčanech na příští rok, a o koncertu kapely k zahájení školního roku  
1. září 2015. Hlasování jsou otevřená pro všechny, stačí navštívit stránku www.ridimricany.cz.  
Zásadní hlasování o investičních projektech města, které odstartuje 15. června, bude vyžadovat 
registraci na kontaktních místech nebo u dobrovolníků v ulicích. Zapojte se! Řiďte Říčany!

FilmOVý FeSTiVAl
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Festival  
filmů říčanských herců
Filmových jmen, která s  na-
ším městem spojila svůj život, 

je celá řada. Od Oldřicha Nového přes Radoslava Brzo-
bohatého a  Viktora Preisse po  Václava Postráneckého. 
A roste zde i mladší generace herců jako Ondřej Brzobo-
hatý a Jan Vlček. Chcete se přesvědčit o jejich kvalitách?

Festival filmů  
natočených v Říčanech
Říčany jsou atraktivní 
lokalitou pro natáčení filmů 

mnoha zvučných režisérských jmen. Pro připomínku 
třeba Kam slunce nechodí, Občanský průkaz nebo 
Vybíjená. Stejně tak zde tvoří celá řada autorů.  
Ať už jde o krátkometrážní videa nebo delší propraco-
vaná díla. 

Festival reklam 
a internetových 
projektů
Neobvyklé, ale zato neotřelé 

téma festivalu. Pro všechny fanoušky reklam a interneto-
vých spotů či videí. Uvidíte ty nejlepší, nejvtipnější nebo 
nejhororovější reklamy z celého světa.  

Můžete vybrat mezi pěti interprety, který z  nich za-
hraje a zazpívá studentům říčanských škol na začátek 
školního roku. Opět máte k dispozici až dva plusové 
hlasy a jeden hlas minusový. 

VYPSANÁ FIXA
Vypsanou fixu tvoří čtyři muzikan-
ti, kteří se dali dohromady už v roce 
1994 v Pardubicích. Jejich muzika 
má základy v rocku, ale sama kape-
la se někdy označuje za pop punko-
vou. Ten spojuje prvky punk rocku 
a  popu a  je pro něj typické spojovaní chytlavých melodií 
s punkově rychlým tempem a říznými kytarami.

NEBE
Svoji historii začala 
havířovská kapela psát 
přesně před 10 lety. 
A  hudebně se profiluje 
především v  indie-roc-
ku. Jde o  žánr alterna-
tivního rocku, který je většinou šířen na undergroundové 
hudební scéně. Muzikanti si většinou udržují kontrolu 
nad svou tvorbou a vydávají ji ve většině případů pod „in-
dependent“ značkami. Jeho kořeny sahají k americkému 
undergroundu a alternativnímu rocku 80. let.

SLZA
Slza je pop-rocková formace, kte-
rá roku 2014 vydala svůj debuto-
vý singl Lhůta záruční. Moderní 
sound, kvalitní český text a  silná 
melodie jsou hlavními atributy, 
na kterých si tato sympatická cha-
rizmatická dvojice zakládá. Kytaristu Lukáše Bundila se 
zpěvákem a hráčem na klávesy Petrem Lexou svedla dohro-
mady náhoda a  taky sociální síť YouTube. Na  koncertech 
s dvojicí vystupují tři doprovodní muzikanti. 

JELEN
Jelen je akustická kapela 
se členy na ose Přibyslav 
– Praha, která se dala 
dohromady na jam sessi-
on ve studiu producenta 
Martina Ledviny. S  ním 
připravili debutové album Světlo ve  tmě. Jejich stylu je 
nejbližší vlastní tvorba s  prvky  tzv. „Roots music“. Jak 
název napovídá, vychází z kořenů populární hudby jako 
je country, folk, bluegrass a blues. Svým osobitým a při-
tom přímočarým přístupem své původní písně „nepře-
plácává“, ale naopak se drží kouzla hudební syrovosti 
a přirozenosti. 

JOSEF VÁGNER  
a KAMILA NÝVLTOVÁ
Josef Vágner a  Kamila Nývl-
tová spolu zpívají v  muzikálu 
Mata Hari, proto dali hlavy do-
hromady a  na  říčanském kon-
certě tak vystoupí společně. 
Josef Vágner ztvárňuje mno-
ho rolí v muzikálech Kleopatra, Drákula, Bídníci, Anto-
inetta – královna Francie či právě zmíněná Mata Hari. 
Proslavila ho píseň Mně sílu dáš, irská balada s  textem 
Eduarda Krečmara, která se stala titulní písní jeho debu-
tového alba. Následně vydal ještě další dvě alba Vždycky 
stejně krásná či Nezapírám. Kamila Nývltová zahájila 
svoji pěveckou kariéru v  soutěži X Factor v  roce 2008, 
kde se umístila v TOP 5 a zvítězila v kategorii zpěváků 
do 25 let. Působí jako sólistka Divadla Brodway a Diva-
dla Hybernia. Zahrála si hlavní role v  muzikálech Kle-
opatra, Dracula, Angelika. Nyní představuje roli Lily 
v  Quasimodovi a  Mandalénku v  Katu Mydláři. Od  září 
2012 vystupuje také v Hudebním divadle Karlín, kde zís-
kala hlavní roli nubijské princezny v muzikálu Aida. Dále 
účinkuje v multižánrovém představení Lidoskop v Diva-
dle Hybernia. 

HlASOVáNí O KONceRTU PRO STUDeNTy 1. 9. 2015
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Město se rozhodlo razantně řešit 
problematiku „černých“ staveb ve 
správním obvodu Říčan. Uzavřelo 
smlouvu o provedení nepeněžité exe-
kuce s novou soudní exekutorkou, 
která nyní postupuje v odstraně- 
ní nepovolených stavebních úprav 
rekreační chaty v Louňovicích.  
A jedním případem to nekončí. Jak 
uvádí místostarosta Zdeněk Hraba  
/Klidné město/, tak říčanská radnice 
chce tímto způsobem pokračovat 
i u jiných staveb nepovolených 
stavebním odborem MěÚ Říčany.
Stavební úřad v  Říčanech rozhodl 
o  odstranění nepovolených staveb-
ních úprav rekreační chaty v Louňo-
vicích již na podzim roku 2010. O rok 
a půl později pak město předalo tuto 
exekuci jednomu z  nasmlouvaných 

exekutorů. Do  letošního roku však 
tento exekutor neučinil v řešení situ-
ace žádné kroky. Vedení Říčan se tak 
rozhodlo předat exekuci soudní exe-
kutorce Janě Tvrdkové. 
„Smlouva o provedení exekuce obsahu-
je postup exekutora při provádění ne-
peněžité exekuce, odměnu exekutorovi 
ve výši 10 tisíc korun (hrazenou exeku-
ovaným subjektem) a rovněž povinnost 
města uhradit exekutorovi zálohu 
na  náklady exekuce a případně další 
výdaje s  tím spojené,“ říká vedoucí 
právního odboru Eliška Špoková 
s tím, že se jedná o časově i finančně 
velmi náročnou exekuci. Chatu vlastní 
dva majitelé, kteří by pak podle exeku-
torky měli náklady městu uhradit. 
Soudní exekutorka začala ihned jed-
nat s cílem dokončit exekuci výhledo-

vě do šesti měsíců. Město chce tímto 
přísným řešením zamezit existenci 
dalších nepovolených staveb v  Říča-
nech a  okolních obcích spadajících 
do  obvodu rozšířené působnosti ří-
čanského městského úřadu. Exeku-
torce se tak v blízké době objeví na sto-
le nejspíš několik dalších „hříšníků“.

Adéla Ambrožová
tisková zpráva města Říčany

Říčany chtějí na základě provedení exekuce 
odstranit nepovolené stavby

Občané hlídají městskou 
pokladnu online

V květnu ukončilo město Říčany projekt 
Konsolidace IT a nové služby TC ORP 
Říčany (CZ.1.06/2.1.00/22.09505) 
podpořený z  Integrovaného operační-
ho programu, o  kterém jsme již psali 
v  souvislosti s  hlasovacím zařízením 
pro zastupitele. Nyní chceme upozor-
nit na spuštění dalších aplikací.
Tou první je tzv. rozklikávací rozpočet, 
který lze nalézt na  oficiálních strán-
kách města Říčany v  rubrice Finance 
a  majetek města – Aktuální informa-
ce o  čerpání rozpočtu města (https://
rozpocet.ricany.cz/). Měsíčně jsou zde 
aktualizovány veškeré údaje o příjmech 
a  výdajích města a  v  návodném uživa-
telském prostředí mohou občané jít až 
do podrobností a zjišťovat, jaké je sku-
tečné čerpání rozpočtu, kolik peněz se 
v  jaké oblasti utratilo, kolik dotačních 
prostředků dorazilo na  účet  města 
nebo kolik daní se vybralo. Údaje jsou 
dostupné za období posledních pěti let. 

Druhou aplikací je přístup 
města k  účetnictví jed-
notlivých příspěvkových 
organizací Města Říčany. 
Do  speciálního programu 
jsou sehrány data z  účetnic-
tví příspěvkových organiza-
cí za  poslední 3 roky a  dále 
zde budou vždy po  čtvrtletní účetní 
závěrce nahrávána aktuální data. 
Město tak získalo nástroj kontroly 
nad hospodařením příspěvkových 
organizací a  prostředek pro porov-
návání jednotlivých dat a zpracování 
různých rozborů.
Třetím přínosem projektu je pořízení 
nového souboru 65 elektronických 
formulářů pro odbory životního 
prostředí (27), stavební úřad (15), 
správních agend a dopravy (13) a de-
set formulářů pro potřeby městské-
ho úřadu. Stávající neelektronické 
formuláře budou v  průběhu měsíce 

června nahrazeny těmito formuláři. 
Jejich výhodou je možnost sledovat 
průběh vyřizování žádosti z  pohodlí 
domova. Avšak pouze pokud bude 
žádost podána elektronicky (pro-
střednictvím datové schránky nebo 
zaslána na  emailovou adresu se za-
ručeným elektronickým podpisem) 
a to vše přímo při vyplňování žádosti.  
Lze je vyplňovat z  počítače, tabletu 
i mobilního telefonu. Samozřejmostí 
je též možnost formulář elektronicky 
vyplnit, vytisknout a doručit na úřad 
v papírové podobě.

Odbor kanceláře starosty
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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 204Ê028Ê990,00 59Ê085Ê100,38 28,96

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

65Ê114Ê824,00 65Ê158Ê392,78 27Ê490Ê259,99 42,19

Kapitálové příjmy (příjmy z prodeje majetku) 5Ê282Ê525,00 5Ê282Ê525,00 1Ê857Ê659,00 35,17

Přijaté dotace 108Ê788Ê894,46 111Ê551Ê046,45 29Ê106Ê909,19 26,09

Přijaté splátky půjček 580Ê200,00 1Ê515Ê339,00 28Ê400,00 1,87

Příjmy celkem 382Ê989Ê443,46 387Ê536Ê293,23 117Ê568Ê328,56 30,34

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

95Ê456Ê828,07 103Ê366Ê705,16 14Ê991Ê018,44 14,50

Rozpočtové příjmy celkem 478Ê446Ê271,53 490Ê902Ê998,39 132Ê559Ê347,00 27,00

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 552Ê225Ê481,81 193Ê881Ê830,42 35,11

VÝDAJE  

Běžné (provozní) výdaje 236Ê867Ê239,25 254Ê234Ê057,85 86Ê767Ê648,75 34,13

Rozpisové rezervy 2Ê845Ê000,00 4Ê169Ê246,12 0,00 0,00

Běžné výdaje celkem 239Ê712Ê239,25 258Ê403Ê303,97 86Ê767Ê648,75 33,58

Kapitálové (investiční) výdaje 134Ê579Ê611,86 145Ê333Ê144,29 16Ê075Ê867,63 11,06

Rezervy na investice 2Ê821Ê217,37 12Ê630Ê228,39 0,00 0,00

Investiční výdaje celkem 137Ê400Ê829,23 157Ê963Ê372,68 16Ê075Ê867,63 10,18

Výdaje celkem 377Ê113Ê068,48 416Ê366Ê676,65 102Ê843Ê516,38 24,70

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

95Ê456Ê828,07 103Ê366Ê705,16 14Ê991Ê018,44 14,50

Rozpočtové výdaje celkem 472Ê569Ê896,55 519Ê733Ê381,81 117Ê834Ê534,82 22,67

Splátky úvěru 32Ê492Ê100,00 32Ê492Ê100,00 18Ê688Ê972,80 57,52

Výdaje vč. splátky půjčky 505Ê061Ê996,55 552Ê225Ê481,81 136Ê523Ê507,62 24,72

Rozdíl příjmy – výdaje 0,00 0,00 57Ê358Ê322,80

 Schválený Upravený Skutečnost   % plnění
 rozpočet rozpočet k 30. 4. 2015 k uprav.
 v Kč v Kč v Kč rozpočtu

Plnění rozpočtu 
města
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Závěrečný účet města za rok 2014
Základní údaje o městě:
Počet obyvatel: 14.820
rozloha města: 2.581 ha
Přenesená působnost – výkon státní správy 
vykonáván pro 55 okolních obcí
Počet zaměstnanců úřadu: 161, z toho 148 

trvalých míst a 13 dočasných míst, počet 
zaměstnanců Městské policie Říčany: 14
Počet odborů městského úřadu: 13
Počet zřízených příspěvkových organizací: 14
Počet organizačních složek: 1
Počet výborů zastupitelstva: 3

Počet komisí rady: 10
Počet osadních výborů: 5
Město je členem 9 organizací
Město je zakladatelem 3 organizací, nově od r. 2014 
je jedním ze zakladatelů Olivovy dětské léčebny, 
o.p.s.; druhým zakladatelem je hlavní město Praha.

Hodnota aktiv a stav závazků:
Stav v Kč / BRUTTO    KOREKCE (odpisy, opravné položky) Stav v Kč / NETTO

Nehmotný inv. majetek 9 706 869,86 5 038 041,23 4 668 828,63

Hmotný inv. majetek 2 732 483 464,17 607 801 190,45 2 124 682 273,72

Dlouhodobý finanční majetek 30 371 210,49 0,00 30 371 210,49

Dlouhodobé pohledávky 8 258 954,00 1 913 188,30 6 345 765,70

Zásoby 421 185,00 205 720,00 215 465,00

Pohledávky 34 363 124,97 6 795 682,11 27 567 442,86
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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)

184 797 000,00 198 573 500,86 214 294 479,80 107,92

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

61 179 418,00 70 838 198,76 70 032 146,02 98,86

Kapitálové příjmy (příjmy z prodeje majetku) 12 282 525,00 19 982 405,01 14 141 951,01 70,77

Přijaté dotace 71 777 964,00 101 064 998,85 71 368 610,15 70,62

Přijaté splátky půjček 137 342,00 1 171 210,00 915 556,00 78,17

Příjmy celkem 330 174 249,00 391 630 313,48 370 752 742,98 94,67

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

80 027 599,00 123 263 027,55 116 267 922,46 94,33

Rozpočtové příjmy celkem 410 201 848,00 514 893 341,03 487 020 665,44 94,59

Přebytek hospodaření za minulý rok 49 438 547,00 66 407 187,37 41 407 187,37 100,00

prostředky uložené ve st. dluhopisech 25 000 000,00  

Příjmy celkem vč. přebytku hospodaření 459 640 395,00 581 300 528,40 553 427 852,81 95,21

VÝDAJE     

Běžné (provozní) výdaje 221 568 001,00 259 202 633,27 236 152 109,13 91,11

Rozpisové rezervy 6 429 442,00 3 770 077,51 0,00 0,00

Běžné výdaje celkem 227 997 443,00 262 972 710,78 236 152 109,13 89,80

Kapitálové (investiční) výdaje 99 437 654,00 146 318 452,56 100 875 392,20 68,94

Rezervy na investice 13 367 699,00 9 936 337,51 0,00 0,00

Investiční výdaje celkem 112 805 353,00 156 254 790,07 100 875 392,20 64,56

Výdaje celkem 340 802 796,00 419 227 500,85 337 027 501,33 80,39

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

80 027 599,00 123 263 027,55 116 267 922,46 94,33

Rozpočtové výdaje celkem 420 830 395,00 542 490 528,40 453 295 423,79 83,56

Splátky úvěru 38 810 000,00 38 810 000,00 38 809 945,60 100,00

Výdaje vč. splátky půjčky 459 640 395,00 581 300 528,40 492 105 369,39 84,66

rozdíl příjmy – výdaje 0,00 0,00 61 322 483,42  

 Schválený Upravený Skutečnost   % plnění
 rozpočet rozpočet k 31. 12. 2014 k uprav.
 v Kč v Kč v Kč rozpočtu

Výsledky  
hospodaření

Na straně příjmů:
Daňové příjmy byly naplněny 
na  108 % (tj. téměř o  15,7 mil. Kč 
více); do  návrhu rozpočtu města 
na rok 2014 zařadilo město na základě 
zkušeností z  minulých let nižší před-
poklad výběru daní, který se přede-
vším v závěru roku podařilo naplnit. 
Nedaňové příjmy (příjmy z pronájmů, 

služeb) zůstaly nenaplněny o  1,1 % 
(tj. téměř o 0,8 mil. Kč), a to zejména 
v oblasti příjmů z uložených pokut. 
Nenaplněny zůstaly kapitálové příjmy 
o téměř 30 % (5,8 mil. Kč), a to v polož-
ce příjmů za drobné prodeje pozemků 
(plánovaný příjem 0,5 mil. Kč zůstal 
zcela nenaplněn); u  příspěvků na  vo-
dovod a kanalizaci dle Zásad je plnění 

ovlivněno povolenými splátkovými 
kalendáři (plnění na  91,5 %, tj. pro-
pad 0,84 mil. Kč). Nenaplněna zůstala 
také položka darů na investice (plnění 
na 52,5 %, tj. propad 4,5 mil. Kč je čás-
tečně způsoben uložením daru ve výši 3 
mil. Kč na depozitním účtu a jeho zapo-
jením do příjmů až v roce 2015).
Přiznané dotace nebyly čerpány 

Krátkodobý finanční majetek 40 908 758,43 0,00 40 908 758,43

AKTIVA celkem 2 856 513 566,92 621 753 822,09 2 234 759 744,83

Cizí zdroje:    

Dlouhodobé závazky x x 6 387 589,88

Bankovní úvěr x x 111 249 905,48

Krátkodobé závazky x x 40 707 320,01

Cizí zdroje celkem x x 158 344 815,37

14 texty.kuryr@ricany.cz
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Přehled přijatých dotací:

NÁZEV částka v Kč částka v Kč částka v Kč

Příspěvek státu na výkon st. správy: NEINVESTIčNÍ INVESTIčNÍ CELKEM
Souhrnný dotační vztah 32 530 900,00 32 530 900,00
Sociálně-právní ochrana dětí 5 926 709,13 5 926 709,13
dotace na pracovní místo – administrativa OKS 169 348,00 169 348,00
Transfery od obcí na MŠ a ZŠ 777 151,00 90 000,00 867 151,00

ÚčELOVé DOTACE: NEINVESTIčNÍ INVESTIčNÍ CELKEM
Kanalizace 3 353 672,90 3 353 672,90
Vodojem 1 926 647,99 1 926 647,99
MŠ U Slunečních hodin – nástavba 1 949 770,85 1 949 770,85
Výstavba nové MŠ Zahrádka 3 693 857,60 3 693 857,60
1. ZŠ zjišťovací studie kapacity 598 000,00 598 000,00
Rekonstrukce sportovní haly 4 370 302,19 4 370 302,19
Zateplení MěKS 826 735,03 826 735,03
Dostavba areálu volnočasových aktivit Pacov I. et. 494 600,00 494 600,00

Úhrada nákladů na zpracování LHO podle § 26 lesního zákona 63 888,00 63 888,00
Rekonstrukce kom. Štefánikova, Rýdlova 1 725 908,74 1 725 908,74
Bezpečné parkování jízdních kol 10 530,00 206 955,00 217 485,00
Úprava okolí hradu 15 212,70 479 787,30 495 000,00
Zakládání krajinných prvků 1 318 385,66 1 318 385,66
Odbahnění rybníka Kuří 359 954,00 359 954,00
Zahrada u MŠ U Slunečních hodin 3 808 486,80 3 808 486,80
Prevence onemocnění ve stáří 100 000,00 100 000,00
Věcné prostředky pro jednotku sboru dobrovolných hasičů 17 765,00 17 765,00
Odborní lesní hospodáři 662 212,00 662 212,00
Úhrada zvýšených nákladů podle § 24 odst. 2 lesního zákona 165 150,00 165 150,00
Platba na plochu zemědělské půdy 47 596,90 47 596,90
Volby do zastupitelstva 502 107,60 502 107,60
Volby do EU 415 259,60 415 259,60
průtokové:
Muzeum 4 072 016,16 4 072 016,16
DPS Senior 652 700,00 652 700,00
Husova knihovna 37 000,00 37 000,00
celkem přijaté transfery 51 588 484,55 19 780 125,60 71 368 610,15

v  plánované výši; čerpání na  70,6 % 
(propad 29,7 mil. Kč) je způsobeno 
úpravou harmonogramu čerpání do-
tací na investiční výstavbu s ohledem 
na průběh realizace investičních akcí.

Na straně výdajů:
Provozní – běžné výdaje byly čerpá-
ny ve  výši 236,15 mil. Kč, tj. 91,3 % 
upraveného rozpočtu, což je mj. dů-
sledek snahy vedení města a  úřadu 
o dosažení úspor koncem roku.

Investiční výdaje byly čerpány ve výši 
100,87 mil. Kč, tj. 69,5 % upravené-
ho rozpočtu. Některé investiční akce 
přecházejí do  roku 2015 jako roze-
stavěné, resp. nedokončené či nebyla 
zahájena realizace, u  řady projektů 
byly vystaveny objednávky či uzavřeny 
smlouvy, ale k  fakturaci dojde až za-
čátkem roku 2015 (např. rekonstruk-
ce komunikace Olivova, propojení 
Plynární – 5. května, příprava pro-
jektové dokumentace na rekonstrukci 

komunikace Politických vězňů, od-
vodnění parkoviště Jureček, Březská 
chodník, stoka A, odbahnění rybníka 
Marvánek, rekonstrukce sportovní 
haly, MŠ Zahrádka, stavba stacio-
náře, víceúčelové hřiště Jažlovice). 
Nečerpané investiční výdaje byly již 
převedeny do rozpočtu 2015 při jeho 
schvalování v prosinci 2014, zbývající 
část byla zahrnuta do úpravy rozpočtu 
města na rok 2015, která byla schvalo-
vána na únorovém zastupitelstvu.

Hospodaření města bylo ověřeno au-
ditorskou firmou bez výhrad. 
Zastupitelstvo města Říčany schváli-
lo na svém zasedání dne 15. 4. 2015 

závěrečný účet města za rok 2014 dle 
§ 17 zákona č. 250/2000 Sb., o roz-
počtových pravidlech územních roz-
počtů, ve znění pozdějších předpisů, 

a  to vyjádřením souhlasu s  celoroč-
ním hospodařením, a to bez výhrad. 

Věra Krejčová, vedoucí Odboru 
finančního MěÚ v Říčanech
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V květnu odstartovala další výstav-
ba areálu volnočasových aktivit 
Pacov. První etapa, která zahrno-
vala realizaci sociálního zázemí, 
proběhla před dvěma lety. Město 
Říčany zde nyní může díky dotaci 
z Regionálního operačního pro-
gramu Střední Čechy pokračovat 
v budování sportovního hřiště, in-
-line dráhy, herních prvků pro děti 
a klubovny s občerstvením.
Dostavba sportovního areálu začala 
v  polovině května a  potrvá do  září. 
„Projekt se připravuje už mnoho let. 
Nyní padlo rozhodnutí ho definitivně 
podpořit. Za to určitě patří dík zastu-
pitelům, kteří v dubnu podpořili i jeho 
financování. Spoluúčast byla o trochu 
vyšší, než jsme čekali. Na druhou stra-

nu nový sportovní areál bude určitě 
podobně využívaný jako volně přístup-
né hřiště u  sokolovny a  bude přinášet 
radost,“ vysvětluje starosta Vladimír 
Kořen /Klidné město/.
„Nejen Pacovští se mohou těšit na  ví-
ceúčelové hřiště s  umělým povrchem 
o  rozměrech 20x40 m s  navazující 
nářaďovnou, které umožní provozo-
vání malé kopané, florbalu, volejba-
lu, nohejbalu, basketbalu a  dalších 
sportů. Také vznikne nová dráha pro 
in-line bruslení nebo jízdu na  kole, 
hřiště na  pétanque, další herní prvky 

pro nejmenší děti a klubovna se sociál-
ním zázemím a  občerstvením pro ná-
vštěvníky,“ vyjmenovává projektová 
manažerka Hana Jarošová, která je 
supervizorkou celého projektu. 
K částečným úpravám na pacovském 
sportovišti došlo již v roce 2013. Prv-
ní etapa výstavby sociálního zázemí 
navázala na  fotbalové a  nohejbalové 
hřiště, společenský sál a  hřiště pro 
děti. Nově zde přibylo sociální zaří-
zení pro různé sportovní akce, fitness 
prvky pro seniory a část herních prv-
ků pro děti. 
Na  další důležité rozšíření areálu 
a stavby jako právě hřiště s povrchem 
z polypropylénových kazet, klubovnu 
s  občerstvením nebo in-line dráhu 
město žádalo finance z ROP Střední 
Čechy loni v březnu. 
Za  architektonickým řešením do-
stavby areálu stojí projektant ze spo-
lečnosti VMS projekt, s.r.o. Václav 
Steinhaizl, který je i  členem výboru 
pro územní rozvoj a výstavbu v Říča-
nech: „Naším hlavním cílem je rozšířit 
možnosti sportovních a společenských 
aktivit napříč generacemi. Projekt 
podporuje obnovu společenského živo-
ta na  venkově, sdružování dětí venku 
při sportovních a herních aktivitách, 
získání prostoru pro maminky s  dět-
mi, mládež, dospělé i seniory.“ 
„Na hřiště si určitě najdou cestu nejen 
lidé z Pacova, ale na kole si tam doje-
dou i  sportovci z  dalších částí města. 
Říčany jsou městem sportu a  každá 
volně přístupná plocha se rychle napl-
ní,“ zakončuje starosta.
Celkové náklady na  realizaci areálu, 
který staví společnost PSP-GDS, 
s.r.o., jsou 16,7 milionů korun, 85 % 
způsobilých nákladů zafinancuje do-
tace z  ROP Střední Čechy. Partnery 
projektu jsou: TJ Sokol Pacov, florba-
lový klub FBC Říčany a MŠ NEMO.

Adéla Ambrožová
tisková zpráva města Říčany

Volnočasový areál v Pacově u Říčan  
se dočká přes léto rozšíření
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V  těchto dnech 
se postupně do-
končuje výstavba 
nové Mateřské 
školy Zahrádka 
v Říčanech. Stav-
ba školky pro 112 

dětí trvala více než rok. Město totiž 
muselo ukončit smlouvu s původní 
stavební firmou, která přestala plnit 
termíny. Stavbu tak dostavila jiná 
společnost. Zápis dětí se předpoklá-
dá v průběhu června, nejdřív je však 
nutné budovu zkolaudovat a zapsat 
školu do školského rejstříku. 
Mateřská škola s  kapacitou pro 112 
předškoláků vznikla na  městském 
pozemku u  křižovatky ulic Labská 
a  Otavská v  Říčanech. Stavební 
práce se rozeběhly na  konci března 
2014 s tím, že stavba měla být podle 
původních předpokladů dokončena 
ke  konci loňského roku. Město však 
muselo v lednu odstoupit od smlouvy 
o dílo se zhotovitelem stavby, firmou 
GREEN PLACE, s.r.o., z  důvodu 
značných problémů s  dodržováním 
časového plánu a neplnění závazků.
„Bylo jisté, že firma smlouvu nesplní. 
Rozhodnutí bylo razantní, v  jeden 
den jsme najali bezpečnostní agen-
turu, předali jsme jednateli potřeb-
né dokumenty a  okamžitě začala 

inventura všech provedených prací,“ 
komentuje situaci Vladimír Kořen 
/Klidné město/ a  dodává: „Museli 
jsme přejít do  krizového řízení, ale 
zvládli jsme to.“
Obratem radnice připravila a  vy-
psala novou soutěž na  dokončení 
objektu. Stavbu převzala společnost 
PROSTAV, s.r.o., z Poděbrad, kterou 
na  konci března vybralo město jako 
vítěznou firmu ve veřejné soutěži. 
Stavební firma dostavěla školku dle 
nového harmonogramu. „Během 
dubna a  května probíhaly v  interiéru 
práce na finální podobě povrchů.  Byly 
položeny dlažby, obklady stěn, do-
končily se sádrové omítky a  všechny 
prostory se vymalovaly. Děti se mohou 
těšit na  čtyři třídy laděné do  veselých 
barev podle jednotlivých druhů ovoce, 
které zdobí logo MŠ Zahrádka.  Celý 
areál MŠ byl oplocen, hotové jsou 
rovněž všechny chodníčky a  zpevněné 
plochy a  dokončují se finální úpravy 
na  školní zahradě,“ popisuje Domi-
nik Landkammer z oddělení investic.  
Po  realizaci stavební části přijde 
na  řadu vybavení objektu nábytkem 

a dalšími doplňky tak, aby byl připra-
ven ke kolaudaci a následně ke spuš-
tění provozu. Tyto práce budou 
probíhat v  průběhu června. Celkové 
náklady na  novou školku dosahují 
22 milionů korun, více než polovinu 
částky pokryla dotace z ROP Střední 
Čechy. Výdaje, které vzrostly kvůli 
původní firmě, bude město vymáhat 
po firmě GREEN PLACE, s.r.o. 
„To, aby se postavila školka od dubna 
do listopadu, bylo opravdu šibeniční,“ 
přiznává starosta a doplňuje: „Stihli 
jsme to za 13 měsíců, i to je dost dobrý 
výkon. Teď se může naplno rozjet zápis 
pro více než stovku dětí.“
„Předpokládané spuštění elektronické-
ho systému ke stahování žádostí k před-
školnímu vzdělávání je plánováno 
na  měsíc červen 2015. Termín zápisu 
(odevzdávání žádostí) musí následovat 
až po kolaudaci a zápisu do školského 
rejstříku a  bude v  dostatečném před-
stihu zveřejněn na  webových strán-
kách města,“ zmínila ředitelka MŠ 
Zahrádka Pavlína Matoušková.

Adéla Ambrožová
tisková zpráva města Říčany

Výstavba mateřské školy Zahrádka  
se blíží do finále
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V sobotu 9. května 2015 proběhla úklidová akce v okolí 
říčanského nádraží. Brigáda vznikla na podnět Komise 
pro vzhled a údržbu města, Rady města Říčany a ve spo-
lupráci s občanskými sdruženími Sousedé 2009 a Klid-
né město. Společnými silami jsme vyčistili prostory 
od  můstku v  ulici U  Trati až po  „Myší díru“. Velkoob-

jemový kontejner na odpadky poskytlo bezplatně město 
Říčany. Velky dík za skvělé občerstvení patří Volnočaso-
vému centru Na  Fialce. Všem brigádníkům bych chtěl 
také velice poděkovat!

Petr Auředník, zastupitel a předseda  
Komise pro vzhled a údržbu města

Volil jsem menší zlo
Stejně jako na  minulém i  na  tomto 
zastupitelstvu jsem čelil volbě, která 
byla zodpovědným, nikoliv nejlepším 
možným řešením v daném okamžiku. 
Materiál by bylo vhodnější odsouhlasit 
jen v jeho neproblematických částech, 
nebo jej na místě či do příště lépe při-

pravit. K tomu však nebyla vůle pod jakousi časovou tísní…
Na  dubnovém zastupitelstvu jsem se rozhodl podpořit sou-
hlasné stanovisko k výstavbě školy Magic Hill na Fialce, proto-
že mi přišlo vhodnější s investorem jednat, než vše vyhrotit tak, 
že by město mohlo tzv. utřít nos. V loňském roce byl schválen 
územní plán, který stanovil parametry možné výstavby, které 
investor v předloženém návrhu nepřekračoval. Stavební úřad 
by tedy velmi pravděpodobně nesouhlasné stanovisko města 
nezohlednil a projekt by povolení získal, nebo by to investor na-
padl u Krajského úřadu a zřejmě by uspěl. Souhlasil jsem s ob-
sahem většiny usnesení, ale ne všech, a proto bych preferoval 
hlasování po částech. Materiál se však schvaloval najednou… 
Vyloučení se pana starosty z hlasování bych přijal mno-
hem lépe, kdyby se ze stejného důvodu nechal vyloučit 
i v době hlasování o změnách při tvorbě územního plánu 
na tomto pozemku. Takto nechal zodpovědnost alibistic-
ky na ostatních zastupitelích.
Stejně jako minule potřebovalo i na květnovém zastupitelstvu 
KM podporu, jak sami někteří z nich rádi říkají, opozičních hla-
sů, protože dorazili pouze v deseti. A to především při projed-
návání materiálu, který vždy budí emoce – rozdělování grantů. 
Když pominu, že grantový systém považuji za  špatný. 
Raději bych podporoval méně byrokracie a  papírování 
při podpoře volnočasových aktivit systémem, který ne-
nutí žadatele vyplňovat slohová cvičení a vymýšlet a po-

pisovat obsah a aktivity, které dělají, nebo by dělat chtěli. 
Prostředky by dostávali především ti aktivní, kteří mají 
výsledky a naši podporu si zaslouží takřka automaticky.
K předloženému materiálu jsem pak měl zejména násle-
dující výhrady:

 přidělování prostředků téměř v  půlce roku je pozdě 
a v mnoha případech ohrožuje vlastní čerpání

 nerespektování směrnice – kolize výkladu jednotlivých člán-
ků o krácení příspěvku při dosažení jakési hranice počtu bodů 
někým stanoveným může mnohdy ohrozit jeho využití zcela

 neúcta k práci grantové komise, která sice pečlivě pro-
studovala materiály, ale výsledkem bylo plošné krácení 
dle chybného výkladu směrnice o jakémsi plošném kráce-
ní, byť grantová komise navrhovala v souladu se směrnicí 
především u investic jiný přístup

 nebyly akceptovány dílčí návrhy úprav
Toto byly důvody, které mě vedly k tomu, že jsem materiál 
v prvním kole nepodpořil a zřejmě z podobných důvodů se 
nechtělo ani mnohým mým kolegům.
Většinou jsou nutné investice do  majetku v  mnohem větší 
míře než v řádech desítek či jedné nebo dvou stovek tisíc ko-
run. Často jsou zapotřebí peníze v řádech stovek či milionů 
korun a sportoviště či zázemí, které pak ale může sloužit ně-
kolik let či spíše desetiletí. Díky rozdělování peněz přes gran-
ty nutíme žadatele, aby se žádaly a někdy i vymýšlely záměry 
za pár desítek tisíc a podstatné investice do sportovišť chybí. 
Pak chybějí i ta sportoviště. Vzpomeňte na situaci, která na-
stala v zimě, kdy probíhala rekonstrukce sportovní haly.
Pokud bychom materiál neschválili, hrozily by další prodlevy 
a někdy i nerealizace záměru, a to by mi v mnoha případech 
přišlo škoda a nefér vůči žadatelům i členům těchto spolků. 
Proto jsme se nakonec dohodli, že materiál podpoříme s tím, 
že proběhne řádná diskuse nad řešením grantového systému.

Miloslav Šmolík, zastupitel, ODS

Jak jsme vyčistili okolí říčanského nádraží

18 texty.kuryr@ricany.cz



Informace z radnice

Vážení občané, místní poplatek ze psů na  rok 2015 lze 
platit v  hotovosti v  pokladně Městského úřadu Říčany 
v budově A na Masarykově nám. čp. 53  u pí. Frýdlové (tel. 
323 618 161)  v tyto pracovní dny:

pondělí a středa  7.00–18.00 hod. 
 polední přestávka 12.00–12.30 hod.
úterý a čtvrtek  7.00–15.00 hod. 
 polední přestávka 12.00–12.30 hod.
pátek 7.00–11.00 hod.

Poplatek je splatný v hotovosti na pokladně do 30. 6. 2015. 
V případě, že poplatek za rok 2015 nebude zaplacen do 30. 
6. 2015, bude držitelům psů zaslána složenka města Ří-
čany s vyznačením výše, a druhem poplatku a variabilním 
symbolem. Platbu nutno provést pod přiděleným variabil-
ním symbolem!

Ve stručnosti z nové obecně závazné 
vyhlášky č. 5/2014 města Říčany 
o místních poplatcích:
Poplatku podléhají psi starší tří měsíců. Poplatek ze psů 
platí držitel psa, a to obci příslušné podle místa trvalého 
pobytu nebo sídla. Držitelem psa je fyzická nebo právnic-
ká osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území České 
republiky.

Ohlašovací povinnost
1. Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku písemně, 
ústně do protokolu nebo datovou zprávou, která je opat-
řena uznávaným elektronickým podpisem, nebo která je 
odeslána prostřednictvím datové schránky do  15 dnů, 
vznik své poplatkové povinnosti, tj. dovršení stáří psa tří 
měsíců nebo započetí držení psa staršího. Stejným způso-
bem a ve stejné lhůtě je poplatník povinen oznámit zánik 
své poplatkové povinnosti.
2. Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od pla-
cení poplatku podle zákona o  místních poplatcích nebo 
dle této vyhlášky osvobozena. Důvod pro osvobození 
musí poplatník správci poplatku prokázat.
3. Poplatník je rovněž povinen ohlásit správci poplatku 
každou skutečnost, která má vliv na výši jeho poplatkové 
povinnosti nebo na vznik a zánik osvobození, a to do 15 
dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala.
4. Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen 
současně sdělit správci poplatku příjmení, jméno nebo 
název právnické osoby, trvalý pobyt nebo sídlo, rodné čís-
lo nebo IČO. 

Sazba poplatku
Poplatek činí za kalendářní rok:
a) za psa chovaného v obytných domech (činžovních a pa-
nelových) 1.000 Kč
b) za psa chovaného v rodinných domech 700 Kč

c) za  psa, jehož 
držitelem je po-
živatel  invalidní-
ho, starobního, 
vdovského a  vdo-
veckého důcho-
du, který je jeho 
jediným zdrojem  
příjmu anebo po-
živatel sirotčího 
důchodu 200 Kč
d) za druhého a každého dalšího psa, jehož držitelem je 
osoba uvedená v  písm. a) 1.500 Kč, písm. b) 1.050 Kč, 
písm. c) 300 Kč

Splatnost poplatku
Poplatek je splatný nejpozději do  30.6. příslušného ka-
lendářního roku. Vznikne-li poplatková povinnost po ter-
mínu splatnosti, je poplatek splatný nejpozději do 10 dnů 
ode dne, kdy povinnost platit poplatek vznikla.

Osvobození
Od poplatku je osvobozen držitel psa, kterým je
a) osoba nevidomá, bezmocná (§ 2 vyhlášky č.284/1995 
Sb., kterou se provádí zákon o  důchodovém pojištění) 
a osoba s těžkým zdravotním postižením, která je držite-
lem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu 
(zákon č.329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se 
zdravotním postižením), 
b) osoba provádějící výcvik psů určených k  doprovodu 
těchto osob,
c) osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené 
nebo opuštěné psy,
d) osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa, 
zvláštní právní předpis, (např. se jedná o lovecké psy, po-
licejní psy, psy záchranářů, kteří složili příslušné zkoušky 
stanovené zvláštními předpisy).
Od poplatku na dobu 1 roku je osvobozen držitel psa, kte-
rý prokáže, že psa získal z útulku. Vznik nároku na osvo-
bození od placení poplatku je poplatník povinen správci 
poplatku prokázat.

Úleva ze sazby poplatku
Držiteli psa, který doloží, že pes byl označen čipem, bude 
poskytnuta správcem poplatku jednorázová úleva ve výši 
500 Kč, a to snížením poplatku. Úlevu nelze uplatnit u po-
platku za jiného psa, než kterého se poplatek týká. V pří-
padě zániku předmětu poplatku zaniká i nárok na úlevu.

V případě, že nemáte svého pejska u nás přihlášeného, 
učiňte tak u  pí.  Frýdlové. Tiskopis přihlášky najdete 
také na našich webových stránkách. Při přihlášení ob-
držíte  identifikační známku pro svého psa.

Věra Krejčová
vedoucí finančního odboru

Platba místního poplatku ze psů
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Městská policie Říčany
Komenského nám. 1619/3, 251 01 Říčany 

e-mail: mestska.policie@ricany.cz

Tel. 323 618 150  
Mob. 725 022 765

městská policie radí a informuje

Z knihy událostí
26. dubna, 00.55
Operátor městského kamerového systému si všímá jízdy 
řidiče osobního vozidla Škoda Felicia v ulici 17. listopadu. 
Řidič nezvládá řízení vozidla a vjíždí na chodník a následně 
do  květinového záhonu v  parku A. Švehly. Auto v  záhoně 
zapadlo a  všechna snaha řidiče a  jeho spolujezdce k  jeho 
vyproštění nikam nevede. Na  místo je operátorem kame-
rového systému vyslána hlídka strážníků, která zjišťuje, že 
ke zranění osob nedošlo a za dopravní nehodu může alko-
hol, který řidič před jízdou požil. Provedenou orientační de-
chovou zkouškou je u řidiče prokázáno 1,34 promile. Řidič 
je tak důvodně podezřelý ze spáchání trestného činu. Stráž-
níci jej omezují na osobní svobodě a na místo přivolávají Po-
licii ČR, které byl řidič předán k provedení dalších opatření.

6. května, 19.28
Strážníky je přijato nalé-
havé telefonické oznámení 
od ženy z ulice Úvalská, která tvrdí, že jí její přítel slovně vy-
hrožuje a fyzicky napadá. Hlídka po příjezdu na místo shle-
dává útočníka a začíná celou událost řešit. Šetřením je zjiš-
těno, že jak oznamovatelka, tak její přítel v roli útočníka jsou 
šetřeni Policií ČR v  jiné záležitosti a  navíc z  předložených 
dokumentů vyplývá, že od  včerejšího dne nemají v  domě 
setrvávat. Jak to dopadlo s  původně fyzickým napadením 
oznamovatelky? Nijak, k  žádnému fyzickému napadení 
nedošlo, oznamovatelka neutrpěla žádná zranění, jakékoliv 
lékařské ošetření na místě odmítla a nakonec se přiznala, že 
si vše vymyslela, jelikož se s přítelem pohádala.

12. května, 13.43
Hasičský záchranný sbor, žádá strážníky městské policie 
o součinnost v ulici Mozartova. Zde hasiči na základě upo-

zornění občanů vyprošťují kočku ze sevření samoposuvných 
automatických vrat u vjezdu na pozemek rodinného domu. 
Kočka v nešťastný okamžik procházela při zavírání vrat mezi 
dojezdovým opěrným sloupkem a zavírajícími se vraty. Vra-
ta ji sevřením uvěznila v úzké mezeře, a tímto utrpěla zra-
nění. Strážníci si po vyproštění kočku přebírají a následně 
ji převážejí k odbornému ošetření na veterinární ambulanci 
v Říčanech. Šetřením v místě události se podařilo strážní-
kům zjistit majitele kočky, který byl o celé události vyrozu-
měn. Kočka se tak zanedlouho shledala se svým majitelem.

12. května, 16.15 
Městské policii je pracov-
nicí obchodu v Obchodním 
centru Lihovar oznámena 
zmatená seniorka. Strážníci oznámení prověřují a  zjiš-
ťují, že seniorka u sebe nemá žádný doklad totožnosti, je 
dezorientovaná a není schopna jistě odpovědět na otázky. 
Velkou trpělivostí všech na místě je zjištěno alespoň jméno 
a příjmení seniorky, pravděpodobný rok narození a bydliš-
tě, které se nachází dle sdělení seniorky v Praze. Na otázku 
strážníků, jak se dopravila do Říčan, odpovídá, že tram-
vají. Z následujícího rozhovoru je jasné, že seniorka trpí 
Alzheimerovou chorobou. Sice si vzpomněla na své údaje, 
ale není zcela jisté, zda jsou správné. Začala tak doslova 
mravenčí práce všech ke zjištění, kam seniorka patří a kde 
je tedy doma. Ve věci je kontaktována i Policie ČR a po-
stupným šetřením se daří zjistit, že seniorka má rodinu, 
která žije v Praze. Ve věci je o součinnost požádána Měst-
ská policie hl. m. Prahy, a to hned dvě obvodní ředitelství. 
Pražští kolegové se snaží zjistit rodinu na Praze 4 a Praze 
10. Dále jsou strážníky obvolávány domovy pro seniory 
v Praze 4 a Praze 10, jelikož seniorka sdělila, že žije v do-
mově pro seniory v Praze – Nuslích. Celé šetření ale ni-
kam nevede a seniorku nikdo nepostrádá. Z dalších otázek 
a rozhovoru je čím dál jistější, že do Říčan nepřijela, ale už 
se zde nacházela. Jsou tak obvolávány domovy pro seniory 
na území města Říčany. Tušení se vyplatilo a v průběhu te-
lefonických dotazů byli strážníci kontaktováni domovem 
pro seniory na Černokostelecké ulici s  tím, že postrádají 
seniorku, jelikož se do domova stále nevrátila. Popis i úda-
je odpovídají. Vše tak dobře dopadlo a seniorka byla pře-
vezena strážníky do svého domova. 

Jindřich Joch
zástupce vedoucího Městské policie Říčany
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Sobota 2. května 2015 se pro náš sbor stala významným 
dnem. Našemu členovi Dominiku Pokornému byla udě-
lena medaile za záchranu života. Slavnostní akt se konal 
v  zámku v  Přibyslavi. Dominiku Pokornému a   dalším 
oceněným hasičům předal medaile a   věcné dary osob-
ně starosta Sdružení hasičů Čech, Moravy a  Slezska 
(SHČMS) Karel Richter, ředitel Centra hasičského hnutí 
Jiří Pátek, starostka Okresního sdružení SHČMS Marké-
ta Hrušková a zástupci našeho sboru.

Připomeňme si, co udělení medaile předcházelo 
22. února 2013 odpoledne 
jel Dominik Pokorný svým 
soukromým vozem z  Říčan 
směrem na  Kutnou Horu. 
U   odbočky na  Tehov došlo 
k  vážné dopravní nehodě 
dvou osobních automobilů. 
Pan Pokorný u  nehody ihned 
zastavil a začal poskytovat po-
třebnou pomoc. Spolu s další 
řidičkou, která rovněž zasta-

vila, přivolali profesionální pomoc. Vozidlo, ve  kterém zůstala 
uvězněna zraněná osoba, začalo hořet. Proto okamžitě použil 
hasicí přístroj ze svého vozu, oheň zlikvidoval, vyprostil zra-
něnou osobu z vozidla a do příjezdu zdravotnické záchranné 
služby a profesionálních hasičů jí poskytoval potřebnou první 
pomoc. Svým příkladným postojem a zachováním  si chladné 
hlavy zabránil vzniku značných hmotných škod a  zachránil 
lidský život. Medaile za záchranu života mu tak právem náleží.
Svým příkladným postojem v těžké situaci a zachováním 
si chladné hlavy v rozhodujícím okamžiku zabránil vzniku 
značným hmotným škodám a uchránil hodnotu z nejvyš-
ších – lidský život.

Jaro je období, kdy vyrážíme na  návštěvy do  mateřských 
škol. Letos jsme poprvé zavítali do MŠ Landie, a to ve středu 
22. dubna. Dětem jsme ukázali naši techniku a vybavení, zo-
pakovali jsme si zásady bezpečného chování a děti si mohly 
vyzkoušet hašení domečku z ruční stříkačky. 
Na závod TFA – nejtvrdší hasič přežije – se do Nové Vsi se 
v sobotu 25. dubna vydala naše členka Nikol Vyhlídalová, kte-

rá v těžkých podmínkách a v nabité konkurenci získala krásné 
třetí místo. Stejně tak na závody v disciplínách TFA v sobotu 
9. května vyrazili do Mrače u Benešova naši železní hasiči Ja-
kub Kratochvíl, Dominik Pokorný a opět Nikol Vyhlídalová, 
aby poměřili síly a zajistili si postup v Dräger lize 2015, která 
vyvrcholí v září v Říčanech. Předposlední dubnovou sobotu 
se potom pro náš okrsek uskutečnilo odborné školení preven-
tistů ve Svojšovicích. I náš sbor sem vyslal svého zástupce, 
který školení úspěšně absolvoval a obhájil odznak preventisty. 
Jako každý rok jsme také prováděli asistenci při pálení ča-
rodějnic na Marvánku. Letos měla asistence trochu akčnější 
průběh, neboť celá akce byla narušena opilými výtržníky, 
kteří začali bezdůvodně napadat ostatní účastníky akce. 
Naši členové tak museli poskytnout zraněným osobám první 
pomoc a následně je předat do péče Zdravotnické záchranné 
služby. Poté spolupracovali s Policií ČR a Městskou policií 
Říčany při vyhledávání podezřelých výtržníků. Od 30. dubna 
do 3. května se část naší jednotky vydala na praktický výcvik 
do Lutové. Kromě výcviku a fyzické přípravy jsme zde pro-
váděli i hospodářské a údržbářské práce, abychom rekreační 
objekt města Říčany připravili na nadcházející sezonu. Od-
poledne 7. května jsme se na Masarykově náměstí zúčastnili 
pietní vzpomínky u příležitosti 70. výročí ukončení 2. světové 
války. Naši členové zde spolu se zástupci dalších říčanských 
spolků a organizací drželi čestnou stráž. 
V pátek 8. května jsme s naší technikou vyrazili do Kolína 
na 19. ročník Dne záchranářů. K vidění byla naše cisterna 
Tatra 815 a náš agregát na výrobu lehké pěny, který se po-
staral o radost nejmenších návštěvníků. V sobotu 9. května 
jsme potom přijali pozvání na  účast při oslavách 130 let 
založení Sboru dobrovolných hasičů v  Průhonicích. Zde 
mohli návštěvníci vidět také naši historickou techniku, a to 
koňskou stříkačku a přívěsnou stříkačku od firmy Vystrčil. 
Naše jednotka zasahovala v  uplynulém období jednou, 
a  to dopoledne 14. května při požáru travnatého poros-
tu v Jažlovicích, který před naším příjezdem stihli uhasit 
profesionální hasiči.  Také naši žáci již začali pilně tréno-
vat na jarní kolo soutěže Plamen. O tom, jak se jim daří, 
vás budeme dále informovat. 

Filip Šilar, jednatel SDH Říčany, hasici@ricany.cz

co nového u hasičů
www.sdhricany.wz.cz

OBTÍŽNÝ HMYZ: 
Informace pro obyvatele Říčan a příslušných obcí
Jednotka sboru dobrovolných hasičů (JSdh) města Říčany je 
vybavena odpovídajícími technickými prostředky, které umožňují 
bezpečně provést zásah proti obtížnému hmyzu. Proto je na tomto 
místě třeba zmínit možnost, kterou nabízíme našim občanům 
v případě nutnosti řešení tohoto problému. Výhodné je provádět 
tyto zásahy ve večerních hodinách, kdy obtížný hmyz je ve svém 
hnízdě a poletováním zbytečně neohrožuje zasahující hasiče 
a ostatní občany. Vzhledem k nákladům představujícím  pořízení 
potřebného insekticidního prostředku, který je nutný k provedení 
zásahu,  jsme nuceni požádat občany o finanční spoluúčast. cena  
námi používaného a osvědčeného  spreje  činí 180 Kč. 
Vedení města Říčany se tak ve spolupráci s JSdh snaží zabezpečit 
maximální bezpečnost pro své obyvatele. 
Proto bez obav kontaktujte velitele JSdh pana Petra hněvsu 
na telefonním čísle 603 470 787. 
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Vistárie čínská 
Wisteria sinensis

Životní prostředí a zdraví

Liány nemusí sloužit jen filmovým 
hrdinům k úniku před padouchy, mo-
hou vytvářet klidná a krásná zákoutí 
zahrad. Vistárie je určitě jednou z nej-
nádhernějších dřevitých lián, kterou 
navíc můžeme snadno pěstovat.
Šest druhů vistárií roste jako 
popínavé keře nebo liány v  Číně, 
Japonsku a Severní Americe. Celý 
rod Wisteria byl pojmenován na po-
čest amerického lékaře Caspara 
Wistara (1761 až 1818).
Nejčastěji se pěstuje vistárie čínská. 
Pochází z  horských lesů  čínských 

provincií Chu-pej, Kan-su a S‘-čchu-
an. V Číně je už po tisíciletí šlechtěna. 
Do  Evropy se dostala v  roce 1816, 
do Čech pak v roce 1913.
Ovíjivý dřevnatý kmínek s  hnědou 
borkou šplhá do výšky až 20 metrů 
nad zem. Velké lichozpeřené listy 
jsou složené z  řady celokrajných za-
špičatělých lístků. Raší v  dubnu až 
květnu a opadávají v listopadu.
Mohutné převislé hrozny květů mají 
modrofialovou barvu. Rozvíjí se 
těsně před olistěním. V  době květu 
atraktivní vistárii nepřehlédneme.
Plodem je zvolna pukající sametově 
plstnatý lusk. Ukrývá hnědá semena 
ledvinovitého tvaru, která dozrávají 
v říjnu.
Vistárii se nejlépe daří na  slunném 
a  chráněném místě, kde se pne 
po  stromech nebo pergolách. V  Ří-
čanech je pěstována u  řady domů, 
na obrázku je příklad z Šípkové ulice. 
Vyšlechtěno bylo několik kultivarů. 
Liší se velikostí a barvou květů, které 
vykvétají v různých odstínech fialové 
až po čistě bílou.

I  když je vistárie jedovatá, sta-
ří Číňané užívali vývar z  kořenů 
k  medicínským účelům a  upravené 
listy k výrobě čaje.

Jakub Halaš
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Hliník v  Říčanech sbírají děti, jejich 
rodiče a dokonce i rodičů rodiče. Lec-
kde je zapojeno i celé další příbuzen-
stvo a  díky tomu se nám všem daří 
vytřídit mnoho odpadu, který ode-
vzdáme do sběrny k recyklaci. 
Ale abych vás déle nenapínala… 
Absolutním říčanským vítězem je 
kmen bobrů, který sesbíral 2,63 kg 

na osobu. Ale jelikož má kmen bob-
rů vlastní soutěžní kategorii, tak 
máme ještě dalšího vítěze, tentokrát 
ze škol. Tím je 2. ZŠ Říčany z Bezru-
čovy ulice, které se povedlo sesbírat 
0,87kg na  osobu. Ve  velmi těsném 
závěsu je 1. ZŠ Říčany z  Masary-
kova náměstí, kde sesbírali 0,86 kg 
na žáka. Ze školek se nejlépe umísti-

la III. MŠ Říčany, školka od Sluneč-
ních hodin s 0,64 kg na žáka.
Děkujeme všem zapojeným školám 
a školkám a hlavně pedagogům, kteří 
již několik let věnují nemalé úsilí při 
sbírání a třídění.
Veřejnost odevzdala dohromady 120 kg 
hliníku, za což každému patří velký dík.

Alžběta Macková

Seznámíte se s  přírodou v  okolí Ří-
čan, se zásadami správného odchytu 
a  bezpečné manipulace s  živočichy. 
Budeme poznávat a kroužkovat ptá-
ky, pozorovat a  odchytávat motýly 
i drobné savce, mikroskopovat rostli-
ny i plankton. Akce se můžete účast-
nit i s dětmi.
Letní školu připravilo Ekocentrum 

Říčany ve spolupráci s Muzeem Říča-
ny. Akci finančně podpořilo Minister-
stvo životního prostředí. 

Cena kurzu je 200 Kč (pouze pro-
gram)
Přihlášky a dotazy směřujte na: Edi-
ta Ježková, edita.jezkova@muzeum.
ricany.cz, 605 169 533.

Nebuďme 
lhostejní 
aneb pozor 
na vandaly

30. dubna v den „pálení čarodějnic“ 
se v  třešňové aleji objevili dva muži 
s  pilami a  vozíkem a  naprosto ne-
omaleně ořezávali rozkvětlé staré 
třešně. Na  upozornění kolemjdoucí 
obyvatelky, co to činí, jí muži sdělili, 
že jsou majitelé přilehlého pozemku 
a mohou si se stromy dělat, co chtějí, 
navíc větve údajně vadí budoucímu 
obdělávání plochy.
Obyvatelka informovala pana sta-
rostu Kořena, který na  místo poslal 
městskou policii. Muži již v  aleji 

nebyli, zůstaly po  nich větve plné 
květů schované za  keři za  cestou 
(silné kmeny odvezli), obrovské řezy 
a  sloupaná kůra stromů. Městská 
policie se domnívala, že muži po-
třebovali kvalitní dřevo na  domácí 
uzení.
I kdyby se jednalo o majitele pozem-
ku, stromy v  květu se nesmí takto 
ořezávat, velké řezy třešní se prová-
dějí po  sklizni a  místa řezu se musí 
pečlivě ošetřit.
Každý občan, pokud se mu jednání 
jiného občana nezdá správné, má 
možnost zavolat městskou policii. 
Nebojme se s vandaly zatočit!

Andrea Klapálková
Okrašlovací spolek Říčany

Okrašlovací spolek v Říčanech

letní škola pro pedagogy: Terénní přírodopis na Říčanské 
hájovně, sobota 18. a neděle 19. července 2015 

Soutěž Těžíme hliník z našich domácností zná již své vítěze
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Den zdraví v říčanské nemocnici: Za účasti vedení města se 
představilo nové endoskopické centrum i moderní ambulance
Jedinečnou možnost nahlédnout do zákulisí říčanské nemocnice, podívat se do nových 
ambulancí, získat zajímavé informace od lékařů či si nechat změřit krevní tlak měli 20. 
května obyvatelé Říčan v rámci městského dne zdraví. Ten se uskutečnil i za přítomnosti 
starosty města Říčany Vladimíra Kořena a místostarostky Hany Špačkové. 

den zdraví, který proběhl ve spolupráci nemocnice s radnicí, se uskutečnil 
letos poprvé. Oficiálně ho zahájil člen představenstva společnosti Nemocni-
ce Říčany, a.s. Luděk rubáš a starosta města Vladimír Kořen. Nechyběl ani 
ředitel nemocnice radek cabrnoch.

Pro návštěvníky byl připraven bohatý program včetně zajímavých přednášek lékařů. 
doktorka Běla Nedvědová informovala o rizicích tromboembolických nemocí, 
primář interního oddělení Jan Kykal mluvil o prevenci a kardiolog Ondřej dostál si 
připravil prezentaci o typech srdečních vad a onemocněních a způsobu jejich léčby. 

Nemocnice prošla za poslední rok další modernizací. rekonstrukci si vyžá-
dalo třeba Endoskopické centrum. „Nakoupili jsme dvě nové endoskopické 
věže s příslušenstvím. Moderní technologie nám umožňuje přesnější a rych-
lejší diagnostiku. Včasná diagnóza hraje totiž často u zhoubných onemocnění 
trávicího traktu nejdůležitější roli. Zvýšil se i komfort pro pacienty,“ uvádí 
ředitel radek cabrnoch.

Kompletní oprava se dotkla také sedmi pokojů interního lůžkového oddělení, 
a to včetně stavebních úprav, vybavení i sociálního zařízení. Pacienti si tak 
nyní mohou připadat skoro jako doma.

Říčanská nemocnice nově nabízí specializovanou kardiologickou, hemato-
logickou a nutriční ambulanci. Lidé si mohli prohlédnout i biochemickou 
laboratoř a změřit si krevní tlak, hladinu cukru v krvi či si nechat určit 
procento tělesné tukové tkáně.

Adéla Ambrožová
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Pro seniory

SENIORCENTRUM ŘÍČANY
Úvodem našeho příspěvku bychom rádi 
uvedli, že jsme se zapojili do projektu 
„Řídím Říčany“ (více na  www.ridim-
ricany.cz). Kontaktní osobou za Senior-
centrum Říčany je Irena Moudrá, která 

vše vysvětlí a pomůže seniorům i dalším občanům do 
projektu se úspěšně zapojit (kontakt uveden níže). Rádi 
za vámi zajdeme i do vašich domovů. A co konkrétně 
tento projekt obnáší? Přihlášením získáte možnost 
účastnit se hlasování a více tak ovlivňovat chod města. 

A  také, jako každý rok, jsme i  letos oslavili Den matek 
posezením, poslechem i  tancem při živé hudbě v  sále 
Kulturního centra Labuť. Tři hodiny nám krásně hrála 
Malá kapela Františka Moravce. Přítomné ženy obdržely 
jako poděkování karafiát. Velice rádi jsme na  našem se-
tkání přivítali i  místostarostu města JUDr.  Hrabu, který 
nás nejen pozdravil z pódia, ale také nás navštívil osobně 
u každého stolu. 
Jediné, co nám pokazilo radost z květnových slunečných 
dnů, bylo úmrtí p. Šobra, který se pravidelně a rád účast-
nil akcí pro seniory. Budeme na něho stále vzpomínat. 

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! 
Kavárnička – od června do srpna se nekoná!

Akce:
n 2. června, úterý – Kurz PC – obsahem kurzu bude prá-
ce na  počítači s  fotografiemi. Celkem proběhne 5 lekcí  
(1 lekce = 1,5 hodiny). Lektorem je p.  Jiří Maček. Kurz 

bude probíhat v  plně vybavené učebně v  ul. E. Beneše 
375/20.
n 4. června, čtvrtek – Prohlídka hradu Krakovec a Pa-
mětní síně Oty Pavla – jednodenní autobusový zájezd. 
Prohlídka hradu Krakovec, který představuje jeden z vr-
cholů české hradní architektury. 
Příspěvek účastníků: 250 Kč (zahrnuje dopravu, pojiště-
ní, vstupné). Místa odjezdu: 7.30 h aut. zastávka K Žel. 
stanici, 7.35 h aut. zastávka Rychta, 7.40 h aut. zastávka 
Sukova, 7.45 h aut. zastávka Masarykovo nám. 

Připravované akce 
– možnost přihlášení:
n 8. července 2015 – Prohlídka zámku Jemniště – jedno-
denní autobusový zájezd. Komentovaná prohlídka zámku 
Jemniště. Příspěvek účastníků: 250 Kč (zahrnuje dopravu, 
pojištění, vstupné). Přihlášení a úhrada: do 30. června. 

Kontakt (informace a přihlášky):
Irena Moudrá, tel.: 732 383 424,  
e-mail: seniorcentrumricany@centrum.cz, kontaktní 
místo: DPS Senior, Komenského nám. 1850, Říčany.
Návštěvní den (ostatní dny a hodiny dle domluvy): 
čtvrtek 18. června 2015 od 10.30 do 12.00 h.

26 texty.kuryr@ricany.cz



Pro seniory

Komunitní centrum Říčany, o. p. s.
kancelář: Masarykovo nám. 6/17, 251 01 Říčany, tel.: 737 587  130, e-mail: kc.ricany@seznam.cz
úřední hodiny pro veřejnost: středa 13–17 hod. a dále po domluvě www.kcricany.cz

Osobní asistence – 
služba, která pomáhá 
pečovat o seniory 
i v období dovolené!
S blížícím létem plánuje většina lidí od-
počinkovou dovolenou. Pokud zároveň 
pečují o  rodinné příslušníky v  senior-

ském věku nebo se zdravotním postižením, mohou se obrátit 
na službu osobní asistence, která se o jejich nejbližší v době 
nepřítomnosti postará. Osobní asistence je terénní sociální 
služba, která pomáhá osobám se sníženou soběstačností, ať 
už z  důvodu vysokého věku nebo jakéhokoliv onemocnění, 
setrvat ve svém přirozeném prostředí. Klientům zajišťujeme 
dovoz obědů, nákupy potravin, vyzvednutí léků, pomoc v do-
mácnosti, s hygienou a v neposlední řadě také společnost for-
mou doprovodu na procházkách, při návštěvách lékaře nebo 
vyřizování pochůzek. Službu je možné nasmlouvat na předem 
stanovené pravidelné termíny nebo po  předchozí domluvě 
i  v  nepravidelných časech podle potřeb klienta. Vyškolení 
pracovníci v  sociálních službách jsou občanům celého 
říčanského regionu k dispozici ve všední dny od 7 do 22 
hod., o víkendech a státních svátcích od 8 do 20 hod. Pro 
další informace o osobní asistenci mohou zájemci kontaktovat 
vedoucí služby na tel. 731 167 979 nebo e-mailu asistence@
kcricany.cz. Služba se poskytuje za úhradu – ceník k nahléd-
nutí na www.kcricany.cz.
Dále nabízíme rodinám, které se ocitly v  krizové situaci, 

sanační program SPOLU DOMA – rodinná asistence: 
Sanace rodiny je poskytování pomoci a podpory rodinám 
s dětmi, jejichž vývoj je ohrožen v důsledku dopadů obtížné 
životní situace, kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci 
překonat, a  u  kterých existují další rizika ohrožení jejich 
vývoje. Nabídkou odborných sociálních služeb lze stabi-
lizovat   rodinnou situaci klientů. Odborný asistent pra-
cuje  především v  přirozeném prostředí rodiny. Služba je 
poskytována zdarma, na přání klienta může probíhat také 
anonymně. Pro dotazy a  poradenství se můžete obracet 
na tel. 737 536 201 nebo e-mail: spoludoma@kcricany.cz.
V  rámci sociálně aktivizačních služeb nabízíme seni-
orům a osobám se zdravotním postižením ohroženým 
společenskou izolací jednou týdně zdarma návštěvu 
sociální pracovnice, která s  klienty provádí nejrůznější 
aktivizační techniky (reminiscenční terapie, logotera-
pie, cvičení paměti, relaxační techniky). Nejedná se však 
o službu, při které pracovnice pomáhá s obstaráním do-
mácnosti. V případě zájmu o službu nebo další informace 
využijte tel. 731 167 979 nebo e-mail info@kcricany.cz.
Komunitní centrum Říčany děkuje městu Říčany za grant 
ve  výši 159  197 Kč na  provozní náklady organizace pro 
rok 2015. Občané mohou také bez nákladů navíc pod-
pořit KCŘ při nákupu ve svých oblíbených interneto-
vých obchodech, a  to prostřednictvím stránky www.
givt.cz. Nikdy nebylo jednodušší podpořit dobrou věc 
a stojí to pouze 1 klik bez nutnosti jakékoliv registrace. 
Děkujeme všem za případnou podporu!!!

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

inzerce



Pro děti a rodiče

Pořád je co se učit 
aneb návštěva 
Bílého kruhu bezpečí 
v Říčanech
Občanská poradna Cesty integrace, 
o.p.s., se zaměřuje také na  pomoc 
obětem a  osobám ohroženým trest-
nými činy a  domácím násilím již 
od  roku 2013. Získala taktéž akre-
ditaci a  od  loňského roku i  dotace 
od  Ministerstva spravedlnosti ČR 
a soustavně pracuje na dalším vzdě-
lávání svých odborníků.
V  minulém roce se poradci účastni-
li navazujícího vzdělávání na  téma 
domácí násilí, komunikace s osobou 
ohroženou domácím násilím, meto-
dy vyhodnocování zvláště závažných 
případů domácího násilí apod.
V  rámci dalšího vzdělávání jsme se 
rozhodli pozvat do  Říčan osobu po-
volanou – prezidentku Bílého kruhu 
bezpečí – paní Petru Vitoušovou, se 
kterou strávili pracovníci Cesty inte-
grace a dalších spolupracujících orga-
nizací jarní dopoledne plné informací 
a novinek. Věnovali jsme se problema-

tice domácího násilí, jaká jsou jeho 
specifika a  znaky, jaké existují formy 
domácího násilí a jeho projevy.
Vzdělávací akci pořádala Cesta inte-
grace, o.p.s., v rámci zvyšování kvali-
fikace a vzdělanosti pracovníků nejen 
v občanské poradně.
V  případě, že se považujete za  oběť 
(nebo za  osobu ohroženou) domá-
cího násilí či jiného trestného činu, 
kontaktujte nás – rádi vám poradí-
me. Volejte 312 315 284, pište na po-
radnaobetem@cestaintegrace.cz, 
zjišťujte na www.poradnaobetem.cz.
Veronika Vítkovská, vedoucí Občan-
ské poradny Cesty integrace, o.p.s.

Den bez úrazů 

Rok se s rokem sešel a máme tu již 6. 
ročník bezpečnostně-preventivní akce 
„Den bez úrazů“. Akce je organizová-
na Cestou integrace, o.p.s., pod zášti-
tou Zdravého města Říčany. Říčanští 

třeťáci ze ZŠ tak budou moci na  do-
pravním hřišti osobně poznat pracov-
níky a vozidla Zdravotnické Záchran-
né služby Středočeského kraje, 
Městské policie Říčany a  Sboru dob-
rovolných hasičů Říčany. Po  celou 
dobu budou připraveny soutěžní akti-
vity Cesty integrace: jízda zručnosti 
na kole, znalost značek, povinné výba-
vy kola, křižovatek a  praktická zdra-
votní výchova – ošetřování. Akce je 
plánována pro všechny 3. třídy v Říča-
nech, které jsou již v tuto chvíli nahlá-
šené a těší se na 12. červen 2015. Cel-
kem se akce zúčastní cca 200 dětí. 

Upíří příměstský tábor 
s Cestou se blíží!
O letních prázdninách se uskuteční 2 
turnusy upířího tábora: 27.–31. čer-
vence a  17.–21. srpna 2015. Tábory 
se budou konat v Říčanech v prosto-
rách nízkoprahového klubu Cesta. 
Samozřejmostí je aktivní prázdnino-
vý program: upíří celotáborová hra, 
výlety po  okolí a  hry venku. Jedná 
se o týdenní – 5denní tábor, kdy děti 

budou přespá-
vat doma, pro-
gram bude vždy 
od  8.30 do  17.00 
hodin. Tábory 
jsou určeny dě-
tem od  7 do  14 
let. Děti budou 
mít zajištěnou 
malou dopolední 
svačinu, oběd, 
odpolední svači-
nu. Cena tábora: 
500/1500 Kč – 
bližší podmín-
ky a  přihlášky 
na  www.cestain-
tegrace.cz. Uzá-
věrka přihlášek 
30. 6. 2015. 

Markéta  
Hubínková 

vedoucí CPP Cesty 
integrace, o.p.s.
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Pro děti a rodiče

Skautské 
čarodějnice 2015
Čarodějnice u  skautské klubovny 
jsou tradiční akcí, na  které se kaž-
doročně sejdou říčanské děti, aby 
se zúčastnily řady soutěží a  her 
a  především aby si „smontovaly“ 
svou čarodějnici. Nejinak tomu bylo 
i letos. Aby soutěžící získali všechen 
potřebný materiál, museli projít při-
pravená stanoviště a vyřešit záludné 
úkoly. Během jejich plnění využili 
nejenom svou šikovnost (například, 
když prolézali překážkovou dráhu 

aneb den dětí s tátou (mámou)
TÁTOHRANÍ

MRAveNišTě pOŘÁdÁ děTský deN

NevšedNÍ 
zÁžiTky

Jureček, 21. 6. 2015, 9-12 hodin

pÍsNičkOvý 

pOŘAd

sOuTěže  

děTÍ s ROdiči

nebo strefovali tisícihlavou saň), 
ale i důvtip (ten se hodil, když podle 
indicií hledali v davu čaroděje nebo 
luštili magickou šifru). Všechny po-
stavené čarodějnice poté ohodnotila 
porota a  odměnila tvůrce těch nej-
povedenějších. Celá akce byla za-
končená zapálením hranice s ježiba-
bami a opékáním špekáčků. Letošní 
čarodějnice se rozhodně vydařily.

Lukáš Pavelka 
vedoucí 3. oddílu vlčat



Vážení rodiče, v dubnu jste se zúčastnili zápisu do mateř-
ských škol v Říčanech, do MŠ Čtyřlístek, Srdíčko a U Slu-
nečních hodin. 
Řada rodičů využila možnost přihlásit své dítě do  více 
mateřských škol. V praxi se tak stalo, že některé děti byly 
přijaty do dvou, některé i do tří školek. Rodiče však stále vá-
hají a nejsou rozhodnuti, do které školky vlastně jejich dítě 
skutečně od 1. září nastoupí. Někteří rodiče ještě vyčkávají 
a budou se možná hlásit i do nové školky Zahrádka.
Co však pro ostatní rodiče znamená, že některé děti jsou 
přijaté do více školek? Dítě přece nastoupí do jedné školky 
a ostatní místa se tak uvolní pro další děti. Řada rodičů ne-
přijatých dětí tak dodnes neví, zda bude ještě možné přijetí 
jejich dítěte a zda budou moci nastoupit do zaměstnání.
Ráda bych v  tuto chvíli požádala všechny rodiče, aby se 
co nejdříve rozhodli a  sdělili ředitelce vybrané mateřské 
školy, že dítě 1. září nastoupí. Současně prosím o písem-
né oznámení ostatním ředitelkám mateřských škol, kam 
byly děti přijaty, že nenastoupí.  Pokud tito rodiče budou 
odkládat rozhodnutí o výběru školky, blokují tak možnost 
umístění mnoha dalším dětem. 
Ředitelka mateřské školy totiž může přijmout další dítě 
jen v  případě, že rodič prokazatelně sdělí, že jeho dítě 
k docházce nenastoupí. 
Věřím, že v našem městě jsou rodiče ohleduplní a vstřícní, 
kteří chápou složitost situace a svým slušným a odpověd-
ným přístupem umožní co nejrychlejší vyřízení a uzavření 
přijímacího řízení do mateřských škol.

Mateřská škola Zahrádka
Poslední týden v červnu proběhne zápis do nové Mateřské ško-
ly Zahrádka. Termín zápisu může ředitelka školy potvrdit až 
po zápisu školy do rejstříku škol a školských zařízení na Stře-
dočeském kraji. Elektronický systém pro podání žádostí bude 
spuštěn v týdnu od 1. června.  Snažíme se všem rodičům vyjít 
maximálně vstříc, proto bude celé přijímací řízení zkráceno 
a školka zahájí provoz ve velmi krátké době po zápisu. 
Pro urychlení a  ušetření času nabízíme rodičům možnost, 
aby při získávání lékařského potvrzení do žádosti současně 
požádali lékaře o potvrzení do evidenčního listu. Rodič ušetří 
tímto krokem jednu návštěvu lékaře. Evidenční list vyplňují 
rodiče a lékař až při rozhodnutí o přijetí do mateřské školy. 
Dítě bez řádně vyplněného a lékařem potvrzeného evidenč-
ního listu nemůže zahájit docházku.  Upozorňujeme, že se 
v praxi ale může stát, že dítě přes to, že odevzdalo evidenční 
list, nebude z kapacitních důvodů přijato. Proto je vyplnění 
evidenčního listu v předstihu pouze doporučením.
Tiskopis evidenčního listu je možné získat na webových 
stránkách školy: www.zahradkaricany.cz/zapis.
Pokud nemáte možnost přístupu k  internetu nebo si ne-
víte s  vyplněním elektronické žádosti rady, přijďte přímo 
do Mateřské školy Zahrádka v ulici Labská v pondělí 22. 
června od 13 do 17 hodin. Po telefonické dohodě je možné 
sjednat jiný termín s ředitelkou školy: 727 943 646.
Mateřská škola bude přijímat k pravidelné docházce 112 dětí. 
Všem rodičům děkuji za odpovědný přístup a přeji hodně štěstí!

Hana Špačková, místostarostka města

mravenčí školička
Zápis do Mravenčí ško-
ličky v MC Mraveniště 
na školní rok 2015/2016 
se uskuteční elektron-

icky. Zapisovat se můžete od 1. 6. 2015, veškeré informace na 
webu Mraveniště. Informační schůzka pro zájemce bude ve 
čtvrtek 4. června od 16 h, děti můžete vzít s sebou. 
Na příští školní rok plánujeme školičku od pondělí do 
čtvrtka v čase 8.10–12 h.
Jedná se o zábavný a vzdělávací program pro děti od 2,5 
do 5 let bez přítomnosti rodičů.
Nabízíme individuální přístup v malé skupince dětí. O maxi-

málně 12 dětí ve skupině se starají 2 lektorky. Program školič-
ky si můžete prohlédnout na www.materske.mraveniste.info.
Od června se také můžete začít hlásit na pravidelné aktivity, 
které pro vaše děti plánujeme na příští školní rok 2015/2016. 
Rozvrh budeme postupně upravovat podle možností lektorů.
V červnu nás také čeká již 2. ročník TÁTOHRANÍ, tento-
krát 21. 6. 2015. Srdečně vás zveme.

Stále se můžete hlásit na letní 
příměstské tábory 
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)

Podrobné informace a rezervační systém najdete na www.
mraveniste.info.
Ivana Dudová, koordinátorka Mateřského centra Mraveniště

Už jste se rozhodli, do které mateřské školy vaše dítě  
1. září nastoupí?

Pro děti a rodiče
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Po šedivé zimě jsme se všichni těšili 
na  jaro a  s  ním na spoustu hezkých 
výletů, které nám v  naší Mateřské 
škole Landii přichystaly paní učitel-
ky. V  rámci velikonočních příprav 
jsme si povídali o tom, jak Velikonoce 
od  pradávna slavili křesťané a  jaké 
byly tradiční velikonoční zvyky. Taky 
jsme se vydali do svíčkárny v Šestajo-
vicích. Dalším jarním projektem byl 
čarodějný máj, tedy přípravy na  den 
čarodějnic, v  rámci kterého jsme 
prozíravě provedli hasičské cvičení 
s  účastí říčanských dobrovolných 
hasičů. Ti k  nám na  zahradu přijeli 
v  plné parádě, s  houkačkou na  vel-
kých hasičských vozech. Za  jejich 
ochotu, trpělivost při zodpovídá-
ní tisíce dětských otázek a  hlavně 

za spoustu zajímavých her, které pro 
děti připravili, jim patří náš velký dík!
Na  začátku května jsme vyrazili 
na  celodenní výlet na  selskou farmu 
do  Radonic, připravovali jsme se 
na  Den matek a  všechny naše ma-
minky (a  mnohdy i  tatínky) jsme 
nakreslili tak, jak je vidíme my děti. 
Navštívili jsme také rozkvetlou den-
drologickou zahradu v Průhonicích.
A co nás čeká v červnu? Na den dětí po-
jedeme na zámek Radíč, kde se převlík-
neme do  kostýmů princezen a  rytířů, 
a  budeme se učit jejich dovednosti. 
Do školky dorazí pejskové, a my se bu-
deme učit, jak se k nim správně chovat.  
V  posledním červnovém týdnu chys-
táme další projektový týden, tentokrát 
na téma Afrika, součástí bude společné 
bubnování a taky africká noc ve školce.
Naše nejstarší třída se vypraví na týden 
na školu v přírodě na Smejkalovu bou-
du v Krkonoších a konec školního roku 
oslavíme tradičně na zahradě naší škol-

ky u ohýnků, u kterých se sejdou děti, 
rodiče i  učitelé a  jejich součástí bude 
loučení s našimi předškoláky. 
A pak hurá na prázdniny, na dovo-
lené nebo na příměstské tábory s 
Landií, které pořádáme po celé 
léto. Podrobný program jednotlivých 
prázdninových týdnů najdete na 
www.landie.cz.
Krásný začátek léta přeje tým Jesliček 
a Mateřské školy Landie

Jak jsme prožili jaro v landii

Zprávičky ze 
školky od Hodin

Na  procházkách jsme si všimly, že je 
kolem nás spousta odpadů po  nepo-
řádných lidech... Protože my si po sobě 
ve  školce umíme uklízet i  třídit odpady 
k recyklaci, jednoho dne jsme se s našimi 
učitelkami rozhodly vyčistit kousek země 
a studánku u lesa POD KOPEŠÍNEM. 
V rámci Minuty pro Zemi, vybaveny 
pytli v barvách kontejnerů na tříděný 
odpad a v gumových rukavicích, jsme 
vysbíraly cestu k lesu a okolí studán-
ky. Tu jsme pak očistily i od větviček 
a napadaného listí.
Cestou z  lesa jsme navštívily japon-

skou zahradu, kde jsme pozorovaly 
rybky a poslouchaly „zpěv“ žab.
Ve školce nás pak čekaly maličké hou-
senky, které jsme 4 týdny pozorovaly, 
jak rostou, kuklí se a přeměňují v motýl-
ky. Teď   krmíme babočky bodlákové 
cukrovou šťávou, květinkami i ovocným 
nektarem a už se těšíme, až je z „motý-
lária“ vypustíme ven do přírody. 

S výukovými programy k nám chodí 
i zvířátka, která nám předvádí spous-
tu veselých kousků a my si je můžeme 
i pohladit.
Byl tu tančící pejsek Hopinka, králí-
ček Zuzanka, mlsná Žížala, to je taky 
pes, a  když je hezky, paseme na  za-
hrádce naši želvičku Adélku.

Děti z Mateřské školy U Hodin

Mateřská škola U Slunečních hodin v Říčanech přijme od 1. září 
kvalifikované učitelky. Bližší informace na tel. 323 604 373 – linka 9.

Nabídky zasílejte na jarmila.sebkova@ms.ricany.cz
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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) 
20. 7. – 24. 7. Lesní tábor inspirovaný knihou astrid Lindgrenové  
 Mio můj Mio, s lektorkou Petrou Jančovou, věk 5–10 let
27. 7. – 31. 7. Outdoorový se Samuelem Vašínem, věk 6–10 let 
27. 7. – 31. 7. divadelně-dramatický s Petrou Jančovou,  
 věk 5–10 let – je určen všem zájemcům o tvorbu  
 divadelní a výtvarnou. Cena: 2 800 Kč
Tábor vždy vedou dva lektoři ve skupině max. 16 dětí.

Další informace k  táborům sledujte na  našem webu, kde 
jsou i  ke  stažení přihlášky, které prosíme zaslat na  email 
barbora.smetankova@lesniklubpraminek.cz nebo pro in-
formace volejte: 732662158.

Lesní rodinné dopoledne 
Lesní rodinné dopoledne proběhne 2. června – povídání 
s MUDr. Lenkou Radkovou na téma homeopatická lékár-
nička na prázdniny a 16. června – plstění kuliček.
Cena: 90 Kč za rodinu.
Více informací na  www.lesniklubpraminek.cz nebo 
na  emailu olga.jarkovska@lesniklubpraminek.cz anebo 
sms na tel. 731523025. Těšíme se na setkání. 

Slavnost otvírání studánek 
v Pramínku
V polovině máje jsme se vydali k nedaleké studánce, aby-
chom ji po zimě vyčistili od nánosu bahna, napadaného 
listí a větviček. Studánku jsme pozdravili písní a poté jsme 
se již pustili do práce. Když jsme vyčistili její koryto a voda 
z ní začala proudit, ozdobili jsme studánku různobarev-
nými květinami. A v tu chvíli vše na okamžik ztichlo a zje-
vila se nám studánková víla, která nám nalila do hrníčků 
svou průzračnou vodu. 

mŠ Čtyřlístek
S blížícím se koncem školního roku bychom se rádi podě-
lili s vámi, čtenáři Kurýru, o mimořádné zážitky ze spo-
lupráce naší MŠ Čtyřlístek Říčany, ZŠ Bezručova Říčany 
a ZUŠ Říčany.
Společně jsme se zúčastnili 23. dubna Jarního koncer-
tu, kde všichni účinkující předvedli ukázky svého umění 
na  téma: „Hrajeme si a  zpíváme celý rok.“ Celým před-
stavením se prolínaly nádherné melodie (dětské písničky, 
klasické skladby, populární melodie).
Dalším krásným zážitkem byl velikonoční jarmark v za-
hradě Jezuitské koleje v  Kutné Hoře, na  kterém děti 

z dětského souboru Mikeš (MŠ Čtyřlístek a ZUŠ Říčany) 
ukázaly všem přihlížejícím velikonoční a  jarní tradice se 
zpěvy a tanečky. Děti si vystoupení v překrásném prostře-
dí velice užily.
A  zatím posledním hudebním zážitkem bylo zhlédnutí 
muzikálu Zlatovláska v podání  dětí  ze ZŠ Bezručova Ří-
čany. Projevily se v něm velké talenty, taneční, dramatické 
a pěvecké, dětí převážně z hudebních tříd. Výkony všech 
„herců“, včetně pedagogů, kteří se podíleli na zcela jedi-
nečném představení, si zaslouží velký obdiv a poděkování 
za skvěle odvedenou práci.
Už dnes se těšíme na další spolupráci!

Věra Müllerová a kolektiv MŠ Čtyřlístek 
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Leden jsme odstartovali divadélkem. 
V únoru se děti chystaly na masopustní 
karneval, díky tvořivosti maminek byly 
masky moc pěkné. Řádění v  maskách 
si všichni moc užili. Koncem února naši 
plaváčci zvládli kurz plavání a  dostali 
mokré vysvědčení. Březen byl plný jara 
a  kvítí, tu krásu jsme vpustili dětskými 
výrobky do  školky. Na  Velikonoce si 
celá školka zasela obilí, namalovala ve-
likonoční vajíčka a naučila koledu. Děti 
vytvořily za  pomoci paní učitelek velké 
proutěné vajíčko, ktéré bylo vystaveno 
na  hradě v  Říčanech. V  květnu si děti 
připravily pro své maminky krásnou be-
sídku ke Dni matek a třída delfínků a tuč-
ňáků odjela na celodenní výlet do Fištrón 
parku v Olešné. Červen bude velmi pest-
rý, navštíví nás divadélko, ke dni dětí při-
jedou poníci a druhý týden v červnu nás 

čeká školka v přírodě, HURÁ DO PECE. 
Brzy přivítáme léto a s ním i prázdniny. 
Mateřská školka Kolovrátek nabízí rodi-
čům a dětem příměstský tábor, který pro-
bíhá od 1. 7. 2015 do 31. 8. 2015.
Prázdninový program bude plný her 
a zábavy pro vaše ratolesti.
Každý týden bude tematicky zamě-
řený, od  kulinářských dobrot, zábavy 
s  piráty a  mořskými vílami, světem 
dinosaurů, ale i  šikovných ručiček 
dětí po týden řemeslníků. A když bude 
pršet, zahrajeme si na indiány a tábor-
níky. Každý týden podnikneme výlet 
za zábavou a dobrodružstvím.

l Půldenní docházka 1650 Kč včetně 
stravného a pitného režimu
l Celodenní docházka 2300 Kč včet-
ně stravného a pitného režimu
SLEVA PRO SOUROZENCE
Kratší týdny budou samozřejmě po-
níženy. Naše kapacita školky je velká 
a přijímáme děti během celého roku.
Případné dotazy či informace na  tel. č. 
605 555 009, 602 484 921 
Internetové stránky   www.skolka-ko-
lovratek.eu.
HURÁ PRÁZDNINY

Na krásné shledání se těší TETY 
z Kolovrátku.

co nového 
v Kolovrátku

Ráda se se všemi 
čtenáři podělím 
o  svůj zážitek. Ze 
dne na den jsme po-
třebovali, aby dcera 

nosila ve  školce zakryté jedno oko 
a zlepšil se jí tak postupně zrak. Při-
rozeně měla obavy z  toho, jak na  ni 
budou reagovat děti. Ač jsme jí doma 
vysvětlovali, že princezna Lada ze 
známé pohádky byla v myším kožíš-
ku stejně krásná jako bez něj, obavy 
ji neopustily. Ráno jsme požádali 
paní učitelku Janu o  pomoc, zda by 
vysvětlila dětem, proč má dcerka za-
kryté oko. Manžel jen tak prohodil: 
„Tak si třeba zahrajete na  piráty, co 
říkáš?“ Když jsem dceru vyzvedla ze 
školky, vyprávěla mi s nadšením, jak 
prožila s  dětmi den. Všední den se 
neplánovaně proměnil v  projektový 
den, společně se všechny děti ocitly 

na  pirátské lodi, kterou si postavily 
z  velkých kostek, v  čele s  mojí dce-
rou kapitánkou, vyrobily si poklad, 
vlastní vlajku, na  příď lodi umístily 
glóbus a vydaly se na společnou plav-
bu přes Evropu do Ameriky. Posádka 
byla početná a všichni piráti zatoužili 
mít zalepené oči. Společnými sila-
mi děti zachránily dokonce i  paní 
učitelku, která nešťastnou náhodou 
uklouzla na palubě a spadla do vody. 
Po  dobrodružné plavbě malí piráti 
šťastně zakotvili na břehu s  pomocí 
vlastnoručně vyrobené kotvy. Byla 
jsem velmi dojatá, jak paní učitelka 
Jana profesionálně a lidsky pomohla 
nejen mojí dceři, ale vlastně i  všem 
dětem, a  ukázala jim, že handicapy 
nás mohou vzájemně spojovat a udr-
žet na  jedné lodi. Chci jí tímto moc 
poděkovat a rádi bychom se společně 
s  ní nalodili na  jednu palubu i příští 

rok. Největší odměnou pro mě bylo, 
když mi dcera při odchodu ze školky 
nadšeně sdělovala: „Mami, a zítra 
chci mít zakryté oko znovu. Byl to 
moc dobrý nápad!“ Naznačila mi, že 
se s dětmi na pirátskou loď ještě vrátí. 

Děkujeme vám, Jano! Kubecovi   

Jak se v mŠ SRDíČKO HRAVĚ překonávají handicapy
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ZŠ magic Hill 
Jako první čes-
ká škola učí 
dovednosti pro 
21. století a  do-
sahuje úspěchů 
i  v  mezinárod-
ním srovnání.

O  škole Magic Hill bylo v  poslední 
době hodně slyšet, zejména pokud 
jde o debaty okolo probíhajícího sta-
vebního řízení na výstavbu nové ško-
ly. Dnes ale chceme školu představit 
jako kvalitní základní školu, kde se 
učí smysluplně, moderně, a kde žáci 
dosahují výborných výsledků. 
Magic Hill se jako vůbec první a do-
sud jediná česká základní škola stal 
partnerem společnosti Microsoft 
v   projektu 21st Century Learning. 
Jde o  projekt zaměřený na  podporu 
inovativních vzdělávacích postupů 
ve školství. Všeobecně známé je vůd-
čí postavení Microsoftu jako vedoucí 
firmy v  oblasti IT technologií, méně 
známé jsou ale aktivity společnosti 
v  oblasti vzdělávání, kde firma 
Microsoft celosvětově financuje 
výzkum – Innovative Teaching and 
Learning. Ten sleduje výukové postu-
py a  navrhuje změny a  modernizaci 
metod vzdělávání tak, aby žáci dosa-
hovali lepších výsledků a byli vzdělá-
váni právě pro potřeby budoucnosti. 
Odtud tedy 21st Century learning, čili 
vzdělávání pro 21. století.
Škola Magic Hill se aktivně zapojuje 
do  těchto mezinárodních projektů. 

V loňském roce žáci 5. třídy realizo-
vali v rámci výuky dopravní výzkum, 
se kterým v  náročné mezinárodní 
konkurenci inovativních škol získali 
1. místo. Magic Hill je tak navíc i no-
sitelem značky  Microsoft Educator 
expert. 
V  květnu letošního roku se ředitel 
školy Magic Hill PhDr.  Jan Voda 
zúčastnil celosvětového fóra – Glo-
bal Educator Exchange Event 
v  americkém Redmondu. Toto glo-
bální setkání učitelů a  vývojových 
pracovníků Microsoftu si klade za cíl 
propojovat moderní postupy výuky 
a  možnosti technologií a  společně 

hledat cesty, jak je aplikovat do kaž-
dodenní výukové praxe a  naplňovat 
tak cíle vzdělávání pro 21. století. 
Letošního, již 10. fóra, se zúčast-
nilo přes 250 učitelů a  expertů z  87 
zemí světa. Tématem tohoto setkání, 
za účasti generálního ředitele Micro-
softu Satyi Nadelly a  vicepresidenta 
Microsoftu pro celosvětové vzdělává-
ní Anthonyho Salcita, byla statečnost 
a každodenní osobní odvaha. Ty lze 
vnímat v kontextu celosvětových pro-
blémů a boje proti nim, ale také jako 
odvahu jedince v  každodenním běž-
ném životě prát se za dobro věcí. 
Nelze ještě nezmínit úspěch, kterého 
na  tomto fóru dosáhl ředitel Magic 
Hill, kdy jako člen jednoho ze 40 ex-
pertních týmů složených z účastníků 
setkání získal ocenění Best Achie-
vement Runner-up v soutěži Global 
Educator Challenge.  
Na  závěr se lze jen připojit k  posel-
ství vicepresidenta Microsoftu, pana 
Salcita, který téma osobní statečnos-
ti a odvahy interpretoval jako schop-
nost vystoupit z  bezpečí vlastního 
pohodlí, usilovat o změny, inspirovat 
ve své práci ostatní. Toto je také kré-
dem školy Magic Hill a lidí, kteří tam 
pracují. 
Je dobře, že tato škola v  Říčanech 
existuje a  bude se nadále rozvíjet. 
Kromě kvalitní školy pro své děti tím 
Říčany získávají i skvělou reklamu.
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Květen v Mateřské 
škole Sofie 
V květnu jsme v mateřské škole slav-
nostně ukončili program přípravy 
budoucích předškoláků na  základní 
školu a současně v polovině měsíce za-
čali s adaptačním programem našich 
budoucích prvňáčků – dětí z naší ma-
teřské školy i  z  ostatních mateřských 
škol. Děti si ráno vybraly své šatní 
skříňky a pak už absolvovaly program, 

který zahrnoval seznámení s  Fínem, 
téměř 8kilovým kocourem mainské 
mývalí kočky, zažily oslavu narozenin 
staršího spolužáka a  několik aktivit 
propojujících učivo všech tří ročníků.

Vrcholem květnového programu 
mateřské školy však bylo vystoupení 
pro maminky k  jejich svátku. Něko-
lik dnů předem děti vyráběly odlitky 
svých rukou a  další překvapení pro 
své maminky. Připravily také hu-
dební dárek, ke  kterému přidaly pár 
básniček.

Květen v Základní 
škole Sofie 
V  ZŠ Sofie uplatňujeme celostní pří-
stup k  učení. Co je to? Nejlépe vše 
pochopíte na  jednoduchém příkladu. 
V  rámci učiva geometrie se žáci mají 
seznámit s tělesy a jejich charakteristi-
kou, pojmenováním, popisem... Jde to 
hravě a přirozeně. Skvělým odrazovým 
můstkem a velkým lákadlem nám byla 
trinomická krychle, na které se dá ge-
ometrie prožívat doslova celým tělem. 
Na  první pohled vypadá jako takový 
velký dřevěný hlavolam, krychle slože-
ná z mnoha menších dílů: krychlí a hra-
nolů s barevnými hranami a stěnami.

Dá se na  ně skvěle bubnovat, dá se 
po  nich chodit, plazit, skákat, sedět. 
Dají se z  nich stavět věže podle nej-
různějších pravidel – „Postav nejvyšší 
nebo jen s  červenou podstavou, bez 
modrých ploch, bez mluvení.“ Tato 
geometrická tělesa se dají třídit a sesta-
vovat do různých systémů, a pak zase 
složit do  původní trinomické krychle. 
Při všech těchto hrách vnímají děti tě-
leso doslova v jeho „plné kráse“. 
Po  všem tom hraní však zcela při-
rozeně děti určí, kolik má těleso vr-
cholů, hran, stěn a  jaké mají tvary 
– zkrátka ho přesně definují. A  o  to 
nám přesně jde. Ve vyšších ročnících 

díky této pomůcce lehce vyvodí třeba 
binomickou či trinomickou větu.
Z geometrických těles jsme si postavili 
zátiší na naší školní zahradě a v nádher-
ném počasí si hráli na malíře. Pro mno-
hé děti to bylo první setkání s  malbou 
zátiší, a tak se zprvu učily dívat na kom-
pozici, poznat, co je vzadu, co vpředu, 
která věc se za čím schovává... Hledali 
jsme nejtemnější stíny a  místa zalitá 
sluncem, sledovali jsme perspektivu.
Přečetli jsme si báseň Josefa Brukne-
ra Zátiší a tvořili vlastní básně o tom 
našem. Moc nás to bavilo.
Krychle rychle běží,
hranol hodně skáče,
jen kužel tiše sedí.
To vše se tiše děje v zátiší.

Dany, Ája, Anita
Podobně si užíváme sportovní událost 
– MS v  hokeji. Nejen že nám v  okně 
visí dres našich reprezentantů, ale po-
čítáme a tvoříme slovní úlohy s hoke-
jovou inspirací, v českém jazyce jsme 
řadili podle abecedy jména hokejistů 
našeho týmu a  dokonce jsme měli 
možnost navštívit utkání Rakousko 
– Německo v pražské O2 aréně (díky 
zapojení se do projektu „Lístky na ho-
kej do škol“ organizačního výboru MS 
v hokeji) a zažít opravdové „fandění“. 
Celé dobrodružství a  zážitky děti po-
psaly ve slohové práci.
„... Já, Honza a Martin jsme na 100 % 
fandili Rakousku, a taky že vyhrálo!“ 
„Tak špatný tým proti tak dobrému...! 
„Každý měl z týmu tři na trestné lavi-
ci. Dvakrát spadla hůl a jednou ruka-
vice. Vítek nás zapomněl vzít do fun-
shopu. (fanoušci ze Sofie)“

Kromě čtení, psaní, počítání jsme si 
nezapomněli připomenout ani stát-
ní svátky spojené s  koncem 2. svě-
tové války, letos s  kulatým výročím. 
Jaro nám přineslo také téma zvířata, 
kde děti mohly své mazlíčky ukázat 
ve škole a ostatním o nich povyprávět. 
Na dveře už ťuká škola v přírodě a má-
vají prázdniny. A my se na ně těšíme. 

Výlet do Trnkovy 
Zahrady
Kniha Zahrada od  Jiřího Trnky je 
ve škole populární nejen mezi žáky, ale 
také mezi učiteli. Během Noci s Ander-
senem jsme jí věnovali část programu 
a možnost potkat se s hrdiny této knihy 
si nenecháme ujít na konci května. Ces-
tujeme do Plzně na výstavu Trnkova Za-
hrada 2, kterou připravili Jan a Matyáš 
Trnkovi, syn a vnuk slavného autora. 
Moc se těšíme hlavně na zlého kocou-
ra, kterého budeme honit na  tříkol-
kách přímo v  muzeu.  Mimo samot-
nou interaktivní výstavu se chystáme 
na  doprovodný program  Zdivočelá 
zahrada, kde se potkáme s ilustrace-
mi pana Trnky v životní velikosti, kde 
bude možné si znovu a po svém Za-
hradu prožít a osahat. 

Patrik Matlák, ředitel ZŠ Sofie
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16. dubna odpoledne se v MěKS Ří-
čany opět sešli malí i  velcí recitátoři 
ze ZŠ Říčany, Bezručova 94 a  pří-
znivci poezie z řad rodičů. V soutěži 
vystoupilo několik desítek žáků, kteří 
ukázali, že i  mezi dnešní mládeží se 
najdou chlapci a dívky s dobrým vzta-
hem k literatuře a k poezii zejména. 
Odborná tříčlenná porota při hodno-
cení neměla jednoduchou práci. Byla 
hodnocena přirozenost projevu reci-
tátora, schopnost interpretovat text 
a  celková úroveň a  kultura projevu. 
Někdo bojoval s  trémou, jiní poprvé 

v životě vystoupili na pódium a mluvili 
do  mikrofonu, někteří pobavili svým 
výstupem svoje spolužáky i rodiče, dal-
ší překvapili vysokou úrovní recitace. 
Soutěžící I. i II. stupně byli rozděleni 
do  několika kategorií, ale ani to ne-
stačilo, aby byli oceněni všichni vý-
borně recitující. Některá místa muse-
la být dokonce zdvojena a ve většině 
kategorií se udělovala kromě 1., 2. 
a 3. místa ještě čestná uznání. 
Odměnou žákům byl potlesk publika 
a  vítězové obdrželi kromě diplomů 
i věcné ceny, převážně knihy.

Celé odpoledne nám bylo příjemným 
kulturním zážitkem. Všem zúčastně-
ným patří poděkování za odvahu vy-
stoupit a  jejich učitelům za přípravu 
recitace. 

Jaroslava Mandíková, zástupce 
ředitele školy

Muzikál Zlatovláska
Malé projekty již dáváme jako na 
běžícím pásu, ale velké – to je přece 
výzva! 

Zrodila se myšlenka muzikálu Zlatovlás-
ka. Muzikál! To tu ještě nebylo!  Vždyť po-
hádky milujeme všichni.  A koho bychom 
mohli zapojit? Děti z hudebních tříd naší 
školy, pohybově nadané děti a určitě naše 
mažoretky Berušky z Bezručky. Příprava 
našeho projektu trvala celý rok. 
Konečně 14. května 2015 jsme moh-
li uskutečnit premiéru! A  pro koho? 
Přece pro kamarády z hudebních tříd 
naší školy, partnerskou MŠ Čtyřlís-
tek, samozřejmě pro rodiče našich 90 
vystupujících a přátele školy. 

Představení bylo skutečně nádherné. 
Výkony všech dětí, kostýmy a celková 
choreografie předčily všechna naše 
očekávání. Zážitek, který si diváci 
odnášeli, bezesporu nezapadne mezi 
všední události pracovního dne. 
Další vystoupení na  děti ještě čekají 
v regionu Říčanska. Hlídejte plakáty, 
aby vám Zlatovláska neutekla jako 
třeba královi s  Jiříkem! Celý projekt 
podporuje Spolek Bezručovka.

Za realizační tým  
Jana Mrázková

Okresní 
kolo OVOV 
v Říčanech 
Olympijští vítězové v de-
setiboji, královské atle-

tické disciplíně, Robert Změlík a Ro-
man Šebrle, se rozhodli připravit pro 
žáky základních škol atraktivní po-
hybový program s  názvem Odznak 
Všestrannosti Olympijských Vítězů 
– OVOV. Kladou si za  cíl dát sou-
časné generaci školáků příležitost 
zkusit sportovní začátky podobnou 
formou, jaká se osvědčila jim. Dal-
šími patrony projektu OVOV jsou 
medailisté a účastníci Olympijských 
her, mistrovství světa a  mistrovství 
Evropy. Zároveň je tato soutěž také 
součástí městského projektu Patriot.
Právě naše škola měla dne 14. dubna 
2015 tu čest již po  páté organizovat 
okresní kolo této, dnes již meziná-
rodní soutěže.

K  lehkoatletickému sedmiboji složené-
mu z běhu na 60 m, kliků, skákání přes 
švihadlo, driblování, trojskoku a  hodu 
medicinbalu přes hlavu, se do naší ško-
ly měli možnost přihlásit zástupci škol 
z celého okresu Praha-východ. 
Této možnosti využilo osm škol. Se-
šlo se u nás tedy celkem 52 dívek a 64 
chlapců soutěžících jak za sebe, jako 
jednotlivce, tak za školní osmičlenné 
družstvo. 
Sedmiboje se kromě soutěžících 
účastnilo i  cca 70 rozhodčích. Žáci 
a  učitelé naší školy, kteří dohlíželi 
na  jednotlivé disciplíny. Celkem se 
na  všech sportovištích pohybovalo 
necelých 200 osob. 

Sportovci byli žákyněmi a  žáky těchto 
škol: Gymnázium J. S. Machara – Bran-
dýs, ZŠ Ondřejov, ZŠ Zeleneč, ZŠ Kos-
telec n. Černými lesy, ZŠ a MŠ Brandýs 
n. Labem, I. ZŠ Říčany, ZŠ u Říčanské-
ho lesa a naše ZŠ Bezručova 59.
Po  skončení tohoto ročníku okres-
ního kola soutěže OVOV byli při 
nástupu všech zúčastněných vyhlá-
šeni vítězové. Nejdříve první tři místa 
v  jednotlivých ročnících a poté hlav-
ní bod závodů, a  tj. pořadí školních 
družstev. Celé klání ve školních druž-
stvech vyhrála ZŠ Kostelec n. Černý-
mi lesy, 2. místo obsadilo Gymnázi-
um J. S. Machara – tato dvě družstva 
postupují do krajského kola v Čáslavi 
– a  3. místo obsadila I. ZŠ Říčany. 
Naše školní družstvo bylo čtvrté.
Těšíme se, že se naše škola bude moci 
také příští rok účastnit této soutěže 
nejen jako organizátor akce, ale že bude 
také zastoupena dalšími zdatnými mla-
dými sportovci, kteří mají rádi pohyb.

Oliver Kucka, učitel ZŠ Bezručova  
a hlavní organizátor akce

ZŠ bezručovka

Recitační soutěž v MěKS Říčany
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ZáKlADNí ŠKOlA u ŘíČANSKÉHO leSA 

Ústřední kolo soutěže 
v anglickém jazyce
Žákyně 9. B Sofia Špirková se 14. 
5. 2015 zúčastnila ústředního kola 
v  anglickém jazyce v  kategorii II. A 
(kategorie pro žáky 8. a 9. ročníků zá-
kladních škol). Sofia z celkového počtu  
15 účastníků obsadila krásné 5. mís-
to, čímž úspěšně reprezentovala neje-
nom svou školu, ale hlavně sama sebe 
a svoje znalosti z angličtiny. Podle slov 
samotné Sofie Špirkové všechna  první 
čtyři místa ústředního kola byla obsa-
zena žáky z jazykových tříd základních 
škol, čímž si Sofiina 5. místa ceníme 
ještě více, protože navštěvovala klasic-
kou třídu základní školy. 
A  co by vzkázala zájemcům o  účast 
na  olympiádách z  anglického jazyka 
v příštích letech? Určitě to, že k účasti 

Noc s Andersenem
O  tom, že čtení může být velké dobro-
družství, se přesvědčilo bezmála 150 
dětí z prvního stupně, které se zúčastni-
ly Noci s Andersenem. Děti se sešly 10. 
dubna v odpoledních hodinách ve svých 
kmenových třídách a  kouzelná pohád-
ková noc ve znamení hradních strašidel 
mohla začít. Nejdříve si malí nocležníci 
připravili místa na  spaní, posilnili se 
během pikniku a seznámili se s knihou 
na  Hradě Bradě autorů Kláry a  Honzy 
Smolíkových. Po setmění se naše škola 
proměnila v samotný hrad Bradu. Stezka 
odvahy lemovaná pouze světlem svíček 
byla protkaná jednotlivými úkoly, které 
dětem připravili hrdinové jmenované 
knihy. Patnáct týmů Rytířů, Trubačů, 
Rádců aj. muselo uhádnout hádanky ba-
ronky Berty, dokončit rozepsaný komiks 
barona Barnabáše, složit mapu hradu 
nebo vyrobit ducha za  pomoci jejich 
syna Bertíka. Všechny týmy si s úkoly po-

radily, nikdo se po cestě nezatoulal, a tak 
všechny v cíli čekalo závěrečné překvape-
ní.  Za dětmi přijela přímo po představe-
ní v  divadle mladá sympatická herečka 
Zuzana Stavná, která dětem přečetla 
několik kapitol z knihy Ducháčkovic ro-
dina, samozřejmě v  tajemné atmosféře 
pouze za světla svíček. Hereččino před-
čítání děti se zaujetím poslouchaly. Bylo 
tak příjemné, že pár nejmenších dokonce 

i uspalo. Pomalu se nachýlil čas a my se 
museli s milou návštěvou rozloučit. Od-
měnili jsme ji velkým potleskem a rozešli 
se do svých komnat. Poté už jsme jen plní 
dojmů ulehli do spacáků a nechali si zdát 
nějakou vlastní pohádku. Ráno proběhla 
společná snídaně a pak už si všechny od-
vážné čtenáře vyzvedli rodiče.

Za čtenářský klub Michaela Krejčo-
vá, Tereza Kasalová

na  olympiádách se nestačí spoléhat 
pouze na  výuku angličtiny ve  škole, 
ale každý se musí i samostatně zdoko-
nalovat ve volném čase. Sofia se ang-
ličtině věnuje již od tří let. K úspěchu 
ve  všech kolech anglických olympiád 
jí určitě dopomohla i  její vlastní píle. 
Pravidelně čte anglické knížky v origi-
nále a v minulosti také využívala kon-
verzace v angličtině s rodilou mluvčí. 
Jak sama Sofia říká, laťka znalostí 
z  angličtiny je  u  olympiád nastavena 
hodně vysoko. Všichni účastníci, kte-
ří se dostanou až do ústředního kola, 
svými znalostmi přesahují učivo kla-
sických základních škol. Síly jsou vy-
rovnané, konkurence vysoká, proto 
není divu, že byla atmosféra v posled-
ním kole olympiády spíše napjatá. 
Sofii mockrát děkujeme za bezvadný 
výkon a  přejeme jí hodně úspěchů 
v  angličtině i  po  ukončení studia 
na základní škole. Sofia se v příštím 
školním roce chystá studovat na an-

glicko-českém gymnáziu, které by 
ráda využila jako přípravu na vysně-
né studium žurnalistiky na univerzitě 
v New Yorku. Ať se jí v angličtině na-
dále skvěle daří!

Kolektiv Základní školy  
u Říčanského lesa.

Poděkování třídy 5. A ze školy U lesa
Blíží se konec školního roku a naše 5. A se rozprchne – někteří na státní či soukromé gymnázium, někteří do „anglické třídy“. 
Tímto bychom chtěli poděkovat všem našim třídním učitelkám a p. učiteli, kteří se nám s láskou a obětavostí věnovali – D. 
Nastoupilové, M. Jarošové, J. Paskové, I. Truhlářové a V. Vytiskovi. Rodiče a děti z 5. A, ZŠ u Říčanského lesa
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POZVÁNKA
BUBLINKOVÁ SHOW

zveme rodiče a děti na bublinkovou 
show, kde nám mistr kouzelník předvede 
čáry s megabublinkami a některé z nás 

do bublinek dokonce zakleje.

Kdy: 19. 6. 14.00–15.00
Kde: tělocvična školy 

volejte: 723 102 429, 323 666 546 
nebo pište:  

zuzana.pacalova@zs.ricany.cz (do 16.6.)

šeli jsme si jejich obratnost, vytrvalost, 
zručnost, bojovnost a  důvtip. Počasí 
bylo příznivé, a  tak se děti mohly vy-
dovádět na školní zahradě, kam přišli 
i rodiče s menšími dětmi. Květen jsme 
oslavili sportovně – SPORTOVNÍ 
OLYMPIÁDOU. Soutěžili jsme v tra-
dičních i méně tradičních disciplínách 
a nejen ti nejlepší z nás byli odměněni 
sladkostí a diplomem. V červnu se tě-
šíme na DEN DĚTÍ, kde čekají na děti 
soutěže, hry. Školní rok zakončíme 
BUBLINKOVOU SHOW, která bude 
předzvěstí blížících se prázdnin.

Školní družina měsíc 
za měsícem
Blíží se nám konec školního roku  
2014/2015, a tak nám dovolte menší 
ohlédnutí za činnostmi a akcemi naší 
družiny. V září po vzájemném sezná-
mení jsme se věnovali podzimu – ur-
čování, tvoření z  různého materiálu 
a  kresbám lesních plodů, slunečnic. 
Velice se dětem líbila i  akce DISCO-
HRÁTKY, která se odehrávala v  tělo-
cvičně. V říjnu nás oslovilo vinobraní, 
sklizeň a  zavařování ovoce. Vytvářeli 
jsme si vlastní razítka z přírodních ma-
teriálů. Dětem se líbila i  tvorba pod-
zimní palety s  pomocí lepení všeho, 
co nám příroda nabízí. Vyráběli jsme 
i  ježky různou výtvarnou technikou, 
lepením z přírodnin – z listů, ze sena, 
ze šišek. Díky krásnému podzimnímu 
počasí nám vyšla i akce DRAKIÁDA, 
na kterou si děti vyrobily samy draky 
nebo přinesly draky vlastní. Konec říj-
na byl akcemi náročnější, jelikož hned 
následující den byl HALLOWEEN, 
kterého se děti zúčastnily v kostýmech 
a  užily si taneční odpoledne v  mas-
kách. V  listopadu jsme kromě výro-
by krmítek pořádali LAMPIONOVÝ 
PRŮVOD, kterého se zúčastnili i  ro-
diče. Pochod začínal u základní školy 
a  společně jsme došli až na  koupa-
liště Jureček, kde byl zajištěn prodej 
vodních lampionů. Akce se vydařila, 
lampionky na  vodě tajemně svítily, 
a  to ve  všech zúčastněných navodi-
lo příjemnou zimní atmosféru. Po-
slední týden jsme si trochu procvičili 
i  logické myšlení, jelikož nás čekala 
akce PUZZLIÁDA a potěšila nás také 
účast veřejnosti. Děti skládaly na čas 
obrázky z  animovaných pohádek 
a byly odměněny diplomem a sladkou 
pozorností. Prosinec na nás dýchl vá-
noční atmosférou. Děti připravovaly 
výrobky na Vánoční jarmark, vánoční 
přáníčka a zpívaly koledy. Vánoční ná-

ladu umocnila návštěva kouzelníka, 
kdy se děti nechaly unášet kouzly a 
zapojily se do samotného vystoupení. 
Také nás navštívili čerti a užili jsme si 
čertovský rej v tělocvičně. Před vánoč-
ními prázdninami jsme pořádali VÁ-
NOČNÍ DÍLNY a  JARMARK, které-
ho se hojně účastnili i rodiče. V lednu 
jsme pořádali akci k  MEZINÁROD-
NÍMU DNI LACHTANŮ A VELRYB, 
kam byla pozvaná i  veřejnost. Mile 
nás potěšila účast přes 100 dětí z MŠ 
Čtyřlístek. Děti se zde dozvěděly o ži-
votě a ochraně velkých savců. V únoru 
nás děti okouzlily svými maskami 
na KARNEVALU, kam byla zvaná 
veřejnost. Povídali jsme si s  dětmi 
i  o  Masopustu a  tradicích spojených 
s  tímto svátkem. V  březnu jsme se 
s  blížícím jarem připravovali na  Ve-
likonoce a  VELIKONOČNÍ DÍLNY, 
kde si děti s  rodiči vytvářeli jarní vý-
zdobu. Bohatá účast byla i  na  VELI-
KONOČNÍM JARMARKU, kde se 
děti prezentovaly svými výrobky, které 
si mohli návštěvníci zakoupit. Zhléd-
li jsme vystoupení dětí, ale měli jsme 
i možnost si uplést pomlázku nebo vy-
tvořit jarní dekoraci. V dubnu jsme se 
přenesli do časů INDIÁNŮ a vyzkou-
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1. května kolem jedenácté večer ožilo ospalé Masarykovo náměstí 
hlaholem natěšených žáků naší školy a jejich rodičů. Odjížděli jsme 
na tradiční zahraniční zájezd. Letos jsme měli namířeno do Belgie. 
Zcela novým autobusem se všech 29 našich deváťáků a osmáků 
spolu s 20 dětmi ze ZŠ Šestajovice přes noc přeneslo na Památník 
bitvy u Waterloo. Dlouhým sezením ztuhlé nohy jsme více než 
dostatečně protáhli vyběhnutím 226 schodů, vedoucích na vrcholek 
památníku k monumentální soše lva. Foťáky se začaly plnit prvními 
fotkami. Odpoledne jsme trávili v Bruselu. Čekalo nás známé 
Atomium a park Mini Europe s miniaturami významných evropských 
staveb. Všichni byli zvědavi, jaké stavby budou prezentovat Českou 
republiku. Typovali jsme Hradčany, Hlubokou, Český Krumlov, Telč,… 
Nakonec byli všichni tak trochu zklamáni – budova Staroměstské 
radnice s Orlojem byla sice vypracována do nejmenších detailů, 
ale bez Staroměstského náměstí kolem jsme ji jen těžko poznávali 
a naprosto ztratila atmosféru, která kolem ní v reálu panuje. Jinak 
bylo ale odpoledne vskutku parádní, a to včetně počasí. Večer jsme 
se ubytovali v hotelu v okolí Bruselu a dobrovolníci vyrazili společně 
do pizzerie na večeři. Pak jsme padli do postelí.

Druhý den brzy ráno jsme opět vyrazili do hlavního města 
Belgie, projeli kolem sídla Evropské unie a Rady EU, a poté jsme 
se vnořili do malebných uliček starého Bruselu a na údajně 
nejpůvabnější náměstí na světě – Grand Place. Dalším cílem 
cesty bylo překrásné město Gent a první obchůdky s klasickými 
belgickými čokoládami, pralinkami, vaflemi, … Dospělí členové 
naší výpravy nezapomněli ochutnat i proslavené belgické pivo. 
V odpoledních hodinách nás při přejezdu do stavebního skvostu 

Belgie – Bruggy chytil silný déšť a projížďka otevřenou loďkou 
po starých kanálech slibovala velice mokrý zážitek. Před Brugami 
se však jako mávnutím kouzelného proutku obloha rozjasnila, 
začalo svítit slunce a Bruggy se nám zdály překrásné. Při plavbě 
loďkou panovala přímo euforická nálada. Pozdě večer jsme zcela 
uondáni ale plni zážitků opět padli do postelí bruselského hotýlku.

Třetí den jsme měli na plánu zcela odlišný program. Odjeli jsme 
do oblasti Ardenských hor a navštívili jsme jednu z nejznámějších 
jeskyní na našem kontinentu – jeskyni Grottes de Han. Její výzdoba 
i vnitřní prostory byly vskutku velkolepé. Za krásného slunečného 
počasí jsme absolvovali prohlídku Safari parku, kde jsme na 250 
hektarech téměř nedotčené přírody mohli pozorovat zvířata, žijící 
v jejich přirozeném prostředí (vlci, kopytníci, medvědi, rys…).

Po posledních nákupech a „párkové seanci“ jsme kolem sedmé 
večer vyrazili zpět do ČR. Do Říčan jsme dorazili kolem půl šesté 
ráno, notně zmoženi, ale plni neopakovatelných zážitků.

L. Prchalová a Z. Čásenská 

TRAdIČNÍ zAhRANIČNÍ 
zájEzd I. zŠ ŘÍČANY

jARNÍ SpORTOvNÍ úSpěChY
V březnu se dívky 6. – 9. ročníku zúčastnily turnaje v přehazované 
v rámci projektu PATRIOT. Turnaj se odehrál v ZŠ Bezručova. 
Družstvo mladších dívek suverénně zvítězilo, družstvo starších 
dívek obsadilo 3. příčku.

V dubnu se opět v ZŠ Bezručova konalo okresní kolo Odznaku 
zdatnosti olympijských vítězů. V soutěži družstev (4 dívky a 4 
chlapci) jsme se umístili na skvělém 3. místě. V soutěži jednotlivců 
v kategorii dívek – 6. ročník zvítězila Klára Válková. V kategorii 

chlapců – 6. ročník obsadil 3. místo Jan Šimunič, stejného 
umístění dosáhla v kategorii dívek – 8. ročník Marie Šimuničová. 
Soutěž Odznaku zdatnosti probíhá napříč celou Českou republikou. 
Žáci naší školy si jednotlivé disciplíny plnili v rámci hodin tělesné 
výchovy a nejlepší byli vybráni na okresní kolo.

Naše sportovní úspěchy jsme završili na turnaji ve stolním tenisu. 
Turnaj uspořádal na konci dubna Říčanský školní parlament. 
Tým sestavený z  chlapců 6.–9. ročníku jasně zvítězil.

Zuzana Čásenská

masarykovo klasické gymnázium
Blahopřejeme všem žákům, kteří 
úspěšně vykonali přijímací zkouš-
ku do  primy našeho gymnázia. 
Na nové primány se moc těšíme. 
VÝZVA PRO ABITURIENTY 
MASARYKOVA KLASICKÉ-
HO GYMNÁZIA 

Prosíme všechny naše abiturienty o  spolupráci na  chys-
taném almanachu k  25. výročí založení MKG. Jedná se 
nám o  cenné informace o  vašich úspěších profesních či 
lidských po ukončení školy. Jedná se nám především o ob-
dobí absolventů 1995–2010.
Předem děkujeme za zájem a informace.
tel. 323 632 590, mobil. 602368949 MKG
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ZŠ Nerudova
Projekt Zdravé zoubky 
v Nerudově ulici
Na  počátku letošního roku se naše 
škola zapojila do  projektu Zdravé 
zoubky, jehož hlavním organizátorem 
byla společnost DM drogeriemarkt.
Ač se to nezdá, zubní kaz zůstává i 
ve třetím tisíciletí nejrozšířenějším 
infekčním onemocněním. DM pre-
ventivní program „Veselé zoubky“ je 
zaměřen na děti 1. tříd základních 
škol. Projekt „Zdravé zoubky dětem“ 
vznikl jako rozšíření projektu „Zoub-
ky jako perličky“. Náplní projektu je 
preventivně-interaktivní program, 
který je rozvržen do několika bloků.
Součástí edukační hodiny bylo letos 
také DVD s metodickým programem 
pro interaktivní tabule, do kterého 
se děti aktivně zapojily a nenásilnou 
a atraktivní formou byly tak vtaženy 
do diskuse.V rámci předmětu prvou-
ka byly děti seznámeny s tématem – 
„Jak zoubky fungují, jak rostou, jak 
vzniká zubní kaz a čím vším tomuto 
předcházet“.
Následně při projekci filmu „Jak se 
dostat Hurvínkovi na zoubek“ si žáci 

svým vlastním kartáčkem pod ve-
dením dospělých (učitel + asistenti 
pedagoga) vyzkoušeli na sobě zásady 
správného čištění. 
Při příležitosti „Dne zdravé výživy“, 
jsme si pojmenovali různé druhy 
tropického i  domácího ovoce a  poté 
si děti pochutnaly na  ovocném salá-
tu z  těchto plodin.  Tento den je již 
opakovaně organizován na naší škole 
v rámci EVVO.
Výtvarná a  zároveň poslední část 
projektu spočívala ve  školní práci 
a  domácí přípravě žáků. Na  bílou 

plochu děti nakreslily tuší obličej. 
Ten byl rozdělen na  dvě poloviny: 
jedna polovina znázorňuje potraviny 
a přípravky, které jsou pro chrup pro-
spěšné a  druhá část opak. Žáci měli 
za  domácí úkol nashromáždit obaly 
potravin a přípravků. 
Součástí celého projektu byla i práce 
s  pracovním listem, který byl vytvo-
řen společností.
Touto formou zároveň moc děkujeme 
dané společnosti za užitečné dárečky, 
které byly všem žákům předány.

J. Rosůlková 

Rekonstrukce budovy 
gymnázia
Vážení přátelé našeho gymnázia, 
ráda bych vás informovala o rozsáh-
lé rekonstrukci budovy gymnázia, 
která započne koncem června 2015. 
Budou vyměněna všechna okna a bu-
dova  bude (včetně půdních prostor) 
také zateplena podle současných 
norem. Rekonstrukcí projdou i vstu-
py do  školy, především z  nádvoří 
si zchátralý vstup zaslouží opravu. 
Jedná se o významnou událost, a sto-
jí tedy zato si připomenout, jak vše 
začalo… Znění celého článku, kde 
ředitelka gymnázia informuje podrob-
ně o  rekonstrukci budovy,   najdete 
na webových stránkách školy: 
http://bit.do/rekonstrukce_gyri

Anna Martinková, ředitelka školy 

Kvinta na exkurzi 
v Temelíně
V pondělí 27. 4. na-
vštívila třída kvinta 
jadernou elektrár-
nu Temelín. Kromě 
výborně vybaveného informačního 
centra, kde jsme zhlédli film o princi-
pu výroby elektrické energie v jader-
né elektrárně, viděli mlžnou komoru 
a  modely různých zařízení nebo si 
mohli vyzkoušet moderování štěpné 

reakce, jsme navštívili také přís-
ně střežené prostory samotného 
areálu elektrárny. Po  důkladné 
kontrole jsme mohli vstoupit 
nejen do  venkovních prostor, 
ale také do  strojovny. Helmu 

na hlavu, nasadit špunty do uší, sun-
dat přebytečné oblečení (přeci jen se 
teplota v okolí parogenerátoru pohy-
buje kolem 40 °C) a jde se. Měli jsme 
štěstí – díky odstávce druhého bloku 
elektrárny jsme kromě klasických za-
řízení viděli ještě starou odstavenou 
a  dokonce také zcela novou nablýs-
kanou turbínu. Vidět tyto prostory 
a obrovská zařízení v chodu se jen tak 
někomu nepoštěstí! A jak řekl v jedné 
divadelní hře Jára Cimrman: Kama-
rádi, stálo to za to! 

H. Porschová zd
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Poznávací a jazykový 
zájezd do Velké Británie
Stalo se již tradicí, že každý rok na jaře 
pořádá Gymnázium Říčany pro stu-
denty nižšího gymnázia ve  spolupráci 
s  cestovní kanceláří Student Agency 
poznávací a  jazykový zájezd do  Velké 
Británie. Studenti mají možnost poznat 
místa, o kterých se učí ve škole, rozšířit 
své jazykové znalosti a především pou-
žívat angličtinu v reálných situacích při 
rozhovoru s místními obyvateli.
V  letošním roce se zájezd konal 
3.–10. května. 46 studentů a  3 pe-
dagogové tentokrát zamířili na seve-
rozápad Anglie do  hrabství Devon, 
známého především malebnými ves-
ničkami a překrásnou přírodou.
První zastávka byla ve  známém uni-
verzitním městě Oxford, kde jsme se 
prošli městem a navštívili jednu z nej-

významnějších kolejí zvanou Christ 
Church College. Poté následovala pro-
hlídka Pitt-Rivers Museum, což je jed-
no z  nejlepších etnografických muzeí 
na světě, a nechyběl ani čas na nákupy.
Další den jsme měli zastávku v  histo-
rickém městě Bath, které proslavily 
zejména dobře dochované lázně z doby 
římské, a pak jsme již směřovali do po-
břežního městečka Ilfacombe, které se 
stalo na další tři dny naším domovem.
Studenti byli ubytováni v místních rodi-
nách a každý den dopoledne se zúčast-
nili výuky angličtiny v  místní jazykové 
škole. Odpoledne následovaly výlety 
do okolních obcí a krásné přírody. Měli 
jsme možnost obdivovat mořské pobře-
ží s divokými útesy i kopce s pastvinami 
plnými oveček. Za  zmínku stojí také 
výlet do  rybářské vesnice Clovelly, kde 
na nás dýchla atmosféra 19. století.
Před návratem do  České republi-

ky jsme ještě strávili celý jeden den 
prohlídkou Londýna, který si někteří 
studenti mohli prohlédnout i  shora 
při jízdě na obřím kole London Eye.
Po  poněkud únavné cestě autobusem 
domů jsme se vrátili do Říčan oboha-
ceni novými zážitky a  vzpomínkami 
na hezké prostředí, milé hostitelské ro-
diny a výborné učitele z jazykové školy, 
ale i ochotné a vstřícné řidiče autobu-
su a  našeho průvodce, který po  celou 
dobu poskytoval zasvěcené informace 
o místech, která jsme navštívili.

J. Stiborová

Exkurze kvarty 
do geoparku 
a do „podzemí“
Díky paní profesorce Řehákové,  kte-
rá nás vyučuje biologii, a  naší třídní 
profesorce paní Zarachovské jsme 
měli možnost navštívit geopark. Zce-
la nový areál, rozkládající se na býva-
lé zahradě 1. základní školy v  Říča-
nech, pro nás byl obohacením výuky 
ke konci školního roku.
Počáteční dojem z areálu byl překvapi-
vý. Hezky upravené a  interaktivní pro-
středí jsem nečekala. Na  první pohled 
jsme poznali křemeny, žuly a čediče. Ale 
když jsme se po areálu prošli, našli jsme 
i břidlice a jiné zajímavé horniny, různé 
byliny, zkameněliny, jezírko a další zaří-
zení související s činnostmi geologa.

Po krátké přednášce o horninách jsme 
se posunuli dále po  dřevěné cestič-
ce, která procházela celým parkem. 
Zpracovávali jsme nové informace 
a  hned jsme dostávali další – napří-
klad o zkamenělinách, které nás velice 
zajímaly. V  druhé části exkurze jsme 
se dostali do geologické pracovny, kde 
jsme si ukázali, co se dá s nalezeným 
minerálem nebo horninou dělat. Kdo 
si přinesl nějaký kámen, nechal si ho 

rozříznout a  obrousit. Potom jsme si 
ukázali řezy horninou, které byly tlus-
té pouze setiny milimetru. Jako aktivi-
tu jsme si mohli vybrat buď rýžování 
granátů, nebo odlévání zkamenělin.
Po  prohlídce geoparku jsme se pře-
sunuli do  muzea, kde jsme navštívili 
výstavu s názvem Pod zemí. Tam jsme 
se dozvěděli mnoho zajímavého hlav-
ně o rostlinách, houbách a živočiších. 
Nejvíce mě zaujalo podhoubí, které 
na  jednom metru krychlovém půdy 
může mít vlákna dlouhá desítky me-
trů. 
Podle mě se exkurze do  expozic ří-
čanského muzea vydařila a  každý 
z nás se určitě dozvěděl něco nového. 
Exkurze se mi líbila, snad jen počasí 
mohlo být teplejší.

Anežka Rohlíčková, kvarta

Úspěchy našich studentů
Koncem dubna se konaly další okres-
ní a  krajské soutěže, ve  kterých byli 
naši žáci úspěšní. V  okresním kole 
biologické olympiády v  kategorii D 
se na  předních místech umístily žá-
kyně sekundy, 4. místo obsadila Eva 
Plešingrová a  3. místo Kateřina 
Podlucká, která nás bude reprezen-
tovat v krajském kole. Držíme pěsti!
Zastoupení jsme měli i v okresním kole 
biologické olympiády  kategorie C. Nej-

lepší vědomosti zde prokázali žáci kvar-
ty. Jakub Neuhöfer obsadil 2. místo 
a  Berenika Richterová 3. místo. Oba 
nás reprezentovali i  v  krajském kole, 
ve kterém se Jakub umístil na 6. místě.
V  krajském kole Středoškolské od-
borné činnosti, tzv. SOČ, se septimán 
Jan Klička umístil na 3. místě a Ve-
ronika Kúdelová, také žákyně septi-
my, na 5. místě.
Všem studentům děkujeme za příklad-
nou reprezentaci školy! dř

Poděkování
Chtěla bych touto cestou poděkovat 
všem pracovníkům Muzea Říčany 
za  velmi vstřícné jednání i  za  profe-
sionální přístup a  těším se na  další 
spolupráci.
Velký dík připojuji i Šárce Stoszkové, 
ředitelce Mediálního a komunikační-
ho servisu Říčany, o. p. s., a editor-
ce Kurýru Nikole Žbirkové za jejich 
obětavost a trpělivost při korekci na-
šich příspěvků. dř

42 texty.kuryr@ricany.cz



ze života škol(ek)

V červnu se těšíme na děti a peda-
gogy z  hudební školy v  německém 
Borkenu!
Poslední týden v  červnu, 22.–25. 6. 
2015, navštíví ZUŠ v  Říčanech děti 
a pedagogové z hudební školy v Bor-
kenu.  Obě školy navázaly spolupráci 
v  září 2014, kdy se děti z  ,,Dechové 
sedmičky“ ze ZUŠ v Říčanech před-
stavily na hudebním festivalu v Bor-
kenu a  byly skvěle přijaty zdejšími 
rodinami. Byly to opravdu krásné 
dny a doufáme, že v červnu to dětem 
z Borkenu oplatíme.
Co nás čeká? Každopádně dva spo-
lečné  koncerty. Jeden se uskuteční 
v  úterý 23. 6. 2015 od  19.00 hodin 
v kostele sv. Petra a Pavla v Říčanech, 
kde proběhne  KONCERT STARÉ 
HUDBY, na němž vystoupí Komorní 
orchestr ZUŠ Říčany s  dirigentem 
Josefem Brázdou a  soubor historic-
kých nástrojů SALTARELLO, jehož 
umělecká vedoucí je Claudia Senft z  
Musikschule Borken.
Druhý KONCERT POPULÁRNÍCH 
MELODIÍ se uskuteční ve středu 24. 
6. 2015 od  19.00 hodin v  KC Labuť 
v  Říčanech. V  první části koncertu 
vystoupí Jugendsinfonieorchester 
Musikschule Borken pod vedením 
dirigenta Benno Rickerta a v druhé 
části koncertu zahrají klasické, muzi-
kálové i filmové skladby  žáci ZUŠ Ří-
čany a Musikschule Borken ve společ-
ném velkém symfonickém orchestru 
pod taktovkou dirigenta  Jiřího Od-
cházela. 
Děti budou ubytovány v  rodinách 
a určitě zde bude čas alespoň částeč-
ně poznat náš životní styl a bude zde 
i prostor pro konverzaci.
Ale nejen hudbou živ je člověk. Pro 
děti z  Borkenu máme naplánovanou 
ještě prohlídku Prahy, návštěvu 
velkopopovického pivovaru nebo 
hvězdárny v Ondřejově. Je toho hodně, 
co bychom chtěli ukázat, ale ve dvou 
dnech se nedá stihnout vše. Doufáme, 
že spolupráce bude pokračovat i nadále 

a že to nebude poslední návštěva bor-
kenských muzikantů v Říčanech.
Projekt ,,HUDBA NEMÁ HRA-
NICE“ je realizován ve  spolupráci 
s  Koordinačním centrem česko-ně-
meckých výměn mládeže Tandem 

za  podpory MŠMT, pod patronací 
místostarostky města Říčany Hany 
Špačkové a finančně podpořen měs-
tem Říčany.

Iveta Sinkulová,  
ředitelka ZUŠ Říčany

Hudba nemá hranice

Soubor historických nástrojů SaLTarELLO. 
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ze života škol(ek)

Jakkoli to vypadá, že se v  červnu už 
školní rok chýlí ke  konci a  činnost 
škol se pomalu uchyluje do  prázd-
ninového režimu, v  zušce tomu tak 
není. Ba naopak. Hlavní akce celé-
ho roku – návštěva dětí a  pedagogů 
z Borkenu v Říčanech – nás čeká prá-
vě na konci školního roku. 
Není to ovšem akce jediná, během 
celého června proběhne ještě několik 
dalších koncertů a akcí, na které bych 
vás ráda pozvala.

Pozvánky na akce
Vedle interních a  třídních koncertů  
proběhne 15. června 2015 v  17.30 
v  Kulturním centru Labuť  ABSOL-
VENTSKÝ KONCERT, na  němž se 
představí nejlepší absolventi naší školy 
z  I. a  II. cyklu studia. Závěr koncertu 
bude patřit symfonickému orchestr 
ZUŠ, který trochu naznačí, jak bude 
vypadat společný koncert s borkenský-
mi dětmi. Dirigovat bude Jiří Odcházel.
18. června 2015 vás dětský soubor 
Mikeš zve do  hradní zahrady k  po-
slechu letního pásma. Zahrajeme si, 
zazpíváme, občerstvíme se, popovídá-
me si a popřejeme si hezké prázdniny. 
Vystoupení je věnováno jako poděko-
vání všem rodičům, kteří s námi spo-
lupracují. Moc si toho vážíme!
Do 19. června 2015 probíhá v Tech-

nologické galerii Fakulty strojní 
ČVUT v Praze výstava ,,V hlavní roli 
loutka“. Dojeďte se podívat – pří-
jemný výstavní prostor, milí lidé, vy-
sokoškolské prostředí – to vše dává 
výstavě neopakovatelnou atmosféru.
22. 6. – 25. 6. 2015 nás čeká návštěva 
dětí a pedagogů z Borkenu, a na úpl-
ný závěr roku si připravily naše malé 
i větší tanečnice s paní učitelkou Pavlí-
nou Rézovou pro velký úspěch se opa-
kující Taneční akademii, která pro-
běhne v  KC Labuť 25. června 2015 
v 17.30 hodin.
A pak už jenom  prázdniny…
Gratulujeme

V  dubnu a  květnu proběhly dvě vý-
znamné houslové soutěže. První z nich, 
Mezinárodní houslová soutěž Josefa 
Micky, proběhla v  Praze. Ve  veliké 
konkurenci se prosadila Adélka Hob-
zíková, která získala 4. místo a  Čestné 
uznání. Na Mezinárodní houslové sou-
těži Jaroslava Kociána v Ústí nad Orlicí, 
v  obrovské mezinárodní konkurenci,  
získaly Adélka Hobzíková a Kateřina 
Stocková Čestné uznání III. stupně. 
Obě mladé houslistky jsou ze třídy paní 
učitelky Hany Kutmanové, které tímto 
děkuji za výbornou reprezentaci říčan-
ské umělecké školy.
Iveta Sinkulová, ředitelka ZUŠ Říčany

V  pondělí 27. dubna 2015 proběhla 
v  prostorách Husovy knihovny verni-
sáž výstavy ,,V hlavní roli loutka“, která 
je organizována ZUŠ Říčany společně 
s městem Říčany, Husovou knihovnou 
a Fakultou strojní ČVUT v Praze. 
Tématu se každá zúčastněná škola 

zhostila podle svých možností – na vý-
stavě se proto setkáte např. s loutkami 
papírovými, molitanovými, látkovými 
nebo keramickými. Jsou zde k vidění 
maňásci, marionety nebo javajky.
Na vernisáži loutky také hrály, a to v po-
dání loutkoherecké společnosti Loutky 
bez hranic, která výstavu mile zahájila. 
Oceněné děti si za své výtvarné práce 
odnesly diplomy a poukázku na slad-
ké potěšení do cukrárny.
Výsledkovou listinu najdete na www.
zusricany.cz.
Potěšit se přijďte i  vy do  Technolo-
gické galerie Ústavu strojírenské 
fakulty ČVUT v Praze, kam se výsta-
va od 27. května v 18.00 hodin pře-
souvá, a kde v  tento den loutky ožijí 
a návštěvníky tak čeká překvapení…

Výstava zde pak potrvá do 22. června 
2015.
Děkujeme za finanční podporu měs-
tu Říčany.

Za VO ZUŠ Říčany Helena Dušková

Pozvánky ze základní umělecké školy na červnové akce

Výstava loutek v Husově knihovně

Na fotce zleva 
adéla hobzíková 
a Kateřina 
Stocková.
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Registrujte se do projektu Řídím Říčany
Registrační formuláře k dispozici uvnitř tohoto listu



REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ
Prosíme o vyplnění tohoto formuláře. Údaje poslouží k tomu, abychom
Vám vytvořili uživatelský účet v aplikaci D21, který Vám umožní  
v příštích dvou letech účast na veřejných hlasováních v Říčanech.

JMÉNO A PŘÍJMENÍ

ADRESA TRVALÉHO BYDLIŠTĚ

E-MAIL MOBILNÍ TELEFON

Souhlasím se zpracováním mých
osobních údajů

Souhlasím se zasíláním novinek
města Říčany Datum

Podpis ověřovatele Podpis registrovaného

REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ
Prosíme o vyplnění tohoto formuláře. Údaje poslouží k tomu, abychom
Vám vytvořili uživatelský účet v aplikaci D21, který Vám umožní  
v příštích dvou letech účast na veřejných hlasováních v Říčanech.

JMÉNO A PŘÍJMENÍ

ADRESA TRVALÉHO BYDLIŠTĚ

E-MAIL MOBILNÍ TELEFON

Souhlasím se zpracováním mých
osobních údajů

Souhlasím se zasíláním novinek
města Říčany Datum

Podpis ověřovatele Podpis registrovaného



REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ
Prosíme o vyplnění tohoto formuláře. Údaje poslouží k tomu, abychom
Vám vytvořili uživatelský účet v aplikaci D21, který Vám umožní  
v příštích dvou letech účast na veřejných hlasováních v Říčanech.

JMÉNO A PŘÍJMENÍ

ADRESA TRVALÉHO BYDLIŠTĚ

E-MAIL MOBILNÍ TELEFON

Souhlasím se zpracováním mých
osobních údajů

Souhlasím se zasíláním novinek
města Říčany Datum

Podpis ověřovatele Podpis registrovaného

REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ
Prosíme o vyplnění tohoto formuláře. Údaje poslouží k tomu, abychom
Vám vytvořili uživatelský účet v aplikaci D21, který Vám umožní  
v příštích dvou letech účast na veřejných hlasováních v Říčanech.

JMÉNO A PŘÍJMENÍ

ADRESA TRVALÉHO BYDLIŠTĚ

E-MAIL MOBILNÍ TELEFON

Souhlasím se zpracováním mých
osobních údajů

Souhlasím se zasíláním novinek
města Říčany Datum

Podpis ověřovatele Podpis registrovaného



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

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

Kde se mohu registrovat? 
U dobrovolníku v ulicích, ve sportovních organizacích a spolcích 
Na kontaktních místech (Informační centrum na Masarykově náměstí 
a v rondelu, KC Labuť, DPS Senior, podatelny MÚ, Centrum Na Fialce, 
Muzeum Říčany)

Kde mohu odevzdat svůj hlas? 
V aplikaci D21 
Na papírovém lístku v kontaktních místech



Mezi námi

Ano, znovu vzpomínám na  obyvatele, 
o kterých jsem na stránkách městské-
ho věstníku už psal. Paměť mi přináší 
další detaily a pak – pro mladší čtená-
ře a nově přistěhovavší to třeba budou 
novinky. Snad mi pamětníci případné 
opakování prominou…
Jedním z  nejšikovnějších obchodníků 
na náměstí mého dětství ve třicátých le-
tech minulého století býval Josef (říka-
lo se mu Jožka) Kubec. Pocházel z Tá-
borska, z obce Orlov u Jistebnice. Tento 
muž vnesl přímo revoluci do  zdejšího 
obchodování. Byli jsme zvyklí na  po-
traviny v  krámcích se smíšeným zbo-
žím, ovšem sympatický, vstřícný Jožka 
Kubec si otevřel prodejnu specializo-
vanou na lahůdky. Míval ji vedle Laci-
nova krámku s radiopřijímači, v domě 
na rohu s Lázeňskou uličkou. Později si 
postavil dvojdům v Široké ulici. Přímo 
v obchodě vám upražili kávu – a ještě 
horkou jste si ji mohli odnést domů. 
Podle vlastního receptu nakládali okur-
ky a nabízeli též výborné saláty. Do tajů 
lahůdkářství, zaměstnávajícího asi 
tři prodavače, jsem později nahlédl 
díky mé snoubence Vlastičce, která 
tam pracovala.  Kubecovo podnikání 
ukončila změna poměrů v únoru 1948. 
Ještě předtím, v roce 1947, se Jožkovi 
(který sklízel úspěchy i  jako divadelní 
ochotník) ovšem povedl husarský kou-
sek. Posilněn alkoholem vjel na  koni 
(!) na komunistický bál u Labutě. Kůň 
samozřejmě taneční parket znečistil 
a Rudé právo mělo týdny o čem psát.

Na náměstí popojděme směrem ke kos-
telu. Židovského obchodníka Karla Fi-
šera jsem zmiňoval v Kurýru č. 5/ 2006. 
S kamarády jsme k němu chodili naku-
povat vyřazené filmové pásy, ze kterých 
jsme dokázali dělat báječné „bomby“. 
Film byl tehdy ještě z  hořlavého celu-
loidu. Nacpali jsme ho do  vystřílených 
patron po lovcích (chodili jsme za nimi 
po  polích a  sbírali je) a  pak zapálili. 
Dodnes je mi záhadou, jak jsme tu ne-
bezpečnou hru utajili před dospělými.
Dnešní vietnamská večerka dřív bý-
vala obchodním domem, speciali-
zovaným na  textil a  oděvy, na  jehož 
vývěsním štítu stálo jméno Antonín 
Přerost. Postavil ho pan Přerost starší 
a u jeho syna se učila švadlenou moje 
teta Karlička. Z  vjezdu do  dvora tam 
vznikla snad první obchodní pasáž 
v  Říčanech, kterou v  neděli a  ve  svá-
tek uzavírala mříž. Jako kluk jsem 
tam za tetičkou chodíval, abych na ní 
vyloudil padesátník, utíkal jsem si po-
tom koupit kuličky nebo gumy do pra-
ku. V krámě vládla laskavá atmosféra. 
Tenkrát však, zdá se, byli všichni ob-
chodníci přirozeně laskaví a  slušní. 
Po sametové revoluci dostali původní 
majitelé dům zpátky a paní Přerostová 
mi prodala bundu, kterou jsem nikde 
jinde nesehnal. Dodnes ji mám.
Říčanští měšťané chodívali na  pivo 
do  domu  čp. 73, byla to dřív hospo-
da U  Červených. Adolfa Červeného 
si pamatuji jako staršího pána, který 
špatně chodil. V  bytě v  prvním pat-

ře vystavoval a  prodával jízdní kola. 
Jedno z  nich mi tatínek, těsně před 
patnáctými narozeninami, koupil. 
Byl to jásavě červený polozávodní 
bicykl, s  řidítky tzv. berany. Vybavu-
ji si, že stál 600 korun. Šlo o náplast 
na  smutek, chystal jsem se totiž 
z  domu. Jak už jsem jindy vypravo-
val, 1. září 1939 jsem odjel do učení 
do vesnice Kublov na Křivoklátsku.
Za rohem hospody U Červených (dnes 
kavárny-čokoládovny) se nachází 
plácek, kde vyčníval dům Josefa Ma-
sopusta. Nyní je tam second hand. 
Pan Masopust měl truhlářství a  za-
městnával, tuším, dva dělníky. Ve  vý-
kladech v  přízemí vystavoval výrobky, 
v patře s rodinou bydlel, ve dvoře byla 
dílna. Tady jsem po  vyučení v  červnu 
1942 skládal závěrečné a  mistrovské 
zkoušky. Měl jsem ručně vyrobit před-
síňovou stěnu z leštěného buku. Na ní 
byly ze dřeva vyřezávané háčky, nad 
nimi mřížka na klobouky a dole šuplík 
na hřebeny a kartáče. Týden jsem měl 
na to, abych z materiálu, který mi pan 
Masopust dal, stěnu vytvořil. Hodnoti-
la ji komise Společenstva truhlářů. Bez 
doporučení Společenstva a  bez vyko-
nání tzv. mistrovských zkoušek jste ne-
mohli založit živnost. Já je potřeboval 
k tomu, abych mohl nastoupit na truh-
lářskou průmyslovku do  Prahy. Tam 
požadovali vyučení, rok praxe nebo 
mistrovské zkoušky a stáří osmnáct let. 
Vše jsem tenkrát zdárně splnil.

Zaznamenala Renata Skalošová

NeObyČeJNí ObČANÉ ŘíČAN /30
Vzpomínky Dalibora Hofty

hledám pamětníky 
– vrstevníky, kteří 

stejně jako já pracovali 
za války u p. Solmana 
v továrně na kuličková 

ložiska v Praze–
Dolních Měcholupech.

prosím zanechejte 
telefonní kontakt 

na sebe v infocentru 
na říčanském náměstí. 

Ozvu se vám zpátky.
Děkuji, Dalibor Hofta
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Jožka Kubec na fotografii říčanského 
ochotnického divadla, patrně třicátá léta
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Mezi námi

Festival řemesel a slavnosti bylinek v jarním slunci

Děkujeme všem účinkujícím, kteří se postarali o příjem-
nou atmosféru jarního dopoledne. Byla to Cimbálová 
muzika Milana Broučka, Divadélko Pod čepicí, Taneční 
škola Twist, Mateřská škola Srdíčko, Základní školy Bez-

ručova a  u  Říčanského lesa. Za  profesionální pěvecký 
výkon zaslouží obdiv Ženský pěvecký sbor Urban Ladies 
a  Berenika Selixová, žákyně Elišky Erlichové. Kvalitní 
zvuk zajistil Ondra Pátek. Jitka Bahenská

Voňavá nabídka bylinek i květin

 MaS Říčansko udělilo dalším řemeslným výrobcům certifikáty „regionální výrobek“

Návštěvníky potěšil také pestrý doprovodný programO řemeslné výrobky byl velký zájem

 Velkému úspěchu se těšila přehlídka retro módy návrhářky Mia Bella
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Mezi námi

Partnerská města v roce 2015
Zahraniční aktivity v našem městě se rok od roku rozrůstají 
a rok 2015 je již v plném běhu.
V lednu Komise partnerských měst dohromady se žákovským 
zastupitelstvem vyhlásila fotografickou soutěž pro žáky říčan-
ských škol od 10 do 18 let na téma „Jak vidím své město?“. 
Každý měsíc od  ledna do května fotili žáci z Říčan a našich 
partnerských měst z Anglie, Dánska, Německa a Švédska své 
město dle různých témat. V každém městě budou fotografie 
vyhodnoceny, a  nejlepší se stanou součástí putovní výstavy 
po našich partnerských městech. Chodí nám opravdu zajíma-
vé fotky a už nyní je jasné, že výběr bude těžký. Říčanský vítěz 
poté bude mít šanci navštívit Whitstable v Anglii.
Koncem dubna k nám zavítali naši přátelé z Anglie, města 
Whitstable, aby poznali naše město a kraj a navrhli mož-
nosti další spolupráce. Jejich program byl nabitý velice 
zajímavou  prohlídkou Říčan s Františkem Vrbou a Prahy 
s Vladimírem Polánským. 
V  dubnu také naše město poctili v  rámci projektu „Život 
na kole“ zástupci dánského velvyslanectví, kterým jsme pre-
zentovali aktivity Komise partnerských měst a  naši dlouho-
letou spolupráci s  dánským městem Albertslund. Zástupci 
velvyslanectví byli velice potěšeni a  především překvapeni 
množstvím aktivit, které mezi našimi městy probíhají. V prů-
běhu rozhovoru jsme samozřejmě vyzdvihli to, že celá akti-
vita partnerství, díky níž jsou Říčany součástí, vznikla právě 
v Dánsku, a došlo také na informace o Lidicích – o sousoší 83 
dětí, na jehož vzniku se významně finančně  podíleli právě lidé 
z Albertslundu. Hovořilo se také o možnosti záštity nad různý-
mi projekty, s čímž zástupci ambasády souhlasili.
V květnu vyjedou naši stolní tenisté reprezentovat naše město 
na přátelský turnaj do Borkenu a v červnu k nám zase dorazí 
děti z borkenské ZUŠ, aby nám zahrály společně s naší ZUŠ 
dva koncerty. Všech 22 žáků bude ubytováno v  říčanských 
rodinách. Spolupráce obou uměleckých škol se krásně roz-
vijí po návštěvě naší Říčanské Sedmy v Borkenu minulý rok, 
a doufáme, že i Borkenští si návštěvu Říčan užijí tak, jako naši 

žáci návštěvu  tam. Více informací o této akci najdete na na-
šich webových stránkách http://twinning.ricany.cz.
Poslední srpnový týden bude ve znamení semináře pro ang-
lické tanečníky z Whitstable. Přijedou se učit mladí tanečníci 
různým tanečním stylům do tanečního studia Dance EB Edity 
Broukalové ve spolupráci s TŠ Twist. Těšte se na jejich před-
stavení v nově zrekonstruované sportovní hale.
V  září nás čekají dvě aktivity spojené s  našimi německými 
partnerskými městy. V  Grabow se bude jednat o  oficiální 
uvítání nového starosty do úřadu spojené se znovuotevřením 
nové budovy radnice. Bude to pro nás první oficiální návštěva 
města Grabow a budeme doufat v širší rozvinutí vztahů našich 
měst. Návštěva v Borkenu bude naopak spojena s oficiálním 
rozloučením se současným panem starostou, obohacená 
o účast našich hudebních zástupců ze ZUŠ na místním po-
uličním festivalu hudby a  zároveň prezentací našeho města 
na místním veletrhu neziskových organizací. Obou návštěv se 
zúčastní jak zástupce města, tak naší komise.
Závěrečnou aktivitou každého roku je vždy Konference part-
nerských měst. Letos ji pořádá Whitstable v listopadu 2015. 
Jako vždy shrneme aktivity roku současného a naplánujeme 
aktivity na rok další, sladíme kalendáře a prezentujeme návrhy 
možných společných činností. Pokud byste měly, milé říčan-
ské organizace a kluby, návrhy možných společných aktivit, 
kontaktujte nás prosím na twinning@ricany.cz.

Petra Šmolíková 
Předsedkyně Komise pro Partnerství měst, Říčany
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Děti z  radošovického sídliště a  okolí si nemají kde hrát. 
V  době, kdy všude vyrůstají dětská hřiště jako houby 
po dešti, děti z nového sídliště v Radošovicích takové štěs-
tí společně si pohrát nemají.
Nejbližší hřiště je vzdáleno půl hodiny chůze. Dojet na ně-
které říčanské hřiště autem je jistě řešení. Ostatní děti ale 
mají smůlu, mohou si hrát jenom na asfaltu. Všechny uli-
ce na sídlišti jsou vyasfaltované, v okolí sídliště jsou pouze 
pole, oplocené parcely a další asfaltové komunikace.  
Nezastavěný kus parcely v majetku města o rozloze nece-
lých 400 m2 přitom dovoluje podle ÚP zde dětské hřiště 
vybudovat. Po  několika individuálních dotazech v  prů-
běhu let, které zůstaly bez řešení, občané sídliště v  loň-
ském roce podali petici za  bezpečné místo na  hraní pro 
děti. Zastupitelstvo města Říčany tuto petici projednalo 
a na svém zasedání 3. 12. 2014 realizaci hřiště schválilo. 
Podle zápisu z jednání PM 133/14 a usnesení č. 14-1-006 
město poskytne uvedený pozemek, uvolní na hřiště 50 % 
finančních prostředků a stavbu zrealizuje. Podle odhadu 
bude hřiště stát 128 000 Kč.
Občané se tedy musí podílet na zrodu hřiště finančně dru-
hou polovinou neboli 64  000 korunami. V  rámci sbírky 
jsou příspěvky shromažďovány jako dary na  účtu města 

Říčany prostřednictvím darovacích smluv. Zatím se po-
dařilo vybrat polovinu potřebné částky. 
Realizaci hřiště si vzaly za  své jak paní Ing.  arch. Alice 
Štěpánková, která má na starosti jeho výstavbu, tak i paní 
Eva Kramářová zodpovědná za  darovací smlouvy, obě 
z Oddělení investic městského úřadu.
Děti se už na hřiště těší. Můžete tak u pozemku zaslech-
nout čtyřletou holčičku, jak doslova říká: „Paní, tady ne-
smí pejskové kakat. Tady bude dětské hřiště!“
Můžete-li, pomozte dovybrat dětem potřebnou výši peněz 
a dokončit sbírku co nejdříve. Stačí si přečíst více o pro-
jektu na  webu hristeujezera.webnode.cz a  zavolat paní 
Kramářové na telefon 323 618 119. Jitka Šeborová

Ještě kousek hřiště aneb 
pomozte dětem!
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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 sou-
sedních 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?

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
C
a

Vás srdečně zvou na sérii 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  
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Nekonečné stavební martyrium
Po  souhlasu zastupitelů s  výstavbou ZŠ/MŠ Magic Hill 
na  „slavné“ lokalitě Fialka mám jako člověk přes 20 let 
na  Fialce bydlící pár poznámek. Fialka, kterou máme 
za  plotem, bude místem s  největší koncentrací betonu 
v Říčanech. Něco o historii: nejprve tříetapový plán síd-
liště od firmy RIM Eng. Na ploše 1. etapy je část sídliště, 
druhá se staví. Na ploše 2. etapy je Centrum pro volný čas, 
na ploše 3. etapy bude MŠ/ZŠ Magic Hill. Další projekt 
firmy RIM, Viola je vpravo od Cesty svobody. Pro nás zna-
mená, že roky žijeme těsně vedle stavby, neboť jednotlivé 
projekty na sebe časově navazují. Že se projekt Viola asi 
nerealizuje? Zatím si zde každý developer prosadil svou, 
tak proč ne i tentokrát? Nebylo staveb na toto jedno „Klid-
né místo“ již moc? A jaký je „profit“ nás, roky zde bydlí-
cích? Neustálý hluk, zplodiny, smog, prach, doprava těžké 
techniky. Mnohým sousedům klesla hladina vody ve stud-

ních, ceny okolních nemovitostí šly rapidně dolů. Z  jed-
né strany frekventovaná ulice Politických vězňů, z druhé 
permanentní výstavba a dilema, na kterou stranu je méně 
škodlivé otevřít okno a větrat. Kam dát sušit prádlo, když 
je na zahradě všudypřítomný prach ze staveb? A teď to má 
ještě roky pokračovat? Opravdu si zastupitelé, kteří hla-
sovali pro výstavbu těchto projektů, uvědomili všechny 
důsledky pro nás sousedy? Chtěli by i oni mít stejné letité 
peklo za svým plotem? Pokud by se to týkalo jejich kvality 
života, jejich nemovitostí a  jejich dětí vyrůstajících roky 
v hluku, prachu a smogu, hlasovali by stejně? My sousedé 
jsme zděšeni tím, jak se k  celé věci postavili naši volení 
zástupci. Opravdu naše zastupitele nezajímá názor lidí? 
Až budou další volby a subjekty usilující o vaši přízeň bu-
dou opět tvrdit, že jim jde o život „obyčejných lidí“, a ne 
o zájmy stavebních lobby, uvěříte jim? Uvěříte, že volíte 
statečné lidi, kteří se nezaleknou nátlaku? Že opravdu vo-
líte ty, kterým jde o občany města?  Jiří Bek

Tak nám schválili magic Hill…
Seriál Magic Hill pomalu končí. Škoda. Začínal být humorný, 
byť s  hořkou příchutí. Několikaměsíční tahanice mezi stále 
agresivnějším investorem (vyhrožujícím zastupitelům žalo-
bami) a občany stále unavenějšími z nutnosti opakovat stejné 
argumenty (které nikdo nechce slyšet), měla pitoreskní rozuz-
lení. Na jednání zastupitelstva Říčan dne 15. dubna 2015 jsme 
se v podstatě dozvěděli, že je to vlastně všechno jedno.
Ať zastupitelé rozhodnou o  stavbě jakkoliv, investor si 
prý stejně postaví, co chce. A  také se nám tam přiznali, 
že stavba bez kanalizace, která nejspíš způsobí dopravní 
kolaps, jim také není po srsti. Tak nějak se nám omlouva-
li hned dva zastupitelé Klidného města i pan Michalička. 
Nu, co dělat, když se stavět musí!
Pan starosta Kořen hned na začátku jednání oznámil hoj-
ně zastoupené říčanské veřejnosti, že je ve střetu zájmu. 
A než se někdo stačil konkrétněji zeptat, pan Kořen z jed-
nání doslova zmizel. Hotový „zázrak přírody“…
Tak teď nevím, koho vlastně na radnici zastupuje. Vím ale, že 
klepat na základní kámen a chválit stavbu dřív, než je povole-
na stavebním úřadem, není taktické ani příliš důvěryhodné.
Nakonec tedy všichni zastupitelé za  Klidné město stavbu 

Magic Hill celkem klidně schválili (spolu s ODS). Čestnou 
výjimkou byl jen zastupitel p. Gebauer, kterému občané za-
tleskali, když řekl, že se rozhoduje i o budoucím životě stovek 
občanů v  přilehlém okolí. (Vida, alespoň někdo pochopil, 
o co nám celou dobu šlo!) Proti stavbě hlasovaly i dvě zastu-
pitelky za hnutí ANO. Navzdory výhružkám žalobami od in-
vestorů. A dva další ze sdružení PRO Říčany. Celkem pět…
Nabízí se říct: pět statečných. Ale já se domnívám, že spí-
še pět zodpovědných zastupitelů, kteří hájení zájmů obča-
nů mají na prvním místě nejen při předvolební kampani. 
Prostě nezapomněli, proč jsme si je zvolili.
Prozatímní tečku za tím naším případem přinesl  Říčan-
ský kurýr. Zastupitelka Skrčená v  něm vysvětlila, proč 
hlasovala proti, investorky jí hned – s arogancí jim vlast-
ní – napadly, že ničemu nerozumí. Korunu všemu nasadil 
zastupitel Jírů (Klidné město). Vyznal se, že projekt je 
sporný a chování investora se mu nelíbí. Ale hlasoval pro. 
A sousedé prý nemají mít obavy, protože od teď už měs-
to bude jako ostříž vše sledovat a investor bude vše dělat 
v souladu se zájmy místních a města. Panoptikum města 
říčanského dovršeno.

Tomáš Bílý, předseda spolku
spolek Přátelé Nerudovy ulice Říčany, z. s.

V  posledním čísle Říčanského Kurýru se zastupitel 
za Klidné město p. Jírů vrací k ožehavému tématu posled-
ních dnů – výstavbě školky a školy v lokalitě Fialky u ul. 
Mánesova (tzv. Magic Hill). Je mu jasné, že tato výstav-
ba se u místních občanů netěší velké oblibě a naopak se 
proti tomu bouří. V  tomto článku se vzniklé problémy  
snaží přehodit na bývalé vedení radnice (Mrázová, Musil)  
s tím, že roku 2006 tam povolilo výstavbu bytových domů.
Pan Jírů by si měl nejdříve, než něco napíše, zjistit a urov-
nat základní fakta.  Výstavba na  Fialce byla umožněna 

územním plánem již od roku 1998, tj. o 8 let dříve, než nám 
p. Jírů podsouvá. Naopak v článku přiznává, že pro výstav-
bu Magic Hillu právě Klidné město (KM) změnilo v dané 
lokalitě územní plán. Jenže KM tam jaksi opomnělo dát 
i podmínku regulačního plánu včetně daných a jasných re-
gulativů. Z toho jasně vyplývá, že tzv. „máslo na hlavě“ má 
nynější vedení v čele s uvolněným zastupitelem, který byl 
a je za tvorbu nového územního plánu zodpovědný a v sou-
časné době se radši nechal vyloučit z hlasování o této kau-
ze pro údajný střet  zájmů,  než aby čelil rozhořčeným 

magic Hill – co by nemělo zapadnout ii.

54 texty.kuryr@ricany.cz
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O spravedlnosti
Nemám v úmyslu mentorovat o tom, co znamená uznání 
a respektování práv člověka na základě všelidské morálky.
Jak může být tato nejvyšší etická kategorie legálně zmr-
začena a jaké následky to přináší občanům, to potvrzuje 
moje vlastní zkušenost.
Koncem 60. let, kdy jsem se rozhodl pro stavbu rodinné-
ho domu v lokalitě Kavčí skála, neexistoval  územní plán 
výstavby města. Stavební odbor MěNV mne však ujistil, 
že se tam nadále počítá pouze s  pokračováním původní 
nízké zástavby. První rána však přišla v průběhu 80. let, 
kdy SBD zahájilo výstavbu sídliště. Třípodlažní bloky 
vyrostly převážně na jižní straně od rodinných domů. To 
se mnoha jejich vlastníkům pochopitelně nelíbilo, ale 
v  totalitní době byla šance na  rozumné řešení nulová. 
Nezbývalo,než že jsme si všichni v průběhu času na nové 
podmínky museli zvyknout a život pokračoval.
Druhá rána pak následovala v čase již nynějšího společen-
ského řádu, když stav. úřad povolil provádět na rovných 

střechách bloků obytné nástavby. Tentokrát byla již podá-
na hromadná námitka všech vlastníků, jejichž zájmy nová 
stavební aktivita zasáhla a poškodila.
A  výsledek? Protesty zamítnuty a  investorský záměr re-
alizován. Dalo by se objektivně očekávat, že alespoň dle 
zásady „něco za něco“ bude následně poškozeným vlast-
níkům rod. domů přiznána kompenzace formou sníže-
né daně z  nemovitosti. Důvody jsou dodnes evidentní. 
Nejenže se snížila kvalita bydlení větším zastíněním i blíz-
kým sousedstvím vysokých objektů, nýbrž poklesla tím 
i  tržní hodnota majetku. Namísto toho o  pár let později 
dopadla rána třetí: několikanásobné zvýšení této daně! Co 
dodat? Správný úsudek si každý jistě vyvodí sám.
Ozývá se nespokojenost místních občanů s touto nadměr-
ně vyměřenou daní. Upozorňuje na  to i  obsah příspěvků 
našich spoluobčanů p. Hofty  a  p. Balouna v  lednovém 
a únorovém vydání Kurýru. Zastupitelé by již měli seriózně 
zvažovat, s odhlédnutím od všech dalších zřetelů komunál-
ní politiky, jak zkorigovat daň alespoň v případech, kdy si 
toho explicitně žádá právě spravedlnost. Josef Kubec

občanům. Sdružení Klidné město vládne v  Říčanech již 
pět roků, a tak by asi bylo na místě snažit se hledat chyby 
občas i u sebe, než se pořád vymlouvat na minulost. Před-
pokládám, že vnímavý občan si toho rozdílu bezpochyby 

všimne. Jinak, dle mého soudu, je to v  každém případě 
klasický developerský projekt a přístup města je v této zá-
ležitosti (mírně řečeno) silně nestandardní.

Ladislav Musil

Hezký den, protože jsem vedl většinu jednání měs-
ta s  investory Magic Hill, dovolím si krátce reagovat 
na příspěvky k tomuto tématu. Vezmu to odzadu.
Článek L. Musila – Nemyslím si, že projekt školy 
a  školky, ač soukromých, je „klasickým developer-
ským záměrem“, proti kterému je nutné do  krve 
bojovat. Jistě, není to ani bůhvíjaká dobročinnost, 
i  když městu přeci jen něco přináší. To, že investor 
přistoupil na  tzv. Zásady pro výstavbu včetně pří-
spěvku na  infrastrukturu a  podepsal v  plánovací 
smlouvě další závazky, je ale podle mě důkazem zcela 
standardního přístupu. Nikde jsme neslevili, ač to in-
vestor původně požadoval.
Článek T. Bílého – Přestože si p. Bílého jinak velmi vá-
žím, zde se cítím uražen, stejně jako možná kolega S. 
Jírů či další. Přirovnání k „panoptiku“ mi přijde nefér. 
Několik měsíců jsme se scházeli se zástupci obyvatel 
a snažili se dle jejich přání jednat s investorem. A něco 
se skutečně podařilo díky nim prosadit. Je nutné si 
ale uvědomit skutečnost, na  kterou jsme od  začátku 
upozorňovali. Město nemělo na  výběr, zda stavět, či 
nestavět (soukromý pozemek, územní plán stavbu 
škol povoluje). Město mělo možnost pouze v  rámci 
pozice účastníka řízení dojednat co nejlepší podmínky, 
zejména co se týče řešení dopravy a bezpečnosti. Dle 
mého názoru se podařilo dojednat maximum mož-

ného, což jistě není optimum v rovině přání. Ale to je 
život. Já i ostatní zástupci města máme svědomí čisté. 
Ke „statečnému“ hlasování některých dodám snad jen 
to, že třeba dámy z  jednoho hnutí sdělily, že projekt 
škol jako takový se jim sice vlastně líbí, ale z principu 
budou hlasovat proti, protože je investor naštval. Ne-
vím, zda je toto dvakrát „odpovědné“.
Článek J. Beka – Chápu občany, že jsou unaveni dlou-
hotrvajícím stavebním ruchem, který by nebyl příjem-
ný nikomu z nás. Není ale v moci města, aby jakoukoliv 
výstavbu, která je v souladu s územním plánem a před-
pisy, zastavilo jen z  důvodu, že stavba bude dočasně 
obtěžovat. Když někdo bydlí v  lokalitě, kde jsou sta-
vební parcely, musí počítat s tím, že se jednou zastaví. 
Město hlídá, aby byla zástavba kvalitní a rozumná, což 
se v minulosti bohužel ne vždy dělo.
Článek M. Šmolíka (str. 18) – Autor má pravdu v tvrze-
ní, že bylo lepší se s investorem domluvit, než jít do spo-
ru, kde výsledek byl značně nejistý. Mrzí mě ale, že Míla 
mluví o „problematických částech“ materiálu a „časové 
tísni“. Vždyť materiál byl na  zastupitelstvu 4 měsíce 
a každý ze zastupitelů mohl své připomínky sdělit včas. 
Téměř žádné konkrétní a konstruktivní návrhy nepřišly, 
až před hlasováním několik zastupitelů sdělilo své vý-
hrady ve stylu „to je špatně, mělo to být lépe“. 

David Michalička 
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mAS Říčansko fandí cyklistice
Místní akční skupina Říčansko je akč-
ní ve  všech směrech. Ředitelka Pavlína 
a projektoví manažeři Lída a Aleš vyslyšeli 
výzvu města a zapojili se jako tým do sou-
těže „Do práce na kole“. Skoro každý den, 
pokud to naše práce dovolí, nás můžete 
potkat na  cestách po  Říčansku. Fandíme 
zdravému městu a aktivním lidem! 

Výzva MAS Říčansko
Plánujete rekonstrukci, výstavbu či nákup vybavení pro 
vaši školu, spolek nebo podnikání? Napište nám! Pomů-
žeme vám s  dotacemi. Na  našich stránkách www.mas.
ricansko.eu je ke stažení tabulka PROJEKTY, kterou vy-
plňte a pošlete do konce měsíce. 
Strategii doplňujeme v těchto dnech o konkrétní záměry 
projektů na investice, které obce, školy a školky, neziskov-
ky a spolky, zemědělci i místní podnikatelé plánují na roky 
2016–2020. V MAS Říčansko teď sbíráme a třídíme vaše 

projekty a podle nich nastavíme v tzv. akčním plánu obje-
my peněz dotací. Podle tohoto plánu pak budeme vypiso-
vat od roku 2016 výzvy na finanční podporu. Kdo se teď 
zapíše, bude mít větší šanci na úspěch.

Pan doktor Rýdl říkával, že do Říčan přišel jen s aktovkou 
a začal ordinovat. Netrvalo dlouho a získal si mnoho pa-
cientů. Mnohým lidem zachránil život, a ti mu potom byli 
vděčni až do smrti. Měl hezkou manželku a dva syny. Ten 
mladší byl postižený a pan doktor říkával, že prodělal spá-
lu. Když můj bratr dostal spálu, ihned ho poslal do nemoc-
nice a upozornil, že on to u syna neudělal, a proto skončil 
s těžkými následky. Druhý syn vystudoval medicínu.
V  Říčanech postavil vilu, která tam stojí dodnes. Ale 
hlavně bych chtěla připomenout, jak pan doktor zachrá-
nil Říčany. Když vypukla revoluce, on neváhal a  sná-

šel a  ošetřoval raněné. Měl je ve  své vile „U  Labutě“ 
i na městském úřadě a prakticky nespal. Když se dozvě-
děl, že škola na náměstí je podminovaná, vzal bílý pra-
por a za doprovodu jednoho partyzána a  jednoho Rusa 
šel s Němci vyjednávat. Lidé mu to rozmlouvali, ale on 
jim jen odpověděl, že nikdo jiný to neudělá. Díky panu 
doktorovi stojí škola dodnes. Když se Němci později 
vzdali, bylo jich plné fotbalové hřiště. Pan doktor Rýdl 
svým hrdinským činem zachránil i  Říčany. Věnujte mu 
vzpomínku!

Božena Kadeřábková

Doplnění článku k 70. výročí
Po přečtení letošního květnového čísla si vám dovoluji po-
slat některé doplňující údaje k článku 70. výročí konce 2. 
světové války.
Kromě revolučního výboru byla rozhodnutím Národního 
výboru v Říčanech v květnových dnech vytvořena organi-
zace nazvaná Revoluční prapor posádky Říčany – Rado-
šovice, do které byla nominována řada říčanských občanů.
Můj otec npor. Jaroslav Svoboda byl v  této organizaci 
ve funkci spojovacího důstojníka a velitele spojovací čety. 
Dne 9. května byl vyslán do Uhříněvsi, aby přivedl tanky 
Rudé armády do Říčan. Do Říčan přijel na prvním tanku, 
který je zachycen na snímku poslední strany květnového 
čísla – postava zcela vpravo za věží tanku.
Vzhledem k tomu, že měl na starosti i záznam květnových 

událostí v  Říčanech, vytvořil i  Podrobný deník událostí 
(celkem 40 ručně psaných stránek), který jsem předal, 
spolu s  dalšími 11 květnovými dokumenty, městskému 
muzeu v  Říčanech (zápisy stálé služby u  rozhlasového 
přijímače, složení revolučního praporu, plánek stanoviště 
stráží a  budovaných barikád pro město Říčany, originál 
parte pro vojenský pohřeb padlých v době revoluce v Ří-
čanech, seznam osob spojovací čety, jízdní rozkazy, rozpis 
přídělů svítilen, baterií a cigaret, seznam živených osob, 
seznam tlumočníků pro potřeby posádkového velitelství 
v Říčanech, Výzva o kapitulaci Německa, předaná němec-
ké posádce umístěné v budově školy v Říčanech a origi-
nální pásky na rukáv RG – Revoluční garda). 
Myslím si, že některé tyto dokumenty, nebo jejich části, by 
mohly zaujmout čtenáře Kurýru.

Jaroslav Svoboda

Vzpomínka na mUDr. Jana Rýdla, který svou statečností 
zachránil Říčany
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Dobré Říčany spuštěny!
Prvního května jsme spustili 
nový internetový portál, který 
by rád informoval o  zajíma-
vém dění v  Říčanech a  okolí 
a  zároveň postupně vytvářel 
užitečné projekty, které by 
mohly městu pomoci. Rádi 

bychom sdružovali lidi s dobrými nápady a dávali jim 
na našich stránkách prostor. Chceme informovat ne-
stranně a nezaujatě a zároveň na rozdíl od klasické-
ho informačního serveru aktivně vstupovat do dění. 
Doufáme, že se vám bude náš projekt líbit a že bude-
te naše články s chutí číst. Budeme rádi za jakékoliv 
nápady či připomínky a  samozřejmě jste vítáni se 
do projektu s námi jakkoliv zapojit.

Tomáš Lénárd, www.dobrericany.cz

V  minulém čísle Kurýru jsem si se zájmem přečetl 
pojednání zastupitele Svatopluka Jírů na  téma školy 
Magic Hill. Když odmyslím to, že se mně z  principu 
nezamlouvají soukromé školy, protože výsledkem je to, 
že děti bohatých rodičů mají kvalitnější vzdělání nežli 
děti rodičů chudších, kteří na to nemají, se vším tam 
uvedeným lze souhlasit. Kdykoliv jedu ulicí Politických 
vězňů, vždy mě při pohledu na nové bytové domy na Fi-
alce napadne „ty baráky tam neměly být“.
Když jdu rondelem, vždy mě zase napadne, co je na té ron-
delové vestavbě za 3,5 milionů korun? Čekárna pro cestující 
se dala vyřešit jinak a daleko levněji, informační centrum 
tam umístěné je vytíženo minimálně a strážníka MP, která 
tam má mít služebnu, jsem tam ještě neviděl. Co by tam také 
dělal ? Mohl by sedět a točit mlýnek, na to ale těch strážníků 
máme málo. Prostě bylo to hodně vyhozených peněz.
To první bylo chybou minulého vedení města, to druhé 
zase toho současného. Václav Macinauer

Dovolte mi malou vzpomínku na pana 
Miroslava Šobra, který už naší ulicí 
od 3. května nechodí. Spíš by se slu-
šelo napsat nejezdí, protože ho člověk 
většinou potkal svištícího na růžovém 
kole, ze kterého seskakoval, kdykoliv 
uviděl na  zemi nějaký papírek nebo 
jiný odpadek. Každý poctivě sebral 
a  vyhodil do  koše. Čistotu udržoval 
i na Kolovratské, kde neohroženě za-
metal vozovku a Pán Bůh ví, že se mu 
při tom provozu nikdy nic nestalo. 
Jeho obětavost se projevovala i  v  péči 
o  místní fotbalové hřiště. Svého času 
navštěvoval nekonečná a úmorná jed-
nání zastupitelstva, kde poslušně po-
čkal až do  závěrečné diskuze, aby se 
přihlásil o  slovo, řekl, že by se hřiště 
mělo opravit, a šel domů. S důvěrou, že 

to jednou vyjde. A  aby jenom nečekal 
na celkovou opravu, tak si na vedení vy-
dyndal pár kyblíků barvy a sám natřel 
sedačky na tribuně. Stejně tak se staral 
i o dětské hřiště pod hradem, kde dříve 
natíral prolézačky a houpačky.
Život si ale i jinak uměl užít. Nezapo-
menutelné pro nás pro všechny bu-
dou mejdany ke všem možným a ne-
možným příležitostem, včetně oslavy 
100 let od postavení jeho domu, nebo 
plesy, na  které přicházel o  dost dřív, 
aby, jak říkal, stihl nasát atmosféru, 
ale odcházel se svojí manželkou jako 
poslední a  ještě s  popěvováním, jak 
plují lodi do  Triany nebo proč ros-
te jetelíček u  vody. Vrcholem všech 
plesů pro něj pak byly maškarní so-
kolské šibřinky, kde mohl obléct svůj 

oblíbený kostým námořního kapitá-
na. S  námořnickou čepicí, frčkami 
na saku a černými brýlemi pak začal 
chodit i  v  civilu a  v  lázních mu díky 
tomu salutovaly šarže i mažoretky.
Pane Šobr, děkujeme vám za  všech-
no, co jste nejenom pro naši ulici udě-
lal, a taky za tu neskutečnou srandu, 
co jsme s vámi zažili.

Za všechny místní  
Jitka Wohlgemuthová

Vzpomínka na miroslava Šobra

Dne 24. dubna 2015 zemřela ve věku nedožitých 74 let paní 
učitelka Helena Čejková. 
Pocházela z milované Vysočiny, kde prožila své dětství i mládí. Celý život vzpomínala 
na rodiče a babičku, které opatrovala až do jejich smrti, na svá vysokoškolská studia 
i působení coby profesorky matematiky a deskriptivní geometrie na gymnáziu.
Po přestěhování s rodinou svého syna do Pacova vyučovala na základní škole 
v Radošovicích matematiku a angličtinu.
Jako učitelka byla důsledná a přísná, za to bohužel sklidila spíše kritiku než ocenění.
Pod maskou nepřístupnosti se však skrývala milá a citlivá žena milující přírodu 
a své přátele. Poslední láskou byl její druhý manžel pan Vojtěch Heřman, se kterým 
se seznámila v lázních v Janově u Plzně. Manželství trvalo sotva rok, ale oba, ač 
nemocní, byli vděčni za každý okamžik strávený společně. Oba statečně bojovali se 
svými chorobami, nyní jsou spolu na věčnosti. Andrea Klapálková
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                         Relaxace po práci 
 

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

do okolí Říčan 

Úterý 16.6.2015 v 18.00 
 Oáza Říčany 

Půjčovné koloběžky 80 Kč (Rezervace předem) 

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

Neděle na koloběžkách a vodě 
Z Kamenice na koloběžkách přes Těptín a Horní 
Požáry do Týnce/Sázavou a na lodích do Pikovic 

(Návrat do Kamenice vlakem a autobusem v 18.20) 

Neděle 14.6. 2015 v 9.00 

Půjčovné sportovního vybavení 390 Kč/os.  

(Rezervace předem nutná!!) 

 
 

Informace a rezervace: nakolobezku@seznam.cz, tel. 777 654 089 

mĚSTSKý ÚŘAD 
ŘíČANy HleDá 

NOVÉHO  
PRAcOVNíKA  

NA NáSleDUJící 
POZici: 

Hlavní účetní
Městský úřad Říčany 
hledá pracovníka na 
pozici hlavní účetní. 

Pracovní náplň: 
Účetnictví příjmové 

části rozpočtu města, 
sledování pohledávek, 

zpracování DPH. 

Bližší informace 
získáte na telefonu: 

323 618 129 – 
Ing. Věra Krejčová, 

vedoucí odboru 
finančního, nebo 

tel. 323 618 128 – 
Zdeňka Störzerová, 

personální.

Červnové novinky v infocentru
Do  TIC Říčany na  Masarykově nám. 
přichází stále více turistů ze zahraničí, 
především těch, kteří jsou ubytovaní 
v Oáze. Nabízíme pro ně knihu Osudy 
dobrého vojáka Švejka v němčině. Dva 
díly tohoto světoznámého románu s ob-

rázky Josefa Lady stojí 649 Kč. Mnoho návštěvníků se nás 
ptalo na reprodukce Josefa Lady. Nyní je již máme v prodeji 
a můžete si vybrat ze šesti motivů. Díky grantu na vybavení 
informačního centra v  loňském roce jsme mohli zakoupit 
veliký otočný stojan na mapy. V současné době si můžete 
vybrat z  široké nabídky turistických a  cyklistických map 
nejen z našeho okolí. 
Těšíme se na vaši návštěvu
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Dvakrát stříbrná 
florbalová radost 

Po  roce jsme se 
opět vrátili na čes-
k o b u d ě j o v i c k ý 
m e z i n á r o d n í 
Innebandy cup, 
na  kterém v  loň-
ském roce vybo-

jovala přípravka florbalistů FBC Ří-
čany skvělé a nečekané druhé místo. 
Letos jsme do  bojů vyslali hned 2 
týmy – Elévy (kluci ročníků 2004 
a  2005), tvořené převážně loni 
úspěšnými přípravkáři, a nově 
budovaný tým přípravky (ročníky 
2006 a mladší), pro který to byla 
první velká turnajová zkušenost. 

Přípravka
Do  turnaje jsme vstupovali s  tím, aby 
se kluci herně otrkali a  získali cenné 
zkušenosti. Opravdu jsme nemysle-
li na  přední umístění. Los nám přál 
a  první dva zápasy jsme hráli proti 
slabším soupeřům, se kterými jsme 
si poradili, když jsme každému z nich 
vsítili 3 branky, přičemž sami jsme in-
kasovali v  obou zápasech jen jednou. 
Ve  třetím utkání nás čekal největší 
favorit turnaje z  Kaplice. Přes bojov-
ný výkon jsme prohráli 6:2, a  tak nás 
těšilo alespoň to, že jsme soupeři dali 
první 2 branky na turnaji. Kluci se ale 
lepšili zápas od zápasu a mnohdy nás 
překvapili krásnými kombinacemi. 
Zvyšující se sebevědomí potvrdili i 
v  dalším zápase, kdy porazili obhájce 
loňského prvenství tým Malonty A. 
V posledním utkání prvního dne kluci 
porazili domácí tým Českých Budějo-

vic a průběžně drželi druhé místo, což 
pro nás bylo obrovským překvapením. 
Ale nutno podotknout, že si to plně 
zasloužili. Druhý den jsme v úvodních 
zápasech potvrzovali výsledky prvního 
dne. Vrcholem celého turnaje přípra-
vek bylo zcela jistě naše druhé utkání 
s Kaplicí. Začátek se podobal sobotní-
mu utkání až do stavu 1:4 ve prospěch 
Kaplice. V tu chvíli kluci za mohutného 
povzbuzování přítomných rodičů, ale 
i  ostatních týmů, zaveleli k  úžasnému 
obratu a  utkání dotáhli k  remíze 4:4. 
Fantastický výkon a obrovská radost.
I  přes drobné zaváhání v  dalším utká-
ní jsme uhájili fantastické druhé mís-
to v  turnaji. Radost z  předvedené hry 
a skvělého výsledku umocnily pamětní 
medaile, pohár a dárková taška pro kaž-
dého hráče, ale i krásný a hlavně výbor-
ný dort. Gratulujeme kluci a jen tak dál!

Elévové
12 vyrovnaných mužstev včetně 3 
zahraničních čekalo na  naše kluky 
v  kategorii elévů. Úvod byl nad oče-
kávání slibný, po  výhře nad Herba-
dentem 3:1, Strakonicemi 7:0, do-

mácím Meťákem České Budějovice 
5:2 a Jindřichovým Hradcem 7:3 nás 
čekali němečtí kluci z  UHC Stern 
Mnichov, jednoho z největších klubů 
v Bavorsku. Neúnavným napadáním 
naši kluci donutili německého sou-
peře k  častým chybám, které využili 
ke krásným gólům. Překvapivě hlad-
ká výhra 7:1 nás posunula do finálo-
vé skupiny o 1.–4. místo spolu s Jih-
lavou, Týnem nad Vltavou a nakonec 
i s UHC Stern Mnichov. Tam už byly 
zápasy hodně vyrovnané. Po  vydře-
ném vítězství 4:1 nad Jihlavou naši 
poprvé narazili. Družstvo z Týna nad 
Vltavou je překvapilo svojí obrannou 
hrou v  čele s  výborným brankářem 
a  kluci se za  celý zápas nedokázali 
prosadit. Naopak nešťastně inka-
sovali a  nakonec prohráli 0:3. V  po-
sledním zápase opět proti UHC Stern 
Mnichov, které ale už bylo daleko vy-
rovnanější, se klukům podařilo sou-
peře i podruhé přehrát (3:0) a získat 
tak stříbrné medaile. Nutno všechny 
kluky opravdu pochválit za  příklad-
nou bojovnost, s jakou se pouštěli do 
každého zápasu. Pohár za 2. místo 
si opravdu zasloužíte! Pochvala také 
patří organizátorům, kteří turnaj rok 
od roku připravují. Děkujeme!!

Starší a mladší žáci 
v Kralupech
V sobotu 3. a v neděli 10. května jsme 
se rozjeli na  turnaj Kralupy Open 
2015, aby si kluci zahráli i  s  jinými 
soupeři, než se kterými se potkáváme 
v běžné soutěži. V celodenním turna-
ji 10 týmů obsadili starší žáci osmé 
místo a mladší žáci zůstali těsně pod 
stupni vítězů, když skončili čtvrtí!
Trenéři FBC Říčany, www.fbcricany.cz
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Prezentace spojená s  vernisáží měla 
osvětlit, jakým způsobem mohou děti 
trávit svůj volný čas.
Jak najít k  sobě cestu. Jak si upevnit 
sebevědomí. Jak vnímat svět kolem 
sebe a těšit se z maličkostí. 

Jak filozofii P&F nabídnout jako výukový program 
do školek, škol a volnočasových center. 
Pod záštitou poslance Jaroslava Zavadila, předsedy  pro 
sociální politiku, a  náměstka Ministra školství Jarosla-
va Fidrmuce, se sportovně-kulturní program odehrával 
v Atriu Poslanecké sněmovny ČR.
Pokud i vaše děti by rády okusily kouzlo Parkouru & Free-
runu a staly se novými členy říčanského týmu APDT,  při-
jďte ve čtvrtek 4. června 2015 mezi 16. až 18. hodinou na 
informační setkání do prostor Centra Na Filace, kde se 
dovíte přesnější informace.

Za APDT, Iva Mračková

V pondělí 4. května se Parlament ČR otřásal v základech, když 
se děti z P&F týmu APDT rozhodly předvést, co v nich dříme

KLUB čESKÝCH TURISTů ŘÍčANY – RADOŠOVICE 
POŘÁDÁ

XXXVI. ROČNíK DáLKOVéHO TURISTICKéHO POCHODU

Pytláckými roklemi
sobota 6. června 2015

Délka pochodu: 14, 20, 30, 40, 50 km
Prezentace: od 7.00 do 10.00 hodin bez předchozí přihlášky

Start: před nádražím ČD Říčany
Startovné: dospělí 35 Kč, děti do 15 let a členové KČT 25 Kč
Cíl: na koupališti Jureček v Říčanech 11.00–19.00 hodin, 

kde obdržíte upomínku k pochodu Pytláckými roklemi 

Upozornění: Na všech trasách je možno plnit podmínky 
oblastního turistického odznaku Říčansko.

Informace:  Přemysl Douša
e-mail: kct.ricany@seznam.cz | www.kct-ricany.cz

Pochod je realizován za finanční podpory 
Středočeského kraje

KLUB čESKÝCH TURISTů ŘÍčANY – RADOŠOVICE 
VE SPOLUPRÁCI S PIVOVAREM VELKé POPOVICE POŘÁDÁ

10. ROČNíK TURISTICKéHO POCHODU

Za Kozlem  
do Velkých Popovic
sobota 13. června 2015

Délka tras: pěší trasy – 10, 20 km, cyklotrasy 10 až 44 km 
Start: Říčany nádraží ČD 7.00–9.30 hod.,  
pěší trasa 20 km, cyklotrasa 20 a 44 km, 

Mnichovice zastávka ČD 9.00–12.00 hod.,  
pěší trasa 10 km, cyklotrasa 10 a 22 km  

Startovné: dospělí 20 Kč, děti do 15 let 10 Kč
Cíl: VE VELKÝCH POPOVICíCH JE PRO VŠECHNY TRASY 

OD 11.00 do 16.00 HODIN V AREáLU PIVOVARU 
Informace: www.kct-ricany.cz | kct.ricany@seznam.cz

Na Vaši účast se těší pořadatelé

63



ze sportu

Orientační běh
Ve  středu 13. 
května jsme v  lese 
za  Jurečkem po-
řádali 1. letošní 
závod Pražského 
poháru žactva 

a  zároveň veřejný orientační závod. 
Počasí bylo skvělé, sluníčko a  20 
stupňů, ideální na běhání. Areál kou-
paliště Jureček a nové hřiště u 50. rov-
noběžky (Pražáci byli překvapeni, jak 
v Říčanech tuto zvláštnost pěkně pre-
zentujeme) byly důstojným zázemím 
závodu. Cílem prošlo rekordních 480 
závodníků, z  toho docela dost říčan-
ských „kolemjdoucích“, kteří si přišli 
orienťák zkusit. Takový zájem nikdo 
nečekal, ale jako organizátoři jsme 
obstáli a nával závodníků zvládli.
V  pracovním nasazení jsme si ani 
moc nevšímali našich dětí  z  oddílu 
OB Říčany. A přitom dětí přišlo plno 
a výsledky byly skvělé! V D10 se seřa-

dily za sebou Terezka Pokorná, Mar-
kétka Kotenová a  Ema Růžičková 
na  3.–5. místě (z  15 startujících), 
v  D12 Ema Pračková a  Martina 
Pelantová doběhly na  4. a  5. místě 
(startovalo 25 holek), v D14 o parník 
zvítězila Maruška Vyhnálková (z 18 
holek). V H10 stanuli na stupni vítězů 
Vojta Rožek a  Vašek Hudos – zlato 
a bronz (celkem 43 závodníků), v H12 
si doběhl pro třetí místo Vilda Rožek, 
pro 5. místo Jára Šrámek (celkem 36 
závodníků). A v dospěláckých katego-
riích výborně zaběhli Mikuláš Černo-
horský v  T5 (9. místo ze 130 závod-
níků) a Anička Formánková v T3 (6. 
místo ze 75 závodníků).
V  květnu a  červnu nás čekají hlavní 
republikové závody – žebříčky A  a  B 
a  český pohár štafet. Mikuláš Černo-
horský a  Bára Vyhnálková nás budou 
reprezentovat též na mistrovství repub-
liky na krátké trati v Jáchymově a Bára 
též na mistrovství republiky ve sprintu 
ve Valašském Meziříčí. Držíme palce.

Na závěr chceme vyjádřit poděkování 
firmám Manufaktura a Kasia za pří-
spěvek na veliký oddílový stan. Oddíl 
OB Říčany má dnes již přes 100 čle-
nů, na  závody nás jezdí hodně, tak-
že přístřešek před větrem a  deštěm 
opravdu využijeme. David Rožek

OB ŘÍČANY 201 - VERZE   © ‘MCK‘ 201

B ŘÍČY

Závod 
v orientačním 

běhu může 
být hodně 

náročný
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Atletická 
přípravka na Slavii

Když se naši 
mladí atleti roz-
hodnou závodit, 
tak to stojí za  to. 
Opět jsme zabo-
dovali na  Slavii 

v  Praze. Dne 11. 5. 2015 proběhly 
veřejné závody přípravek. Ve  vel-
ké konkurenci pražských oddílů 
získalo 13 našich závodníků celkem 
9 medailí. A  pokud  nebyla zrovna 
medaile, tak výkony a nasazení stojí 
za pochvalu.
Někteří se, pravda, neumístili 
na předních místech, ale pro někoho  
to byly první větší závody. Děti získají 
zkušenosti a zjistí, že tréninky nejsou 
jen pro zábavu, pokud se chtějí zlep-
šit a něco dokázat.
Doufám, že tato první závodní vlaš-
tovka nám udělá pěknou atletickou 
sezonu. Další možnost zazávodit si 
měly děti 23. 5. 2015 na říčanském 
„Sokoláku“ při JAZ 2015.

Eržika Gärtnerová
Trenér atl. přípravky

Ročníky 2004–06 r. 2007–09
60 m 1. Ondra Šátek 9,41 s 3. Matyáš drobný 10,55 s

2. Jan Boháč 9,42 s
Dálka 1. Ondra Šátek 3,69 m

6. Matěj hercík 3,48 m
11. Jan Boháč 3,42 m
11. Karolína Lacková 3,40 m

Kriket 1. Martina Pelantová 32,65 m 3. Týna Vlčková 16,01 m
3. Terka Láchová 29,08 m 3. Matyáš drobný 26,24 m
8. Bára Vlčková 25,33 m 4. Jan Pelant 25,52 m

800m Martina Pelantová 3:23 s
600m 2. Týna Vlčková 2:31 s

Jan Škarda 3:11 s

Medaile:

64 texty.kuryr@ricany.cz



ze sportu

Fuego na mistrovství ČR
18. dubna na závěr plesové sezony 
se konal již tradiční Fuego ples. Celý 
večer se tančilo, k vidění byly ukázky 
standardních i latinsko-amerických 
tanců v  podání jak juniorských, tak i 
dospělých tanečních párů. Kdo tento-

krát ples nestihl, může se těšit na ten příští.
Naše páry však pilně pokračují v  soutěžení. Na 1. máje 
spousta párů vyrazila pod rozkvetlé stromy, naše páry se 
však vydaly do Prahy na Májovou cenu. Měli jsme zástup-
ce ve čtyřech kategoriích. Nejmladší z  našich zástupců 
v kategorii Junior II latinsko-americké tance byli Tomáš 
Vladarz a Šárka Sasková, protančili se na krásné páté 
místo z celkových třinácti párů. Stejně se umístil pár Petr 
a Petra Duškovi v kategorii D latinsko-amerických tanců. 
Ve třídě B standardní tance se tento pár umístil na 6. mís-
tě z 16 párů. Ve třídě C hájili naše barvy pár Ondřej Hanuš 
a Marie Peltanová, bylo z toho rovněž páté místo. 
8. května se konalo Mistrovství ČR SUT Hobby Dance 
v  Pardubicích, kde nás reprezentoval taneční pár Petr a 

Zdeňka Pánkovi v kategorii Senior Z STT. Celkem bylo 15 
párů, 3 soutěžní kola a z toho vznikl titul 2. vicemistři ČR! 
Petrovi i Zdeňce náleží obrovská gratulace a poděkování 
za reprezentaci. 

máme přebornici kraje 
i vicemistryni ČR

Závěr školního roku 
je tradičně ve  znamení 
závodů. Zatímco starší 
a  zkušenější gymnastky 
absolvují krajské přebo-
ry, ty nejmladší vyráží te-
prve na své první závody. 

V dubnu se konaly krajské přebory ČASPV v Týnci n. S. (no-
minační soutěž pro nadcházející republikové finále) – vel-
kým úspěchem byl postup Agáty Vašutové za ml. žákyně (2. 
místo ze 33) a Jolany Klapkové za st. žákyně (3. místo z 19). 
Obě gymnastky na republikovém finále reprezentovaly 16. 
května TJ Tourist jako jednotlivkyně, zároveň byly členkami
3členných družstev, která reprezentují Středočeský kraj. Star-
ší Jolana se s tímto družstvem umístila na 7. místě z 16 druž-
stev. Agáta se stala spolu s gymnastkami z Bělé a Dobříše 
vicemistryní ČR – z celkového počtu 19 družstev!!!

V květnu se také konal 46. ročník závodů „Dokská kladina“ 
– svůj první závod zde absolvovaly vybrané 4–5leté dívky roč. 
2010, které si vyzkoušely závodní prostředí a atmosféru a sbí-
raly cenné zkušenosti.  Nejlépe si vedla Amélka Žvejkalová, 
která obsadila 2. místo, 4. skončila Claudinka Steier. Pochva-
la patří i  ostatním našim mini gymnastkám – K. Ratajové, 
K. Jirmanové a  B. Štěpáníkové. Další medailové úspěchy 
jsme získaly v ktg. 2009, kterou vyhrála Kamila Procházko-
vá, a na druhém místě skončila Karolína Kuchařová. V ktg. 
2007 se celkovou vítězkou stala Majda Škardová. Na závěr 
byly oceněny nejlepší výkony na kladině/lavičce – pohár za 
nejvyšší známku si odvezla Majda, Kamilka i Amélka.
Krajské přebory ČGF probíhaly v  neděli 17. května v  Ko-
líně. Náš oddíl na takovou soutěž vyrazil po 10 letech, 
kdy byly říčanské gymnastky naposledy registrované 
v  ČGF. A jak jsme si vedly? V  ktg. ZS máme přebor-
nici Středočeského kraje Lindu Procházkovou, 2. 
místo patří Majdě Koudelkové a  3. Tereze Šubrtové. 
V postupové ktg. VS1 jsme měly Lucii Gaždovou a Magda-
lenu Škardovou v  31členném startovním poli – obě holky 
splnily limit pro postup na vyšší VS, Majda navíc vezla domů 
stříbrnou medaili! www.gymnastika-ricany.cz

Vícemistryně ČR ČASPV 2015
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Letošní šachová sezona 2014/15 
soutěží družstev byla ukončena vel-
kým úspěchem mládežnického muž-
stva, které vyhrálo 1. ligu a  postou-
pilo do  nejvyšší soutěže – Extraligy. 
O úspěch se postarali: Martin Vystr-
čil 6,5 bodu (z  9 partií), Josef Ras-
točný 8 (11), Zbyněk Jarý 6,5 (10), 
Anna Zlámaná 9 (11), Marek Otruba 

8 (10), Julie Vilímová 10 (11), Mi-
chal Pastrnek 2 (3).
Úspěšnou sezonu potvrdilo i  další 
mládežnické družstvo „C“, když se 
po  roce do  1. ligy vrátilo. „B“ muž-
stvo skončilo v 1. lize na 6. místě.  
„A“ družstvo dospělých skončilo v 2. 
lize na 8. místě. Celkem se do soutěží 
zapojilo 10 družstev

Zleva Pospíšil, Otruba, Vilímová, Jarý, 
Zlámaná, Rastočný, Vystrčil

HISTORIE klubu 
a Extraliga mládeže

V letech 1992–1995  
pod vedením trenéra 
R. Doležala. V  roce 
1992 se jednalo ještě 
o  federální extraligu. 

Za  družstvo nastupovali: Doležal jun.,  
Chum,  Daneš, Hájek, M. Voráček, Za-
mrazil,  Kůrková, J. Hlavnička, Adámek, 
L. Řeřábková, Černý, Sládek, Hošek. 
V letech 2002–2003 pod vedením tre-
néra  J. Ambrože. Hráči: Malý, P. Fojtů, 
Ambrož jun., Oulovský, J. Fojtů, Ala-
verdyan, Z. Šimurdová,  Brezinová.
V  letech 2006–2008 pod vedením 
trenéra J. Říhy. Hráči: J. Fojtů, Ro-
senbaum, Vašek. Růžička, Jan Vlček, 
Březinová, Říhová, P. Zdeněk, Mora-
vec, Schmalz, Z. Šimurdová. 
V  letech 2008–2009, 2011-2013 pod 
vedení trenéra E. Pospíšila. Vystřídali se 
hráči: Wasserbauer, P.  Zdeněk, M. Po-
spíšil, Nguen, Krejčí, Janouchová, Malá,  
Šembera, Skalický, Stárek,  Alfimov,  
Šourek, Lužíková,  Boček, Franc, Hánl, 
Vokoun, V. Vlček, M. Vystrčil, Rathous-
ký, Štastný, Zlámaná, Vojtěch Růžička.

Jen bronzová v KP 
družstev do 12 let
Za účasti 20 družstev z 13 klubů mlá-
deže do 12 let se konal 1. 5. v sále KC 
Labuť  Krajský přebor družstev do 12 
let. Z  tohoto KP postupují první 2 
družstva do finále M ČR, což se nám 
tentokráte nepodařilo. A  družstvo 
skončilo na  3. místě a  „B“ družstvo 
na 4. místě. Vzájemná remis v 2. kole 
nakonec přinesla nepostupové místo. 

Družstvo tvořilo 6 hráčů a  muselo 
mít mezi sebou jednu dívku a jedno-
ho hráče do  9 let. Sál KC Labuť byl 
zaplněn 150 účastníky KP. 
A družstvo: P. Zemen, K. Otrubová, P. 
Kurek, J. Heger, M. Mačok, J. Šmolík
B družstvo: T. Nykodém, L. Vitvar, 
Š. Jiroušek, M. Strnad, V. Bartoš, K. 
Pastrnková, M. Kudrna.

Zlato a stříbro  
z KP do 8 let
V  neděli 3. 5. se v  Poděbradech  hrál 
Krajský přebor do 8 let. Účast na tuto 

věkovou kategorii byla vysoká. Na star-
tovní listině bylo 44 dětí. Jáchymovi  
Šmolíkovi se podařilo obhájit druhé 
místo z  loňského roku. Tereza Prav-
dová se stala krajskou přebornicí. Mezi 
děvčaty skončila ještě Veronika Myš-
ková na  4. místě. Umístění ostatních 
chlapců bylo také velmi dobré. 9. místo 
Jáchym Němec, 12. Martin Kudrna, 
13. Václav Mráz a 15. Filip Žvejkal.   

Mistrovství ČR 
nejmenších
Mistrovství ČR do 8 let se hrálo týden 
po  KP v  Klatovech. Na  mistrovství 
odcestovala již méně početná výpra-
va. Tereza Pravdová potvrdila svoji 
výkonnost a skončila na 6. místě. V. 
Myšková, J. Němec i F. Žvejkal obsa-
dili místa za první desítkou.   Na star-
tu se prezentovalo neuvěřitelných 89 
chlapců a 20 dívek.

Jaroslav Říha 

Postupujeme do EXTRALIGY mládeže 
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Česko-Slovenská Extraliga 
družstev žen

Akce se koná pod záštitou Ing. Miloše Petery, hejtmana Středočeského kraje

Sobota 27. 6. 2015 10.15 – 14.15 hod. 1. kolo
19.00 – 24.00 hod. společenský večer u příležitosti oslav 

90 let šachu v Říčanech
Neděle 28. 6. 2015 15.30 – 19.30 hod. 2. kolo
Pondělí 29. 6. 2015 9.30 – 13.30 hod. 3. kolo

15.30 – 19.30 hod. 4. kolo
Úterý 30. 6. 2015 9.30 – 13.30 hod. 5. kolo

15.30 – 19.30 hod. 6. kolo
Středa 1. 7. 2015 9.00 – 13.00 hod. 7. kolo

Zveme všechny příznivce šachu do  Kulturního centra Labuť.
Vstup zdarma.

A družstvo – zleva 
Zemen, Heger, mačok, 

Kurek, Šmolík, Otrubová
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TŠ Twist Říčany 
vítězí! 

Šest medailových pozic obsadili naši 
tanečníci na velké mezinárodní sou-
těži v rokenrolu 9. května v Náchodě. 
V  konkurenci českých, polských a 
slovenských tanečníků se naše výpra-
va dočkala až nečekaného úspěchu. 
Zlato získala juniorská dívčí formace 
Madonna. V  akrobatických párech 
ktg. B, kde se už předvádějí salta, 
zase zvítězil pár David Kroulík  – 
Michaela Hronská. Stříbrné medaile 
pro TŠ Twist Říčany v párové ktg. C 
získali Martin Králíček a Petra Ka-
salová (všechno trenéři Jiří a Zuza-

na Boháčkovi). A konečně poháry a 
medaile za třetí místa si odvezla jak 
dívčí formace Royal (tr. Karolína Be-
nešová), tak akrobaté ktg. C: Štěpán 
Uhlík – Veronika Kopečná (tr. manž. 
Boháčkovi a Tereza Valtrová)  i malá 
juniorská formace Twisties (tr. Mi-
chaela Knorrová). Za zmínku stojí 
i skvělý výkon v ktg. B krátce trénu-
jícího páru: Lukáše Rumiana a Sáry 
Burešové, kterým poháry za třetí 
místo unikly jen o neuvěřitelně malý 
kousek 0,6 bodu. Zároveň v Náchodě 
probíhalo MČR v  ktg. Junioři, kde 
krásné 11. místo vytančil Filip Baťha 
s  Terezou Parysovou (tr. manž. Bo-
háčkovi).
Na cestě do Náchoda jsme si uži-
li spoustu legrace, neboť Twist už 
dávno cestuje vždy společným auto-
busem. A nejinak tomu bylo i na cestě 
do Náchoda. Kromě legrace utužíme 
i oddílovou soudržnost.
Hned další sobotu, 16. května,  nás 
čekalo mistrovství ČR ve formacích 

v Praze. A opět jsme získali šest 
cenných kovů! Mistry republiky se 
stali tanečníci z  nové párové senior-
ské (akrobatické) formace RETRO 
(tr. manž. Boháčkovi), vicemistrem 
ČR v  ktg. dívčích formací junior 
se stala Madonna a třetí místo vy-
tančila formace Royal. V  dětských 
dívčích formacích získal TŠ Twist 
Říčany všechna tři medailová místa! 
Zvítězily dívky Queen (tr. Eva Dvo-
řáková), velmi těsně za nimi zůstaly 
Minnies (tr. K. Benešová) a bronz 
braly Babies (tr. Lenka Michaljaničo-
vá a Kristýna Kohoutová). Dokonce 
i bramborové medaile patří „našim“ 
díky formaci Hvězdičky (tr. Lucie 
Mášová a Tereza Malá).

TŠ Twist Říčany, www.tstwist.cz

datum čas sport a kategorie program místo

6. 6. 17.00 kopaná muži A Říčany – Zbuzany stadion Říčany

7. 6. 17.00 kopaná muži B Říčany – Louňovice stadion Říčany

13. 6. 9.30. kopaná žáci ml. Říčany – Příbram stadion Říčany

11.10 kopaná žáci st. Říčany –Příbram stadion Říčany

17.00 kopaná muži A  Radošovice – Strančice stadion Radošovice

14. 6. 10.15 kopaná dorost Říčany – Poříčí stadion Říčany

17.00 kopaná muži B Radošovice – Křenice 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

Přehled fotbalových zápasů v Říčanech – červen 2015
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TANeČNí STUDiO 
DANce eb vás zve  
na TANeČNí SHOW
plnou úžasných vystoupení 
nejrůznějších stylů tance 

V  sobotu 13. června od  17.00 hodin 
ve sportovní hale v Říčanech
Moderuje Heidi Janků. 
Červnová akce, kterou musíte vidět!
www.danceeb.cz

Červencové taneční 
soustředění pro 
veřejnost 
Od 6.–11. 7. 2015
Máte rádi tanec? Chcete, aby si vaše 
dítě zasportovalo a zároveň se přiuči-
lo tanečním základům? 
TS DANCE EB připravilo od  6. 
do 11. 7. 2015 šest dní plných tance 
právě pro vás! 
Trénovat budeme v  nové krásné 
sportovní hale a zrcadlových sálech 
v Říčanech. Připraveni jsou profesi-

onální lektoři tanečních stylů, rozt-
leskávačky, street dance, step-clog-
ging, muzikálová show, baby show 
pro nejmenší, balet, disco dance 
a latino show. 
Neváhejte a ozvěte se na info@dan-
ceeb.cz nebo broukalova@gmail.
com pro více informací! Těšíme se 
na všechny! 
www.danceeb.cz

Fight club Říčany, o. s. 
V  sobotu 27. června 2015 
od  10 hodin proběhne 
ve  sportovní hale Centra 
pro volný čas Na  Fialce 
další turnaj v  graplingu 

Říčanské potahání 2. Grapling je úpolový sport bez úde-
rů a kopů, jehož cílem je ukončit zápas vzdáním soupeře 
na  škrcení nebo páčení. Vstupné diváků je dobrovolné 
a bude zasláno na účet Charity ČR, konkrétně na Vojen-
ský fond solidarity. Svou diváckou účastí tak můžete nejen 
načerpat sportovní zážitky, ale také podpořit dobrou věc.
Přijďte si k  nám zatrénovat – první tři tréninky jsou 
pro každého ZDARMA! 
Více info na www.expeto.cz/fightclubricany/

Těšíme se na vás
Jan Pavlas, předseda sdružení a hlavní trenér

17. květen se kvapem blíží a centrum 
pro volný čas v  Říčanech Na  Fialce 
bude opět hostitelem unikátního 
florbalového projektu pro děti s ná-

zvem Floordays, který si klade za  cíl zkvalitnit výchovu 
mladých florbalistů v České republice. Akce poběží od de-
víti hodin ráno až do přibližně jedné hodiny odpoledne.
Zhruba třicet mladých florbalistů a florbalistek z různých 
klubů Středočeského kraje a  Prahy absolvují tréninkové 
jednotky pod vedením extraligového trenéra a současného 
kandidáta na post juniorského reprezentačního kouče Jana 
Pazdery, českého reprezentačního hráče Tomáše Chrousta 
a finské fyzioterapeutky se zkušenostmi z jednoho z nejlep-
ších týmů světa SSV Helsinky, Kaisy Lind.

Koncept projektu Floordays, jehož autorem jsou Ja-
kub Menhart, Jaroslav Menhart a  právě Jan Pazdera, 
si zakládá na  komplexní přípravě mladých florbalistů 
po vzoru švédského sportovního výchovného systému. 
Snaží se vyvarovat jednostrannému zaměření mladých 
sportovců, koncepčně rozvijí jednotlivé dovednosti 
hráčů a  nezapomíná na  rozvoj koordinace a  zmírnění 
dysbalancí vzniklých z  velkého jednostranného zatí-
žení těla, a to vše pomocí zábavné formy a neustálého 
zapojení co nejvíce dětí.
Projekt běží již od  roku 2013 a  postupně se rozrůstá 
do dalších měst České republiky. Nyní je ale veškerá po-
zornost upřena do Říčan, kde vrcholí poslední přípravy!

Jakub Menhart

Unikátní projekt Floordays v centru Říčan
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v nedìli 21. èervna 2015 od 9 hodin
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Soutìže pro dìti i dospìlé, obèerstvení, vstup volný
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ODDĚleNí PRO DOSPĚlÉ 
Masarykovo nám. 83 
Tel. 323 602 654 
Email: dospele.odd@knihovna.ricany.cz

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

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

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

Virtuální prohlídky na stránkách knihovny

„Dobré jitro z bali“
Tak nazval svůj soubor fotografií p. 
Josef Zavřel, který jej vystavuje v pro-
storách Husovy knihovny. Výstava 
potrvá do 3. července.
Soubor exponátů vznikl na základě 
autorova delšího pobytu na ostrově 
Bali a ve východní Jávě. Návštěvníka 
chce seznámit nejenom s  hlavními 
památkami tohoto nejnavštěvovaněj-
šího indonéského ostrova, ale i s živo-
tem prostých lidí a v neposlední řadě 
s  bohatostí a rozmanitostí přírody a 
zajímavými krajinnými panoramaty.
Bali není pouze turistickým rájem. 
Ostrov má, a v  sobě nese, ducha je-
dinečného kulturního projevu. Je 
také přirozenou oblastí pro tropické 
druhy rostlin. Pohledy na terasy rýžo-
vých polí jsou nezapomenutelné.
„Ostrov Bali mě překvapil nejenom 
přírodními krásami, svou duchov-
ní úrovní, ale i každodenní snahou 
v  oblasti vylepšování sociálních a 
ekonomických podmínek prostých 
lidí. Vyrovnání severu ostrova s  jeho 
bohatším jihem je sice úkolem dlou-
hodobým, ale splnitelným. Píle obča-
nů Bali je toho spolehlivou zárukou!“ 
Tolik autorovo vyznání.

Výstava bude rozšířena i o doku-
mentární snímky východojávských 
sopek IJEN Crater a Mount BRO-
MO.

Expozice je přístupná vždy v otevíra-
cích hodinách knihovny.
Záštitu nad výstavou převzal starosta 
města Říčan Vladimír Kořen.

Prázdninový 
provoz v knihovně
Rádi bychom již nyní, s předstihem, 
informovali, jak budeme mít otevře-
no o prázdninách.  Omezení provozu 

bude relativně malé, v žádném prázd-
ninovém týdnu nebude knihovna po 
celou dobu zavřená. 
V  oddělení pro dospělé budeme mít 
otevřeno v  pondělí až pátek od 8.30 
do 18 hodin, kromě dvou týdnů od 

27. července do 9. srpna, kdy bude 
otevřeno jen v úterý a ve čtvrtek, rov-
něž od 8.30 do 18.
V oddělení pro děti bude celé prázd-
niny otevřeno v  pondělí a ve středu, 
vždy od 8.30 do 18 hodin.

Není to příliš dlouho, co knihovna 
představila svůj zcela nový web, který 
nahradil do té doby používané původní 
stránky. Nyní jsme se rozhodli opět do 
našich stránek zasáhnout. Osvědčenou 

základní strukturu a grafické řešení 
jsme v  zásadě ponechali, k  tomu jsme 
ale přidali další funkce. Hlavní novinkou 
je nabídka virtuální prohlídky knihovny 
a také možnost vyhledávání podle zada-

ného výrazu, běžná funkce, kterou jsme 
na dřívějších stránkách postrádali. Pro 
pracovníky knihovny je zásadní pozi-
tivní změnou rozšíření možnosti úprav 
obsahu stránek – komfortní editace.
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Dívčí válka na zámku berchtold
28. 6. 2015 od 19 hodin
Dívčí válka je jedna z  nejúspěšnějších a  nejhranějších 
divadelních her v  České republice. Její atraktivnost se 
skrývá především v  lehkosti žánru, nadsázce, využitých 
tématech a také v hereckém obsazení.
Autor sám o této komedii říká: „Dívčí válku jsem psal – 
tak říkajíc – českému národu ‚na  míru‘, jde především 
o  jemu blízký styl humoru a  oblasti, kterých se dotýká 
(erotika, politika). Navíc jde o odpočinkový žánr, v jehož 
rámci přinášíme hodokvas těch nejkrásnějších žen, 
kterými naše zubožená vlast disponuje. Já vždy s trochou 
nadsázky říkám – tak bůh vynahrazuje svým milým Če-
chům neúspěchy v tržní ekonomice. O úspěchu Dívčí vál-
ky svědčí naplněné sály po celé naší republice“.
Hra přináší hluboký a  analyzující pohled na  příčiny 
a  podstatu Dívčí války z  naprosto nového zorného úhlu 
a autorova práce s charaktery postav strhne diváka svojí 
vroucností a  upřímnou realitou. Během tohoto velikého 
válečného konfliktu mezi muži a ženami sledujeme snahu 
staroslovanského pěvce Lumíra v  jeho uměleckém tvůr-
čím zápase o naši vlastní, slovanskou Pop music. Do těch-
to dramatických událostí mísí se láska mladičké Šárky 
ke krásnému Ctiradovi, kdy válečný konflikt poznamená 
a tvrdě zasáhne do života této milenecké dvojice.  

PŘIJĎTE SE PODÍVAT NA VYNIKAJÍCÍ 
KOMEDII S NOVÝM HERECKÝM 
OBSAZENÍM
Hrají: Sandra Pogodová, F. R. Čech, Mojmír Maděrič, 
Jiří Štědroň, Miluše Bittnerová, Roman Skamene, Petr 
Jablonský, Petr Martinák, Evžen Hájek, Tereza Šefrno-
vá, Bedřich Maruštík a další.

Vstupenky zakoupíte v  Říčanech v  Infocentru 
na  Masarykově náměstí a  v  Infocentru rondel 
na  nádraží. Obě Infocentra nabízejí vstupenky 
i  na  jiná představení ze sítě Ticket Portal a  Ticket 
Art a rondel je navíc otevřený denně do 18 hodin (vč. víkendu).

Od 11. 6. představí Vladimír Větrovský v galerii Kotelna v 
Říčanech po delší době svoji malířskou a sochařskou tvor-
bu. Umělec, který se kromě malby věnuje ještě sochařství, 
kresbě, litografii a vytváření interaktivních výstav, žije v 
současnosti v jižní Francii a v Říčanech bude možné vidět 
jeho dosud nepublikovanou tvorbu z poslední doby. Malíř 
ve svých obrazech osobitým způsobem reflektuje reálný 
svět, který přetavuje do metafyzických a meditativních 
podobenství. V současnosti se v malbě věnuje rozvíjení 
dvou paralelních cest, z nichž 

jedna formálně navazuje na volnou figuraci a ta druhá 
redukuje formu do hmotných geometrických celků 
složených z mnoha opakujících se částic.  Na výstavě 
v Kotelně se představí právě obě tyto cesty vedle sebe. 
V rámci výstavy proběhne výtvarný workshop pod ve-
dením samotného autora. www.galeriekotelna.cz

„moucha v superpozici“ 
Vladimír Větrovský 12. 6. – 16. 7. 2015
Vernisáž proběhne 11. 6.
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HOP TROP  
– 35 let v původním složení!

 V novém představení sestaveném převážně z tvorby Ladislava Kučery, jeho 

syna Roberta a jeho přátel, zazní například písničky Silver Hill, Valouny a Obchodník 

s deštěm. Nebudou chybět ani známé hity jako je Amazonka, Tři kříže, Jonatán,  

a také vodácké písničky, které vznikly spoluprací souboru se známým spisovatelem 

Zdeňkem Šmídem. Skupina HOP TROP je stálicí na scéně trampské hudby  

už plných 35 let, a od svého vzniku hraje stále v původním složení. HOP TROP 

byl hodnocen na festivalech Porta nejvyššími cenami za interpretaci i autorství 

a v roce 1988 se stal držitelem Zlaté Porty. Za album, vydané GZ Loděnice  

v roce 1990 s názvem „Hop Trop II“, byly hudebníkům předány „ZLATÉ DESKY“, 

a později „PLATINOVÉ DESKY“. Skupina HOP TROP mnohokrát vystupovala  

v televizních pořadech a její autorské písničky jsou denně vysílány soukromými  

i státními rozhlasovými stanicemi. Přijali je za své trampové, vodáci, a romantici 

se vztahem k cestování a přírodě. Některé zlidověly a jsou vyučovány v základních 

školách. Na svých cestách do USA a Austrálie HOP TROP vystoupeními potěšil 

i české a slovenské krajany. Obsazení: Ladislav HUBERŤÁK Kučera – akustická 

kytara, zpěv Jaroslav SAMSON Lenk – akustická kytara, zpěv Jaromír ŠROUB 

Vondra – kontrabas, zpěv René Cais – zvuk a agenturní činnost.

Koncert se uskuteční 9. června od 20.00 hod. v sále Kulturního centra Labuť.

Jste všichni srdečně zváni!! 

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. 

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

20.00

09

17.30

15

 KONCERT Y 

LETNÍ KONCERT KLAVÍRNÍCH KURZŮ
Út Koncert žáků klavírních kurzů Adély Donátové.

 KONCERT Y 

KYTAROVÝ KONCERT ŽÁKŮ O. PÁTKA
St Doprovodná kapela: Dalibor Mucha – basa, Michal Daněk – bicí, Ondřej 

Pátek – kytara.

 KONCERT Y 

HOP TROP
Út Koncert kapely, která oslavila 35. výročí na pódiu a od svého vzniku 

vystupuje stále v původním složení: Ladislav HUBERŤÁK  Kučera  

– akustická kytara, zpěv, Jaroslav SAMSON Lenk – akustická kytary, zpěv,  

Jaromír ŠROUB Vondra – kontrabas, zpěv.

 VÁ ŽN Á HUDBA 

ABSOLVENTSKÝ KONCERT 
Po Koncert ZUŠ Říčany. 

 KONCERT Y 

IT´S MY LIFE   
St  Letní koncert kytarového kurzu Jiřího Bardy a sboru Bardáček.

 KONCERT Y 

TP FEST 
Po I. ZŠ Říčany – koncert pro rodiče.  

 VÁ ŽN Á HUDBA 

KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ ŘÍČANY
St Tradiční letní koncert.

 SPORT 

ČESKO-SLOVENSKÁ EXTRALIGA 
DRUŽSTEV ŽEN 
So  Klub šachistů Říčany 1925.

19.30

03

Těšíme se na Vaši návštěvu!

18.00

22

info@kclabut.cz

17.30

24

09.00

27

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

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

IT´S MY LIFE
 St 17 / 06 / 2015 – 19.00
  LETNÍ KONCERT KYTAROVÉHO KURZU   
   JIŘÍHO BARDY A SBORU BARDÁČEK.   

Jazykové studio 
Mgr. Sylva Maříková

   ANGLIČTINA, NĚMČINA, FRANCOUZŠTINA,   
  ŠPANĚLŠTINA, ITALŠTINA, RUŠTINA A ČEŠTINA   
  PRO CIZINCE PRO DĚTI I DOSPĚLÉ, VŠECH   
  ÚROVNÍ – INDIVIDUÁLNĚ, SKUPINOVĚ, NEBO  
  VE FIRMÁCH.  

TEL.: 777 122 119, 605 720 366

Kurzy kytary Jiřího Bardy 
a sboru Bardáček

   V ÝUK A HRY NA KYTARU, 2X ROČNĚ VEŘEJNÁ  
  V YSTOUPENÍ, PĚVECKÝ SBOR BARDÁČEK.  

TEL.: 723 704 768

Výuka hry na bicí nástroje

   V ÝUK A HRY NA BICÍ SOUPRAVU PRO  
  ZAČÁTEČNÍKY I POKROČILÉ, PRAVIDELNÁ  
  VEŘEJNÁ V YSTOUPENÍ, KURZY JSOU POD  
  VEDENÍM ZDEŇK A SÝKORY.  

TEL.: 737 198 531

Kurzy klavíru Adély 
Donátové

   V ÝUK A HRY NA KLAVÍR A POPOVÉHO ZPĚVU  
  PRO DĚTI A DOSPĚLÉ. PRAVIDELNÁ VEŘEJNÁ  
  V YSTOUPENÍ.  

TEL.: 733 517 481

Taneční klub Fuego Říčany

   LATINSKO-AMERICKÉ A STANDARDNÍ TANCE.  
  RÁDI PŘIVÍTÁME K AŽDÉHO ZÁJEMCE NEJEN  
  O SPORTOVNÍ TANEC ! 

TEL.: 732 145 206

Klub šachistů Říčany 1925

   3. NEJVĚTŠÍ ODDÍL V ČR S TRADICÍ  
  V ÝCHOV Y MLÁDEŽE. 

TEL.: 603 569 813, 323 606 288

NEBUĎ LABUŤ A  ZAJDI NA KULTURU!
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Zdeňkem Šmídem. Skupina HOP TROP je stálicí na scéně trampské hudby  

už plných 35 let, a od svého vzniku hraje stále v původním složení. HOP TROP 

byl hodnocen na festivalech Porta nejvyššími cenami za interpretaci i autorství 

a v roce 1988 se stal držitelem Zlaté Porty. Za album, vydané GZ Loděnice  

v roce 1990 s názvem „Hop Trop II“, byly hudebníkům předány „ZLATÉ DESKY“, 

a později „PLATINOVÉ DESKY“. Skupina HOP TROP mnohokrát vystupovala  

v televizních pořadech a její autorské písničky jsou denně vysílány soukromými  

i státními rozhlasovými stanicemi. Přijali je za své trampové, vodáci, a romantici 

se vztahem k cestování a přírodě. Některé zlidověly a jsou vyučovány v základních 

školách. Na svých cestách do USA a Austrálie HOP TROP vystoupeními potěšil 

i české a slovenské krajany. Obsazení: Ladislav HUBERŤÁK Kučera – akustická 

kytara, zpěv Jaroslav SAMSON Lenk – akustická kytara, zpěv Jaromír ŠROUB 

Vondra – kontrabas, zpěv René Cais – zvuk a agenturní činnost.

Koncert se uskuteční 9. června od 20.00 hod. v sále Kulturního centra Labuť.

Jste všichni srdečně zváni!! 

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. 

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

LETNÍ KONCERT KLAVÍRNÍCH KURZŮ
Út Koncert žáků klavírních kurzů Adély Donátové.

 KONCERT Y 

KYTAROVÝ KONCERT ŽÁKŮ O. PÁTKA
St Doprovodná kapela: Dalibor Mucha – basa, Michal Daněk – bicí, Ondřej 

Pátek – kytara.

 KONCERT Y 

HOP TROP
Út Koncert kapely, která oslavila 35. výročí na pódiu a od svého vzniku 

vystupuje stále v původním složení: Ladislav HUBERŤÁK  Kučera  

– akustická kytara, zpěv, Jaroslav SAMSON Lenk – akustická kytary, zpěv,  

Jaromír ŠROUB Vondra – kontrabas, zpěv.

 VÁ ŽN Á HUDBA 

ABSOLVENTSKÝ KONCERT 
Po Koncert ZUŠ Říčany. 

 KONCERT Y 

IT´S MY LIFE   
St  Letní koncert kytarového kurzu Jiřího Bardy a sboru Bardáček.

 KONCERT Y 

TP FEST 
Po I. ZŠ Říčany – koncert pro rodiče.  

 VÁ ŽN Á HUDBA 

KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ ŘÍČANY
St Tradiční letní koncert.

 SPORT 

ČESKO-SLOVENSKÁ EXTRALIGA 
DRUŽSTEV ŽEN 
So  Klub šachistů Říčany 1925.

19.30

03

Těšíme se na Vaši návštěvu!

18.00

22

info@kclabut.cz

17.30

24

09.00

27

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

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

IT´S MY LIFE
 St 17 / 06 / 2015 – 19.00
  LETNÍ KONCERT KYTAROVÉHO KURZU   
   JIŘÍHO BARDY A SBORU BARDÁČEK.   

Jazykové studio 
Mgr. Sylva Maříková

   ANGLIČTINA, NĚMČINA, FRANCOUZŠTINA,   
  ŠPANĚLŠTINA, ITALŠTINA, RUŠTINA A ČEŠTINA   
  PRO CIZINCE PRO DĚTI I DOSPĚLÉ, VŠECH   
  ÚROVNÍ – INDIVIDUÁLNĚ, SKUPINOVĚ, NEBO  
  VE FIRMÁCH.  

TEL.: 777 122 119, 605 720 366

Kurzy kytary Jiřího Bardy 
a sboru Bardáček

   V ÝUK A HRY NA KYTARU, 2X ROČNĚ VEŘEJNÁ  
  V YSTOUPENÍ, PĚVECKÝ SBOR BARDÁČEK.  

TEL.: 723 704 768

Výuka hry na bicí nástroje

   V ÝUK A HRY NA BICÍ SOUPRAVU PRO  
  ZAČÁTEČNÍKY I POKROČILÉ, PRAVIDELNÁ  
  VEŘEJNÁ V YSTOUPENÍ, KURZY JSOU POD  
  VEDENÍM ZDEŇK A SÝKORY.  

TEL.: 737 198 531

Kurzy klavíru Adély 
Donátové

   V ÝUK A HRY NA KLAVÍR A POPOVÉHO ZPĚVU  
  PRO DĚTI A DOSPĚLÉ. PRAVIDELNÁ VEŘEJNÁ  
  V YSTOUPENÍ.  

TEL.: 733 517 481

Taneční klub Fuego Říčany

   LATINSKO-AMERICKÉ A STANDARDNÍ TANCE.  
  RÁDI PŘIVÍTÁME K AŽDÉHO ZÁJEMCE NEJEN  
  O SPORTOVNÍ TANEC ! 

TEL.: 732 145 206

Klub šachistů Říčany 1925

   3. NEJVĚTŠÍ ODDÍL V ČR S TRADICÍ  
  V ÝCHOV Y MLÁDEŽE. 

TEL.: 603 569 813, 323 606 288

NEBUĎ LABUŤ A  ZAJDI NA KULTURU!
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2. 6. Říčany 8.30 
–12.30

Prevence proti kouření – Preventivní program pro školy a veřejnost 
na Masarykově náměstí.

do 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.

2. 6. Říčany 17.30 Letní koncert klavírních kurzů – Koncert dětí klavírních kurzů Adély 
Donátové. Kulturní centrum Labuť.

2. 6. Říčany 18.30 Současné dění na Blízkém východě z pohledu židovského a arabského 
občana Izraele – Debata o současné situaci v Izraeli a v sousedních zemích. 
Moderuje RNDr. Mojmír Kallus ve Volnočasovém centru Na Fialce.

3. 6. Říčany 19.30 Kytarový koncert – Koncert žáků Ondřeje Pátka v Kulturním centru Labuť.
5. 6. Štiřín 19.30 Jiří Korn a 4TET – Koncert na Zámku, vstupné 400/500 Kč.
6. 6. Říčany 7.00 Pytláckými roklemi – 36. ročník turistického dálkového pochodu. Trasy 14, 20, 30, 

40 a 50 km, start před nádražím Říčany, cíl na koupališti Jureček. Startovné 35 Kč.
7. 6. Říčany 7.29 Nedělní pochod s Líbou – Turistický pochod Srbsko – Sv. Ján pod Skalou 

– Srbsko, 14 km. Odjezd vlakem z nádraží v 7.29 hod. Rezervace na tel. 
723 513 431 nebo libuse.rohoskova@centrum.cz.

9. 6. Říčany 18.30 Výklad karet, ateismus, křesťanství – čemu věříme? – Přednáška 
Doc. PhDr. Zdeňka Vojtíška, Th.D. ve Volnočasovém centru Na Fialce.

9. 6. Říčany 20.00 Hop Trop – Koncert v Kulturním centru Labuť.
11. 6. Říčany 18.00 Večer s netopýry – Seznámení s běžnými druhy našich netopýrů, jejich zvyky, 

péčí o mláďata, lovem a úkrytem. Ukázka krmení trvale handicapovaných 
netopýrů v muzeu. Vstupné 30 Kč.

12. 6. Říčany 8.45 
–12.00

Den bez úrazu – 6. ročník bezpečnostně preventivní akce pro žáky 3. tříd 
říčanských základních škol. Dětské dopravní hřiště.

12. 6. 
–16. 7.

Říčany Moucha v superpozici – Výstava malířské a sochařské tvorby Vladimíra 
Větrovce v galerii Kotelna. Vernisáž proběhne 11. 6.

12. 6. Kunice 19.00 Pink Floyd – Koncert revival skupiny, vstupné 150 Kč, pro členy Fan clubu 
100 Kč. Zámek Berchtold.

13. 6. Říčany 7.00 Za Kozlem do Velkých Popovic – 10. ročník turistického pochodu, start 
na nádraží Říčany, cíl ve Velkých Popovicích. Startovné 20 Kč, trasy 10 nebo 
20 km, cyklotrasy 10–44 km.

13. 6. Velké 
Popovice

11.00 
–18.00

Den Kozla – Každoroční pivovarské slavnosti v areálu pivovaru, pivní speciality, 
hudební program.

13. 6. Kunice 20.30 Oneman Show Táta – Divadelní komedie o mužích a ženách, ve které se 
každý najde. Představení se bude odehrávat na nádvoří Zámku Berchtold, 
doporučujeme si vzít deky. Vstupné 250 Kč.

14. 6. Mnichovice 11.00 Mnichovická běhna – Běh na Myšlín, Mnichovice, Jidašek a okolí. Trasa 
dlouhá 9 km, pro děti 1,5 km. Start na Šibeničním vrchu.

14. 6. Kamenice 9.00 
–18.20

Sobota na koloběžkách a vodě – Z Kamenice na koloběžkách přes 
Těptín a Horní Požáry do Týnce nad Sázavou a na lodích do Pikovic. 
Návrat do Kamenice vlakem a autobusem. Cena 390 Kč/osoba, rezervace 
na nakolobezku@seznam.cz nutná.

15. 6. Říčany Absolventský koncert – Koncert ZUŠ Říčany v Kulturním centru Labuť.
16. 6. Říčany 18.00 Relax po práci na koloběžce – Společná podvečerní vyjížďka na koloběžkách 

do okolí Říčan od restaurace Oáza. Půjčovné koloběžky 80 Kč.

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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17. 6. Říčany 19.00 Letní koncert kytarového kurzu Jiřího Bardy a sboru Bardáček – Kulturní 
centrum Labuť.

18. 6. Uhříněves 15.00 
–17.00

Kavárenské posezení s dílnou – linoryt – V příjemné atmosféře divadelní 
kavárny Divadla U22 si vyrobíte vlastní raznici technikou linorytu a vyzkoušíte 
si tisk na látku. Vstupné 100 Kč/os.

19.6. Kunice 20.00 ABBA CZ REVIVAL – Koncert popové skupiny na zámku Berchtold, vstupné 
270 Kč, dítě 170 Kč. Nelze rezervovat místa k sezení.

21. 6. Říčany 9.00 Dětský den – 11. ročník oslav Dětského dne na ragbyovém hřišti. Soutěže pro 
děti i dospělé, občerstvení, vstup volný.

21. 6. Říčany 9.00 
–12.00

Tátohraní – Den dětí s tátou (mámou) na Jurečku. Soutěže dětí s rodiči, 
písničkový pořad, nevšední zážitky.

22. 6. Říčany 18.00 TP Fest – Koncert ZŠ Bezručova pro rodiče v Kulturním centru Labuť.
23. 6. Říčany 19.00 Koncert staré hudby – Společné vystoupení ZUŠ Říčany a Musikschule 

Borken z Německa v kostele sv. Petra a Pavla.
24. 6. Říčany 19.00 Koncert populárních melodií

Společné vystoupení ZUŠ Říčany a Musikschule Borken z Německa 
v Kulturním centru Labuť.

27. 6. Říčany 14.00 
–17.00

Říčany v době Karla IV. – Historická slavnost u Říčanského hradu. Ukázka 
hudebních nástrojů, dobové hry, řemesla, šermířské vystoupení a mnoho 
dalšího. Hradní zahrada, vstupné zdarma.

27. 6. Štiřín 20.30 Opera Nabucco – Uvádí Agentura Croce s předními sólisty Národního divadla. 
Vstupné 300–1000 Kč. Zámek.

27. 6. 
–1. 7.

Říčany Česko-Slovenská Extraliga družstev žen – VII. ročník šachové soutěže v Kulturním 
centru Labuť. Začátky zápasů v 9.30 a 15.30 hod. Vstup volný, prosíme o klid.

28.6. Kunice 19.00 Dívčí válka – Divadelní představení na Zámku Berchtold. Vstupné 280 Kč, 
předprodej též v TIC Říčany.
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Výstava: Pod povrchem 
9. května až 16. srpna 
Výstava poodhaluje svět podzemí, předsta-
vuje živou i neživou přírodu: fantaskní sce-
nérie jeskyní, spletité systémy kořenů a ko-
munikační síť podhoubí. Do svých příbytků 
vás zvou pod zemí žijící savci i  bezobratlí. 
Nahlédnete i  do  ukryté historie, odkryjete 
minulost pod chodníky města a  s  trochou 
štěstí můžete nalézt zakopaný poklad. 
Interaktivní scénická výstava, která dává 
prostor dobrodružnému pátrání a  zaútočí 
na naše smysly. Pro děti i dospělé je připra-
vena řada interaktivních úkolů.
Výstava tematicky doplňuje v  tomto roce 
otevřené Didaktické centrum geologie při  
1. ZŠ Říčany. 

Doprovodný program k výstavě:

Večer s netopýry
Čtvrtek 11. června od 18 hodin 
Seznámíte se s  běžnými druhy našich ne-
topýrů, jejich zvyky, péčí o mláďata, lovem 
a úkryty. Dozvíte se, jak zachovávat úkryty 
netopýrů při zateplování staveb nebo při zá-
sazích do zeleně. Proběhne ukázka krmení 
trvale handicapovaných netopýrů.
Přednášet bude Petra Schnitzerová z České spo-
lečnosti pro ochranu netopýrů. 
Vstupné 30 Kč
Pořádá Muzeum Říčany ve spolupráci 
s Ekocentrem Říčany. 

Říčany v době  
Karla iV.
Historická slavnost  
u Říčanského hradu
27. června od 14.00 do 17.00
Ve  14. století Říčany zažívaly 
rozkvět, který byl přerušen až 
husitskými válkami. Připomeňte 
si s námi tuto dobu, seznamte se 
s rodem pánů z Říčan a památka-
mi, které tu po nich zůstaly (hrad, 
kostel).   Přiblížíme si tehdejší 
životní styl (ukázka hudebních 
nástrojů – výroby a jejich použi-

tí, dobové hry – vrhcáby, šachy 
atd.), kulturní úroveň (písař), 
řemesla užívaná při stavbě hradu 
(tesařství, kamenictví) a finanč-
nictví (ražba mincí, rýžování 
zlata). Během odpoledne uvidíte 
šermířské vystoupení a  uslyšíte 
dobovou hudbu.
Akce se koná u Říčanského hradu, 
v hradní zahradě a v areálu Didak-
tického centra geologie u 1. ZŠ. 

Vstupné na akci ZDARMA
Soutěžní karta 50 Kč (umožní 
dětem i  dospělým vyzkoušet si 
některá řemesla aktivně) 
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Ve fondu hudebních nástrojů upoutá malá tahací 
harmonika. Při bližším zkoumání lze zjistit, že byla 
vyrobena v  Československu firmou Invicta. U klá-
ves se nalézá ještě nápis „piccolo accordeon“ (malý 
akordeon). Jedná se o malou dětskou heligonku. 
Firma Invicta v předválečné době v Kraslicích vyrá-
běla kromě harmonik různé dětské hračky (mj. i výu-
kovou stavebnici Invicta, která byla obdobou dodnes 
legendárního Merkuru). Lze se tedy dovodit, že naše 
harmonika byla rovněž vyrobena v Kraslicích ve 30. 
letech 20. století. 
První tahací harmoniky se objevily o století dříve, 
již ve 20. letech 19. století v německy hovořících ze-
mích. Záhy se vytvořilo několik konstrukčních typů. 
V  Čechách se staly harmoniky velmi oblíbené. Na 
přelomu 19. a 20. století jejich domácí výrobci patřili 
mezi světovou špičku. 
Kromě tahacích harmonik existují harmoniky fou-

kací, které se objevily rovněž na počátku 19. století. 
Foukací harmoniky se díky svému malému rozměru 
a snadné přenosnosti staly populární u trampů a dal-
ších skupin vydávajících se na společné výlety.

Martin Hůrka

Ze SbíReK mUZeA
Tahací harmonika

co se děje v kultuře

VýZVA PRO VOlNOČASOVÉ A SPORTOVNí ORGANiZAce: 

Týden volného času a sportu | 5.–13. září
Přihlášky organizací přijímáme do konce června!

Město Říčany a Muzeum Říčany pořádá v září další ročník Týdne volného času a sportu. Týden zahájíme v so-
botu 5. září veletrhem na Masarykově náměstí, kde organizace budou moci představit svou činnost formou 
vystoupení na pódiu nebo ve stánku. Během celého týdne se organizace zapojí s nabídkou ukázkových aktivit 
a akcí pro veřejnost zdarma. Organizace, které se týdne zúčastní, dostanou příležitost se zdarma prezentovat 
v brožuře „Volný čas a sport v Říčanech“, která vyjde jako příloha zářijového Kurýru. 
 Podrobné informace a přihlášky na edita.jezkova@muzeum.ricany.cz, tel: 323 603 161.
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Čtvrtek 25. 6.
PreMONStrÁtSkÁ POCtA Sv. PetrU 
A PAvLU – kostel sv. Petra a Pavla  
od 19 hodin
Petr FiSCher – varhany, kAMiL ČeLikOvSký,  
– basbaryton, Poutní schola
večerem Provází evžeN hANkA

PÁtek 26. 6. 
MArtiN BÁrtA – BArytON , DANA ŠťAStNÁ 
– MezzOSOPrÁN , JiřiNA DvOřÁkOvÁ 
MAreŠOvÁ – vArhANy
ANtONíN DvOřÁk – BiBLiCké PíSNě,  
dále skladby G. F. händela, c. Francka,  
G. bizeta, F. schuberta a G. verdiho 
kostel sv. Petra a Pavla od 19 hodin

SOBOtA 27. 6. 
říČANy v DOBě kArLA iv. – dobová řemesla, 
vystouPení šermířů, rýžování zlata 
PřiPravilo muzeum 
okolí hradu, hradní zahrada a GeoPark 
od 14 do 17 hodin

NeDěLe 28. 6. 
POUtNí MŠe SvAtÁ – kostel sv. Petra 
a Pavla, 9.30 hodin

vyStOUPeNí MíStNíCh SPOLků 
A OrgANizACí – od 14 hodin

řeMeSLNý trh
POUťOvé AtrAkCe
hUDeBNí SkUPiNA rANgerS – 16 hodin

P O ř A D At e L é

Petropavelská
pout v Říčanech

25. – 28. ČervNA 2015

hraje  
hudební skupina

Rangers
28. června  

od 16 hodin



historie v obrázcích

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

uzeu. 
zapůjčené fotografie budou po naskenování v pořádku vráceny m

ajiteli. Přispějete tak k dokum
entaci podoby m

ěsta a okolí. 
Foto: archiv M

uzea Říčany

děkujeme novým dárcům za poskytnutí fotografií dokumentujících drobný prodej v Říčanech. díky tomu můžeme nyní 
na prvním snímku představit trafiku v Široké ulici nedaleko křižovatky s Řípskou ulicí naproti areálu hoftova truhlářství 
(30. - 40. léta 20. století, pohled směrem k centru města). druhá fotografie z přibližně stejné doby zobrazuje prodejnu 
ve zborovské ulici nad nádražím při křižovatce s ulicí Táborskou.


