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David Frydrych 
prezident RC Mountfield Říčany, 
zastupitel města

Milé Říčaňanky, milí Říčaňané, spoluobčané,
posypu si hlavu popelem, že se nám ragbistům letos nepodařilo „protlačit“ Říčany do televizního zpra-
vodajství a na stránky novin. Ano, po dvou báječných letech letos mistrovský titul v ragbyové extralize 
nezískáme. Škoda, protože jsme chtěli završit zlatý hattrick. Ale vážná a dlouhotrvající zranění někte-
rých klíčových hráčů nás nutila improvizovat v sestavách k  jednotlivým zápasům a prostě to nebylo 
ono. Takže snad příště. Nová sezona startuje již na začátku září.

Ale nebojte, o ragby v Říčanech nepřijdete ani v červnu, i když už náš klub nebude hrát o titul. V polo-
vině měsíce se do Říčan sjede ragbyová Evropa. Tedy pro upřesnění, pořádáme společně s fotbalovým 
klubem a Old Boys Praha největší ragbyovou událost, která se kdy v republice konala. Jde o veteránský 
Evropský ragbyový festival (EGORF 2013), kterého se zúčastní více než 800 hráčů z třiceti klubů. Hrát 
se bude v pátek 14. června a neděli 16. června od rána do pozdního večera na našich třech hřištích. 
Do první kategorie nad 35 let bychom mohli nastoupit s naším prvním týmem, tedy pokud by borci 
vykurýrovali zranění, a hned bychom viděli, jestli jsme konkurence schopní i na mezinárodním poli. 
Ve druhé věkové kategorii se představí pánové nad 50 let. Přijďte se podívat. Bude o zábavu postaráno.

Přestože je doba zlá a  je stále obtížnější získávat peníze především pro mládež, nám se to podařilo. 
Naši mladí ragbisté, od přípravek po juniory, dostanou v příštích třech letech tři čtvrtě milionu korun 
od říčanské společnosti Kasia.

Jde o příklad toho, jak by to bylo krásné, možná i snazší, kdyby i další říčanské firmy „investovaly“ 
do zdejší mládeže a sportu. Finance by tak každopádně zůstaly v regionu a všichni bychom věděli, kdo 
komu a jak pomohl.

Rád bych se mýlil, ale při pohledu do městské, ale i státní kasy, se zdá, že právě toto bude možná jediná 
cesta, jak umožnit našim dětem sportovat, nebo se třeba naučit fair play. Protože ragby je hra gentle-
manů.

Po tuhé a dlouhé zimě vám přeji příjemné a teplé léto.

Slovo úvodem
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Krátce z rady 11. 4. 2013
u Rada města souhlasila se zahájením zadávacího řízení 
na veřejné zakázky na sdružené služby dodávky elektrické 
energie a zemního plynu pro město, a to formou zjedno-
dušeného podlimitního řízení s využitím e-aukce. Zadáva-
cí řízení včetně e-aukce proběhne do 31. 5. 2013, smlouva 
s vítěznými dodavateli bude účinná od 1. 9. 2013.

Informace z radnice

u Zastupitelstvo města Říčany vzalo na vědomí informa-
ci o plnění rozpočtu města k 31. 3. 2013.
u Zastupitelé schválili uvolnění částky 5 mil. Kč z rezer-
vy fondu rozvoje města (FRM), a to na zateplení budovy 
MěKS ve  výši 3 mil. Kč a  úpravu interiéru této budovy 
ve výši 2 mil. Kč. Dále Zastupitelstvo schválilo revizi in-
vestičního záměru na rekonstrukci střediska.
u Ve  věci zateplení MŠ U  Slunečních hodin schválilo 
Zastupitelstvo rozpočtové opatření, kterým se uvolnily fi-
nanční prostředky z fondu rozvoje města ve výši 14.700 tis. 
Kč na rekonstrukci školy. V případě získání dotace na za-
teplení budovy budou prostředky vráceny do rezervy FRM.
u Zastupitelstvo souhlasilo s  přesunem finančních pro-
středků z rozpočtové položky Opravy a udržování chod-
níků a  cyklotras ve  výši 950.000 Kč, z  rozpočtové po-
ložky Souvislé opravy komunikací ve  výši 1.000.000 Kč  
a  z  rozpočtové položky Rekonstrukce Olivova ve  výši 
2.500.000 Kč, v  součtu 4.450.000 Kč, na  obnovu komu-
nikací dotčených dostavbou kanalizace nad rámec oprav 
stanovený projektem dostavby kanalizace.
u Zastupitelé schválili revizi investičního záměru na akci 
Revitalizace rybníka Marvánek. Revidovaný záměr člení 
projekt na  dvě etapy: v  první by mělo dojít k  odbahnění 
rybníka, vytvoření litorálního pásma a k rekonstrukci vý-
pustného zařízení a  vybudování loviště; ve  druhé etapě 
budou upraveny břehy a vystavěno jeviště a hlediště.

Krátce z květnového jednání Zastupitelstva města Říčany
u Zastupitelstvo schválilo investiční záměr na  stavbu 
chodníku v ulici Březská.
u Zastupitelstvo města schválilo dohodu o narovnání, jejímž 
předmětem je, že společnost BÖGL a  KRÝSL, k.s., uhra-
dí městu smluvní pokutu za pozdní předání celkového díla 
(jedná se o stavební úpravy ZŠ Nerudova) ve výši 250.000 Kč 
a za pozdní odstranění vad a nedodělků ve výši 145.000 Kč.
u Zastupitelstvo schválilo změnu zakládací listiny Me-
diálního a  komunikačního servisu Říčany, o.p.s., na  zá-
kladě které dojde ke  změně počtu členů správní rady ze 
tří na  šest, a  jmenovalo tyto nové členy: Jana Martínka, 
Davida Frydrycha a Michala Anelta.
u Zastupitelé vzali na vědomí protokol o kontrole výkonu 
samostatné působnosti provedené Ministerstvem vnitra, 
odborem dozoru a  kontroly veřejné správy, dne 20. 3. 
2013. Vedle protokolu zastupitelé schválili rovněž opat-
ření provedená či navrhovaná ke sjednání nápravy nedo-
statků zjištěných při této kontrole.
u Zastupitelstvo souhlasilo s  podáním žádosti o  dotaci 
na akci „Vybudování hudebního studia ZŠ Říčany“ do vý-
zvy MAS Říčansko 1/2013 Programu rozvoje venkova osy 
IV Leader, Fiche 4, s  předfinancováním projektu ve  výši 
320 tis. Kč vč. DPH a  s  financováním spoluúčasti města 
10 % ze způsobilých výdajů a nezpůsobilých výdajů z vlast-
ních zdrojů s finančním krytím z rezervy Zastupitelstva.

Kompletní zápis naleznete na www.ricany.cz.

Pozvánka 
pro říčanskou veřejnost na

řádné zasedání
Zastupitelstva města Říčany

středa 12. 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

Na základě návrhu komise sociální a zdravotní souhlasi-
li radní s poskytnutím příspěvků z humanitárního fondu 
města, a to ve výši 3.000 Kč pro sociální službu Raná péče 
Eda, o.p.s., z Prahy 2 a ve výši 20.000 Kč na provoz Hos-
pice Dobrého pastýře Čerčany Občanského sdružení TŘI, 
se sídlem v Čerčanech.

Krátce z rady 18. 4. 2013 
u Rada souhlasila s  uzavřením smlouvy o  dílo mezi 
městem Říčany jako objednatelem a společností VIAMO  
PRAHA, spol. s r.o., jako zhotovitelem za cenu 1.707.412 Kč 
 včetně DPH. Předmětem smlouvy je oprava chodníku 
podél komunikace I/2 v Říčanech v úseku od autobusové 
zastávky Říčany – U Nemocnice po křižovatku Haškova.
Vzhledem k  velice nepříznivé situaci v  oblasti kapacity 
na říčanských základních školách a stále většímu přílivu 
žáků do  prvních tříd z  okolních obcí souhlasila Rada 
s  ukončením „Dohod o  vytvoření společného školského 
obvodu“, které za účelem zajištění plnění povinné školské 
docházky žáků okolních obcí město Říčany uzavřelo 
s těmito obcemi: Babice, Březí, Čestlice, Doubek, Herink, 
Křenice, Kunice, Louňovice, Modletice, Nupaky, Popo-
vičky, Sluštice, Světice, Svojetice, Dobřejovice, Štíhlice, 
Tehov, Tehovec a Vyžlovka, a  to formou výpovědi města 
Říčany v jednoroční výpovědní lhůtě s tím, že výpovědní 
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Informace z radnice
lhůta začíná běžet dnem 1. září 2013. Následně budou 
obce osloveny a  bude jim nabídnuta možnost sepsání 
nové dohody, za předpokladu finančního příspěvku na vy-
budování nových školských prostor. 

Krátce z rady 25. 4. 2013 
u Rada souhlasila s  uzavřením smlouvy o  dílo mezi 
městem Říčany jako objednatelem a  Ing.  arch. Michae-
lou Dvořákovou jako zhotovitelem, jejímž předmětem je 
zpracování prověřovací studie a návrhu optimálního řeše-
ní možnosti navýšení kapacity I. ZŠ Říčany.
Rada souhlasila s  podpisem smlouvy o  dílo na  realiza-
ci kompletní projektové dokumentace vč. výkazu výměr 
a  krycího rozpočtu a  vč. výkonu autorského dozoru při 
realizaci stavby „Hřiště Strašínská – realizace povrchu 
z umělé trávy, doplnění herních prvků pro volnočasové ak-
tivity“ s uchazečem Ing. arch. Viktorem Drobným, Spor-
tovní projekty s.r.o., který podal v rámci VZMR II. kate-
gorie nejvýhodnější cenovou nabídku ve výši  39.000 Kč 
bez DPH, tj. 47.190 Kč vč. DPH.

Krátce z rady 2. 5. 2013 
u Rada souhlasila se zadáním veřejné zakázky malého 
rozsahu, jejímž předmětem jsou stavební práce spočíva-
jící ve výstavbě vodovodu v ulici Za Pilou a v místě komu-
nikace č. 2/107 v  k.ú. Říčany, část mezi ulicemi Za  Pi-
lou–Řipská. Dále radní souhlasili s  uzavřením smlouvy 
o  dílo mezi městem Říčany jako objednatelem a  společ-
ností PORR, a.s., jako zhotovitelem, jejímž předmětem 
je zhotovení stavby „Vodovod Široká, Za Pilou“ za cenu  
690.050 Kč bez DPH.
Rada souhlasila se změnou dopravního režimu lokality 
U  Památné lípy spočívající v  omezení nejvyšší povolené 
rychlosti na ul. Ed. Beneše na 30 km/h v úseku od křížení 
s ul. K Památné lípě po křížení s ul. Haškova, úsek bude 
ohraničen na  komunikaci instalovanými zpomalovacími 
knoflíky a  svislým dopravním značením. Zároveň Rada 
zrušila své usnesení č. 12-54-005 ze dne 15. 11. 2012, 
kterým souhlasila se stanovením místní úpravy provozu 

– zóna s  dopravním omezením (maximální rychlost 30 
km/h, maximální celková hmotnost 3,5 t) na komunika-
cích Edvarda Beneše (úsek Haškova – Ke  Staré návsi), 
Ke  Staré návsi, U  Památné lípy a  K  Památné lípě, a  to 
z  důvodu stanovení podmínek požadavků dotčených or-
gánů státní správy, jejichž realizace je technicky a finanč-
ně náročná.

Krátce z rady 9. 5. 2013 
u Rada vybrala ve  věci veřejné zakázky č. 3/2013 Re-
konstrukce komunikace Olivova v úseku  Verdunská–Na 
Vyhlídce, Říčany nejvhodnější nabídku, a  to nabídku 
uchazeče VIAMO PRAHA, spol. s r.o. Dále radní souhla-
sili s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Říčany jako 
objednatelem a uvedenou společností jako zhotovitelem. 
Předmětem smlouvy je rekonstrukce komunikace Olivo-
va v Říčanech podle dokumentace pro provedení stavby 
vypracované firmou PUDIS a.s. za cenu 2.769.782,38 Kč 
včetně DPH.
Rada souhlasila se zahájením zadávacího řízení na veřej-
nou zakázku č. 10/2013 Rekonstrukce zázemí sportovní 
haly, Říčany formou otevřeného řízení.

Kompletní zápisy naleznete na www.ricany.cz
Jitka Wohlgemuthová

kancelář starosty a tajemníka

Pravidelná setkání s vedením města  
se v uvedených časech přesouvá do budovy 
MěÚ č.53, přímo do pracovny starosty 
nebo místostarostek.

Z  
OČí  
DO  
OČí

u  se starostou Vladimírem Kořenem  
každou první středu v měsíci, 17–19 h. 
Tento měsíc bude 5. června.

u  s místostarostkou Karlou Egidovou  
každou třetí středu v měsíci, 17–18 h. 
Tento měsíc bude 19. června.

u  s místostarostkou Hanou Špačkovou 
každou čtvrtou středu v měsíci, 17–18 h. 
Tento měsíc bude 26. června.

Mladí teenageři v Říčanech momentálně nemají pro rozvoj 
svých aktivit vhodný prostor. Bývalý skatepark na hřišti v uli-
ci Strašínská byl v loňském roce pro značnou technickou ne-
způsobilost odstraněn. Na tento neutěšený stav zareagovalo 
Zastupitelstvo města Říčany a v rozpočtu pro rok 2013 uvol-
nilo částku, která by měla pokrýt náklady na zpracování pro-
jektové dokumentace pro výstavbu nového parku. Představy 
o  podobě uvažovaného multifunkčního parku jsou různé. 
Vyzýváme proto všechny mladé, bývalé i budoucí návštěvníky 
skateparku, ale i další zájmové skupiny, aby se sešli a společně 

se pobavili o tom, jakou podobu by v budoucnu nové hřiště 
pro náctileté mělo mít. Park bude vyprojektován a realizován 
na pozemku města za prodejnou Tesco.  V areálu se tak mo-
hou potkat prvky pro skate, trial, bike, parkour, scéna a hle-
diště pro divadlo, hudbu, tanec a další, záleží na vás. Vy, kteří 
máte zájem diskutovat o budoucí podobě tohoto areálu pro 
mladé, přijďte nám pomoci se zadáním podkladů pro pro-
jektanty. Sejdeme se VE STŘEDU 26. ČERVNA 2013 V 18 
HODIN V ZASEDACÍ SÍNI MěÚ na Masarykově náměstí.

Srdečně všechny zájemce zve vedení města Říčany

Volnočasový park pro mládež – setkání mladých
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Až do konce června potrvá v Říčanech výstava student-
ských prací fakulty architektury pražského ČVUT. 
Tématem výstavy je zástavba proluky v  Olivově ulici. 
Všechny návrhy zdařile spojují komerční využití s ob-
čanským prostorem. Nejlepší návrh se dokonce může 
dočkat i skutečné realizace.
Výstava v  1. patře Městského úřadu na  Komenského 
náměstí je výsledkem spolupráce mezi městem Říčany 
a  Ateliérem pod vedením architektů Michala Kohouta 
a Davida Tichého FA ČVUT. Na základě vzájemné dohody 
vypracovali studenti v zimním semestru v rámci ateliéro-
vé tvorby návrh na „zástavbu proluky v Olivově ulici v Ří-
čanech v těsné návaznosti na objekt Na Růžku“.
„Jde o  zanedbaný prostor, který dlouhodobě leží ladem,“ 
říká k  záměru starosta Vladimír Kořen /Klidné město/ 
a  dodává: „Byť jsou zde krásné stromy, prostor neláká 
k  zastavení a  nežije. Rozvalená zeď a  nepořádek. Namís-
to výstavby na okrajích města by se měly využít příležitosti 
v centru u náměstí. Vždyť je to srdce města.“
Studentům město poskytlo veškeré potřebné podklady 
včetně regulačního plánu, územního plánu, dopravní 
studie či geodetického zaměření. Organizátoři však pone-
chali autorům prací v tvorbě částečnou volnost. Studenti 
mohli, ale nemuseli, zcela respektovat podmínky regulač-
ního plánu. 
„Jsem moc rád, že jsme mohli spolupracovat s městem Říča-
ny a umožnit studentům práci při řešení konkrétní parcely 

v centru obce, jejíž budoucí podoba může významně ovlivnit 
vnímání města. Studentům se podařilo navrhnout kvalitní 
projekty, založené na práci s veřejným prostorem a kombi-
naci občanské vybavenosti s bydlením. Projekty přiměřeně 
reflektovaly jak potřeby města jako celku, tak přinesly i růz-
né možnosti řešení pro místo samé,“ připomíná architekt 
David Tichý, jeden z vedoucích ateliéru.
V návrzích tak nechybí obytné objekty, kavárny, knihov-
ny, obchody, miniškolka nebo zdravotnické služby. Ně-
kdo navrhl do prostoru tři různé budovy, jiný se zaměřil 
na stavbu jako celek. 
„Proluka v  centru Říčan pro mne byla velkou výzvou, ne-
boť toto místo má podle mne velký potenciál. Navrhuji zde 

Studenti architektury vystavují návrhy zástavby 
proluky Olivovy ulice
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Informace z radnice
městskou knihovnu, pavlačový bytový dům a rodinné cent-
rum. Snažila jsem se vytvořit příjemné prostředí pro byd-
lení, kde by se lidé rádi potkávali. Jsem nadšená ze spolu-
práce s  městem a  jsem ráda, že naše projekty nezůstanou 
někde na dně šuplíku, ale můžeme se o ně, prostřednictvím 
výstavy, podělit s těmi, kteří tento prostor znají nejvíce, tedy 
obyvateli Říčan,“ říká studentka Markéta Vopelková.

Kvalita bydlení a podpora sociálního života obyvatel
Studenti řešili pečlivě i  venkovní prostory. „V  parteru 
knihovny jsem navrhla kavárnu, do které by mohli zavítat 
nejen návštěvníci z knihovny, ale i lidé procházející okolo z/
do obchodní pasáže a mohli tak využít i venkovní zahrádky 
jako místa pro příjemné posezení, setkání s přáteli či odpo-
činek,“ podotýká studentka Kristýna Hanzalová. 
„U obytných objektů je kladen velký důraz na kvalitu byd-
lení a  na  podporu sociálního života budoucích obyvatel. 
Mnoho projektů se zabývá vytvořením poloveřejných a  po-
losoukromých prostorů, míst k setkávání a podporuje spo-
lečný život konkrétní komunity obyvatel,“ hodnotí výtvory 
architektka města Alice Štěpánková. 
Výstava se snaží přiblížit možnosti řešení a různých pří-
stupů tohoto veřejného prostoru. Navíc tři nejlepší ná-
vrhy mohou být podkladem pro budoucí úvahy nakládání 

s řešeným pozemkem. Společnost AZA Trade, které měs-
to nabízí směnu těchto pozemků o ploše necelých 5 000 
metrů čtverečních za nezastavitelné pozemky o velikosti 
5 hektarů u  rybníku Marvánek, chce podobný stavební 
záměr zainvestovat a využít i konkrétní studentské práce.
„Bylo by skvělé, kdyby se vydařila spolupráce mezi městem 
a  potenciálním investorem, a  došlo tak právě na  základě 
prověření zástavby studentskými projekty k realizaci stav-
by, která by byla pro město optimálním řešením výstavby 
na tak důležitém místě,“ dodává David Tichý.

Adéla Michalová
tisková zpráva města Říčany

Další e-aukce pro domácnosti v Říčanech
První elektronická aukce pro 
občany Říčan přinesla výrazné 
úspory na  dodávky energií. Nyní 
se chystá další kolo pro domác-
nosti a  také první e-aukce pro 
podnikatele. Říčanští budou 
zřejmě opět první, kteří si budou 
moci v e-aukci vysoutěžit i levněj-
ší volání.

„S ohledem na výborné výsledky první e-aukce pro domác-
nosti vnímáme zájem i  dalších občanů Říčan zapojit se 
do  aukce pro domácnosti. Proto bude i  v  červnu otevřeno 
kontaktní místo, kam mohou občané přinést potřebné 
podklady. To bude otevřeno opět v  pondělky od  13.00 
do 17.00 hodin,“ uvedla Alice Mazurková ze společnosti 
eCENTRE. 
Domácnosti, které přinesou podklady (kopii smlouvy se 
stávajícím dodavatelem elektřiny/zemního plynu a kopii 
ročního vyúčtování energií) v červnu, mohou být zařaze-
ny už do červencové e-aukce. 
„Říčany se staly skutečným průkopníkem e-aukcí pro 
domácnosti. A  díky tomu se spustila lavina zájmu jak 
občanů, tak i dalších měst a obcí. Tak můžeme říčanské 
zájemce spojit i s jinými městy, abychom opět sdružili co 
největší počet domácností najednou a  občané tak měli 
šanci si vysoutěžit zajímavé úspory,“ připomíná Alice 
Mazurková.
Horkou novinkou bude elektronická aukce na  energie 
pro podnikatele. „Naším cílem je pomoci i menším živnost-

níkům a  místním firmám, aby mohli platit nižší náklady. 
Podpoříme tak jejich další rozvoj a  tím potažmo i  snížení 
nezaměstnanosti. A to opět pomůže i občanům našeho měs-
ta,“ uvedl starosta Vladimír Kořen /Klidné město/.
„Zahájili jsme sběr podkladů od  podnikatelů. U  firem 
máme už ověřeno, že mohou v e-aukci ušetřit 15 až 25 % 
na  energiích, a  to i  v  případě, že už mají dost zajímavé 
ceny. Podnikatelské subjekty jsou pro dodavatele ener-
gií velmi zajímavé, takže při sdružení podnikatelů jsou 
ochotny nabídnout skutečně zajímavé ceny,“ potvrdila 
Alice Mazurková. 
Říčanští budou zřejmě opět první, kteří si v e-aukci budou 
moci vysoutěžit také levnější volání. Na kontaktním místě 
budou zástupci společnosti eCENTRE už nyní sbírat pod-
klady také za  telekomunikační služby. I v  tomto případě 
stačí přinést smlouvu se stávajícím operátorem, kterého 
občan či podnikatel využívá, a  vyúčtování minimálně 
za poslední 2 měsíce. 
Zapojit se může opět kdokoliv, kdo podklady přinese 
do  konce června, jelikož přes prázdniny bude kontakt-
ní místo zavřeno. Elektronická aukce na  mobilní volání 
a mobilní internet by se měla uskutečnit ještě na podzim 
tohoto roku.
Kontaktní místo je v  červnu otevřeno každé pondělí 
od 13.00 do 17.00 hod – v prostorách Turistického in-
formačního centra v Říčanech.

Adéla Michalová ve spolupráci se společností eCENTRE
tisková zpráva města Říčany
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Cyklisté projíždějící městem se nyní dočkali příjemné 
novinky, kterou ocení hlavně při parkování svých kol. 
Na  různých místech totiž proběhla instalace více než 
60 nových cyklostojanů. Město na  ně získalo dotaci 
z výzvy MAS Říčansko. Vedení Říčan chce dále zlepšo-
vat podmínky pro cyklisty a podporovat také ekologic-
ký způsob dopravy.
Po  městě se v  minulých týdnech instalovalo celkem 63 
nových stojanů na kola, které odpovídají trendům i este-
tickým nárokům současné cyklodopravy. 
Sedm stojanů se umístilo v  rondelu u  vlakového nádraží, 
dvanáct v centru města na Masarykově náměstí či dva na Ko-
menského náměstí. Nezapomnělo se ani na místa oblíbená 
k volnočasovým a sportovním aktivitám. V tenisovém areálu 
Oáza jsou nově čtyři cyklostojany, stejný počet je i  u  kou-
paliště Jureček nebo u  fotbalového hřiště a sportovní haly, 
na hříštích Lázeňská louka i Strašínská se nachází dva stoja-
ny a u „Sokoláku“ jich je dokonce šest. Šest nových stojanů 
je také u budov I. ZŠ Říčany, ZŠ Bezručova a ZŠ u Říčan-
ského lesa. Dvě parkování pro kola vznikla u Muzea Říčany.
Moderní stojany se od „klasických stojanů“ liší například 
šířkou přední vidlice a jednodušším způsobem při zamy-
kání. „Nové obloukové stojany vypadají výrazně lépe než ty 
tradiční ‚zasouvací‘, ale zejména jsou praktičtější a umož-
ňují jednoduché a  bezpečné uzamknutí kola. Neodřete si 
navíc přední vidlici, neohnete brzdový kotouč ani nevytvo-
říte osmičku z  předního kola, když vám někdo do  bicyklu 
strčí,“ hodnotí jejich pozitiva zastupitel David Michalička 
/Klidné město/.

Dotace z Programu rozvoje venkova ČR SZIF pokryla dvě 
třetiny celkových nákladů včetně nakoupení i  instalace 
cyklostojanů.
Podpora ekologického cestování
Město chce novými stojany pomoci stávajícím jezdcům 
na kolech i rozvíjet ekologický způsob dopravy ve městě. 
„Věřím, že se v  Říčanech alespoň postupně přibližujeme 
dnešnímu trendu a  standardu služeb, který lze pozorovat 
i například v Praze. Jde o to, že cestování na kole po městě je 
více a více preferováno před automobilovou dopravou, která 
město výrazně více zatěžuje,“ dodává David Michalička. 
Podpořit říčanskou cyklodopravu může také jednosměr-
ka obousměrně průjezdná pro cyklisty, která se plánuje 
v ulicích Smetanova, Škroupova a Kamlerova. Město však 
k  této realizaci zatím neobdrželo souhlasné stanovisko 
příslušného dopravního inspektorátu.
„Právní úprava, která toto umožňuje, platí teprve od konce 
roku 2010 a ještě se nevžila. Dotčené orgány s ní ještě nejsou 
zvyklé pracovat a tlak na prosazování akceptace takového 
značení je zatím malý, až žádný. Zejména dopravní policie 
chce povolovat jízdu v protisměru pouze, je-li pro cyklisty vy-
značen zvláštní jízdní pruh,“ říká Marián Svetlík z odděle-
ní technické správy a správy místních komunikací města.
Zprůjezdnit jednosměrky, vyznačit piktogramové korido-
ry na silnicích či upravit povrch na klíčových cyklotrasách 
ven z města se nedaří nejen kvůli postoji policie, ale také 
kvůli nedostatku financí. 

Adéla Michalová
tisková zpráva města Říčany

Nové stojany na kola  
zlepší podmínky cyklodopravy v Říčanech
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Chcete poznat zajímavá místa Říčan a  zároveň jste 
nadšeným hráčem geocachingu? V tom případě se ne-
váhejte vydat na nový turistický okruh pro pěší i cyklis-
ty, který je zároveň i cestou hledání pokladů prostřed-
nictvím GPS navigace.
Město přišlo s nápadem jak spojit moderní cestování po-
mocí GPS s tradiční návštěvou Říčan. Inspirací se stala ce-
losvětová hra geocaching, outdoorová aktivita, která spo-
čívá v použití navigačního systému GPS při hledání skryté 
schránky tzv. keše podle její zeměpisné souřadnice. A po-
dobný projekt již úspěšně funguje v Táboře či ve Vlašimi. 
„Jsme městem, které protíná 50. rovnoběžka, tak by bylo 
hříchem nevyužít tohoto výsadního souřadnicového postavení. 
Přivedeme tak „keškaře“ na zajímavá místa našeho města,“ 
podporuje nápad starosta Vladimír Kořen /Klidné město/. 
„Oslovili jsme nadšené hledače pokladů v Říčanech a zapojili 
jsme je do realizace tohoto nápadu. Například Mirek Voráček, 
který má na svém kontě přes 2500 nálezů, pomohl se zaměře-
ním a umístěním soutěžních tabulek,“ říká zastupitelka města 
a tvůrkyně projektu Jarmila Voráčková /Klidné město/.
Okruh s  osmi zajímavými zastávkami doplňují ukryté 
„poklady“, které občan nebo návštěvník města zkusí najít 
pomocí své nebo vypůjčené GPS.  
„Zároveň musí na  určených stanovištích doplnit správ-
né písmeno do  tajenky dle pokynu v  letáčku, který každý 
účastník hry obdrží v  Turistickém informačním centru 
nebo si ho bude moci vytisknout na  webových stránkách. 
Pokud se mu podaří vyluštit správně tajenku, získá v  In-
focentru symbolický dárek,“ doplňuje David Michalička  
/Klidné město/, zastupitel města a jeden z autorů nápa-
du. Odměnou by však podle něj měly být zejména napětí 
a zábava při hledání a cestování. 

Turisté v Říčanech spojí 
návštěvu zajímavých míst 
s hledáním pokladů
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Okruh je možné absolvovat pěšky i na kole. Místa s ukry-
tými poklady jsou totiž vhodně provázány s některými lo-
kalitami nových cyklostojanů. Projekt doprovází poslední 
přípravy a v červnu se plánuje spustit.
„V dalších měsících se počítá s rozšířením o další tematické 
okruhy spojené s  geocachingovou hrou,“ dodává Jarmila 
Voráčková s tím, že veškeré informace budou k dispozici 
v Infocentru na Masarykově náměstí. 
Zástupci města si přejí, aby se netradiční novinka stala 
kromě zábavné aktivity i regionální zajímavostí a přiláka-
la do Říčan ještě více návštěvníků. „Věříme, že už tato prv-
ní hra vyvolá zájem turistů, kteří pak zůstanou v Říčanech 
o den déle,“ potvrzuje David Michalička.
Adéla Michalová
tisková zpráva města Říčany
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Vážení občané, místní poplatek ze psů na  rok 2013 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: 7.00–12.00, 12.30–18.00 hod.  
úterý a čtvrtek: 7.00–12.00, 12.30–15.00 hod.  
pátek: 7.00–11.00 hod.

Poplatek je splatný v hotovosti na pokladně do 30. 6. 2013. 
V  případě, že poplatek za  rok 2013 nebude zaplacen do   
30. 6. 2013, bude držitelům psů zaslána složenka města 
Říčany s vyznačením výše, druhem poplatku a variabilním 
symbolem. Platbu nutno provést pod přiděleným variabil-
ním symbolem!

Ve stručnosti z nové obecně závazné vyhlášky 
č. 3/2012 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 právnická osoba, 
která má trvalý pobyt nebo sídlo na území České republiky.

Oznamovací povinnost
Poplatník je povinen oznámit správci poplatku písemně 
na předepsaném tiskopise do 15 dnů vznik své poplatkové 
povinnosti, tj. dovršení stáří psa tří měsíců nebo započetí 
držení psa staršího. Stejným způsobem a ve stejné lhůtě je 
poplatník povinen oznámit zánik své poplatkové povinnosti.
Povinnost oznámit 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.
Poplatník je rovněž povinen oznámit 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.
Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník povinen 
současně sdělit správci poplatku příjmení, jméno nebo 
název právnické osoby, trvalý pobyt nebo sídlo, rodné 
číslo nebo IČO. Při plnění oznamovací povinnosti je po-
platník povinen vyplnit přiznání k poplatku ze psa, které 
obdrží u správce poplatku.
Sazba poplatku
Poplatek činí za kalendářní rok:
a) za psa chovaného v obytných domech  

(činžovních a panelových) 1.000 Kč
b) za psa chovaného v rodinných domech 700 Kč
c) za psa, jehož držitelem je poživatel  invalidního, 

starobního, vdovského a vdoveckého důchodu, který 
je jeho jediným zdrojem  příjmu anebo poživatel sirot-
čího 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 osoba 
nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním posti-
žením, které byl  přiznán III. stupeň mimořádných výhod 
podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící 
výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba pro-
vozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné 
psy, 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 v 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 týká. V případě záni-
ku 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 obdržíte 

identifikační známku pro své-
ho psa.

Věra Krejčová
vedoucí  

finančního 
odboru

Platba místního poplatku ze psů
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Informace z radnice

Říčanští zastupitelé schválili na svém 
květnovém jednání investici na rozší-
ření Mateřské školy U  Slunečních 
hodin. Náklady na  rekonstrukci, 
díky které vzniknou dvě nové třídy 
pro předškoláky, dosáhnou téměř 15 
milionů korun. Dotace z Operačního 
programu životní prostředí, o kterou 
město žádá, může snížit celkové 
výdaje až o 5 milionů korun.
Rekonstrukce školky zahrnuje rea-
lizaci nástavby nad jednopodlažním 
pavilonem, novou fasádu včetně za-
teplení, nové zateplení střech, výmě-
nu oken, elektroinstalací a dveří. Ná-
stavbou školka získá 49 nových míst 
pro děti, tedy dvě nové třídy.
„Navrhl jsem zastupitelům, aby se 
nečekalo na  rozhodnutí o  poskytnutí 
dotace. Stejně jako my by čekaly i ma-
minky neumístěných dětí. Každý měsíc 
dobrý,“ říká starosta Vladimír Kořen 
/Klidné město/ a  doplňuje: „A  navíc 
na účet města dorazilo těsně před jed-
náním zastupitelstva zhruba 12 milio-
nů korun, které našemu městu zaplati-
la za výstavbu haly u dálnice společnost 
ProLogis. Je to pro rozpočet významná 
částka a chtěl bych touto cestou společ-
nosti ProLogis poděkovat.“
Společnost ProLogis uhradila příspě-
vek na infrastrukturu za nebytové pro-

story na základě smlouvy, kterou uza-
vřelo město zhruba před rokem. Nyní 
radnice vyhodnocuje veřejnou soutěž 
na zhotovitele stavby. Většina oprav by 
se měla stihnout během letních prázd-
nin, kdy bude provoz školky přerušen. 
Zbylé stavební práce, které nenaruší 
chod školky, se dokončí později.  
„V září budou pokračovat práce spoje-
né s přístavbou dvou tříd, zateplením 
budovy, novou fasádou, ale tak, aby 
nebyl ohrožen provoz zařízení. Z bez-
pečnostního hlediska se musí oddělit 
provoz školky od  stavby, děti stávají-
cích tříd budou řádně zabezpečeny,“ 
říká místostarostka města Hana 
Špačková /Klidné město/. 
Oprava spojená s nástavbou by měla 
být hotova letos v  listopadu a  nové 
třídy se pro předškoláky otevřou 1. 
ledna 2014. Jestliže nenastanou kom-
plikace, 124 zapsaných dětí nastoupí 
do stávajících 5 tříd na začátku září.   
„V  listopadu budou zájemci pozváni 
k novému zápisu. Informaci o termínech 
zveřejníme ve všech městských školkách, 
na  webu Mateřské školy U  Slunečních 
hodin, města Říčany, v  Říčanském 
kurýru. Naším cílem je, aby od začátku 
roku 2014 byly zprovozněny nové dvě 
třídy. Pevně věřím, že se vše povede podle 
schváleného harmonogramu zrealizovat 

V létě začne rekonstrukce školky 
U Slunečních hodin, její kapacita 
se zvýší o 49 míst

ke  spokojenosti dětí, zaměstnanců i  ve-
řejnosti,“ upozorňuje místostarostka.
Rozšíření školky bylo z  architektonic-
kého hlediska velmi náročné. „Stavební 
úpravy musí být v souladu s hygienický-
mi požadavky na denní osvětlení ve tří-
dách a zajišťovat odpovídající kapacitu 
sociálního zařízení. Důležité jsou také 
únikové východy ze třídy v případě požá-
ru, a samozřejmě se musí splnit mnoho 
dalších nároků vyplývajících z  norem 
a  stavebního zákona,“ připomíná 
architektka města Alice Štěpánková. 
Navýšení míst ve  školce tak částečně 
vyřeší jeden z  největších problémů, 
které město v současné době trápí. „Šli 
jsme cestou opravy a  rozšíření stávající 
budovy. Myslím, že je to rozumné, 
protože vyřešíme dvě mouchy jednou 
ranou. Školka u  Slunečních hodin už 
potřebovala rekonstrukci jako sůl. Je 
ale jasné, že město bude muset v blízké 
budoucnosti najít ještě další kapacity,“ 
říká starosta Vladimír Kořen. Vede-
ní radnice tak hledá další možnosti, 
které povedou ke  snížení převisu dětí 
v říčanských školkách. 
„Možnost rozšíření školky jsme na Vý-
boru pro územní rozvoj s kolegy vyhod-
nocovali v již loňském roce včetně jejího 
architektonického řešení. Pro podporu 
tohoto projektu hovoří i  úspora ener-
gií,“ konstatuje radní Miloslav 
Šmolík /ODS/ a dodává: „Jako další 
efektivní a  rychlou cestu vidím stav-
bu kontejnerové školky na  vybraném 
pozemku města, nejspíš v  areálu ZŠ 
U Lesa nebo Na Větrníku.“
Město, které rozšíření mateřinky 
zafinancuje, vynaloží patrně další 
peníze i  na  její běžný provoz. Větší 
prostory totiž školku administrativně 
i finančně zatíží. 
„Provozní náklady se dle hrubého 
odhadu zvýší o  36 tisíc měsíčně bez 
mzdových prostředků a  nájemného. 
V případě 49 nových dětí bude školka 
potřebovat další 4 učitelky a 3–4 pro-
vozní zaměstnance na  úsek úklidu 
a  školního a  závodního stravování,“ 
dodává ředitelka MŠ Eva Šebková. 

Adéla Michalová
tisková zpráva města Říčany
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Informace z radnice

Město se snaží dořešit dlouhodobý problém s  po-
zemky mezi rybníkem Marvánek a  železniční tratí, 
na kterých plánovala rozsáhlou výstavbu developerská 
společnost. Pozemky zůstanou podle nového návrhu 
územního plánu nezastavitelné. Vedení Říčan se snaží 
vyjednat s  majitelem oboustranně výhodnou směnu. 
Ten zde možná postaví zajímavý projekt pro bydlení 
i veřejnost podle návrhu studentů architektury.
Investiční společnost AZA TRADE, která se specializuje 
na  investice do  výjimečných lokalit s  velkým potenciálem, 
zakoupila tato pole od soukromých vlastníků před více než 
pěti lety za částku přesahující 40 milionů korun. V první fázi 
chtěla v klidné nezastavěné části města o ploše 5 hektarů za-
čít s výstavbou domů. Celý projekt ale počítal s využitím celé 
oblasti až k rybníku Rozpakov a měla zde vzniknout čtvrť pro 
několik tisíc obyvatel. Pro Říčany, které se v současné době 
potýkají s nedostatečnou kapacitou kanalizace, čistírny od-
padních vod nebo školních zařízení, by mohl způsobit pro-
jekt hrozivý kolaps veřejných služeb. Po  komunálních vol-
bách, kdy se změnilo vedení města, došlo ihned k zásadním 
krokům zamezujících výstavbu těchto rozměrů.
„Myslím, že obyvatelé i  současné vedení radnice dali jasně 
najevo, že takový záměr neprojde. Informace o  původním 
záměru jsou už teď veřejné a nyní chceme najít řešení,“ říká 
starosta Vladimír Kořen /Klidné město/, přičemž nastiňuje 
směr jednání: „Se společností AZA Trade jsme před schvá-
lením dohody. Ta spočívá v  tom, že 5 hektarů u  Marvánku 
směníme za  něco přes 4  000 m2 v  Olivově ulici. Společnost 
ještě navíc doplatí 10 milionů korun a zaváže se, že vybuduje 
prostory pro veřejné služby jako knihovna.“
„Pokusíme se tedy pozemky na  Marvánku jednou provždy 
získat do  majetku města, respektive určitě po  dobu, kdy 
bude na radnici Klidné město,“ doplňuje ho Zdeněk Hra-
ba, zastupitel tohoto sdružení.
V Olivově ulici by vznikl polyfunkční dům
Město uvažuje o  směně pozemků v  proluce nedaleko 

náměstí. V místě je rozpadající se zeď a zvýšený prostor, 
který se ale nijak nevyužívá. Součástí pozemku by mohla 
být i stará budova č.p. 1800 sousedící s budovou Na Růž-
ku. Proluka je dle regulačního plánu určená k zástavbě.
„Prostor k realizaci výstavby v Olivově ulici hodnotíme jako 
velmi bonitní samozřejmě s  ohledem na  lokalitu a  význam 
Říčan jako aglomerace přimykající k hlavnímu městu. V této 
souvislosti oceňujeme přístup města, zastupitelů i  starosty, 
že nám umožní realizaci bytového projektu v centru města,“  
říká Radomír Redek, zástupce investorské společnosti. 
Investor zde plánuje zastavět cca 300 m2 do výšky 4 nad-
zemních podlaží a  ustupujícího podkroví, takže celková 
plocha stavby by měla být kolem 10000 m2. 
„Stavba bude obsahovat malometrážní a středněmetrážní 
byty, sociální byty, knihovnu, obchodní prostory a podzem-
ní garáže cca pro 70–80 automobilů,“ doplňuje Radomír 
Redek s tím, že finanční kompenzace městu ve výši 10 mi-
lionů Kč bude určena na sociální potřeby občanů, infra-
strukturu města a na další programy obce. A navíc plánuje 
využít k realizaci návrhy projektů, které vypracovali stu-
denti architektury ČVUT. Developer připouští, že návrhy 
jsou velmi zdařilé a je téměř jisté, že nejvhodnější návrh 
by se mohl zrealizovat, a to již do konce roku 2015.
„Možnost, že bychom investovali do jednoho z těchto projek-
tů je velmi reálná, proto jsme zahájili jednání jak s městem, 
tak i se studenty architektury a jejich vedoucími. Důležité pro 
nás však je, aby projekt uspokojil jak naše zájmy, tak zájmy 
města,“ podotýká zástupce společnosti AZA TRADE.
„A  co se týká pozemků u  Marvánku, já osobně bych tam 
nejraději viděl park anglického typu, s loukami, výraznými 
solitérními stromy a možností sportovních aktivit pod širým 
nebem,“ dokončuje představu starosta Říčan a doplňuje: 
„Zda bude schválena tato cesta, na  které by mohli vyhrát 
všichni, rozhodnou samozřejmě zastupitelé.“

Adéla Michalová
tisková zpráva města Říčany

Říčany jednají s developerem o směně pozemků, v Olivově ulici 
tak možná vznikne stavba podle návrhu studentů architektury

FO
TO

: r
ud

OL
F F

La
ch

S

12 texty.kuryr@ricany.cz



Informace o stacionáři
Vážení spoluobčané! 
Měsíc se sešel s měsícem a jsem 
rád, že vás mohu jako garant 
celé akce o  všem informovat 
a hlavně vám poděkovat. Další 
z nás se rozhodli pomoci dobré 
věci. Za  poslední měsíc, díky 
vám, přibylo na účtu 67.500 Kč.
V  současné době, k  datu 15. 
5., je stav na účtu 844.351 Kč. 
Všem níže uvedeným dárcům 

moc děkuji. Na konci dubna se konala charitativní akce 
v  Disco clubu Ballagio ve  prospěch stacionáře Olga. 
Na  tomto místě bych chtěl poděkovat všem, kteří se 
na této akci podíleli – tj. Ballagiu, s. r. o., personálu, ma-
jiteli objektu panu Stárkovi, firmě OVB – a kteří vybrali 
a darovali společně s výtěžkem za vstupné velmi zajíma-
vou finanční částku. 
Další charitativní akcí, která nás 11. 6. od 19.30 hod čeká 
v MěKS, je benefiční koncert „Vlčci hrají pro stacionář 2“. 
Vstupné je dobrovolné a  veškerý výtěžek bude věnován 
budoucímu stacionáři. Všichni jste srdečně zváni!
Vzhledem k tomu, že akce na darování 130 Kč za každého 
občana se ukazuje jako velmi vhodná a finančně přijatel-
ná, dovoluji si tuto výzvu a  prosbu rozšířit dále 
do dalších měsíců tohoto roku. Přípravy na reali-
zaci projektu Stacionáře Olga jsou v plném prou-
du. Věřím, že i v dalších dnech a týdnech pomo-
hou i  další. Peníze lze na  účet poslal převodním 
příkazem, ti kteří tuto možnost nemají, mohou 
dobrovolně zvolenou částku vložit přímo na  po-
kladnu České spořitelny v Říčanech. Několik dár-
ců již využilo tuto možnost a vložilo přímo na účet 
ve  spořitelně svůj finanční příspěvek. I  jim patří 
velký dík. Náš sbírkový účet je: Česká spořitelna, 
pobočka Říčany: 1249-320 390 319/0800.
Kdo přispěl na  stacionář? Jerie Z., Voráčková J., 
Bartoněk J., Tukal K., OVB , Stárek L., Ballagio, 
s. r. o., Kosákovi, Dvořák O+B., Přerostovi, Mi-
chalička V+D., Smolová S., Herdovi, Novotný J., 
Němečkovi M+F., Matušková P., Korbel O., Troja-
nová H., Zouhar Z., Kučerová, Stenclová, Buben 
V., Simon J., Štěpánková J+M, Voříkovských, Vo-
jáčkovi, Scharffová J., Fořtová J., Trojánková M., 
Plestilová M., Schneiderová L., Čeřovská E., Havlů 
M., Krejčí I., Mullerovi, Kohout K+M., Skalák A., 
Skaláková J., Papoušek A., Havlíček J., Hybner M., 
Dušková J., Havlíková Z., Vojáčková I., Okrouh-
lický J., Selixová M., Černá B., Janatová J., Urban 
P., Čásenský M., Straka J+M., Žichová M., Blecha 
J+K., Škoda V+E., Ptáček J+M., Martínek J., Rýco-
vá E., Horák M+M., Šulcová R., Pokorná J., Spej-
chalová M.,Steinhaizl , Závodný, Dašková E.-E-
-DKP., Šilhavý M., Formánek P., Hřivnáč T., Lauer 
M., Boubín P., Uliarczyk J., Rumianovi, Baroň P., 
PORTA, s. r. o., Francovi , Šimková H., Kadlec T., 

Kupka M., Svobodová J., Bubák Z., Polánský V., Šmahel M., 
Stupecká K., Ťukal K., TONI CAR., Novotná M., Špokovi 
E+R., Halíček R., Fojtíková H.,  Aneltová V.,Tůmovi S+J., fa 
MaFiPo-Bartoš P.,, fa PENTA TRADING-Matoška P, Wo-
hlgemuthová J.,fa ZOELLER  SYSTEMS, Trulleyová O., 
Mrázek P.,Uliarczyková H., Pazderka J. ,Krejčová V., Šmolík 
M., Hasmanová L., Sirovátka J., Slámovi, Mrkvička M., Ku-
bešová M., Beneš J., Kuchařová M., Mrázek M., ODS Říča-
ny, dárci a účinkující charitativního koncertu „Vlčci hrají pro 
stacionář“, Kasička DPS – senioři, Město Říčany – výtěžek 
z tomboly, Klidné Město – odměny za výkon zastupitele.

Michal Mrázek
radní pro zdrav. a soc. péči

stacionar@ricany.cz

stav účtu k 15. 5. 2013: 

844 351 Kč

Vstupné dobroVolné
Celý výtěžek bude věnován na výstavbu 
denního stacionáře olGA v Říčanech.

úterý

11. června 
19.30 hodin 
Městské kulturní středisko,  
17. listopadu 214, Říčany

účinkují: 
Jan Vlček – trubka, klavír
Josef Vlček – housle
Vilém Vlček – violoncello
Martina Hájková – klavír

Autoři skladeb večera: 
Pietro Baldassari, Josef Suk, Bohuslav 
Martinů, Henryk Wieniawski, Petr Iljič 
Čajkovskij, Eugène Ysaÿe, Édouard Lalo

Vlčci hrají  
pro stacionář 2

Benefiční koncert

Foto: Rudolf Flachs

Vlcci_benefice2_posterA2-FIN1.indd   1 18.04.13   7:00
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	 Schválený	 Upravený	 Skutečnost			 %	plnění
	 rozpočet	 rozpočet	 k	30.	9.	2012	 k	uprav.
	 v	Kč	 v	Kč	 v	Kč	 rozpočtu

Plnění rozpočtu 
města

PŘÍJMY

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

185Ê643Ê100 183Ê741Ê100 57Ê022Ê484 31,03

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

53Ê078Ê095 54Ê047Ê208 20Ê168Ê679 37,32

Kapitálové příjmy (příjmy	z	prodeje	majetku) 3Ê600Ê000 10Ê557Ê490 8Ê758Ê194 82,96

Přijaté dotace 90Ê497Ê990 95Ê133Ê170 22Ê213Ê227 23,35

Přijaté splátky půjček 253Ê200 253Ê200 72Ê400 28,59

Příjmy celkem 333Ê072Ê385 343Ê732Ê168 108Ê234Ê984 31,49

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

38Ê307Ê850 55Ê639Ê547 11Ê273Ê644 20,26

Rozpočtové příjmy celkem 371Ê380Ê235 399Ê371Ê715 119Ê508Ê628 29,

Přebytek	hospodaření	za	minulý	rok 30Ê900Ê000 68Ê949Ê171 68Ê949Ê193 100,00

Příjmy celkem vč. přebytku hospodaření 402Ê280Ê235 468Ê320Ê886 188Ê457Ê821 40,24

VÝDAJE

Běžné	(provozní)	výdaje 211Ê284Ê286 221Ê475Ê778 79Ê108Ê821 35,72

Rozpisové	rezervy 9Ê877Ê255 6Ê526Ê956 0 0,00

Běžné	výdaje	celkem 221Ê161Ê541 228Ê002Ê734 79Ê108Ê821 34,70

Kapitálové	(investiční)	výdaje 99Ê123Ê884 131Ê518Ê560 7Ê366Ê832 5,60

Rezervy	na	investice 4Ê377Ê010 13Ê850Ê095 0 0,00

Investiční	výdaje	celkem 103Ê500Ê894 145Ê368Ê655 7Ê366Ê832 5,07

Výdaje celkem 324Ê662Ê435 373Ê371Ê389 86Ê475Ê653 23,16

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

38Ê307Ê850 55Ê639Ê547 11Ê273Ê644 20,26

Rozpočtové výdaje celkem 362Ê970Ê285 429Ê010Ê936 97Ê749Ê297 22,78

Splátky	úvěru 39Ê309Ê950 39Ê309Ê950 18Ê688Ê973 47,54

Výdaje vč. splátky půjčky 402Ê280Ê235 468Ê320Ê886 116Ê438Ê269 24,86

rozdíl	příjmy	-	výdaje 0 0 72Ê019Ê552

Věc: Oznámení o přerušení dodávky pitné vody ze stávajícího vodojemu v ul. Olivova v Říčanech
Akce: Říčany – výstavba vodojemu 
Název prioritní osy: 1 – Zlepšení vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní (FS) 
Dotace z Operačního programu Životního prostředí  
Akceptační č. dotace:  10062381
Generální	dodavatel	stavby	(firma	VHS,	s.	r.	o.,	Křižíkova	2393,	Teplice)	předložil	termín	na	přepojení	stávajícího	vodojemu	na	nový	
vodojem	v	ulici	Olivova	v	Říčanech,	a	to	od  21. do 22. srpna 2013.	Přepojení	bude	probíhat	v	nočních	hodinách,	a	to	po	minimální	
dobu.	Pouze	v	případě	nepředvídatelných	skutečností	bude	zajištěno	náhradní	zásobovaní	pitnou	vodou,	tj.	cisternami.	

Město Říčany – Odbor správy majetku – oddělení investic 
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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
25. dubna, 11.40
Strážníci přijímají oznámení o narušení veřejného pořád-
ku v budově Městského úřadu na Komenského náměstí. 
Po příjezdu na místo zjišťují, že došlo k poškození zařízení 
vestibulu a přepážek registru vozidel. Pachatel se na mís-
tě již nenacházel. Strážníci dostávají jeho podrobný popis 
včetně popisu vozidla, kterým z místa odjel. Po pachate-
li pátrají i  za  pomoci operátora městského kamerového 
systému. Hlídce strážníků se daří nalézt vozidlo a  muže 
na  Masarykově náměstí. Ten jim vše doznává. Předběž-
ná škoda na vybavení přepážek je vyčíslena na sedm tisíc 
korun. Muž je tedy podezřelý ze spáchání trestného činu. 
Strážníci jej omezují na osobní svobodě a následně předá-
vají Policii ČR k provedení dalších opatření.

11. května, 21.35
Všímavá žena strážníkům sděluje, že v  křižovatce ulic 
Smetanova a  Škroupova leží na  zemi pravděpodobně 
podnapilý muž. Po  příjezdu na  místo hlídka zjišťuje, že 
muž se zde opravdu nachází. Se strážníky komuniku-
je velmi obtížně a  nesrozumitelně. Vedle muže leží dvě 
lahve od  alkoholických nápojů. Strážníci mu poskytují 
první pomoc, jelikož utrpěl poranění hlavy a dále si stě-
žuje na bolest levého ramene. Vzhledem k poranění byla 

na místo přivolána zdravotnická záchranná služba a lékař 
rozhodl o převozu muže do nemocnice. Strážníci záchra-
nářům poskytli součinnost při ošetření muže, jelikož kladl 
aktivní odpor a ve svém jednání dále pokračoval i při ne-
zbytných vyšetřeních v nemocničním zařízení.

13. května, 11.40
Drobná krádež zboží v  jednom z  obchodních řetězců 
na  Černokostelecké ulici se nevyplatila mladíkovi. Neje-
nom že odcizil zboží, při kterém jej chytili pracovníci 
bezpečnostní služby, ale přivolaná hlídka městské policie 
kontrolou jeho osobních údajů zjistila, že je po jeho osobě 
vyhlášeno pátrání Policií ČR. Po vyřešení drobné krádeže 
zboží jej strážníci předávají Policii ČR k provedení dalších 
opatření.

13. května, 18.18
    Policie ČR žádá strážníky o součinnost v ulici Široká. 
Zde by měl na parkovišti u fotbalového stadionu nasedat 
opilý muž do osobního vozidla se záměrem z místa odjet. 
Operátor městského kamerového systému se zaměřuje 
na tuto lokalitu. Díky kamerovému bodu, který se v této 
lokalitě nachází, je vozidlo s mužem velmi rychle nalezeno 
a celá situace monitorována. K místu míří hlídka strážní-
ků. Když strážníci dorazí na místo, muž po jejich spatře-
ní okamžitě vystupuje z vozidla a na  jeho místo řidiče si 
sedá žena, která stála celou dobu u  vozidla. Z  muže byl 
cítit alkohol a jeho pohyby nasvědčovaly požití alkoholic-
kého nápoje nebo jiné návykové látky. Tento člověk hlídce 
sdělil, že vozidlem nikam jet nechtěl, pouze jej projížděl 
po  parkovišti z  důvodu poruchy. Následně se na  místo 
dostavila hlídka Policie ČR a  celou událost si převzala 
k dořešení. 

Jindřich Joch
zástupce vedoucího Městské policie Říčany

Stejně jako všichni, tak jsme i  my, dobrovolní hasiči, če-
kali na  příchod pěkného počasí. To si letos dalo opravdu 
na  čas. Po  jeho opožděném příchodu jsme se konečně 
mohli pustit do činností, při kterých je lepší mít nad sebou 
zářící sluníčko. V sobotu 20. 4. jsme vyslali naše čtyřčlenné 
družstvo do Chomutovic na 7. ročník praktického výcviku 
jednotek sboru dobrovolných hasičů okrsku Modleticko 
„Floriánek“. Jednotlivá družstva zde plní úkoly, které se 
podobají reálným zásahům. 26. 4. se naši dorostenci vydali 
do Příbrami, aby si zde zkusili soutěž železného hasiče – 
TFA Mladého hasiče Dubno. Poslední dubnový den jsme 
byli přítomni při pálení čarodějnic na Marvánku. Zde jsme 

prováděli požární dozor a zároveň předvedli naši techniku 
a vybavení. V sobotu 4. května jsme pořádali 1. ročník sou-
těže TFA Říčany, tzv. železného hasiče. Závodníkům jsme 
přichystali náročnou trať zakončenou výstupem do posled-
ního patra budovy Alfa Tower. I přes náročnost trati většina 
účastníků závod dokončila. V rámci doprovodného progra-
mu předvedla své vystoupení parkourová skupina ADPT 
a hasiči z Votic předvedli ukázku vyproštění zraněné osoby 
z havarovaného vozidla. V ten samý den dobrovolní hasiči 
z Kuří pomáhali při tzv. otevírání rybníka v Kuří. Ten slouží 
rovněž jako zásobárna hasební vody. Proto se dobrovolní 
hasiči z  Kuří, spolu s  místními rybáři a  dalšími občany, 
podílejí na  jeho obhospodařování. Tato letitá spolupráce 
se ukázala přínosnou hned následující den. Po  vydatném 
nočním dešti v noci ze 4. na 5. května se, bohužel, opakoval 
dva roky starý scénář. Z čerstvě osetých polí nad Kuřím se 
naplavilo bahno do středu obce. Na pomoc tedy museli při-

Co nového u hasičů
www.sdhricany.wz.cz
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spěchat dobrovolní hasiči z Kuří, aby spolu s místními ob-
čany odstranili následky rozmarů počasí. Na rozsah škod 
se přijel podívat i starosta města pan V. Kořen. V neděli 12. 
5. jsme se zúčastnili Dne rodiny na Marvánku, který pořádá 
MAS Říčansko. Opět byla k vidění naše technika a děti si 
mohly zkusit stříkání vody ze zásahové stříkačky. Ve stře-
du 15. 5. jsme se po roce vydali do MŠ Srdíčko, abychom 
dětem připravili zábavné dopoledne. Děti si rovněž mohly 
prohlédnout naši techniku, vybavení a  výstroj, a  zároveň 
jsme si spolu zopakovali zásady bezpečného chování. 
Naše jednotka v uplynulém období zasahovala třikrát. 19. 
4. jsme byli krátce po  jedné hodině odpolední povoláni 
do Průhonic k požáru rodinného domu. Vyjeli jsme v po-
čtu 1+2 s naší cisternou T148/CAS32. 26. 4. odpoledne 
jsme byli povoláni k  požáru lesní hrabanky u  Olivovny. 
Jednotka vyjela v počtu 1+2. Zde se opět uplatnila výbor-
ná prostupnost terénem, kterou disponuje naše cisterna 
tatra T148/CAS32. 15. 5. jsme byli krátce po 16. hodině 
povoláni k požáru porostu do Radošovic. Na místo jsme 
vyjeli v počtu 1+6 s našimi cisternami T148/CAS32 z Ří-
čan a z Kuří a s dopravním automobilem DA12/A30. 
V polovině května jsme otevřeli kroužek nejmenších hasi-
čů, tzv. přípravky. Jedná se o  věkovou kategorii 3–5 let. 
Schůzky jsou každý pátek od 16. do 17. hodin v prosto-
rách naší klubovny v  Březinově ulici. Bližší informace 
můžete získat u vedoucí oddílu přípravky Lucie Habšudo-
vé, na tel. 604 575 196 nebo na emailu LucieVavrickova@
seznam.cz. Stejně tak přijímáme kluky a holky do oddílu 
mladších žáků, věková kategorie 6–9 let. Schůzky se ko-
nají každý čtvrtek od 16 do 17 hodin, rovněž v prostorách 
naší klubovny. Bližší informace získáte u vedoucí oddílu 

mladších žáku Denisy Korbelové na tel. 607 654 201 nebo 
na emailu dencakorbelova@seznam.cz. 
S přáním hezkého začátku léta

Filip Šilar
jednatel SDH Říčany

NebeZPeČNý HmyZ
Informace pro obyvatele Říčan a příslušných obcí
 Jednotka sboru dobrovolných hasičů (JSDH) měs-
ta Říčany je vybavena odpovídajícími technickými 
prostředky, které umožňují bezpečně provést zásah 
proti nebezpečnému hmyzu. Proto je třeba zmínit 
možnost, kterou nabízíme našim občanům v přípa-
dě nutnosti řešení takového problému. Vzhledem 
ke  specifikaci tohoto druhu zásahů je výhodné je 
provádět ve večerních hodinách, kdy je nebezpeč-
ný hmyz ve  svém hnízdě a  poletováním zbytečně 
neohrožuje zasahující hasiče a  ostatní občany. 
Vzhledem k nákladům představujícím pořízení po-
třebného insekticidního prostředku, který je nutný 
k  provedení zásahu, jsme nuceni požádat občany 
o finanční spoluúčast. 
Vedení města Říčany se tak ve spolupráci s JSDH 
snaží zabezpečit maximální bezpečnost pro své 
obyvatele. 
Proto bez obav kontaktujte vedení JSDH města, 
nejlépe zástupce velitele, pana Petra Hněvsu na te-
lefonním čísle 603 470 787. 
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Bobkovišeň lékařská
Prunus laurocerasus
Bobkovišeň poněkud zamotala hlavu 
botanikům. Nyní je řazena do  rodu 
Slivoň (Prunus), ale díky podobnos-
ti s  vavřínem (Laurus) se můžeme 
v literatuře setkat s řazením do rodu 
(Laurocerasus) a  jménem (Lauroce-
rasus officinalis).
Na Zemi je známo asi 75 druhů bob-
kovišní. Rostou hlavně ve Středozemí, 
teplejších oblastech Asie a  Ameriky, 
minimálně pak v Africe a Austrálii.
Původní areál rozšíření bobkovišně 
lékařské sahá od Středozemí po Střed-
ní Asii, kde roste v  bukových lesích 
a na skalnatých stráních. K nám se do-
stává v druhé polovině 16. století, dnes 
se běžně pěstuje v zahradách a parcích.
V  našich podmínkách roste bobko-
višeň jako stálezelený keř. V  teplých 
oblastech má často formu stromu, 

který dosahuje až osm metrů výšky. 
Kmen kryje drsná, tmavě hnědá bor-
ka. Tuhé listy jsou svrchu tmavě zele-
né a lesklé, zespodu světlejší a matné.
Bílé květy vyrůstají ve  vzpřímených 
hustých hroznech. Kvetou v průběhu 
května až června. Plody jsou drobné 
černé peckovice ukrývající hladkou 
kulovitou pecku. Dužina je pro člo-
věka jedovatá, ale ptáci v zimě plody 
s oblibou požírají.
Pro své neopadavé listy a  dekora-
tivní, dlouho vytrvávající květenství 

se bobkovišeň často pěstuje v  za-
hradách. Rostlina na  obrázku roste 
v  Říčanech v  ulici Eduarda Beneše. 
Vysazuje se i řada kultivarů s různým 
vzrůstem, tvarem a barvou listů.
Listy jsou jedovaté, po  rozemnutí 
voní po  hořkých mandlích. Dříve se 
používaly k lékařským účelům. Dnes 
se silice z  listů využívá ve  voňavkář-
ském a farmaceutickém průmyslu.

Jakub Halaš
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Těžíme hliník z našich domácností
Na konci dubna proběhl, jako již tradičně, sběr tenkostěn-
ného hliníku. Do  soutěže pořádané Ekocentrem Říčany 
ve spolupráci s Ochranou fauny České republiky se zapo-
jilo více než 50 škol a školek, převážně ze Středočeského 
a Jihočeského kraje. Celkem bylo odevzdáno 4700 kg hli-
níku v 730 připravených pytlech. 

Cílem soutěže není vyprodukovat co největší množství 
hliníkového odpadu, ale naučit se bezpečně rozpozná-
vat tuto recyklovatelnou surovinu a následně ji předat 
k novému využití.

V soutěži škol obsadily první místa: ZŠ Záboří nad Labem
Mateřská škola Drahlín, ZŠ a MŠ Tochovice

A jak to dopadlo v Říčanech?
Největší sběrači jsou již tradičně v ZŠ Bezručova, kde na-
shromáždili bezmála 650 kg hliníku ve víčkách od jogurtu 
a  v  plechovkách. Na  pomyslné druhé příčce se umístila 
MŠ U  Slunečních hodin, kterou těsně následuje MŠ 
Čtyřlístek. 
Velké poděkování patří Kmenu Bobrů Ligy lesní moud-
rosti, který významně pomohl s vybíráním a tříděním hli-
níku od obyvatel Říčan na sběrném místě v ZŠ Bezručova. 
Navíc sami nashromáždili celých 75 kg hliníku.
Ještě pořád netřídíte? Nikdy není pozdě začít!

Alžběta Macková
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Pro seniory

Ve chvíli, kdy píšeme tyto řádky, je jaro 
v plném proudu a už se nám chystá léto. 
Letní dny bývají plné pohody a  krás-
ných zážitků, tak jen doufáme, že i vy je 
tak prožijete. I  když mnohé pravidelné 

akce Klubu Senior se již v  červnu na  programu neob-

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, účastníci 
akcí jsou chráněni na majetku i zdraví. 

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.
Setkání seniorů v Domově Pod Kavčí Skálou – každou 
středu po 14 dnech od 14.00 hodin. 
Pěvecký kroužek – první a třetí středu v měsíci od 15.00 
hodin v DPS Senior – jídelna. 
Kavárnička, Bible, Hudební hodinka, Povídání o ději-
nách – to vše až od září.
Turistický kroužek – sejdeme se v  sobotu 15. června 
ve 13.00 hodin u koupaliště Jureček. Projdeme se po trase 
dlouhé cca 5 km (přes Strašín na aut. zastávku Vojkov). 
Nordic walking hole s sebou!

Akce:
n 11. červen, úterý  – Prohlídka hradu Červený Újezd 

a místního skanzenu
Jednodenní autobusový zájezd na  hrad Červený Újezd, 

který je soukromou stavbou vzniklou v letech 2001–2002. 
Prohlédneme si i skanzen s ukázkami venkovského života 
a venkovní park. Odjezd: 8.20 h aut. zastávka K žel. stani-
ci, 8.23 h aut. zastávka Rychta, 8.27 h aut. zastávka Suko-
va ul., 8.30 h aut. zastávka Masarykovo nám. Příspěvek 
účastníků: 190 Kč (zahrnuje dopravu, vstupné, pojištění, 
služby průvodce). Přihlášení u I. Moudré do 10. 6.

n 18. červen, úterý – Prohlídka Svatovítského pokladu
Místo: Praha – Pražský hrad. Prohlédneme si 139 
předmětů vysoké, historické a umělecké hodnoty. Pří-
spěvek účastníků: 300 Kč základní cena, 150 Kč zlev-
něná (senioři, studenti, ZTP) – členové Klubu Senior 
mají slevu 5 % ze vstupného. Jízdné si hradí účastníci 
sami. Odjezd vlakem v 9.08 h. Přihlášení do 14. 6.

n 11. červenec, čtvrtek – Prohlídka Ondřejovské 
hvězdárny
Jednodenní autobusový zájezd na hvězdárnu v Ondřejově 
(pozor – pojedeme historickým autobusem!). Prohlídka 
bude komentovaná a provázet nás bude Tomáš Bezouš-
ka. Odjezd: 8.20 h aut. zastávka K žel. stanici, 8.23 h aut. 
zastávka Rychta, 8.27 h aut. zastávka Sukova ul., 8.30 h 
aut. zastávka U Milána, 8.35 h aut. zastávka Marvánek 
(u býv. pily). Příspěvek účastníků: 100 Kč (zahrnuje do-
pravu, prohlídku, pojištění, služby průvodce).

Kontakt (informace a přihlášky):
Irena Moudrá, tel.: 732 383 424,  
e-mail: seniorcentrumricany@centrum.cz, kontaktní 
místo: DPS Senior, Komenského nám. 1850, Říčany.

Návštěvní dny (ostatní dny a hodiny dle domluvy): 
čtvrtek 20. června od 10.30 do 12.00 h.

SENIORCENTRUM ŘÍČANY jevují (tak tomu bývá každoročně), tak i přesto pro vás 
připravujeme bohatý program i  pro tyto dny. Co vám 
můžeme slíbit je to, že o své pravidelné a hojně navště-
vované akce nepřijdete a  v  září se s  nimi opět setkáte. 
A setkáte se i s akcemi novými – takže se máte (v to dou-
fáme) na co těšit.

Irena Moudrá
předsedkyně správní rady

Toulky se seniory (i neseniory) vás zvou na tyto akce:

Co nás čeká v ČERVNU…
n Čtvrtek 6. 6. 2013 – Celodenní výlet vlakem:  
VRCHOTOVY JANOVICE – zámek + zámecký park
Stálé expozice – komentováno:
RilKe, KRAUS A VRCHOTOVy JANOViCe 
ČeSKé ZVONAŘSTVí 
SPOleČNOST V ČeCHáCH 19. STOleTí
Aktuality:
TAJeMSTVí PUŠKy Ze ZáMeCKéHO  
RyBNíKA
V expozici Rilke, Kraus a Vrchotovy Janovice je letos po-

prvé vystavena historická lovecká puška, nalezená při re-
konstrukci rybníka v parku.
Vstupné: Park (návštěva bez průvodce): vstup volný  
 Zámek: 50 Kč (plné), 30 Kč (snížené)
 Výstavy: 20 Kč (plné), 10 Kč (snížené)
Sraz: 7.10 hod. vlaková pokladna Říčany 
Nahlásit se do 2. 6. 2013 z důvodu objednaného průvodce!

Na všechny se těší a informace vám ráda podá  
Macháčková Věra, Říčany; www.toulkyseseniory.cz
e-mail: veramachackova@centrum.cz
mobil: 775 301 206
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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

Komunitní centrum rozšiřuje od 1. 6. 2013 
dobu poskytování služby osobní asistence 
také na  dny pracovního klidu a  státní 
svátky v čase od 8 do 20 hod, a zároveň za-

vádí nový upravený cenový sazebník, který naleznete na webo-
vých stránkách organizace www.kcricany.cz nebo na vyžádání 
na tel. 737 587 130 / e-mailu: asistence@kcricany.cz.
Osobní asistence je terénní sociální služba, která pomáhá 
osobám se sníženou soběstačností, ať už z důvodu vyso-
kého věku nebo jakéhokoliv onemocnění, setrvat ve svém 
přirozeném prostředí a vést důstojný život. Služba může 
být nápomocná také rodinám, které se starají o  své pří-
slušníky, a to v čase jejich nepřítomnosti v pracovní době, 
o víkendech nebo dovolených. Několikahodinová asisten-
ce u jednoho klienta za sníženou cenu supluje v regionu 
velmi chybějící odlehčovací služby nebo denní stacionář.
Dále každou červnovou středu pokračujeme v  bezplat-
ných lekcích NORDiC WAlKiNG pro seniory a osoby 
se zdravotním postižením. Sraz je vždy v  14.00 hod. 

v sedacím altánu Lázeňské louky. Zájemcům, kteří si re-
zervují místo vždy do  pondělí daného týdne, kdy chtějí 
na lekci přijít, také zdarma zapůjčíme hole. V případě deš-
tivého počasí se lekce ruší! Rezervace přijímáme na  tel. 
732  474  378 nebo e-mailu: nordic@kcricany.cz. Dopo-
ručujeme zájemcům, aby ve vlastním zájmu konzultovali 
vhodnost tohoto cvičení se svým ošetřujícím lékařem. 
Rodinám, které se ocitly v krizové situaci, nabízí KCŘ službu 
sanační program SPOlU DOMA – rodinná asistence: 
Sanace  rodiny je poskytování pomoci a  podpory rodinám 
s dětmi, jejichž vývoj je ohrožen v důsledku dopadů obtíž-
né životní situace, kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci 
překonat, a u kterých existují další rizika ohrožení jejich vý-
voje. Nabídkou odborných sociálních služeb lze stabilizovat  
rodinnou situaci uživatele. Odborný asistent pracuje  přede-
vším v  přirozeném prostředí rodiny. Služba je poskytována 
zdarma, na přání klienta může probíhat také anonymně. Pro 
dotazy a poradenství se můžete obracet na e-mail: spoludo-
ma@kcricany.cz nebo tel. 737 536 201.

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!

V minulém vydání jsme vás 
informovali, že ve volnoča-
sovém centru Na Fialce bu-
dou od října probíhat kurzy 

celoživotního vzdělávání, určené především pro seniory, 
invalidní důchodce, maminky na mateřské dovolené nebo 
nezaměstnané. Nyní již můžete posílat své přihlášky, a to 
buď elektronicky (všechny informace najdete na  webu 
www.nafialce.cz), anebo osobně v  Informačním centru 
na Masarykově náměstí, kde jsou k dispozici přihlašova-
cí formuláře. V této chvíli se již přihlásilo prvních dvacet 
zájemců. A jaké kurzy na vás čekají? Vzdělávat se můžete 
ve třech oborech: zdravý životní styl (vždy ráno od 9 do 11 
hodin), film a divadlo (od 11.30 do 13.30) a architektura 
v dějinách lidstva (od 14 do 16). Zde je nabídka prvních 
přednášek zimního semestru pro měsíc říjen:

3. 10. 2013
1. Dana Steinová: Nedovolte mozku stárnout
2. Jaromír Kazda: Zrod novodobého českého divadla
3. Karel Kibic: Pravěká Evropa
17. 10. 2013
1. Hana Janatová: Prevence a podpora zdraví
2. Ivan Klimeš: Kinematografický život v českých zemích 

za rakouských časů
3. Karel Kibic: Architektura starověké Mezopotámie

Garantem celého programu je Dana Steinová, která již 30 
let vede celoživotní vzdělávání v  Praze (www.aktivnistari.
eu). Zápisné pro všechny sociálně znevýhodněné skupiny 
obyvatel činí 300 Kč za jeden obor a jeden semestr, ostatní 
zájemci zaplatí 800 Kč. Všichni přihlášení budou platit zá-
pisné v první polovině září v recepci centra Na Fialce.

OSObNí ASISTeNCe NOVĚ I O VíKeNDeCH!

Přihlaste se do Centra celoživotního vzdělávání
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Pro děti a rodiče

Den bez úrazů
Výzkumy a  statistiky o  úrazovosti 
dětí mají negativní výsledky. Velmi 
málo dětí do 10 let se dokáže dosta-
tečně bezpečně pohybovat na  do-
pravních komunikacích. Přibližně 
1/3 smrtelných úrazů dětí do 14 let se 
stane na silnicích. Největší dopravní 
nehodovost chodců způsobují děti 
a mládež ve věku 6 až 14 let. 
 Na  tuto skutečnost o. s. Cesta inte-
grace reaguje pořádáním Dne bez 
úrazů, kde děti hravou formou infor-
muje o  správném chování na  silnici 
a  seznámí je se všemi složkami in-
tegrovaného záchranného systému. 

Tato akce je určena pro 3. třídy říčan-
ských škol. Volně navazuje na  pod-
zimní akci „Bezpečně na kole“. Ve 4. 
třídě pak děti čeká rozsáhlá dopravní 
výchova, kterou o. s. Cesta integrace 
pořádá ve spolupráci s BESIP – Mi-
nisterstvem dopravy. 
Akce „Den bez úrazů“ oslavuje již 
svůj 4. ročník. Koná se v rámci kam-
paně Dny bez úrazů dne 6. června 
na dětském dopravním hřišti v Říča-
nech. Děti se mohou těšit na vozidlo 
záchranné služby, dobrovolné hasiče 
Říčany a  Městskou policii Říčany. 
V  soutěžních úkolech připravených 
o. s. Cestou integrace, jako je jíz-
da na  kole, zdravověda, poznávání 

dopravních značek, se mohou neje-
nom něco nového dozvědět, ale také 
vyhrát drobné ceny, které se určitě 
ke kolu a bezpečnosti hodí J. 
Touto cestou patří poděkování Měst-
ské policii Říčany, Sboru dobrovol-
ných hasičů Říčany a  Zdravotnické 
záchranné službě Středočeského 
kraje za  účast a  spolupráci na  této 
akci. Městu Říčany pak za  podporu 
této akce.

Akce se koná v návaznosti na projekt 
Zdravé město Říčany a Místní Agen-
da 21. 

Markéta Hubínková
o. s. Cesta integrace

V Klubu Cesta je živo
Od  dubna můžete vidět častěji te-
rénní sociální pracovníky Klubu 
Cesta přímo v  ulicích a  parcích 
Říčan. Naším cílem je především 
vyhledávat děti a  mladé lidi, kteří 
tráví svůj volný čas na  ulici a  na-
bízet jim prostory klubu, nebo se 
je snažit podpořit přímo na  místě. 
Do  terénu vyrážíme vždy ve  středu 
a v pátek odpoledne.
Žije to ale i přímo v klubu. V součas-
ných dnech se věnujeme především 
tématu drogy a  alkohol, kdy se sna-
žíme prostřednictvím různých aktivit 
(promítání filmů, výtvarné aktivity, 
hry atd.) vyvolat na  klubu diskuzi 
na  tato témata. Nesnažíme se jen 
zastrašovat, ale spíš podat objektivní 
informace.
Také se chystáme na přátelský fotba-
lový turnaj s  ostatními nízkopraho-
vými kluby. Když nám to půjde, rádi 
bychom se i účastnili celostátní akce 
Fotbal pro rozvoj, která bude probí-
hat v červnu (http://fotbalprorozvoj.
org/). Pokud by vás účast na fotbale 
zajímala, ozvěte se nám. Do  týmu 
hledáme i slečny.

Lucie Ditrichová
vedoucí Klubu Cesta

Pozvánka na seminář 
Občanské 
poradny k tématu 
spotřebitelských práv
Občanská poradna pořádá v  pátek 
7. 6. od  15.00 hod. v  DPS Senior, 
Komenského nám. 1850 Říčany, 
bezplatný seminář k  tématu spo-
třebitelských práv. Bude zaměřen 
na spotřebitelské smlouvy, uzavírání 
smluv na předváděcích akcích, rekla-
mace a odpovědnost za vady. Úvěro-
vé smlouvy v  souvislosti s  prodejem 
zboží. Na semináři budou přednášet 
právní poradci. Uskuteční se za  při-
spění města Říčany.  

Příměstský tábor 
pro děti

8.–12.	 7.	 vždy	 od	 8.30	 do	 16.30	
hod.	 se	 uskuteční	 příměstský	 tá-
bor	Cesty	 integrace.	Bude	se	konat	
v	Klubu	Cesta	a	přírodě.	Na	progra-
mu	budou	hry	a	výlety.	Cena	500	Kč.	
Určen	je	dětem	od	6	do	13	let.	Více	
informací	 na	 www.cestaintegrace.
cz,	 emailu:	 skoly@cestaintegrace.
cz	a	tel.:	774	780	540.	Uskuteční	se	
díky	přispění	města	Říčany.	

Markéta Hubínková

Akce v Klubu Cesta 
v červnu:
3. 6. (Po) Filmový klub, start 17.00
11. 6. (Út) Audiovizuální DJing, start 17.00
20. 6. (Čt) Klub naruby, start 13.00
Další info na www.facebook.com/klub.
cesta
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Pro děti a rodiče

Dětský klub Hnízdo
Milé děti a rodiče, dovolujeme si vás pozvat do nově otevřeného dětského 
klubu Hnízdo, který zahájil svou činnost loni v září. (Táborská ul. 2308/14, 
Říčany)
Nabízíme nejen hlídání dětí od 3 do 6 let, ale také zážitkové středy – HRáT-
Ky O STOleTí ZPáTKy, kde máte možnost prožít všemi smysly lidové 
tradice a zvyky tak, jak je prožívali i naši předkové (říkanky, básničky a pís-
ničky s pohybovými a grafomotorickými cviky).

– hlídání dětí od 3 do 6 let: PO–Pá 
od 8 do 16 hod.
– pravidelné programy, na které jste 
srdečně zváni také jednorázově:

Využijte první návštěvy zdarma.

Více na našich webových stránkách:
www.drkhnizdo.huu.cz
tel.: 775 358 121

V květnu nás provázel 
projekt RODINA
Oslavili jsme tak svátek matek, otců, 
rodin.  Děti vyráběly leporela se zvíře-
cími rodinami a vymýšlely si o nich pří-
běhy. Sbírali jsme pampelišky na med. 
Ozdobené skleničky jsme si odnesly 
jako lék na neduhy. Těšíme se na před-
prázdninové dny vonící létem.
PRáZDNiNy V HNíZDĚ:
1. 7. – 18. 8. – Hnízdo uzavřeno
19.–23. 8. – „Prozkoumáme to, co 
máme“
(prázdninový týden pro předškoláky 
a všechny šikovné děti do 6 let)
Cena: 500 Kč/den.

Sleva: 2200 Kč/celý týden – platba 
předem.
(Zahrnuty jsou obědy, svačiny, pitný 
režim, pomůcky, dva lektoři.)

Od 26. 8. DK Hnízdo opět v provozu 
se svým pravidelným programem.

Iveta Limburková

PO – NAHLáSeK (9–11 h.)
– hudební kroužek pro nejmenší děti

ÚT – VeSeLÉ CVIČeNí (9–11 h.)
– pohybové hry inspirované jógou pro děti

ST – HráTKy O STOLeTí ZPáTKy (9–13 h.)
- zážitkové středy s lidovými tradicemi a zvyky

ČT – VŠUDybýLeK (9–16 h.)
– povídání a hraní o tom, jak je v přírodě 
vše propojeno a jedno souvisí s druhým 
(environmentální výchova pro nejmenší)

NOVĚ! Pá – DUHOVáNí (9–11 h.)
– výtvarné činnosti, hraní s barvami, tvary, 
materiály

Zábavnou formou hry budeme:
3 pozorovat svět všemi smysly
3 trénovat krátkodobou paměť, 

soustředění, pozornost
3 zdokonalovat kvalitu řeči
3 prohlubovat pravolevou orientaci
3 uvolňovat zápěstí (grafomotorická 

cvičení)
3 upevňovat logické vztahy a vazby mezi 

předměty, obrázky, slovy…
3 uvědomovat si osobní pozici v novém 

kolektivu a sebe jako součást přírody

28 texty.kuryr@ricany.cz



Pro děti a rodiče

PráZDNINy Ve STyLU 
Parkouru  

& Freerunu
Ant Parkour  

Deadly Team Říčany
Oficiální Parkourový  

& Freerunový tým v Čr
vás zve na

PŘímĚSTSKý 
TábOr 

V PŘírODĚ 
(Říčany)

I. turnus  
8.–12. července 2013

II. turnus  
12.–16. srpna 2013
Vždy pondělí až pátek  

od 9.00 do 15.30 hodin
Sraz: hřiště na Strašínské  

(bývalý Skate Park)

Cena 1550 Kč
Určeno pro děti od 6 let

Stravování a úrazové 
pojištění zajištěno!!!

Kontaktujte:

Iva mračková
722 90  80 72
iva.mrackova@seznam.cz 
www.apdt-ricany.wbs.cz

Dětské centrum Strančice, p. o.,
nabízí rodičům dítěte útlého věku se specifickými potřebami 
péče, možnost denních pobytů. Případné dotazy na podmínky 

umístění dítěte do denního stacionáře při zdravotnickém zařízení 
zodpoví vrchní sestra D. C. Strančice pí. Zuzana Fuksová  

na tel. 323 640 031.

Sbírka víček  
pro maximka
Protože se nezadržitelně blíží léto 
a s ním i konec školního roku, rádi 
bychom do konce června odevzdali 
mamince nemocného Maximka na-
sbíraná víčka od  plastových lahví. 
Prosíme tedy všechny, kteří se sbír-
ky zúčastnili, aby se ozvali na  ad-
resu texty.kuryr@ricany.cz, anebo 
zavolali na telefon 323618169, kde 
si domluvíme podmínky předání. 
Menší množství víček (tašky nebo 
malé pytle) můžete přinášet po 20. 
červnu přímo k  nám do  infor-
mačního centra na  náměstí, velké 
množství by si po  dohodě vyzvedla 
rodina chlapečka přímo ve školách, 

a to v posledním červnovém týdnu. 
Věříme, že se podařilo nastřádat 
velké množství víček, která pomo-
hou malému Maximkovi zlepšit 
jeho nelehký úděl. O  tom, jak celá 
sbírka dopadla, vás budeme infor-
movat v  některém z  dalších čísel 
a na internetových stránkách Kurý-
ru www.maks-ricany.cz. 

Redakční rada
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Lesní dopoledne pro rodiče 
s malými dětmi 
Kroužek s říkadly, písničkami, tvoření z přírodních mate-
riálů, povídání o zajímavých tématech, poznávání přírody 
a  společný oběd. V  úterý od  9.30 do  12 hodin v  indián-
ském tee-pee u Říčanské hájovny.
4. 6. Praní ovčí vlny
11. 6. Česání ovčí vlny
18. 6. Povídání o bezplenkové metodě a látkových plenách
25. 6. Oslava sv. Jána

Kontakt pro objednání a  bližší informace: Olga Jarkov-
ská, tel. 731 523 025 nebo lesniklubpraminek@seznam.
cz. Přihlaste se, prosím, nejlépe dopoledne v pondělí.

PODĚKOVÁNÍ
Mateřské školce Kolovrátek za krásné pásmo 
říkanek, písniček a tanečků, které paní učitelky 

s dětmi nacvičily. Děti byly kouzelné!
obyvatelé Domu senior z Říčan

Loučení našich předškoláků 
ve školce Landii
Školní rok se chýlí ke  konci a  blíží se nám loučení s  další 
třídou předškoláků. K  posledním týdnům ve  školce vždy 
patří fotografování tříd, společná noc ve školce, jarní výlety 
s dobrodružstvím, ale i vyšetření pohybového aparátu paní 
přednostkou z  kliniky komplexní rehabilitace Monada. 
Sport a pohyb patří v naší školce k pravidelným aktivitám, 
teď na  jaře děti plavou v bazénu v Aquapalace v Čestlicích 
a v Open Gate v Babicích, každé pondělí hrají tenis na kur-
tech v Oáze a v pátek jezdí na golfovou průpravu do Mstětic. 
V  červnu čeká naše předškoláky týden školky v  přírodě, 
děti tentokrát pojedou na  ekologicky hospodařící farmu 
Smejkalovu boudu v Krkonoších. A na úplný závěr června 
chystáme setkání všech dětí a rodičů u tradičních ohýnků, 
kde si všichni společně zazpíváme a popovídáme o všem, 
co jsme v letošním roce prožili.

V létě budou v naší školce probíhat příměstské tábory, té-
mata jednotlivých týdnů a více informací se dozvíte na na-
šich stránkách www.landie.cz. Jesličky Landie pro děti 
od 6 do 24 měsíců jsou otevřeny také celé léto.

Krásné léto a  spoustu prázdninových zážitků přejí děti 
a učitelé z jesliček a Mateřské školy Landie! 
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dva herci a jedna plyšová hračka, knížky daisy Mrázkové, jeden pletený 
svetr – stačí tak málo k vytvoření celého příběhu...

Divadlo Kejklíř s medvědem 
Flórou v Pramínku
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Angličtina v ZŠ a mŠ při 
Olivově dětské léčebně

Možná si říkáte – škola v Olivovně a an-
gličtina – to asi nebude žádná sláva, ale 
snažíme se, aby opak byl pravdou.

Už nejmenším dětem v naší mateřské 
škole se dostává té nejlepší péče; dva-
krát týdně k  nim totiž dochází paní 
magistra Sylva Maříková, vedoucí 
Jazykového studia, a hravou formou 
je učí základům jazyka. Její metoda 

je účinná a zároveň pro děti zábavná: 
pohyb a hra.
Výhodou je i  snaha paní Maříkové 
zachovat ve skupině menší počet čle-
nů – angličtinu se tak pohromadě učí 
maximálně šest dětí.

V  základní škole je to složitější; jest-
li si vzpomenete v  úvodním článku 
na  specifiku naší školy – žáci k  nám 

přijíždějí z  různých škol, 
tzn. i ve výuce anglického 
jazyka jsou velké rozdíly 
v  probírané látce, v  jejich 
znalostech, v požadavcích 
kmenových škol. Aby toto 
jediný pedagog ve  výuce 
obsáhl, je velmi náročné. 

A tady „nastupují do hry“ 
studenti z  Open Gate 
gymnázia v Babicích, kte-

ří každý týden dojíždějí a dobrovolně 
coby asistenti pomáhají pří výuce. 
Děti tak učení více baví a je možné se 
jim kvalitněji a  individuálně věnovat 
přesně podle jejich potřeb, požadav-
ků a  schopností. Je třeba se zmínit 
i o tom, jak moc se každý týden naši 
žáci na  studenty těší – zvláště žáci 
na studentky a žákyně na studenty…
Jejich pomoci si velmi ceníme, a  jsme 
rádi, že tato spolupráce funguje už 
čtvrtý rok k oboustranné spokojenosti.
Paní Janě Errington, která pomoc 
z  gymnázia zajišťuje, touto cestou 
moc děkujeme.

ZŠ a MŠ při ODL

Na  léto 2013 nabízí Sunny 
Canadian School dvě novin-
ky – vodácký putovní tábor 
po  řece Sázavě v  termínu 29. 
7.–2. 8. 2013 a  na  poslední 
týden prázdnin je pro všechny 
školáky připraven jazykový tá-
bor s  výukou angličtiny. Děti 
si tak před začátkem školního 
roku osvěží nejen slovní zá-
sobu a  gramatiku, ale budou 
si i  pomalu zvykat na  návrat 
do  života v  angličtině. Jazyko-
vý tábor bude také ideálním 
startem do  školního roku pro 
naše nové prvňáčky. Výuka an-
gličtiny bude samozřejmě pro-
kládána celotáborovou hrou 
a  dobrodružnými hrátkami 
a soutěžemi.
Vodácký tábor je připraven 
pro všechny holky a  kluky ze 
základní školy, kteří prahnou 
po opravdovém dobrodružství. 

Každý den splujeme vybraný 
úsek Sázavy, který proložíme 
hrátkami a  soutěžemi ve  vodě 
i na břehu. Celým táborem nás 
bude provázet celotáborová 
hra, každý večer natrénujeme 
stavění stanů a  nebude chybět 
ani vaření na  ohni a  přespání 
pod širým nebem. 
Přihlášky naleznete na  recep-
cích MŠ a ZŠ v Sunny Canadi-
an School, nebo na  webových 
stránkách školy http://www.
sunnycanadian.cz/Letni-tabo-
ry-se-Sunny.html. Vyplněné 
přihlášky prosím odevzdejte 
na  recepci MŠ či ZŠ, popř. 
zasílejte e-mailem na  adresu 
teskova@sunnycanadian.cz, 
nejpozději do 14. 6. 2013.
Více informací: Šárka Tesková, 
e-mail: teskova@sunnycana-
dian.cz, tel: 734570282, nebo 
osobně v kanceláři Activities.

Dobrodružství s výukou angličtiny na letních táborech se 
Sunny Canadian International School
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Naše škola od  jarních měsíců mění 
svůj školní pozemek k  nepoznání. 
V rámci realizace projektu „Chceme 
do  přírody“, který je financován eU 
z Programu rozvoje venkova – lea-
der a  realizován s  podporou MAS 
Říčansko, o. p. s.
Termín zahájení realizace byl posu-
nut na  duben 2013 z  důvodu nepří-
znivého počasí – ukončení projektu 
je plánováno na srpen 2013.
Projekt je zaměřen na vytvoření přírod-
ní učebny na  školním pozemku – ná-
kup venkovního mobiliáře – laviček, 
venkovních stolů, odpadkových košů 
apod., dále na  přípravu bylinkového 
záhonu pro pěstování bylin v  rámci 
učebních osnov, pracovních činností. 
Dalším cílem je zkulturnění anglických 
dvorků u budovy školy, zahradní úpravy 
– ohumusování pozemku, zatravnění 
včetně nákladů na  osivo, výřez poško-
zených stromků a výsadba nových kvě-
tin a dřevin, které jsou plně v souladu 
s místními druhy dřevin, stromů a keřů. 
Obnova školního pozemku po  rekon-
strukci navazuje na  dva realizované 
projekty, financované z  prostředků 

MŠMT ČR – Pěstujeme pro zdraví 
a Veselá zahrada – na základě kterých 
byl před rekonstrukcí zušlechtěn škol-
ní pozemek, postaven skleník, zakou-
pen komunitní kompostér, připravena 
přírodní učebna pro výuku jedné třídy, 
byla zajištěna výchova žáků k  prvkům 
EVVO výchovy, jako průřezovému 
tématu školních vzdělávacích progra-
mů. V  rámci realizace projektu dojde 
i k upevnění některých klíčových kom-
petencí žáků – pracovní, komunikativ-
ní, sociální. Ve  výchovně vzdělávacím 
procesu dochází i  k  prohlubování klí-
čových kompetencí – pracovní, k učení, 
komunikativní, sociální a  k  prohlubo-
vání výchovně vzdělávacích strategií.
V  rámci tohoto projektu dojde k  vy-
užití již zakoupeného mobiliáře, ten 
bude použit při tvorbě nové přírodní 
učebny a dalších dílčích cílů stanove-
ných projektem.
Při plnění partnerských smluv bude 
přírodní učebna využita k  meziškol-
ním soutěžím. První z nich je pláno-
vaná na 12. června. 
Partnery tohoto projektu jsou: město 
Říčany, Muzeum Říčany, ZŠ u  Ří-

čanského lesa, MŠ U Slunečních ho-
din v Říčanech.
Pro porovnání stavu před realizací 
a v průběhu realizace mohou poslou-
žit následující fotografie. 
Chtěli bychom touto cestou všem 
partnerům projektu za  navázanou 
spolupráci poděkovat.
A to, jak se nám vše povedlo, můžete 
vidět sami při dalších dnech otevře-
ných dveří naší školy. 

J. Macháčková

Úprava školního pozemku v ZŠ Nerudova

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
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Další ze soutěží mezi říčanskými školami 
projektu „Patriot“ proběhla v pátek 19. dub-
na 2013 v naší ZŠ Bezručova.
Do  turnaje, ve  kterém tentokrát děti a  pe-
dagogové změřili své síly při skákání přes 
švihadlo, šplhu a přetahování, se zapojily tři 
základní školy. Každé družstvo mělo zastou-
pení dětí od první do deváté třídy. Soutěžící 
zápolili v pěti disciplínách. Tři z nich prově-
řily obratnost a  vytrvalost dětí při skákání 
přes švihadlo. Velmi zajímavé byly i sestavy 
soutěžících pedagogů. Další soutěží byl šplh 
na laně a na tyči, kde diváci mohli obdivovat 
nejen rychlost a  sílu osmáků a  deváťáků, 
ale i  šikovnost děvčátek a  kluků z  prvních 
a druhých tříd. Vyvrcholením celého turnaje 
bylo přetahování lanem, zejména pak klání 
mezi ZŠ Náměstí a ZŠ U Lesa, kdy nakonec 
po  úporném boji za  mohutného povzbuzo-
vání obou stran zvítězily děti ze ZŠ U Lesa. 
Toto vítězství přispělo i k celkovému pořadí 
škol. Na první příčce se umístila ZŠ U Lesa, 
druhé místo připadlo naší ZŠ Bezručova 
a třetí skončily děti ze ZŠ Náměstí. 
Celý maratón proběhl v  příjemné a  přátelské 
atmosféře, která se odrážela i  při vyhlášení 
celkových výsledků a předávání diplomů a cen. 

Jaroslava Šindelářová 

reKONSTrUKCe ŠATeN  
I. eTAPA – VýCHODNí ČáST

Základní škola Říčany
Bezručova 94, okres Praha-východ

V loňském roce se nám podařilo zís-
kat finanční dotaci na  rekonstrukci 
školních šaten.
Dotaci jsme získali od  Státního ze-
mědělského investičního fondu. 
Současné šatny jsou bezesporu slabým 
místem školy. Trápí nás nedostatečný 
prostor a  velké množství dětí v  jed-

notlivých šatnách. Hledali jsme proto 
řešení. Jednou z možností bylo využití 
skříňkového systému – samostatná 
úložná skříňka pro každého žáka.
Získaná dotace pokryje náklady pou-
ze na první etapu rekonstrukce šaten. 
Rekonstrukcí tedy projdou šatny prv-
ního stupně, na další etapu – „Rekon-

strukce šaten – západní část“ – bude 
vedení školy hledat vhodný grant.
Vzhledem k  rozsahu prací bude re-
konstrukce probíhat od  24. června 
do  15. srpna 2013. Slavnostní ote-
vření se pak uskuteční v  předvečer 
zahájení nového školního roku.

A jaké to u nás v září bude? 
Původní šatnové „klece“ budou od-
straněny. Vyčištěný prostor bude po-
kryt novou dlažbou a osazen 252 nový-
mi šatními skříňkami.
Veškeré informace o  průběhu reali-
zace projektu naleznete na  webových 
stránkách školy www.2zsricany.cz.

Marie Lejčková – ředitelka školy

SKáKACí mArATÓN – PrOJeKT PATrIOT

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
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Dne 25. dubna 2013 se uskutečnil Jarní koncert partner-
ských škol. Říčanské školy, které opravdu hudbou žijí – 
ZUŠ, ZŠ z Bezručovky a MŠ Čtyřlístek, se společně podí-
lely na přípravě pestrého Jarního koncertu, který zhlédlo 
téměř 200 posluchačů a diváků, především z  řad rodičů 
a přátel škol.
Koncert byl zahájen zpěvem známých lidových písní. 
Za  doprovodu klavíru a  rytmických hudebních nástrojů 
se rozezněl 150členný dětský sbor tvořený všemi vystupu-
jícími žáky výše jmenovaných škol.
V  hodinovém hudebním programu se sborové a  soubo-
rové skladby střídaly se sólovými skladbami. Slyšeli jsme 
Sonatinu pro flétnu, německý tanec v barvě zvuku fagotu, 
zazněly struny houslí ve skladbě Mazurka a z křídla klaví-
ru zněly akordy durové i mollové.
Děti z hudebních tříd 1.–4. ročníku z Bezručovky zazpí-
valy písně známých hudebních skladatelů či hudebních 
skupin.
„Ain´t Gonna Give Up On Love“, píseň kytaristy Ste-
va Raye Vaughana, nemohla chybět na  Jarním koncertě 
v podání školní kapely „Troufalost“ z Bezručovky.
Hudební program příjemně oživila pohybová ukázka dětí 
z  MŠ Čtyřlístku a  scénický tanec tanečního oboru ZUŠ 
z Říčan. Nechyběl zde ani Samba band ze ZUŠ, který roz-
proudil a rozvlnil celé publikum skladbou „Maracatu“.
Jarní koncert zakončil taneční orchestr ZUŠ pod taktov-
kou kapelníka a pedagoga Jiřího Odcházela se skladbou 
„Yesterday“.

Důkazem o perfektní spolupráci škol, které opravdu hud-
bou žijí, svědčí poslední skladba „Rome Wasn´t Build 
In A Day“, kterou společně zahrál taneční orchestr ZUŠ 
a školní kapela „Troufalost“ z Bezručovky.
Publikum tleská do rytmu a děti tančí pod podiem. Na tvá-
řích mladých muzikantů je zřetelně vidět radost a smysl se 
dál hudbě věnovat.
Poslední tóny Jarního koncertu doznívají sálem říčanské-
ho kulturního domu Labuť. Velké poděkování všem vystu-
pujícím, pedagogům za přípravu žáků na koncert a nema-
lé poděkování technikům a zvukaři při realizaci koncertu 
zaznívá z úst moderátorky. Všem posluchačům děkujeme 
za vytvoření pěkné atmosféry.
Již teď se těšíme na další společné hudební chvíle škol ZUŠ Ří-
čany, ZŠ z Bezručovky a MŠ Čtyřlístek. Tak brzy na slyšenou!

Jana Mrázková – Fingerová

ze života škol(ek)

JArO V PODáNí PArTNerSKýCH ŠKOL
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Projekt spolupráce říčanských škol 
,,Patriot“ pokračuje dál. Tentokrát 
se umělecké soutěžení přesunulo 
z  oblasti hudební do  oblasti výtvar-
né. ZUŠ Říčany vypsala ve  spolu-
práci s  městem Říčany, Husovou 
knihovnou  a Fakultou strojní ČVUT 
výtvarnou soutěž na téma ,,Kolečka 
a páčky“. Soutěže se zúčastnilo cel-
kem 13 škol od mateřských až po zá-
kladní či umělecké školy. K  hodno-
cení se sešlo více než 500 výtvarných 
děl, což bylo zatím maximum v celé 
historii soutěže.
Porota hodnotila ve složení Z. Valen-
tová – předsedkyně poroty, ředitelka 
ZUŠ Velké Popovice, Barbora Blá-
hová – učitelka výtvarné výchovy, 
Karel Neškudla – fotograf a  učitel, 
Helena Dušková – učitelka ZŠ Stran-
čice, Hana Šebestíková – vedoucí VO 

Vážení čtenáři, v minulém čísle Kurýru nám nedopatřením vypadl článek o zápisu do ZUŠ Říčany, který se konal 
od 27. 5. do 29. 5. Za chybu se tímto omlouváme. Redakce Říčanského kurýru

Vzhledem k tomu, že nebyl v květnovém Kurýru otištěn řádný termín zápisu  
do ZUŠ Říčany, vyhlašujeme náhradní termín zápisu. 

Kdy: středa 12. června 2013 od 14.00 do 16.00 hodin. 
Zápis se uskuteční v ředitelně školy. Více informací na www.zusricany.cz. 

Iveta Sinkulová, ředitelka ZUŠ Říčany 

Partnerský projekt říčanských škol ,,Patriot“ 
v plném proudu – tentokrát ve výtvarném pojetí.
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ZUŠ Říčany, Eva 
Pokorná – učitel-
ka VO ZUŠ Ří-
čany a  Petr Hůla 
– Gymnázium 
Říčany.
Oceněné práce 
mohla veřejnost zhlédnout v  pro-
storách Staré radnice a  Husovy 
knihovny do 21. května 2013. Poté se 
výstava přesunula na  Fakultu stroj-
ní ČVUT, kde je možno ji navštívit 
do 21. června 2013.
Potěšilo nás, že pozvání na vernisáž 
přijal pan docent Josef Zicha a  pan 

docent Viktor Kreibich z  Fakulty 
strojní ČVUT. Pan docent Josef Zicha 
předal dětem diplomy a živě se zají-
mal o  to, co děti vytvořily. Na  závěr 
proběhlo společné focení oceněných 
autorů prací.

Iveta Sinkulová
ředitelka ZUŠ Říčany

děti se těší z diplomů

Jedna z výherních 
prací „Kolečka 

a páčky“

Pan docent Josef zicha byl tvorbou dětí nadšen
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Vážení přátelé, závěr školního roku se 
blíží. Dovolte mi, abych se s vámi podě-
lila o radosti, které na zušce prožíváme 
a  informovala vás o  některých akcích, 
které proběhly, nebo ještě do  konce 
roku proběhnou.

Ústřední kolo soutěže MŠMT
ZUŠ zazářila v ústředním kole soutěže komorní hry s pře-
vahou dechových nástrojů. Trio lesních rohů ve složení 
Jan Javorský, Jáchym Svoboda a  Dorota Šimonová, 
pod pedagogickým vedením pana uč. Josefa Brázdy, zís-
kalo v celostátním kole 1. místo. Zároveň bylo trio vybrá-
no k účinkování na koncertě vítězů – přehlídce nejúspěš-
nějších souborů z celé republiky! 
Žesťové kvinteto ZUŠ Říčany ve složení Markéta Ma-
tochová – trubka, Barbora Briššová – trubka, eliška 
Reichová – tenor, Tobiáš Dědek – tenor, Martin Váňa – 
tuba, pod vedením p. uč. Jiřího Odcházela, získalo za svůj 
výkon Čestné uznání.

Karlovarská růžička
Čtvrtý víkend v  dubnu proběhla již tradiční soutěž nej-

Závěr školního roku 
v ZUŠ Říčany 

mladších klavíristů Karlovarská růžička. Za naši školu se 
soutěžního klání zúčastnilo celkem pět malých klavíristů.
Vikrorka Kostina (ped. Vjačeslav Grokhovskiy), Maruš-
ka Thümmelová (ped. Hana Javorská) a David Tománek 
(ped. Martina Pospíšilová) získali diplom za účast. Maty-
áš Meinczinger získal Čestné uznání a Terezka Kudi-
balová 3. cenu (ped. Hana Javorská).

Mezinárodní houslová soutěž Josefa Muziky
Ten samý víkend hostilo město Nová Paka účastníky me-
zinárodní houslové soutěže. Tato soutěž je mezi smyčco-
vými pedagogy pověstná vysokou úrovní. V nemalé kon-
kurenci dosáhla na  cenný kov i  naše nadějná houslistka 
Magdaléna Podlucká (ped. Jitka Adamusová), která 
ve své kategorii získala bronzový diplom.

Mezinárodní výtvarná soutěž v Makedonii
Mezinárodní soutěže v makedonském městě Bitola se zú-
častnilo celkem 539 škol z celého světa. Sešlo se zde cel-
kem 15 950 prací. Mezinárodní porota ocenila 393 pra-
cí. Potěšilo nás, že jeden diplom doputoval i do říčanské 
umělecké školy. Porota jím ocenila práci Jany Janovské, 
žákyně VO ze třídy p. uč. Hany Šebestíkové.

Nejen soutěžemi živá je umělecká škola 
Úspěchy našich žáků nás samozřejmě těší, ale není to 
hlavní poslání umělecké školy. Soutěžní zápolení je pou-
ze součástí života na zušce. Proto je náš běžný umělecký 
provoz na škole protkán ještě dalšími aktivitami a akcemi 
tak, aby se do nich zapojilo co nejvíce dětí ze všech oborů.
V červnu nás čeká zkouškové období, zápis žáků do další-
ho školního roku, množství třídních i interních koncertů 
a hlavně Absolventský koncert. Již tradičně se uskuteční 
v MěKS, 17. června v 17.30 hodin.
Na  Fakultě strojní ČVUT bude probíhat do  21. června 
výtvarná výstava ,,Kolečka a páčky“. Naši žáci zároveň 
vystoupí na  fakultě ČVUT při tradiční akci STRETECH 
(Středoškolská technika). DFS Mikeš vystoupí 16. červ-
na na folklórním festivalu ve Starém Poddvorově. A ne-
smíme zapomenout ani na  Komorní orchestr, který se 
usilovně připravuje na svůj italský zájezd.

Iveta Sinkulová
ředitelka ZUŠ Říčany
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Milí rodiče, 
nabízíme vám novou obecní základní 
školu ve Světicích, která zahájí výuku 
2. září 2013. Věříme, že to bude škola, 
ze které budou po  pěti letech odchá-
zet děti dobře připravené pro život 
a  další studium, nejen získanými do-
vednostmi a vědomostmi, ale i tím, že 
budou zdravě sebevědomé a  zároveň 
tolerantní, samostatné, ale i  schopné 
spolupracovat s  druhý mi. Děti, které 
bude bavit poznávat nové věci, budou 
zodpovědné a  budou umět aktivně 
a samostatně řešit problémy.

Pavla Dobiášová
Předsedkyně školské komise obce 

Světice

Paní ředitelka a učitelka 
Pavla Žižková

Pavla Žižková se 
dlouhodobě zamě-
řuje na vzdělávání 
a výchovu dětí 
1. stupně. Ve své 
pedagogické pra-
xi se specializuje 

na integrovanou výuku anglického jazyka 
v rámci základního vzdělávání. Má bohaté 
zkušenosti v oblasti pedagogické práce 
s dětmi, pravidelně navštěvuje vzdělávací 
kurzy, které dále prohlubují její znalosti a do-
vednosti. Na začátku své pedagogické praxe 
se spolupodílela na tvorbě a realizaci vzdě-
lávacího programu pro nově vznikající první 
třídy s integrovanou výukou anglického jazy-
ka. V pozici hlavního pedagoga si v anglické 
mateřské škole osvojila znalosti z oblasti 
bilingvní výuky, předškolní pedagogiky, tvor-
bě školního vzdělávacího programu, vedení 
mateřské školy, školení personálu, pořádání 
workshopů, apod. V posledních letech se za-
měřuje na práci s nadanými dětmi a na vy-
tváření individuálních vzdělávacích plánů 
pro žáky 1. stupně základní školy. Od roku 
2012 je členkou autorského týmu naklada-
telství Klett, kde se podílí na tvorbě inovativ-
ních učebnic pro 1. stupeň základních škol. 
Ve svém volném čase se věnuje cvičení jógy, 
sebevzdělávání, cestování a četbě knih. Jed-
nou z hlavních hodnot, které upřednostňuje 
ve své pedagogické práci, je respektující 
přístup ke každému dítěti a snaha o rozvoj 
jeho osobního potenciálu.

Základní škola Světice – malá, moderní, otevřená škola
Výhody, které nabízí škola 
ve Světicích
v  Individuální přístup k  dětem díky 
malému počtu žáků ve třídě
v Využívání moderních a inovativních 
výukových metod a učebních materiálů 
v  Učebnice a  pracovní sešity pro 1. 
třídu zcela zdarma!
v  Klidné prostředí školy v  blízkosti 
lesa a hřiště
v Angličtina od 1. třídy
v Družina a odpolední kroužky s bo-
hatým programem
v  Škola nanečisto pro budoucí prv-
ňáčky, kde se děti i rodiče mohou blí-
že seznámit s paní učitelkou a ostat-
ními dětmi  

Organizace výuky
v Začátek vyučování v 8.00 (v přípa-
dě potřeby podle příjezdu vlaků)
v Ve škole nezvoní – pouze první zvo-
nění – učitel sám hlídá cca 45minuto-
vé bloky, které se dají flexibilně posu-
nout podle konkrétních potřeb výuky
v  Škola využívá pro první až třetí 
ročník slovní hodnocení dětí, ve čtvr-
tém a pá tém ročníku je doplněno kla-
sickou klasifikační stupnicí

Výuka angličtiny
v Dvě hodiny angličtiny týdně
v  Přítomnost angličtiny během ce-
lého vyučování v  rámci mezipředmě-
tových vztahů a  provazování učiva 
s  reálným životem (určité činnosti 
v  angličtině – např. některé aktivity 
opakující a  prohlubující probíranou 
látku, pojmen ování vyučovaných jevů 
i v angličtině, pokyny a instrukce atd.)

v Přítomnost angličtiny ve výchovách
v Spolupráce s rodilým mluvčím

Stravování
v Ve škole bude výdejna jídel. Obědy 
budou dováženy.
v Družina
v Ranní i odpolední v budově školy

Kroužky
v Dramatický, přírodovědný, anglič-
tina, výtvarný, hra na flétnu, jóga pro 
děti, zábav ná logika, škola pro před-
školáky, pohybový kroužek
v Nabídka podle zájmu
v Možnost (nejen) pro rodiče – ote-
vřít a vést kroužek pro děti

Komunikace s rodiči
v Využívání on-line portálu pro denní 
komunikaci (dění ve škole, úkoly atp.)
v Týdenní studijní plány
v Třídní schůzky na začátku školní-
ho roku
v Čtvrtletní a pololetní schůzky for-
mou setkání učitel – rodiče – žák
v Pravidelné konzultační hodiny pro 
rodiče

Prostory školy
v Škola se bude nacházet v budově Kul-
turního domu ve  Světicích. Pro první 
třídu, otevřenou v  září, se kompletně 
rekonstruují prostory bývalé restaurace. 
Škola je zapsána v rejstříku škol: IZO 
181 046 652, IČO 71 295 151
Aktuální informace hledejte na www.
skolasvetice.cz
Kontakt: skolasvetice@seznam.cz, 
tel: +420 605 966 310
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Indiánský den ve školní družině

10. května jsme ve školní družině v ZŠ u Říčanského lesa 
prožili den plný indiánských tradic a her. Každé oddělení 
školní družiny si vytvářelo svůj kmenový totem. Pomalo-
vali jsme si obličeje válečnými barvami, vyrobili si krásné 
indiánské čelenky a vydali jsme se do prérie. Následovaly 
soutěže v tělocvičně, kde si každý mohl vyzkoušet tradiční 
lov bizona, indiánské písmo, souboj kmenů v přetahování 
a  závody na  koních. Celou akci jsme zakončili bojovým 
pokřikem. „Hawk!“
za školní družinu Martina Hytychová

májové dny v Sofii

Květen byl u  nás ve  školce měsícem 
kouzelných slovíček. Naše motto 
„Kouzelná slovíčka, která otvírají sr-
díčka“ se prolínalo všemi aktivitami, 
od výtvarné výchovy až po písničky.
Všechny děti ze školky i  ze školy se 
vydaly na  výlet za  zvířátky do  Toul-
cova dvora. V  rámci lektorského 
programu průvodců jsme se dozvě-
děli, jak se zvířátka připravují na léto, 
pohladili jsme si malé králíčky, kach-
ňátka i kuřátka. Den se zvířátky nám 
rychle utekl a do Říčan jsme se vrátili 
plni zážitků.
Dubnový Den Země jsme oslavili 
na  školní zahradě – zasadili jsme 7 
ovocných keřů a  už se těšíme, až si 
na ovoci pochutnámeJ!
Spolužákům v  základní škole při-
byly do  třídy akvarijní rybičky – zá-
vojnatky, pancéřníčci a  krunýřovec. 
Jako první dostal jméno krunýřovec, 
který se stal Karlem. 
Čekala nás také oslava svátku našich 
maminek, pro které jsme připravili 
vystoupení s  písničkami a  básnička-
mi a vyrobili jsme pro ně dárečky.
V polovině května se uskutečnil druhý 
večerní seminář pro rodiče o smyslové 
výchově, v  rámci které děti získávají 
jasné a vědomé informace z prostředí 
díky smyslům, a  tak prozkoumávají 
okolní svět hlouběji. Děti se neučí tím, 
že jim o věcech povídáme, ale tím, že 

si je mohou ohmatat. V  rámci této 
výchovy děti zapojují všechny smysly 
přes zkoumání kontrastů, srovnávání, 
rozlišování, až na úroveň nejmenších 
rozdílů například v  odstínech nebo 
váze na jednotky gramů. 
Konec školního roku a letní prázdniny 
se rychle blíží ale nás čeká ještě spous-
ta akcí, než se rozejdeme na  prázd-
niny. Na  konci května se proměníme 
v pohádkové bytosti a ve školce zaži-
jeme pravou pohádkovou noc, přijde 
také pan fotograf, který nám vytvoří 
školní fotografie na  památku, čeká 
nás Den dětí a  také Velká zahradní 
slavnost aneb rozloučení se školním 
rokem a vítání prázdnin. 
O  prázdninách bude školka otevřena 
pět týdnů, aby přivítala účastníky letních 
příměstských táborů pro děti v předškol-
ním i školním věku. Poprvé také nabízí-
me dva týdny šachových táborů. 
Užívejte sluníčko a tešíme se na viděnou,

Olga Matláková
Ředitelka MŠ a ZŠ Sofie

Na co se můžete v létě 
těšit v SOFII?
Příměstské tábory 2013 pro děti z ma-
teřských škol, každý týden jiný tematic-
ký program s celodenním výletem:
15.  7. – 19. 7. 2013
Týden s piráty
22. 7. – 26. 7.  2013
Víly, strašidla a skřítci
29. 7. – 2. 8. 2013
Divoký západ – kovbojové a indiáni
5.8. – 9.8. 2013
Týden s lidovými řemesly
12. 8. – 16. 8. 2013
S tancem na cestě kolem světa

Příměstské tábory 2013 pro děti 
z první a druhé třídy „Cesta do historie 
a paleontology“ ve dvou termínech: 
29. 7. – 2. 8. 2013
12. 8. – 16. 8. 2013
V  rámci programu budou děti sami 
provádět vykopávky dinosaurů, kom-
pletovat kostry přehistorických zvířat 
a spoustu dalších souvisejících aktivit. 
Na  konci týdne si každé dítě odnese 
suvenýr z doby, kdy na Zemi byl jed-
nou z největších šelem T-Rex.

Šachové příměstské tábory připra-
vované šachovým oddílem Figurka 
ve dvou termínech:
29. 7. – 2. 8. 2013
5. 8. – 2. 8. 2013

Pod vedením Martiny Kořenové 
a  trenérů šachového oddílu na  děti 
čekají dva týdny šachování, trénová-
ní na  turnaje a  také spousta aktivit 
na zahradě a na sportovním hřišti. 
Bližší informace o všech akcích, při-
hlášky a  registrace najdete na  webu 
www.ms-sofie.cz a  www.zs-sofie.cz 
nebo na tel. 773 220 281.
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Květen se v  zastupitelstvu nesl ve  znamení přírody. 
Zúčastnili jsme se festivalu řemesel a slavností byli-
nek, kde jste nás mohli potkat v pořadatelském triku, 
jak rozdáváme nově příchozím programy. Když se 
slavnost přehoupla do  druhé poloviny, začalo pršet 
a většina návštěvníků se rozutekla. My jsme ale na ná-
městí zůstali a podporovali účinkující – dokonce jsme 
si zatancovali s  historickou skupinou Salome, která 
nás naučila jeden z dvorních tanců z doby renesance. 
Akce se nám velice líbila a svoji účast jsme samozřej-
mě přislíbili do dalších let. 
Na  fotoreportáž z  akce I  love Arctic, která pod naší 
záštitou proběhla, se můžete těšit v příštím čísle. 
Připomínáme také podrobnosti fotografické soutěže, 
kterou jsme vyhlásili v minulém čísle. 

Žákovské zastupitelstvo   

„ROZKVETLÉ ŘÍČANY“
Fotografická soutěž  

„ROZKVETLÉ ŘÍČANY“
Pravidla:

Do	konce	prázdnin	(31.	8.	2013)	zašlete	fotografii	květiny,	
kterou	jste	si	zasadili	během	akce	Rozkvetlé	Říčany.	

Fotografie	musí	být	ve	formátu	A4	nebo	A5.	Na	zadní	stranu	
napište	kontaktní	údaje	(jméno,	adresu,	telefon,	email,	věk).	
Obálku,	nadepsanou	zřetelně	„ROZKVETLÉ	ŘÍČANY“,	zašlete	

na	adresu	MěÚ	Říčany,	Masarykovo	nám.	53/40,	251	01	
Říčany.	Obálka	může	být	doručena	i	osobně.

Elektronicky	své	fotografie	posílejte		
na	email:	soutez@ricany.cz	v	dobrém	rozlišení	(od	1	MB).

Soutěžit se bude ve dvou kategoriích:
děti	–	do	18	let

dospělí	–	nad	18	let		
(do	kategorie	dospělí	se	řadí	i	senioři)

Ocenění: 
Všechny	fotografie	zaslané	elektronicky	budou	vyvěšeny	

na	stránkách	města	Říčany.	Ty	nejlepší	budou	ale	
vystaveny	i	v	prostrorách	Staré	radnice	na	Masarykově	

náměstí.	Můžete	se	na	ně	přijít	podívat	od	2.	do	13.	září.	
Na	vítěze	také	čekají	věcné	ceny.

Čarodějnický slet 2013
Stejně jako v loňském roce, tak i v tom letošním se v areálu 
ZŠ u Říčanského lesa konal čarodějnický rej. Zúčastnily se 
jej téměř dvě stovky rodičů a dětí, pro které byl nachystán 
bohatý doprovodný program. Ačkoliv počasí akci příliš ne-
přálo, nechyběla dobrá nálada a spousta čarodějů a čaro-
dějek od nejútlejšího věku v nejrůznějších kostýmech. 
V letošním roce se opět slétli čarodějové a čarodějnice na za-
hradu ZŠ u Říčanského lesa. Den před filipojakubskou nocí 
provětrali svá košťata a kostýmy a zúčastnili se her a soutěží, 
které pro ně nachystal druhý stupeň ZŠ. Stanovišť s hrami 
bylo celkem sedm a prověřovala pozornost, zručnost a fan-
tazii všech soutěžících. Za úspěšné vykonání úkolu pak ča-
rodějové a čarodějky dostávali drobné odměny, které stejně 
jako občerstvení obstaralo občanské sdružení Stopy.
Po  úspěšném absolvování soutěží se děti mohly přesu-
nout s  rodiči k  táboráku a  upéct si buřty, které poskytl 
jeden ze sponzorů akce – Pekařství a lahůdky Frydrych. 
Jedním z vrcholů odpoledne byla volba Miss čarodějnice 
2013 a předávání putovního koštěte (za které by se mimo-
chodem nemusel stydět ani Harry Potter). Vítězem se stal 
Filip Mikeš ze 3. C.
Na úplný závěr akce pak byla obřadně spálena čarodějni-
ce, která škodila všem žákům základních škol v Říčanech, 
a byla příčinou jejich špatných známek. O dopadení této 
zlé osoby se zasloužili žáci 7. B ZŠ u Říčanského lesa, kte-
rým tak patří dík nás všech.
Na  závěr bych za  všechny organizátory rád poděkoval 
všem zúčastněným rodičům, čarodějům a  čarodějnicím. 

V neposlední řadě bych chtěl poděkovat kolegyním a ko-
legům, kteří se podíleli na zdárném průběhu akce. Velký 
dík také patří pekařství Frydrych za sponzorský dar a ob-
čanskému sdružení Stopy, bez jejichž pomoci by akce ne-
mohla úspěšně proběhnout.

Karel Dinda
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Norway. 
Today 
V  rámci dvou-
letého projektu 
COMENIUS se 
13. května 2013 

v budově říčanského kulturního domu 
uskutečnilo divadelní představení pro 
studenty prvního až třetího ročníku 
a  paralelních tříd osmiletého gymná-
zia. Na  programu bylo drama Igora 
Bauersimy s  názvem Norway.Today, 
jehož hrdinové Julie a August, dva mla-
dí lidé s  pocitem neporozumění a  ne-
schopni naplnit svůj život, odcestují 
k  severským fjordům s  úmyslem spá-
chat sebevraždu. V roli tápajícího Au-
gusta se představil absolvent našeho 
gymnázia a  současný student pražské 
DAMU Karel Heřmánek ml., který 
byl i se svou hereckou kolegyní Nikol 
Kouklovou oceněn nejen bouřlivým 
potleskem, ale i věcnými dárky z rukou 
dvou zástupců studentského publika. 
Oběma talentovaným hercům děkuje-
me za obohacující divácký zážitek.

A. Sekeráková, 3.A

Studenti Gymnázia, Říčany 
v soutěži SOČ
SOČ, neboli Středoškolská odborná 
činnost, je prestižní soutěž pro stu-

denty gymnázií a středních škol, kteří 
řeší různé problémy, představují vlast-
ní výzkumy, nebo třeba navrhují nové 
metody. Účastníci si mohou vybrat 
z  18 soutěžních kategorií, jako jsou 
matematika, zdravotnictví, potravi-
nářství, nebo i didaktická technologie. 
Všichni soutěžící musí projít školním 
kolem, které u nás na gymnáziu pro-
běhlo na  začátku dubna. O  postup 
do  vyššího krajského kola bojovaly 
studentky Pavla Hudcová z  3.A, se 
svou prací v  oboru Tvorba učebních 
pomůcek, Petra Porschová ze sexty 
a  lea Zarachovská ze 4.A v  oboru 
Ochrana a  tvorba životního pro-
středí a  Anežka Kabátová ze sexty 
v  kategorii Chemie. Všechny práce 
byly úspěšně obhájeny a  postoupi-
ly do  krajského kola v  Kladně, které 
proběhlo 30. dubna.
Konkurence studentů z  celého kraje 
byla vysoká, ale i tak si P. Porschová 
a l. Zarachovská, vybojovaly 2. mís-
to s prací, ve které zkoumaly čistotu 
vody rybníků v Říčanech a okolí. 
A. Kabátová obhajovala výzkum 
látky významně znečišťující životní 
prostředí a  získala rovněž 2. místo, 
ale také Zvláštní cenu fakulty biome-
dicínského inženýrství ČVUT. 
Největší úspěch slavila P.  Hudco-
vá, jejíž interaktivní materiály pro 
výuku matematiky získaly 1. místo, 
a tak nás bude reprezentovat v červnu 
na celostátním kole SOČ v Brně.
Všem studentkám patří dík za úspěš-
nou reprezentaci školy a Pavle bude-
me v červnu držet pěsti!

D. Řeháková, A. Kabátová, sexta

Exkurze studentů 
Anatomického semináře 
aneb zážitek z pitevny
Skupina devíti studentů Gymnázia 
Říčany z oktávy a ze 4.A se s plachou 
odvahou vydala 14. května do  pa-
tologicko-anatomického oddělení 
nemocnice v  Benešově, aby získala 
svou první praktickou zkušenost 
s  anatomií lidského těla. Doprovod 
a  psychickou podporu zajišťovala 
paní profesorka D. Řeháková, kte-
rá byla i  organizátorkou celé akce. 
Taji patologie studenty provedla 
MUDr.  Barbora Prchlíková a  svým 
poutavým odborným výkladem 
s  praktickými ukázkami je zblízka 
seznámila se složitým labyrintem lid-
ského organismu. Příčina úmrtí byla 
zkušenou lékařkou diagnostikována 
a po dvou hodinách boje s vlastními 
mdlobnými stavy se posluchači ko-
nečně nadechli čerstvého vzduchu. 
Nikdo neomdlel, nicméně zážitek to 
byl životní.
Děkujeme MUDr. Františku Havlíč-
kovi, primáři patologicko-anato-
mického oddělení i MUDr. Barboře 
Prchlíkové za  umožnění exkurze 
a cennou zkušenost.

S. Povýšil a P. Skalický, oktáva 

Římskokatolická farnost v Uhlířských 
Janovicích uspořádala ve  spolupráci 
s  Masarykovým klasickým gymnázi-
em v Říčanech dne 20. 4. 2013 v kos-
tele sv. Jiljí Jarní koncert komorního 
pěveckého sdružení Urban ladies.
Mohli jsme tak strávit příjemné od-
poledne, které bylo oslavou jara. Pro-
tože jaro je návrat života v přírodě, je 
jeho vzkříšením.
Členky souboru se scházely ke  spo-

lečnému zpívání již na základní škole. 
Láska ke zpěvu jim zůstala. A protože 
jim vztah k hudbě nezevšedněl a pro-
tože rády vzpomínaly na chvíle prožité 
v pěveckém sboru, znovu se sešly, aby 
pokračovaly v krásné duchovní tradi-
ci. Hudba tvořená hlasy jim připra-
vuje krásné zážitky, o které se s námi 
do kostela sv. Jiljí přišly podělit. 
Slyšeli jsme polyfonní hudbu rene-
sanční, barokní i  klasickou. Hudbu 

světovou i českou, písně lidové i kla-
sickou hudbu populární.
Koncertem provázel učitel a kapelník 
pan Květoslav Červený, který zároveň 
pracuje na gymnáziu v Říčanech.
Za  nevšední hudební zážitek v  krás-
ném prostoru kostela sv. Jiljí v  Uh-
lířských Janovicích souboru Urban 
Ladies i  Masarykovu klasickému 
gymnáziu děkujeme. 

K. Červený, Uhlířské Janovice

masarykovo klasické gymnázium v Říčanech

Gymnázium, Říčany, Komenského nám.1/1280, 251 01 Říčany
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Pohodové nedělní odpoledne na marvánku s mASkou

Mezi námi

Již počtvrté jste se mohli u příležitosti 
Mezinárodního dne rodiny v neděli 12. 
května zúčastnit odpoledne s bohatým 
programem, které pořádala Místní 
akční skupina Říčansko. Akce byla 
podpořena z grantu města Říčany. 
Počasí přálo a  na  Marvánek se vydalo 
300 lidí, o čemž svědčí stejný počet upe-

čených špekáčků věnovaných Zámeckou výrobnou uzenin 
Zdeňka Nováka a křupavých preclíků z Pekařství Frydrych.
Děti soutěžily o nejkrásnější výrobek – masku. Díla si mů-
žete prohlédnout v Centru Lihovar v Říčanech v 1. patře. 
Stojí za to jít se podívat na úžasnou dětskou kreativitu. Kdo 
si nechtěl vyrobit masku, mohl si nechat od Duhové škol-
ky pomalovat obličej. Děti s  rodiči stejně jako v  loňském 
roce ocenily šikovné pejsky Hopinku a  Jessinku z  Kyno-
logického servisu Lenky Nitschové. Zájem byl i o ukázky 
stavebních řemesel. O čem je profese zedníka, instalatéra 
a elektrikáře můžete zjistit na zámku Berchtold, odkud byly 
modely zapůjčeny a kde mají program pro MŠ i ZŠ. 
Program jako každý rok doplnil i  Sbor dobrovolných 
hasičů Říčany, kde si děti zkoušely vybavení i  výzbroj 
záchranářů. Celé odpoledne neustávala fronta na  jízdu 
na  koních. Jezdecký klub Říčany potěšil malé i  velké 
a  snad každý využil možnosti se na  koňském hřbetě vy-
fotografovat. 
Občanské sdružení Báječný svět ze Svojetic vyrábělo 
s dětmi kytičky pro maminky a připravilo dráhu zručnos-

ti, kde se děti vyřádily. Manželé Hromadovi naučili děti 
vyrobit si bambulky pro radost. Veliký aplaus sklidili kluci 
z parkourového oddílu Parkour&freerun z Říčan pod ve-
dením Ivy Mračkové. 
Věříme, že pohodové odpoledne s MAS Říčansko se všem 
líbilo. Na  závěr nezbývá, než upřímně poděkovat všem, 
kteří se na programu pro děti a rodiče podíleli a také na-
šim milým sponzorům: Zámku Berchtold, Pekařství Fry-
drych, Zámecké výrobně uzenin Zdeněk Novák, ČSOB 
pobočce Říčany, Značce Zápraží originální produkt, 
OC Lihovar a jeho obchodům – Spar, DPK dětská obuv, 
Apropos, Móda Klárka. 

Za MAS Říčansko o.p.s. 
Pavlína Filková

Mimořádně nebude mít 2. 6. 2013 
svoje bohoslužby, ke  kterým se 
pravidelně schází v  říčanském 
konferenčním centru Oáza. Tu 
neděli pořádá společný výlet s bo-
hoslužbami v Kutné Hoře. Zájem-
ce rádi na výlet vezmeme s sebou. 
Církev bratrská v  Říčanech také 

pořádá rybářský kemp pro zájemce ve  dnech 21.–23. 6. 
2013 na  Slapské přehradě. Stanová základna mladých 
i zralých rybářů či nových zájemců o rybařinu bude na Cho-
líně. Víkend s ochutnávkou toho, co je to církev a jak vlast-
ně myslí věřící lidé, povede zkušený tým rybářů. Zájemci 
mohou volat na  tel. č. Miroslava Suchého 734  335  656 
a 739 747 070 nebo na Davida Boháče: 774 604 481.

Daniel Kvasnička

Církev bratrská oznamuje
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Prameny k dějinám Kuří a jeho obyvatel
O minulosti obce Kuří se toho prozatím příliš neví. Středově-
kou historii, ve které hrála ústřední roli kuřská tvrz, stručně 
popsal August Sedláček a  jiní autoři zabývající se studiem 
panských sídel. Jelikož se zdejší tvrz nedochovala, ani zde 
nebyl prováděn žádný podrobnější výzkum (např. archeo-
logický), nevíme nic o její podobě, pouze útržky o jejích ma-
jitelích, jejichž rody většinou přináleželi k  drobné šlechtě. 
K významnějším patří až ti poslední – roku 1559 Kuří získal 
Jan Ostrovec z Kralovic (predikátem jsou míněny Královice 
u Slaného), který ho roku 1577 prodal Jaroslavovi Smiřické-
mu ze Smiřic, čímž bylo připojeno k Uhříněvsi. Určité majetky 
zde zároveň drželo i nejvyšší purkrabství. Vzhledem k tomu, 
že Kuří po většinu doby nemělo centrální funkce ani v míst-
ním měřítku (tvrz zanikla již před mnoha staletími, nebyl zde 
kostel, panský dvůr byl již před více než 200 lety rozprodán), 
nedochovalo se o něm tolik informací jako o jiných, z tohoto 
pohledu lépe vybavených sídlech. Řadu informací o zdejších 
lidech a životě však lze nalézt ve Státním oblastním archivu 
v Praze, fond Velkostatek Uhříněves. Základním pramenem 
pro držbu nemovitostí jsou tzv. gruntovní knihy. Pro Kuří jsou 
kontinuálně dochovány již od samého počátku 18. století. Na-
lezneme v nich podrobné popisy jednotlivých usedlostí, jména 
majitelů, údaje o dluzích a povinnostech, někdy i opisy kup-
ních smluv či vejmiňků starých hospodářů postupujících svou 
nemovitost potomkům. Velká část pramenů tohoto fondu se 
týká panského hospodaření, nalezneme zde však i nezanedba-
telné množství spisů poodhalujících okénko do  života oby-
čejných obyvatel Kuří od 17. do počátku 20. století – z nichž 
nejpoutavější jsou rozličné soudní či pozůstalostní spisy (vy-
hledávání je v nich ovšem na rozdíl např. od fondu Kostelec n. 
Č. l. znatelně obtížnější). Ve Státním oblastním archivu v Pra-
ze rovněž uchovávají sbírku matrik z našeho kraje (tato sbírka 
je postupně umísťována na internet, viz www.actapublica.eu). 
Zde se u některých osob setkáme i s uvedením bližších zajíma-
vých podrobností, jako je třeba povolání. Tak např. roku 1787 
je jmenován „Jan Meloun, mlynář z Kuřího“, „Jan Černý, rych-
tář“ nebo „Martin Procházka, kovář“. Dalším archivem, který 

nelze opominout, je Státní okresní archiv pro Prahu-východ 
se sídlem v Přemyšlení. Zde se setkáme hned s několika zají-
mavými fondy. Předně fond fary Říčany, pod níž Kuří spadalo. 
Dále se jedná o fond vlastní obce Kuří (1874–1945), pohříchu 
však většina dochovaného materiálu pochází až z prvorepub-
likového období (cenná je při absenci zápisů obecní kroniky, 
zejména kniha zápisů o  schůzích obecního zastupitelstva 
z let 1933–1945 nebo kniha vydaných domovských listů z let 
1874–1948). Na fond obce Kuří navazuje plynule fond MNV 
Kuří (1945–1973). Život kuřské školy pokrývají dva fondy – 
vlastní fond školy s materiály z let 1906–1969 a fond místní 
školní rady (1906–1949). Z  organizací mají v  archivu fond 
Sokola (jen zlomky korespondence z let 1946–1949) a o něco 
lépe dochovaný fond místních hasičů (z let 1910–1948). Řadu 
materiálů mohou mít doma i vlastní obyvatelé Kuří či jejich 
potomci, proto bych rád poprosil případné držitele archiválií, 
aby je poskytli muzeu či osadnímu výboru alespoň k okopíro-
vání. Zachrání tak cenné svědectví, které může velmi pomoci 
při skládání mozaiky historie této vsi. Velmi litujeme zejména 
absence původní předválečné obecní kroniky a kroniky školní.

Martin Hůrka
Muzeum Říčany

Osadní výbor a Sbor dobrovolných hasičů v Kuří
Vás zvou na

OSLAVU 110 LET VYBUDOVÁNÍ KAPLIČKY V KUŘÍ
konané dne 22. června 2013

od 14 hodin:

uvítání přítomných hostů
proslov starostů

uctění památky zesnulých občanů
o historii kapličky

vysvěcení kapličky a nového zvonu
prohlídka techniky SDH
posezení v klubu v Kuří
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V  pátek 19. dubna 2013 se konala v  Azzuro Music Clubu 
v Říčanech charitativní párty Sluníčkový den. Byla tady vel-
mi příjemná atmosféra a všichni přišli nejen za zábavou,ale 
především podpořit dobrou věc, a  to Nadační fond Rozum 
a Cit, který podporuje 16 let děti vyrůstající v pěstounských 
rodinách. Program zahájily zpěvačky z pěveckého sboru Eliš-
ky Erlichové, taneční atmosféru navodily tanečnice ze Studia 
Edity Broukalové a  ke  správné párty nesmí chybět správní 
a odvážní hoši parkouristé z APDT pod vedením Ivy Mračko-
vé. Všem, kteří vystupovali bez nároku na honorář, mnohokrát 
děkujeme za krásný program a jejich nasazení. Ráda bych po-

děkovala DJ Tomínovi, který nás celým večerem doprovázel. 
Velké díky patří celému týmu Azzuro Music Clubu, Martinovi 
Fialovi, který celou akci zorganizoval, chlapcům barmanům 
a Verunce hostesce. Ráda bych poděkovala všem, kteří přišli 
a podpořili dobrou věc, přispěli finančním darem, a kterým 
není osud dětí lhostejný. Výtěžek byl krásných 15.000 Kč 
a  penízky půjdou paní Slavíkové, která sama vychovává  
4 děti, konkrétně dar půjde na vybavení dětských pokojů a paní 
Votkeové na asistenční službu k handicapovanému dítěti.
Děkujeme a těšíme se na další akci na viděnou. 

Lucie Sochůrková

Turistické informační centrum Ří-
čany využilo možnost spolupráce 
s  Českými dráhami a  zajistilo pro 
vás poukázky na jednodenní víken-
dové skupinové jízdenky ve Středo-
českém kraji. Klient si zakoupí po-
ukázku, kterou vymění na pokladně 

ČD nebo přímo u průvodčího ve vlaku za jízdenku. Výho-
dou je, že cena bude nižší, než kdyby ji zakoupil na  po-
kladně ČD. Cestovat  může v sobotu, neděli nebo státní 
svátek max 5 osob, přičemž pouze 2 z  nich mohou být 
starší 15 let. Spolucestující nemusí být v  příbuzenském 

vztahu. Bližší informace vám poskytne naše infocentrum 
na Masarykově náměstí 85 v Říčanech.
Další novinkou pro turisty je nová hra na bázi geocachin-
gu. Vaším úkolem bude obejít či objet určená zajímavá 
místa v Říčanech, odpovědět na soutěžní otázku, vyplnit 
tajenku dle pokynů v letáčku, který dostanete v Turistic-
kém informačním centru, a vrátit se zpět pro odměnu. 
A  ještě informace pro sběratele turistických vizitek. 
V prodeji máme již novou – Město Říčany. 
Těšíme se na vaši návštěvu v opět prodloužené 
pracovní době do 17 hodin každý všední den.

Jarmila Voráčková

Spolupráce mezi ČD a Turistickými informačními centry

Charitativní párty Sluníčkový den

Na počátku 90. let se na českých pol-
ních a lesních cestách objevila první 

horská kola a  s  jejich nástupem 
došlo k mimořádnému růstu po-
pularity rekreační cyklistiky a cyk-
loturistiky. V posledních několika 

letech můžeme pozorovat nená-
padný nástup nové alternativy v cyk-

listice i  pěší turistice, kterou jsou „staré dobré“ koloběžky.  
Koloběžka totiž nemusí být pouhou hračkou pro děti! Ostatně 
i  pořizovací ceny kvalitní koloběžky, které mohou překročit  
hranici 10 tisíc korun, naznačují, že za tím asi něco bude… 
Na  koloběžce můžete jet na  poštu, venčit psa, můžete zá-
vodit nebo se vydat na výlet, při kterém vám okolní krajina 
nebude mizet za zády tak rychle, jako při jízdě na kole. Jízda 
na koloběžce je ideální na rovině, užít si můžete sjezdy, ne-
musíte se ale bát ani prudšího stoupání. Lehkou koloběžku 
totiž můžete pohodlně vést vedle sebe, aniž by vám bránila 
v chůzi a šlapky vám otloukaly kotníky. Nespornou výhodou 
koloběhu oproti jízdě na kole či chůzi je současné zapojení 
více svalů v celém těle a větší energetický výdaj. Nehrozí vám 
ani nepohodlné sezení jako po dni stráveném v sedle kola.
Díky husté síti zpevněných cest, příhodnému profilu kra-
jiny a  „páteřní“ železniční trati nabízí Ladův kraj velmi 
dobré podmínky k  výletům na  koloběžkách. Vytipovali 

jsme celkem přibližně 200 km tras. Projet si lze krátké 
okruhy jen tak na vyzkoušení, stejně jako podniknout ce-
lodenní výlety s návratem vlakem.
Ladův kraj ve  spolupráci s  Infocentrem města Říčany 
a několika hotely v regionu připravil síť půjčoven kvalit-
ních českých koloběžek pro dospělé, které budou od čer-
vence k  dispozici zdejším obyvatelům, návštěvníkům 
a prostřednictvím členských obcí, také spolkům, sportov-
ním klubům, školám apod. 
Koloběžky si můžete vypůjčit v  Infocentru v  Říčanech, 
v hotelu Oáza Říčany, Vile Vojkov, v hotelu Legner Zvá-
novice, v hotelu S.E.N. Senohraby, na zámku Berchtold 
v Kunicích a v penzionu Na zámečku v Kališti. 

 Přijďte si zkusit něco nového.

Ladův kraj fandí koloběžkám
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Starák
Blíží se léto a tím pádem i doba tzv. 
Staráku, jinak řečeno technoparty, 
pořádané v  prostoře starého kou-
padla na Rokytce, uprostřed radošo-
vického a strašínského lesa. Samotné 
pořádání takové akce uprostřed lesa 
je poněkud, jemně řečeno, necitlivé, 
jak ze strany pořadatelů, tak správce 
této prostory, který tomu dává sou-
hlas, a to tím spíše, že hudební pro-
dukce – jak živá, tak reprodukovaná 
– je řev, rozhodně slyšitelný mno-
hem dále než jen na sousedních po-
zemcích. Tím samozřejmě narušuje 
veřejný pořádek, tak jak to definuje 
obecně závazná vyhláška 4/2008, 
která tuto problematiku řeší (loni to 

bylo ráno slyšet prý až u Billy). Sku-
tečnost, že hladinu hluku si prý měřil 
pořadatel sám, nepotřebuje komen-
tář. No a  v  minulém roce tomu dal 
povolující orgán města korunu, když 
v přímém rozporu s  touto městskou 
vyhláškou povolil konání této akce, 
která by měla skončit do  jedné ho-
diny po půlnoci, až do rána do osmi 
hodin. Ani to však nebylo dodrže-
no. Nový Pacov a Nový Strašín si to 
užili z  první ruky. Masivní nájezd 
automobilů do lesa a pokuřující, ně-
kdy i  podnapilé skupinky omladiny 
v  okolním lese raději ponechávám 
stranou.
Je jistě určité procento občanů, kte-
rým to nevadí, ale daleko vyšší pro-
cento to vnímá jako bezohlednost 

a  narušení veřejného pořádku tak, 
jak je obecně vnímán a konec konců 
samotnou městskou vyhláškou defi-
nován. Co tomu říká lesní zvěř, zná-
mo není. Že zákon o lesích zakazuje 
v  lese rušit klid a  ticho, přestavitele 
města zřejmě netíží. A to prý chceme 
klidné město.
Osobně jsem schopen pochopit, že 
část určité věkové kategorie takovou 
akci ke svému vyžití potřebuje, nechť 
si ji tedy uspořádá, třeba několikrát 
za rok, ale ne uprostřed lesa.
Tuto připomínku píši přesto, že jsem 
se za kritiku této akce v loňském roce 
dožil vyhrůžek a lží od některých du-
ševně nedozrálých příznivců a  orga-
nizátorů této akce. 

Václav Macinauer

Prostor Starého koupaliště, kde se 
akce koná, není lesním pozemkem 
a  nevztahuje se na  něj „lesní zá-
kon“. Ale je v  tak těsné blízkosti, 
že život v lese asi krátkodobě může 
ovlivnit. Část lesa, která se nachá-
zí v okolí místa konání koncertu je 
však v  průběhu celého roku velmi 

živá, stále plná lidí, dětí, cyklistů, 
takže zvěř, pokud přímo v  těchto 
částech lesa žije, je jistému hluku 
pravidelně vystavována, i  když ne 
v takové intenzitě. 
S panem Macinuerem bych souhla-
sila v případě, kdyby se na Staráku 
podobné akce konaly pravidelně 

několikrát do  roka. Jsem tolerant-
ní v  případě jediné akce tohoto 
typu za rok. Festival vloni navštívili 
převážně občané Říčan, lidé všeho 
věku, od mládeže po seniory. 

Hana Špačková 
místostarostka

Dobrý den,
v  první řadě bych chtěl poděkovat 
redakci Kurýru, že nám dává mož-
nost reagovat na  článek ve  stejném 
čísle.  Nejdříve jsem si říkal, že se 
touto snůškou lží nebudeme vůbec 
zabývat, ale poté jsem si všiml, že 
článek pana Macinauera byl poslán 
jen den před uzávěrkou, a  to zcela 
jistě proto, abychom neměli mož-
nost reagovat.
Rád bych podotknul, že Starák 
není technoparty. Nejdříve jsem si 
říkal, jestli výraz technoparty ne-
používá z  důvodu, že i  tento žánr 
u  nás můžete slyšet, pak mi ale 
došlo, že to má být urážka. Posuď-
te sami, zda by následující kapely 
hrály na  technoparty? PRAGO 
UNION (hip-hop), SKYLINE 
(electro/pop), THE CHANCERS 
(ska/2tone), ZAKAZANÝ OVOCE 

(punk-rock), LE PNEUMATIQ 
(electro/drum‘n‘bass), NO SIDE 
(punk-rock), EVELYNNE (indie/
pop/rock) a  další. Na  Staráku se 
můžete zúčastnit několika sportov-
ních klání o věcné ceny v nohejbalu, 
ping pongu, stolním fotbálku nebo 
v  páce. V  plánu je i  divadelní vy-
stoupení (kdyby měl nějaký ochot-
nický spolek zájem si u nás zahrát, 
tak ať se nám určitě ozve). 
Ohledně přírody bych chtěl napsat, 
že problém s hlukem jsme mnoho-
krát diskutovali s ekology i myslivci 
a  bylo nám doporučeno, abychom 
akci uspořádali raději v srpnu, kdy 
už je všechna zvířecí omladina 
na nohou, ale že v tom nevidí žádný 
zásadní problém. Určitě se shodne-
me, že přírodu je potřeba chránit, 
ale neshodneme se na tom, jak. Ně-
kdo by ji nejradši oplotil a  nikoho 

tam nepustil. My jsme zase názoru, 
že je potřeba naučit lidi, aby k  ní 
měli kladný a  zodpovědný vztah. 
Abych pravdu řekl, myslím si, že 
některým „ochráncům“ vůbec ne-
jde o  přírodu, ale aby okolo jejich 
pozemku nikdo nechodil.
Ještě napíšu něco k  zamyšlení. Je 
určitě chvályhodné, že redakce Ří-
čanského kurýru dává občanům 
prostor k  vyjádření zdarma, ale 
v některých případech už to hrani-
čí se zneužíváním městského věst-
níku pro osobní reklamu. Stejně 
tak se pak z  reakce stává reklama 
na protistranu.
Závěrem bych vás všechny velmi 
rád pozval na letošní ročník festiva-
lu Starák, který je již devátým a se 
vstupem zdarma.

S pozdravem za organizátory
Radan Wagner
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Co neví rodiče, které denně vozí děti k  Základní škole 
u  Říčanského lesa – a  vědět nemohou, protože nebydlí 
v panelových domech naproti škole? To, že obyvatelé pa-
nelových domů značně trpí hlukem aut a nejvíce hlukem 
klaksonů, neboť škola byla postavena pekelně blízko 
obytné části. Malou vzdálenost staveb už neovlivníme. 
Nikoho z  realizátorů stavby nenapadlo, že se zde utvoří 
akustický kotel, který pro obyvatele domů znamená 
peklo. Když totiž přijede rodič autem a zatroubí na čeka-
jící dítě, tak se zvuk klaksonu mezi stěnami protilehlých 
budov znásobí. Je zde zkrátka slyšet každý motor, každé 
slovo, jako na  divadle. Věřím, že to rodiče netušili, ale 
nyní pochopili. 
Rozbít zvukovou stěnu zatím nepomohly ani vysazené 
stromy před okny obyvatel domů. Domnívám se, že by se 
vysoké stromy měly ještě přisázet před školu. 
Nikoho z  autorů stavby také nenapadlo, že po  ztišení 
školního dne zde může obyvatele obtěžovat hluk z blízké 
kotelny školy. Stačilo školu stavět o několik desítek metrů 
dál od sídliště.
Další nepříjemnou záležitostí je parkování rodičů po vyu-

čování dětí. Mnozí nedodržují zásady, a pro nás, obyvatele 
domů, je nejvíce nepříjemné, že díky svému podélnému 
parkování u chodníku ve směru jízdy (co nejblíže školní 
družině) znemožňují v  exponované době vyjetí zapar-
kovaných aut od panelového domu, který je naproti dru-
žině školy. Někteří rodiče vůbec nereagují na prosby řidi-
če, co chce vyjet, neuvolní trasu třeba popojetím, a dále 
čekají na  děti před družinou. Občas lze slyšet verbální 
a  vidět neverbální reakce i  mezi rodiči navzájem. To už 
není o nevědomosti.
Problémem pro obyvatele sídliště se také stávají občasné 
odpolední akce školy a třídní schůzky, kdy nelze na sídlišti 
vůbec zaparkovat. 
Pravděpodobně se teď naštvalo pár rodičů – a právě na-
štvaní rodiče a rozhořčení obyvatelé mohou být impulsem 
k  vyvolání věcného jednání o  řešení dopravní situace 
před novou základní školou. 

Za mnohé obyvatele a vlastníky bytových jednotek  
U Olivovny 1640

Helena Bramborová 

Co nevědí a nemohou vědět rodiče dětí  
Základní školy u Říčanského lesa? 
Co nevěděli autoři projektu a realizace výstavby nové školy?

Otevřené dveře do Dánska
Ve dnech 9.–12. května přijeli do Říčan zástupci našeho 
partnerského města Albertslund, aby poznali naše město 
či po mnoha letech viděli změny, které se zde za posled-
ních více než deset let udály.
Jejich program byl pestrý. Ve čtvrtek byli uvítáni na rad-
nici panem starostou, navštívili Muzeum Říčany a  den 
zakončili prohlídkou města vedenou F. Vrbou spojenou 
s návštěvou výroby sklářských produktů v nedaleké prů-
myslové zóně. Poté na ně již čekaly jejich hostitelské rodi-
ny. Večer byl ve znamení seznamování a odpočinku v do-
mácím prostředí. 
Pátek přinesl svěží vítr do plachet, a to velmi úspěšnými 
návštěvami našeho státního gymnázia a ZŠ u Říčanského 
lesa. Doufáme, že návštěvy přinesou oběma školám užší 
kontakt se školami v  Albertslundu, častou výměnu stu-
dentů a jejich spolupráci.
Návštěva DPS přinesla povzdechnutí našich hostů nad 
tím, že kdysi ukončili projekt DPS v  Albertslundu a  teď 
jim tam zařízení podobné našemu bytostně chybí. Jaký 
to vlastně paradox, když naše DPS byla postavena právě 
podle inspirace projektem DPS v Albertslundu. 
Sobota byla věnovaná návštěvě Festivalu řemesel a byli-
nek v Říčanech a prohlídce Prahy s V. Polanským a zakon-
čená pohodovým táborákem u H. Špačkové.
Hosté měli dále šanci se setkat se zástupci FK Říčany a na-
plánovat účast našich fotbalistů mladších 18 let na tradič-

ním fotbalovém turnaji v Albertslundu v květnu 2014. Ří-
čany by také měla zastupovat TŠ Twist na mezinárodním 
táboře pro mladistvé umělce v Albertslundu v září 2013.
Naše partnerské město Alberslund je otevřené jakékoliv 
výměně studentů a zkušeností zájmových klubů a organi-
zací. Pokud byste měl kdokoliv zájem se zapojit do výměny 
či se zkontaktovat se zájmově podobnou organizací v Al-
bertslundu, napište nám na twinning@ricany.cz. V srpnu 
přijedou město navštívit zástupci města Whitstable v An-
glii, pokud by jakákoliv organizace v Říčanech měla zájem 
se s nimi setkat a navázat kontakt, napište nám .

Petra Šmolíková
Partnerství měst města Říčany

zástupci Tš Twist debatují s Brittou Joergensen o detailech mezinárodního 
tábora v albertslundu
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11. května se poprvé v Říčanech konal tradiční jarmark, 
který jsme nazvali Festival řemesel a  slavnosti byli-
nek. Neboli Jaro přišlo k nám! Ano, jaro konečně přišlo 
a na jarmarku to bylo vidět. Všude vládla jarní nálada, vo-
něly květiny, bylinky, náměstí bylo jedno velké hemžení..

Organizační mecheche
Málokdo si asi umí představit zákulisí akcí, v  kolik ho-
din ráno vstávají pořadatelé, jak se staví desítky stánků 
a  ustarané obličeje z  honících se mraků oznamujících 
blížící se déšť. Organizace s sebou nosí nečekané peripe-
tie v  podobě prasklé pneumatiky při převozu mobiliáře, 
anebo jeho stavění a  demontování za  vydatného deště. 
O  sušení konstrukcí a  plachet nemluvě. „Úsilí ale stálo 
za  to“, dodává Petra Přílučíková z  MAS Říčansko. Od-
měnou jsou pochvalné výrazy návštěvníků, úsměvy dětí 
i stánkařů. Po tradičních jarmarcích je hlad, něco takové-
ho v Říčanech opravdu chybělo. 

O zábavu bylo postaráno
Kromě přehlídky tradičních řemesel bylo možné zakou-
pit různé řemeslné výrobky, dominovaly místní produk-
ty oceněné regionální značkou Zápraží. Děti i dospělí si 
vyzkoušeli workshopy, největší úspěch sklízela kovářská, 
keramická a sklářská dílna. Zdobení perníčků, řezbářství 
a košíkaření lákalo nejednoho kutila a hospodyňku. Uká-
zalo se, že nikdy neomrzí hra v kuličky a po chvilce cviku 
se můžeme vrátit k spřádání vlny na kolovrátku.
Spokojení návštěvníci si odnášeli dřevěné či textilní vý-
robky, koření, šperky, suvenýry, kabelky, sazenice, ale 
i dárečky ze soutěže pro děti –sazenice petúnií věnované 
firmou Hubert Neumann Ekoflor, které  budou v  násle-
dujících měsících zdobit balkóny a zahrady na Říčansku 
i v širším okolí. „První festival řemesel se povedl jak orga-
nizačně, tak zejména díky obrovské návštěvnosti. Na jarní 
slavnost dorazilo přes 1000 návštěvníků z  Říčan i  celého 
okolí, což nás velice potěšilo“, hodnotí Hana Špačková, 
místostarostka Říčan, a dodává: „Budeme rádi, pokud se 
podobné jarmarky v Říčanech stanou tradicí.“ 
Polední déšť zahnal část návštěvníků, přitom kdo by pro 
pár kapek spěchal domů na oběd?  Proč neokusit čerstvě 
grilovanou krkovičku od  pana Mráčka, uzené pstruhy 
pana Alferyho či chutnou a  zdravou stravu přímo z  vy-
hlášené pražské restaurace Podolka? Cukrářský salon 
na  tento den přichystal speciální zákusky s  kytičkami. 
Další sladkou tečkou byly palačinky paní Bečanové. Pivo 
a limo zas nabídl stánek Velkopopovického kozla.
Celé dopoledne ještě hřálo sluníčko, program a  zábavu 
doplňoval program na pódiu. Šikovné děti z Folklórního 
souboru Mikeš Říčany a Velkých Popovic a jejich výborní 
učitelé sklízeli za pěvecká a taneční vystoupení jeden po-
tlesk za druhým. Malí diváci tajili dech u pódia s princez-
nou a nad meči princů v pohádce od divadelního souboru 

Kašpaři z Mezihoří. Dvě statečné helingokářky zas pod-
trhly pravou jarmarkovou atmosféru netradičním vystou-
pením za doprovodu vydatného deště. V závěru si každý 
mohl vyzkoušet dobové renesanční tanečky se skupinou 
Salome. Ačkoliv už déšť rozháněl zbytky návštěvníků, kdo 
zůstal, vychutnával si poslední doušky oslav jara a k němu 
déšť zkrátka  patří.

Největší dík patří dobrovolníkům  
a neúnavným organizátorům
Festival byl pořádán z  prostředků města Říčany a  z  do-
tace Programu rozvoje venkova, kterou získalo MAS Ří-
čansko na  realizaci mezinárodního projektu spolupráce 
„Za poklady venkova“. Na  jeho organizaci mají největší 
podíl organizátoři: za město Říčany Hana Špačková a Jit-
ka Bahenská a za MAS Říčansko Andrea Kolovratníková 
a Petra Přílučíková.
Poděkování patří partnerům: Muzeum Říčany, Římsko-
katolická farnost Říčany, Hotel Zámek Berchtold, Dětský 
soubor Mikeš, Hubert Neumann Ekoflor, plakátovací plo-
chy Rengl, Říčansko.info, Zápraží, Říčanský kurýr, Medi-
ální a komunikační servis Říčany a Vysokýles.cz.   
Hlavní zásluha a obdiv však patří dobrovolníkům, kteří se 
podíleli na  stavbě mobiliáře, a  další organizaci festivalu 
– Ludmila Třeštíková, Pavlína Filková, Martin Šobr, Petr 
Klobouk, Olina Klobouková, Václav Krebs, Oldřich Kolo-
vratník, Aleš Bubla, Iveta Minaříková, Miroslav Dlouhý, 
Ivana Suchánková a další...

Pevně věříme, že se akce líbila a za rok se na jaře sejdeme 
znovu.

Tradiční jarmark ovládl 
říčanské náměstí
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Festival řemesel a slavnosti bylinek
Co vše jste mohli na náměstí vidět?

Za MAS Říčansko Petra Přílučíková 
za město Říčany Hana Špačková

V nabídce byly také výrobky z ovčí vlny i patchwork.

Náměstím zvonilo kovářské kladivo.

ukázky dokonalého řezbářského umění.

autor křehké skleněné krásy musí mít fortel i sílu.

děti vyzkoušely, že pracovat s hrnčířským kruhem není legrace.
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Dnes budu vzpomínat na  muže, kte-
rého jsem znal od mládí a leccos s ním 
zažil, na  přítele Karla Koška. Syn 
stavitele Antonína Koška nebyl tím, 
kdo by se dokázal zařadit mezi davy či 
dokonce masy (jak se to po nás chtělo 
po únoru 1948). Vždycky své okolí pro-
vokoval, byl zkrátka svůj.
Karel Košek (1918–1997) byl ohrom-
ný technický a  podnikatelský ta-
lent, jeho velikou láskou bylo létání. 
Od konce druhé světové války do roku 
1951 působil jako konstruktér v  Le-
tecko-technické společnosti Letňany, 
kde se tenkrát vyráběla bezmotorová 
letadla a on je i zalétával. Později ab-
solvoval několikaměsíční výcvik pro 
instruktory bezmotorového létání 
a plachtit se začalo také v Říčanech.
Ve  druhé polovině čtyřicátých let si 
v Praze zařídil malý podnik na výrobu 
autodílů: na  ozubená kola, diferenci-
ály, šneky do  řízení, čepy, brzdovou 
soustavu atd. V té době to bylo zboží, 
po  němž byla značná sháňka. Auta, 
která u nás po válce jezdila, byla z vel-
ké části auta válečná, opotřebovaná, 
někdy i prostřílená a musela se spra-
vovat. Karel se chopil příležitosti a díly 
perfektně vyráběl. Začalo se mu dobře 
dařit. Prosperující výroba v  Karlíně 
se zkušenými zaměstnanci však byla 
za pár let komunisty znárodněna. 
V době, kdy oplýval nápady v zaměst-
nání, založil Karel říčanskou orga-
nizaci Československého aeroklubu 
a  stanul v  jejím čele. I  mně létání 
s kluzáky v tomto klubu uhranulo. Za-
čínalo se s německými Glajtry, nedale-
ko Kuří u pana Malečka jsme sehnali 
stodolu, která sloužila jako hangár 
a pan Procházka, sedlák z Kuří, nám 
dal k  dispozici několik hektarů polí. 
Na nich kvůli našemu létání zasel je-
nom jetel. Zkonstruovali jsme báječ-
ný naviják s  osmiválcovým motorem 
Horch a  tahali jsme se nahoru. Pole 
u  Šerákovy cihelny bylo svědkem 
i  úspěšných leteckých dnů. Bohužel, 
režim nastolený roku 1948 podobným 
aktivitám nepřál. Podnikavému Karlu 
Koškovi bylo třeba ustřihnou křidélka. 
I já byl z klubu vyloučen mezi prvními. 

Nejspíš také z  neuvěřitelné obavy, že 
bych z  Říčan na  malém větroni ulétl 
za  hranice. Do  rady revolučního ná-
rodního výboru byl tehdy jmenován 
kromě jiných jednoduše uvažujících 
osob železničář pan Kaufner, jenž, 
věren své profesi, přehazoval výhyb-
ky. Bydlel proti nám a stal jsem se pro 
něho třídním nepřítelem číslo jedna. 
V  aeroklubu nám zabavili větroně 
a naviják, museli jsme zrušit nájemné 
a  vyklidit stodolu. Činnost aeroklubu 
ještě pár let doznívala (jak se můžete 
dočíst v Kurýru 9/2003, který je k do-
hledání i na internetu).
Můj přítel Karel těžce onemocněl, byl 
invalidní. Protože se jmenoval Košek, 
což bylo jedno ze zakázaných jmen 
v  Říčanech, nedostal ani důchod. 
Musel se pak živit všelijak a v každém 
zaměstnání prokázal nápaditost a do-
vednost. V nelehkých dobách ho těšil 
především sport. Ke sportování a vů-
bec pohybu vedl i  své blízké. (Karel 
se ženil v roce 1943 v Praze, se ženou 
Květou vychovali dvě děti: dceru Re-
natu a  syna Tomáše.) Od  mládí hrál 
hokej a jezdil na lyžích. V létě se věno-
val tenisu a jeho oblíbenou partnerkou 
na  čtyřhru byla tělocvikářka Eliška 
Sedláčková. Vlastnil také plachetnici 
– loď si přivezl z  jižních Čech, plula 

na rybníku Svět a byla to jednomístná 
plachetnice třídy Mlok. Postavil molo 
na vyžlovském rybníku, kde měli Koš-
kovi chatu, a každé léto se plachtilo.
V osmdesátých letech se Karel Košek 
konečně podíval za dcerou, žijící dlou-
há léta ve  Spojených státech americ-
kých. Změnu poměrů po  listopadu 
1989 si ještě stačil užít.
14. června to bude šestnáct let, co 
zemřel.

Zaznamenala Renata Skalošová
Za spolupráci na článku děkujeme  

Květě Koškové a Tomáši Koškovi.
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NeObyČeJNí ObČANÉ ŘíČAN /8.
Vzpomínky Dalibora Hofty

Karel Košek na snímcích z druhé poloviny 50. let.
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Mnohokrát děkujeme městu Říčany  
a speciálně sestavené komisi za schválení a podporu 

naší pětileté dcerky Denisky Jancurové (DMO).
Děkuji paní Zedníkové za vstřícnost a ochotu a velké 

poděkování patří i paní Spolkové za obětavost a porozumění.
EVA a PETR JANCUROVI

Čarodějnice na Strašíně
Již tradičně se na Strašíně sešli malí i velcí, aby společně 
zapálili velkou hranici na ochranu před čarodějnicemi a je-
jich zlými úmysly. Pro děti byly připraveny nejrůznější hry 
a soutěže ve stylu pohádek a čarování. Mohly si tak vyzkou-
šet běh v sedmimílových botách, odvahu v čarodějné chýši, 
brodění přes kouzelnou bažinu. Kromě fyzické zdatnosti 
si děti, pod vedením zkušených a věkem sešlých čaroděj-
nic, vytvářely přáníčka plná barev a  kouzelných motivů.  
Po zdolání těchto soutěžních zastávek si každý malý účast-
ník odnášel vlastnoručně sestavenou figurku čarodějnice 
a  velkou památeční medaili, celou z  perníku, zdobenou 

cukrovými pavučinami a pavouky. Na závěr pak ještě spo-
lečně s čarodějnými babami zapálily děti hranici a rozlouči-
ly se několika zaklínadly s upalovanou sestrou. 
Čarodějný večer na  Strašíně se vydařil nejen dětem, ale 
i dospělí si užili například večerního posezení se sousedy, 
ke kterému jim hrála živá muzika. 
Děkujeme všem, kteří nám pomohli akci zrealizovat, 
zvláště pak: obecnímu výboru za finanční příspěvek, panu 
Broukalovi za  dřevo, panu Martincovi za  výrobu dřevě-
ných figurek, dobrovolným čarodějnicím a  všem ostat-
ním, kteří se podíleli na přípravě a organizaci celé akce.

Lenka Přívětivá
Strašín
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Vedení ragbyového 
Mountfieldu Říčany 
hodlá posílit a zprofe-
sionalizovat realizač-
ní tým, aby v nové se-

zoně, která odstartuje v září, navázalo 
na  ty předchozí, v  nichž tým získal 
dva tituly mistrů republiky za sebou. 
Letos se to nepovedlo. O  tom, proč 
klub po  deseti letech nepostoupil 
mezi nejlepší čtyři celky KB extraligy, 
a kam se bude ubírat jeho cesta dál, 
hovořil Martin Javůrek, sportovní 
ředitel Mountfieldu a  zároveň jeden 
z trenérů extraligového týmu.
Mountfield Říčany po deseti letech 
nepostoupil do play-off. Proč?
Na tuto otázku se mi odpovídá oprav-
du špatně, protože je to pro nás velké 
zklamání. Dlouhou dobu se nám da-
řilo, ale je to sport a nic není nemož-
né. V  této sezoně jsme měli spoustu 
zraněných hráčů, a to se určitě odra-
zilo na našich výkonech a výsledcích.
Vybavíte si okamžik, zápas, kdy 
jste přišli o postup?
Myslím, že první utkání na jaře v Brně 
se nám nepovedlo a zároveň bonusové 
body nám na konci sezony chybí.
A  nebo to bylo nefér přístupem 
Havířova, který nedorazil k utkání 
na Spartě, a tak vás potopil?
Co se stalo v Havířově se může stát kaž-
dému a  myslím, že to není ten důvod, 
proč náš tým nepostoupil do semifinále.
Doplatil Mountfield na  zranění 
a  nebo novou cestu s  obměnou 
kádru, který by měl být příslibem 
do budoucna?
Jen bych se opakoval, zraněni hráčů ur-
čitě ovlivnilo sezonu. Omlazení kádru 
je to, co nás v  této sezoně asi potěšilo 
nejvíce, protože mladé hráče skutečně 
potřebujeme a  konečně je máme. Už 
teď mohu říct, že jejich výkonnost je ve-
lice dobrá a jsou opravdu příslibem pro 
dlouhou budoucnost našeho týmu.
Jak rychle takové zklamání přebo-
lí? A jak ho budete léčit?
Zklamání je to určitě velké, protože 
na  postup určitě bylo. Teď musíme 

rychle zapomenout a co nejrychleji se 
začít připravovat na další sezonu.
Kdy začínáte přípravu na  novou 
sezonu?
Pro nás sezona nekončí, protože 
bude začínat sedmičkové ragby, kde 
se budeme snažit vylepšit si náladu 
v  týmu a  hned po  jeho skončení se 
začneme připravovat na další sezonu.
A co uděláte proto, aby byla úspěš-
nější než tato?
Povedlo se nám sehnat atletickou 
trenérku, která se nám bude snažit 
pomoci s fyzickou přípravou a bude-
me pracovat na zlepšení jednotlivých 
prvků, které nám v této sezoně nefun-
govaly dle našich představ. Zároveň 
se budeme snažit postarat o zraněné 
hráče a jejich následnou rehabilitaci.
S  čím jako sportovní ředitel a  tre-
nér nejvíce bojujete?
Jako sportovní ředitel určitě s  ne-
dostatkem trenérů a  jako trenéra 
mě nejvíce trápí ta naše neustálá 
marodka. Máme už nabídku kvalit-
ního fyzioterapeuta, tak doufám, že 
se dohodneme a  odstraníme i  tyto 
problémy.
Dají se očekávat v kádru nějaké za-
jímavé změny, přestupy, pohyby?
Co se týče změn v kádru, to bych za-
tím nechal otevřené. Nějaké změny 
pravděpodobně budou, ale zatím je 
ještě nechceme prozrazovat.

vích

Dne 6. dubna 2013 
zesnula po  dlouhé 
těžké nemoci histo-
rička a  archivářka 
Mgr.  Alexandra Špi-

ritová, rozená libická ve  věku 
77 let.
Alexandra Špiritová se narodila 
v  Praze, ale Říčany byly její dru-
hou vlastí. Zde trávila s rodiči veš-
keré prázdniny v jejich vilce.
Proto se také zapojila do historic-
ké říčanské publikační činnosti, 
nejprve v  Říčanském zpravodaji 
a poté ve sborníku Kapitoly z dějin 
Říčan (1997).
Alexandra Špiritová pracovala 
v  letech 1960 – 1994 ve  Státním 
ústředním archivu. Její speciali-
zací byly dějiny státní správy, dě-
jiny školství a dějiny poštovnictví.
V  Říčanském zpravodaji publi-
kovala v  letech 1987 – 1988 pět 
článků. Z nich uvedu alespoň nej-
zajímavější Prusové v  Říčanech 
(Prusko-rakouská válka 1866).
Ve sborníku Kapitoly z dějin Říčan 
se nacházejí její tři studie: O stát-
ní správě v  Říčanech, O  vývoji 
říčanského okresu a O říčanském 
školství v letech 1775 – 1945.
Její celoživotní práce byla po  zá-
sluze oceněna. K jejím sedmdesá-
tinám vydal Národní archiv sbor-
ník jejích vybraných prací pod 
názvem K  dějinám poštovnictví 
(Praha 2007, s331).
V roce 2011 převzala od ministra 
vnitra plk.  Kubice medaili za  zá-
sluhy o archivnictví. 
Skončil život naplněný tvůrčí pra-
cí. Nezapomeneme.

Jaroslava Honcová
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Za Alexandrou 
Špiritovou

Říčanské ragby se profesionalizuje, 
pomohou atletická trenérka 
i fyzioterapeut
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Klub českých turistů Říčany – Radošovice
ve spolupráci s pivovarem Velké Popovice

pořádá
9. ročník turistického pochodu

Za Kozlem  
do Velkých Popovic

Datum konání: sobota 8. června 2013
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 HOD. V AREÁLU PIVOVARU 

Ubytování: není zajištěno
Občerstvení: z vlastních zdrojů či 
v restauracích na trase a v cíli
Vybavení: turistická mapa KČT č. 37 
Okolí Prahy-východ, 
cykloturistická mapa KČT Praha-jih  
Doprava: vlakem z Prahy hl. n. do Říčan 
a Mnichovic (trať 221 S9 Praha–Benešov)
Informace: www.kct-ricany.cz
kct. ricany@seznam.cz
Na vaši účast se těší pořadatelé
Pavel Charvát
Žižkova 1483/33, 251 01, Říčany
telefon: 603 545 369

Turnaj v Dobré Vodě
Na další turnaj v billiard-hockeyi šprtci jsme vyrazili v so-
botu 11. 5. 2013 do Dobré Vody u Českých Budějovic. Tur-
naje kategorie ČP 36 se zúčastnilo 90 hráčů a hráček. Tů-
mům turnaj moc „nesedl“ a obsadili příčky mezi 70. a 80. 
místem (Tůma Jiří 74. místo, Tůma Samuel 77. a  Tůma 
Marin 78.). Celkově 35. a zároveň 1. z žen skončila Petra 
Mátlová. I přes ne zcela vydařený turnaj jsou body důležité. 
Děkuji všem hráčům za účast.
Sledujte také naše stránky http://bhc-radosovice.webnode.cz. 
Jsou zde informace o připravovaném mistrovství ČR, prázdni-
nových trénincích (pro pravidelné i příležitostné hráče) a další. 

Petra Mátlová
vedoucí kroužku

Fuego na soutěžích
Tyto poslední měsíce před prázdni-
nami jsou pro páry Fuega ve znamení 
soutěží a vrcholení úprav nového sálu. 
A jak si Fuego vede na soutěžích? Naše 
páry reprezentují úspěšně a  postupují 
do  vyšších tříd. Ale hezky postupně. 
O některých úspěších našich párů jsme 

vás informovali již v minulém vydání, nyní přidáváme další. 
Lukáš s Kamčou ve své kategorii D-lat začali bojovat teprve 
v únoru a již po první soutěži se ukázalo, že nemají konkuren-
ci. Po osmi soutěžích, kdy téměř vždy stáli na nejvyšším stupni 
vítězů, se jim podařilo získat vyšší třídu. Petr s Petrou v katego-
rii C-stt získali již všechna potřebná finálová umístění k zisku 
vyšší třídy, avšak chybí jim ještě body. Ty však nasbírají během 
pár soutěží a projdou branou do kategorie B. Další páry, které 
nás reprezentují, jezdí na soutěže také téměř každý víkend, ně-
kdy i na dvě a na většině soutěží tančí ve finále. Proto věříme, 
že ještě před prázdninami se dočkáme dalších vyšších tříd. 
Na začátku května vyrazily na první soutěž i naše nové páry, 
které spolu tančí teprve od začátku roku. Bylo to pro ně roz-
koukání a do dalších soutěží jim přejeme hodně štěstí. 
Rádi bychom vás ještě pozvali na taneční akademii, která se 
bude konat v pondělí 3. června v Městském kulturním středis-
ku v Říčanech. Těšit se můžete na ukázky latinsko-amerických 
a standardních tanců, dětské taneční přípravky, hip-hopu atd.

Vaše Fuego
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To jsme opravdu, ale opravdu nečekali... 
TS Dance eb s Girls style jsou vicemistři Čr v cloggingu!
V sobotu 27. dubna naše holčičky, kte-
ré připravuje úžasná Bára Gabrišová 
– desetinásobná mistryně ČR v  clog-
gingu (americký step) – odjely do Tá-
bora na  soutěž v  rámci 23. CSDCTS 
(celostátní setkání dětských country ta-
nečních skupin). Věděly, že se táborské 
soutěže účastní také loňští mistři ČR, 
a proto bylo pro nás velké překvapení, 
když při vyhlašování zaznělo jméno 
„TS Dance EB Říčany“. Holky získaly 
svoji první medaili a rovnou zlatou! 
Protože je clogging opravdu moc baví, 
nelenily, během týdne se několikrát se-
šly, nesčetněkrát své vystoupení Girls 
style zopakovaly a pilovaly. A nastal den 
D – 5. květen 2013. Hned ráno byla pro-
storová zkouška a samozřejmě se už do-
předu vědělo, že přijely „ty z Říčan“, co 
tak překvapily v Táboře. A holky nezkla-
maly, opět si to „rozdaly“ s  loňskými 
mistry a nejen s nimi. Všem předvedly, 
co společně natrénovaly. 
Pak už jsme jen čekali do závěrečného 
vyhlášení výsledků, jak to vlastně do-
padlo. Vítěz a mistr ČR byl ze známek 
odborné poroty jasný ihned po dotan-
čení, pořadí na  dalších místech však 
bylo díky podobným známkám nejis-
té. Nastaly nekonečné vteřiny nervóz-
ního čekání. A  pak přišla ta úžasná 

Judo klub Kyklop z  Kamenice s  dlou-
holetou tradicí a sportovními úspěchy 
rozšířil svoji činnost i do Říčan. 
Tento klub nabízí sportovní vyžití dětem 
a  dorostencům už třináct let. Zakla-
datelka a  trenérka klubu, s  kvalifikací 
trenéra 1. třídy juda  Alena Mairichová, 
která v  Kamenici trénuje 96 svěřenců, 
tvrdí, že kapacita v Kamenici už zkrát-
ka nestačila a bylo potřeba rozšířit řady 
judistů. Proto v říjnu 2012 založila po-
bočku klubu se sídlem ve studiu Mom-
my time v ulici Za Humny v Říčanech. 
Tam klub získal postupem času prvních 
18 členů ve věku 4–8 let. V únoru roku 
2013 se však tato pobočka přesunula 
do  prostor Základní školy Nerudova, 
kde je k dispozici tělocvična o rozloze 50 

m2 vybavená vlastními tatami. Tréninky 
nyní probíhají každý čtvrtek od  15.30 
do 17.00. Alena Mairichová ovšem plá-
nuje od září 2013 otevřít minimálně ješ-
tě jednu další tréninkovou skupinu, kte-
rá se bude scházet každé úterý  a čtvrtek 
od 17.00 do 18.30. Proto se bude v září  
konat nábor říčanské pobočky Judo klu-
bu Kyklop, na  který může přijít každé 
dítě ve věku mezi 4 a 10 let. Přesné da-
tum bude upřesněno na  internetových 
stránkách klubu www.judo-kyklop.cz. 
Přáním Aleny Mairichové je v Říčanech 
získat stejnou členskou základnu, jaká 
je v  Kamenici. Nejedná se o  judistický 
kroužek, ale o plnohodnotný sportovní 
klub, který se aktivně a úspěšně účastní 
soutěží jak v ČR, tak v zahraničí. Dosa-

žené úspěchy možno nalézt na interne-
tových stránkách. Judo klub Kyklop ne-
nabízí sportovní vyžití jen na trénincích. 
Pravidelně pořádá sportovní tábory, ly-
žařské zájezdy a sportovní víkendy. Judo 
je krásný sport, který v  sobě spojuje 
intenzivní fyzickou a technickou přípra-
vu. Neučí však judisty jen jak využívat 
bojových dovedností, které na tréninku 
získají, ale také přemýšlení, kázni a roz-
vaze. „U  juda nestačí jen umět se prát. 
Musíte se také umět soustředit, přemýšlet 
a  předjímat, co udělá váš soupeř.“ Říká 
Alena Mairichová.
S případnými dotazy se obraťte na emai-
lovou adresu: info©judo-kyklop.cz.

Pro Judo klub Kyklop připravil 
Kryštof Diatka

Kačka, Sofča, apča a Evka – vícemistr Čr skupiny clogging –Trutnov

zpráva, že říčanské holky opět porazi-
ly loňské mistry a staly se při své první 
účasti vicemistryněmi ČR v cloggin-
gu kategorie B4M – skupiny mladší! 
Překvapení pro všechny, protože 
nováčci prý na  mistrovství nikdy 
žádné umístění nezískali a  navíc 
holky byly jedny z  nejmladších. 
Jsme na ně moc pyšní a moc děku-
jeme paní editě Broukalové, Barče 
Gabrišové a její mamince za přípra-
vu a už se moc těšíme na další tréninky 

a  soutěže. TS DANCE EB se ale ne-
specializuje jen na  jogging, ale třeba 
i na hip-hop. A také v tomto stylu letos 
děti soutěží. V sobotu 11. května jel té-
měř celý tým hip-hopu do Heřmanova 
Městce na soutěž Poupata 2013. A jak 
to všechno dopadlo? Opět jsme byli 
napjati až do konce, ale náš Baby hip-
-hop je nejlepší a vyhrál zlatou medai-
li. Moc děkujeme Terce Löblové za její 
čas a přípravu našich dětí. 

Za rodiče p. Pokorná

Judo není jen o boji, ale i o kázni, přemýšlení a rozvaze
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Jarní cena 
v rokenrolu

V  první květ-
novou sobotu 
zněly ve  zcela 
zaplněné ří-
čanské hale 
opět rokenro-
lové rytmy. TŠ 

Twist Říčany pořádala 4. 5. za podpo-
ry města Říčany už 12. ročník soutě-
že v  akrobatickém rokenrolu pod 
názvem Jarní cena TŠ Twist Říčany. 
Akce se zúčastnilo na  80 domácích 
tanečníků. 
První místo získala říčanská páro-
vá juniorská formace Fascination, 
druhé místo pro domácí získala 
skupina Babies v ktg. dětských dív-
čích formací. V téže ktg. páté místo 
obsadila formace Twisties. Zajíma-
vostí je, že úřadující mistryně světa 
z  formace Madonna, tančící v  ju-
niorské ktg., získaly až třetí místo. 
Další domácí formace Icons získala 
ve stejné ktg. až páté místo. Tequi-
las, bývalé mistryně světa, braly 
nakonec mezi seniorkami bram-
borovou medaili. Zdá se, že domá-
cí prostředí našim po  výsledkové 
stránce tolik nesvědčilo. 
Mezi nejmladšími páry zářil náš dět-
ský pár: Daniel Holoubek a Barbora 
Škardová, který obsadil pěkné čtvrté 
finálové místo. Nejlepší žákovské do-
mácí páry se seřadily těsně za brana-

Pro českou venkovní sezonu jsou 
v kategoriích OPEN a WOMEN dů-
ležité 3 turnaje – 1. a 2. ligový turnaj, 
které fungují jako kvalifikační turna-
je, a finálový turnaj, který je zároveň 
mistrovstvím ČR.
O víkendu 20.–21. 4. se v Havlíčkově 
Brodě konala 1. liga. Figurky slonů 
měly zastoupení v obou kategoriích, 
v  té ženské se náš tým spojil s  3SB 
z Českých Budějovic.
Na  turnaj dorazilo 13 openových 
týmů. V sobotní základní skupině vy-
hráli kluci v nabité konkurenci jeden 

zápas ze tří, když porazili Velkou Mo-
ravu B. V neděli ale zvítězili v důleži-
tém zápase proti plzeňským Atruc, 
což je posunulo do bojů o 5.–8. mís-
to. Po další porážce následoval zápas 
o konečné umístění, ve kterém pora-
zili tým 3SB a  obsadili tak 7. místo. 
Z turnaje si navíc odvezli cenu Spirit 
of the Game (ta se uděluje na základě 
bodů, kterými se týmy navzájem hod-
notí po každém zápase).
V  ženské kategorii přijelo 7 týmů. 
Pro turnaj jsme neměly velké ambi-
ce, neboť ostatní týmy jsou mnohem 

zkušenější. V  základní skupině jsme 
všechny zápasy prohrály poměrně 
jednoznačným výsledkem. Poté se 
nám podařilo porazit Velkou Moravu 
B, která je jediným vyrovnaným sou-
peřem. Následně jsme prohrály dva 
křížové zápasy a do posledního jsme 
nastoupily opět proti VM B. I  tento-
krát jsme zvítězily a  obsadily jsme 
celkově 6. místo, což lze považovat 
za úspěch.
2. liga se odehrála 18.–19. 5. v Mal-
šicích.
Zahraniční turnaje a Evropská liga

Frisbee Ultimate / 1. ligový turnaj

mi finále, na 8. místě Filip Baťha s Te-
rezou Parysovou a na 9. místě Václav 
Skalický a Tereza Valchová. Nejlepší 
twistoví junioři, Marcel Brummer 
a  Karolína Jílková, skončili v  junior-
ském finále šestí. 
TŠ Twist Říčany děkuje všem rodi-
čům, kteří se soutěží tradičně pomá-
hají. Stejně tak děkujeme městu Ří-
čany, firmám RTK Logistic, Bistrot, 
Beno Říčany a Freesys. Skvělou jarní 
výzdobu zabezpečila firma Piskáček. 
Bez těchto subjektů by se soutěž jen 
těžko uskutečnila. Děkujeme!

TŠ Twist hledá další mistry světa!
Nejúspěšnější formační oddíl v rokenro-
lu hledá další mistry světa. Doplňujeme 
naše formace a hledáme dívky i chlapce, 
samostatně i  v  párech. Noví, sportov-
ně založení zájemci ve  věku od  šesti 
do čtrnácti let mohou přijít v pátek 14. 
6. od 17.00 hodin do sokolovny ve Stra-
šínské ulici. Sportovní oblečení, obuv 
a dobrou náladu s sebou!
Více o  dění v  oddíle trojnásobných, 
úřadujících mistrů světa na  www.
tstwist.cz.

TŠ Twist Říčany
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Pro spoustu sportovních nadšenců Kva-
driatlon nezačíná ve sváteční ráno 8. 5., 
jak by se na  první pohled mohlo zdát. 
Začíná totiž o pár týdnů a možná i mě-
síců dřív. Nedříve probíhá diskuze nad 
pivem, kudy povedou letošní tratě, kde 
bude depo a v jakém lese se poběží ori-
enťák. Vše pokračuje četnými, většinou 
černými tréninky, kdy se všichni ti, co 
„vůbec netrénují“, potkávají asi tak ob-
den v  říčanském lese. Vrcholem všeho 
snažení se pak stává závod, ve  kterém 
občas jde o  medaile, ale většinou jen 
o dobrý pocit z překonání sebe samot-
ného… 
Těší nás, že se Kvadriatlon dvojic stá-
vá pro stále více sportovců tradiční 
záležitostí. Kapacita závodu (90 dvo-

jic) byla naplněna hned druhý den 
po  otevření přihlášek, a  nakonec se 
na start 11. ročníku postavil rekordní 
počet 212 závodníků. Všem patří ve-
liká gratulace! Přestože letošní kopce 
byly opravdu výživné, závod nikdo 
nevzdal.

Tady pár údajů o závodě:
Parametry tratí: Běh 5 km, Kanoe 
16 km, Kolo 35 km, OB 5km (vzduš-
nou čarou)
Vítězové říčanské kategorie: Tomáš 
Pračka a  David Rožek (5:12:00), 
Marty Stingl a  Pavel Herda 
(5:12:18), Dan Čech a Tomáš Rajto-
ra (5:18:38)

Čas celkových vítězů: 4h 13 min 02s 
(Jonáš Vojtěch a David Janda)
Čas poslední dvojice: 8h 33 min 08s. 
Chtěli bychom poděkovat našim pra-
videlným sponzorům, kterými jsou 
Pekařství Frydrych, Cyklosport 
ORG Říčany, SKAPPA pojišťovací 
makléř a BillA.
Zvláštní dík patří Martymu Stinglovi 
s rodinou a Pétě Hřivnáčové z Mrave-
niště za výrobu originálních keramic-
kých medailí.
Poděkování patří i všem kamarádům, 
kteří nám pravidelně a  ochotně po-
máhají s organizací, bez nich by se to 
prostě zvládnout nedalo.

Veronika Michaličková
www.kvadriatlon.com

O letošním Kvadriatlonu dvojic trochu jinak

Tomáš Pračka a david rožek Jakub Vosáhlo a Tereza Olivová
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FS mají částečně zastoupení i na ev-
ropských turnajích. Kluci dostali 
příležitost spojit se s pražskými FUJ 
a  v  rámci vytvořeného FUJ Travel 
Teamu se tak zúčastnit Evropského 
klubového mistrovství (European 
Ultimate Championship Series), ale 
i dalších zahraničních turnajů. 
Mimo seriál Evropské ligy si někteří 
zahráli s týmem FUJ na turnaji v bel-
gických Bruggách, který se konal 
v polovině května.
V  rámci EUCS se hrají tři kola tur-
najů – lokální, regionální a finálové. 
O postup do regionálního kola v rám-
ci východního regionu se bojovalo 
25.–26. 5. v moravských Šardicích.

Kateřina Šmahelová
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Před několika týdny jsme dostali nabídku na účast na tur-
naji Meet the World, který je kvalifikačním turnajem pro 
turnaj Gothia cup, který se každý rok pořádá ve švédském 
Göteborgu a je největším mládežnickým fotbalovým tur-
najem na světě. Každý rok se tohoto turnaje účastní přes 
1600 týmů z více než 70 států. Gothia cup se pořádá již 
od roku 1975 a letos se ho zúčastní i starší žáci FK Říčany.
Kvalifikační turnaj Meet the World se konal ve středu 1. 
5. ve  Slaném a  vítěz měl možnost získat zdarma účast 
na turnaji Gothia Cup. Veškeré náklady spojené s účastí 
na  tomto turnaji hradí společnost SKF, která je hlavním 
sponzorem celého turnaje v Göteborgu. 
Kvalifikačního turnaje se zúčastnilo 6 týmů, které byly roz-
děleny do  dvou tříčlenných skupin a  vítězové skupin pak 
postupovali do  finále. První zápas s  domácím týmem SK 
Slaný byl z našeho pohledu asi nejlepším naším vystoupe-
ním na turnaji, především díky předvedené hře, ale soupeř 
dokázal vytěžit z minima maximum a zápas tak skončil 3:3. 
Druhý zápas byl hlavně o  bojovnosti a  naši hráči nakonec 
vydřeli hubené vítězství 1:0, čímž si zajistili postup do finále.
Ve finále nás čekal tým Slovan Velvary. Opět to nebyl zápas, 
který by oplýval fotbalovou krásou a šlo spíše o to, kterému 
týmu zbylo více sil. Kluci ze sebe vymáčkli poslední síly, které 

jim po dlouhém dni zůstaly. Zápas se hrál prakticky na jednu 
bránu. První půle sice skončila jen 1:0, ale ve druhé kluci za-
brali ještě více, a nakonec vyhráli 5:0. K celkovému vítězství 
můžeme ještě připočíst i jednu individuální cenu, Honza Mu-
sil se totiž se šesti góly stal nejlepším střelcem celého turnaje.
Kluci si zaslouží velký dík za předvedené výkony. Bylo vidět, že 
i když se nedařilo herně, tak byli schopni nahradit to bojovnos-
tí a vůlí po vítězství. Poděkování si zaslouží i rodiče, kteří tam 
s námi strávili celý den a neúnavně kluky podporovali. 

Ondřej Čížek, asistent trenéra

Vážení sportovní přátelé. Ve  sváteční středu 1. května 
2013 uspořádal FK ŘÍČANY ve spolupráci s AC SPARTA 
PRAHA a  DINDON CLUBEM ŘÍČANY na  svém hřišti 
již 10. ročník turnaje v kopané starších přípravek MEMO-
RIÁL MIROSLAVA ŠAFAŘÍKA. Letošní ročník se konal 
pro fotbalisty narozené v roce 2003 a mladší. Jedinou vý-
jimkou byl domácí tým, kde mohli z výkonnostního důvo-
du startovat i někteří hráči ročníku 2002. Na turnaji jsme 
mohli opět přivítat ta nejlepší mužstva, která se v této vě-
kové kategorii objevují v soutěžích FAČR. 
Týmy byly nalosovány do dvou základních skupin po 6 účast-
nících, kde sehrály zápasy systémem každý s každým. Podle 
předem daného postupového klíče pokračoval turnaj až k sa-
mému vyvrcholení, kterým byl  velmi dramatický finálový 
zápas. Po nerozhodném výsledku v normální hrací době roz-
hodla o celkovém vítězi totiž až sedmá série pokutových kopů.
Záštitu nad turnajem převzala za město Říčany místostarost-
ka H. Špačková, která spolu s předsedou FK Říčany M. Číž-
kem a sekretářem mládeže AC Sparta Praha J. Rumlem de-
korovala vítěze a předala ceny všem zúčastněným mužstvům.

Celkové pořadí turnaje:

Podle velmi kladných ohlasů všech účastníků musím konsta-
tovat, že se nám organizace turnaje stejně jako snad i v minu-
lých ročnících povedla a můžeme začít pracovat na ročníku 
11., který se v Říčanech uskuteční 1. května 2014.
Závěrem mi dovolte, abych touto cestou moc poděkoval 
všem kamarádům, kteří „Honzu“ Šafaříka znali a  bez 
jejichž materiální či fyzické pomoci bychom turnaj těch-
to rozměrů nemohli uspořádat: D. Frydrych, V. Hýsek, 
P. Šafařík, Z. Šalda, M. a P. Šoltésovi, M. Štěpán, F. Sedlá-
ček, L. Lágner, M. a R. Šindelářovi, M. Flaška, M. Vašák, 
P. Ráž, J. Vosáhlo, P. Čamrda, T. Nevický, fotbalisté „staré 
gardy“ a „B“ mužstva FK Říčany. Poděkování patří rov-
něž děvčatům z TS E. Broukalové.

Karel Masopust 
sekretář FK Říčany a hlavní pořadatel turnaje

Vítězství starších žáků FK Říčany na turnaji meet the World

memoriál miroslava Šafaříka se opět vydařil

1. Fc hradEc KráLOVÉ
2. ac SParTa Praha
3. SK SLaVIa Praha 
4. SK SIGMa OLOMOuc 
5. FK MLadá BOLESLaV
6. SK dyNaMO Č. BudĚJOVIcE

7. BOhEMIaNS Praha 1905 
8. SK JuNIOr TEPLIcE
9. FK ŘíČaNy
10. Fc VIKTOrIa PLzEŇ
11. FK duKLa Praha
12. 1. FK PŘíBraM
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RAGBYOVÝ DEN PRO ŠKOLY
6. června 2013 od 9 hodin

Ragbyový turnaj 4. a 5. tříd říčanských škol.
Dopolední program na ragby pro celé třídy.

Stadion Josefa Kohouta, Říčany
www.ricany.rugby.cz

MĚSTO ŘÍČANY

V novém pololetí náš trenérský tým posí-
lila paní Lucie Cirkvová, která mnoho let 
působila jako trenérka v Praze. Společně 
s  Kateřinou Mášovou se zúčastnila ško-
lení a zkoušek rozhodčích, a obě se staly 
kvalifikovanými rozhodčími ČGF.

Daří se nám postupně plnit stanovené cíle ohledně mo-
dernizace vybavení tělocvičny. Největší investicí je poříze-
ní víceúčelového přeskokového stolu, dále máme novou 
kladinu a vozík na žíněnky.
V  posledním našem článku jsme se zmiňovaly o  připra-
vovaném rozdělení gymnastické přípravky. Holčičky, 

které byly zařaze-
ny do  závodního 
družstva, trénují 
2x týdně, ostatní 
pokračují v  osvo-
jování si základů 
gymnastiky.
V  neděli 5. květ-
na jsme vyrazily 
na  první závody 
v  Kolíně, kde sou-
těžila 4členná druž-
stva dívek roč. nar. 

2006 a  mladší. Naše družstvo 
ve složení K. Jílková, V. Kotaško-
vá, A. Vašutová a A. Bernardová 
se především jelo seznámit se zá-
vodním prostředím a sbírat nové 
zkušenosti. Závodilo se v trojboji 
– lavička, prostná a  šplh. Díky 
pěkným výkonům se družstvo 
nakonec umístilo na krásném 7. 
místě ze 13 a  výsledek nás mile 
překvapil. O  týden později 12. 
května proběhly závody jednot-
livkyň v  Doksech, které se týka-
ly jen našich nejmladších roč. 
nar. 2007. V  dvojboji na  lavičce 
a  prostných si zazávodily A. 
Bernardová, L. Gaždová a B. Je-

chová. Celkem závodilo 17 dívek, Lucka s Barčou na svých 
prvních závodech obsadily 11. a 12. místo a Adélka obsadila 
3. místo a získala svou první medaili. Na prostných měla vů-
bec nejvyšší známku ze všech závodnic.
Děkujeme rodičům za podporu a těšíme se na další spo-
lečné úspěchy.

BB a JJ 
www.gymnastika-ricany.cz

První úspěchy sportovní gymnastiky v Říčanech

adélka Bernardová: 3. místo 
v doksech
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Orientační běh
Sezona orien-
tačních běžců 
je již v  plném 
proudu. Máme 
za  sebou již 4 
závody praž-

ského žebříčku, kde se říčanské 
děti rozhodně neztratily – přivezli 
jsme 4 první, 4 druhá a 4 třetí mís-
ta. Průběžně první je Maruška Vy-
hnálková v D12, na stříbrné příčce 
ve  čtrnáctkách jsou eliška Sieglo-
vá a  Filip Thein a  třetí je Hanka 
Šránková. Ještě nás čekají tři závo-
dy. Máme mezi sebou i 5 krajských 
přeborníků – laura DeHeij a Jára 
Šrámek na  krátké trati, Maruška 
Vyhnálková, Eliška Sieglová a  Vil-
da Rožek ve  sprintu. Krajský pře-
bor v třetí, královské disciplíně ori-
entačního běhu – na  klasické trati 
– nás čeká až po  uzávěrce tohoto 
vydání.

Největší hvězdou říčanského orie-
nťáku je Barča Vyhnálková, která 
byla na  základě vynikajících vý-
sledků loňského roku přijata do do-
rosteneckého reprezentačního vý-
běru České republiky. Na  prvních 
celostátních závodech 11.–12. květ-
na v  Kramolíně u  Třebíče obsadila 
krásné 5. místo na  klasice a  ještě 
lepší 3. místo na  krátké trati. To je 
slibný výsledek před blížícím se mis-

trovstvím republiky v této disciplíně. 
Pro Báru nejdůležitější bude ale až 
září – přebor republiky na  klasické 
trati s  přímým postupem na  mis-
trovství Evropy v Portugalsku. Báře 
fandí celý oddíl a  těšíme se, že si 
mezi naše říčanské trofeje zařadíme 
i  (přinejmenším) pohlednici z  Por-
tugalska.

Středeční odpoledne od  května 
do  června jsou vyhrazena Pražské-
mu poháru žactva, což je série šesti 
orientačních závodů pro děti v praž-
ských lesích a  lesoparcích. Jde o  ve-
lice prestižní klání, kterého se účast-

ní na  300 dětí ze zhruba 20 oddílů 
orientačního běhu v  Praze a  okolí. 
Naším cílem je pochopitelně vyhrát, 
i  když to je rok od  roku těžší. Loni 
jsme skončili druzí za oddílem z praž-
ské Kotlářky, velmi silná je každoroč-
ně Kamenice, Tretra Praha a  USK. 
Doufejme, že se v  příštím Kurýru 
budeme moci pochlubit fotografií 
s vítěznou trofejí.

Orientačnímu běhu se v  Říčanech 
věnuje asi 50 dětí ve věku od 7 do 15 
let, stará se o  ně 10 dospělých. Více 
o činnosti oddílu na www.sportovni-
ops.cz/ob.

běh okolo Olivovny
Atletický oddíl 
TJ Sokol Říčany 
a  Radošovice za-
hájil letošní sezo-
nu 13. 4. 2013 no-
vým přespolním 

„Během kolem Olivovny“. Přestože 
byla zima, sešlo se celkem dost dětí 
a výkony byly výborné. Tradičně chy-
běly starší kategorie, doufejme, že se 
příští rok polepší. 
Velké poděkování patří vedení Dět-
ské léčebně Olivovna, zejména paní 
ředitelce Zdeňce Provazníkové, která 
nám závod v areálu umožnila a zajis-
tila nám soc. zázemí pro závodníky.

Atletická přípravka
Atletická přípravka se po zimě pustila 
do závodění. 
26. 4. jsme změřili síly s atl. příprav-
kou ve Velkých Popovicích. Ve velmi 
přátelské,  soutěživé atmosféře náš 
oddíl vyhrál. Chtěli bychom vytvo-
řit novou tradici putovního poháru, 
který na  konci atl. sezony zůstane 
vítěznému družstvu. Ještě o něj bude-
me 3x bojovat. Jednotlivci zjistili, jak 
na  tom jsou s  výkony po  zimě a  kde 
musíme přidat.
28. 4. se konal přebor atl. přípravek 
v  Nymburce. Naše družstvo si opět 
odvezlo pár medailí.
4. 5. jsme se zúčastnili 3. ročníku 
MCC kros ve  Štiříně. Pro některé to 

bylo velké překvapení, protože trať 
byla opravdu krosová – samé bláto 
a  voda. Jednotlivé tratě odstartovali 
Barbora Špotáková a Tomáš Dvořák. 
I  zde jsme vyhráli medaile a  někteří 
i podpisy na tričkách či na pamětních 
diplomech od našich nejlepších atle-
tů (2. K. Lacková, 2. V. Gärtnerová, 
3. Š. Vašut, 2. K. Kohout).
7. 5. se zúčastnila sice jen dvě děv-
čata závodů na  Děkance, ale ve  vel-
ké konkurenci uspěla velmi dobře. 
Za zmínku stojí výkon Míši Vlčkové, 
4. místo v hodu kriketovým míčkem 
za hod 29,90 m . 
13. 5. jsme si zajeli na Slavii a opět to 
byly krásné zážitky z dobrých výkonů 
a  získaných 6 medailí. Míša Vlčko-

OB ŘÍČANY 201 - VERZE   © ‘MCK‘ 201

B ŘÍČY

Loňský Pražský pohár žactva byl pro nás úspěšný. Jak se bude dařit letos?
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EGORF 2013 
Největší ragbyová akce v České republice! 

Ve dnech 13. - 17. června se na říčanských hřištích  
odehraje největší ragbyová akce, která se kdy v České 
republice konala - hlavní evropský veteránský ragbyový 
festival EGORF (European Golden Rugby Festival) 2013. 

Pořadatelství už 12. ročníku festivalu EGORF bylo  
„přiklepnuto“ českému veteránskému týmu Old Boys 

Praha v roce oslav 25. výročí jeho založení. Česká  
republika tak v nabídce předběhla Francii a Wales.  

Pořádání festivalu EGORF podporuje mimo jiné i město 
Říčany a klub RC Mountfield Říčany, na jehož hřištích 

se festival odehraje. 

Přihlášeno je v tuto chvíli 29 klubů a přes 800 účastníků. 

Hrací dny jsou pátek 14. 6. a neděle 16. 6. od rána až 
do pozdního odpoledne, slavnostní vyhlášení proběhne  

v neděli večer v Praze na Výstavišti. 

Hraje se ve dvou kategoriích: nad 35 let a nad 50 let. 

SpORtOvNí duch S věkEm NEmizí 
 - přijďte se 14. a 16. 6. přesvědčit na hřiště  

RC Mountfield Říčany. 

vá se zlepšila v  hodu kriket míčkem 
a  vyhrála 1. místo hodem 33,32 m, 
Martina Pelantová také získala 1. 
místo hodem 20,09 m v mladší kate-
gorii a 2. místo v běhu na 600 m s ča-
sem 2:31,4. Karolínka Lacková byla 
nejlepší ve  skoku do  dálky výkonem 
293 cm a  v  běhu na  60 m byla třetí 
časem 10,97 s. 3. místo vybojovala 
Věra Gärtnerová v  běhu na  800 m 
za 2:56,4 s. 

Všem medailistům blahopřejeme.

Eržika Gärtnerová
trenér atlet. přípravky

Doplňující info na  
www.aikidoricany.cz
V  posledním týdnu prázdnin 
od  pondělí do  pátku pořádáme 
také každoročně týdenní tábor 
pro děti školního věku, které 
k  nám chodí cvičit AIKIDO, 
a  nejen pro ně. Mohou se tedy 
přihlásit i  děti, které u  nás ne-
cvičí, ale mají zájem o  bojová 
umění. V  tomto týdnu s  dětmi 
dvakrát denně cvičíme, dvě noci 
táboříme v  přírodě a  dvě noci 
spíme na DOJO NA CESTĚ v Ří-
čanech.
Doplňující info na www.aikidori-
cany.cz 

Miroslav Skala

V minulém čísle 
jsme informovali 
o našem 
příměstském 
táboře.
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13 let v  řadě postupuje družstvo 
mladších žáků mezi nejlepších 22 
družstev v  ČR! Letošní KP se hrál 
opět v  Říčanech a  byl překonán 
rekord v  účasti z  roku 2011 (19 
družstev). Turnaj byl nejen počet-
ně obsazen, ale i  velmi dramatic-
ký. O krajský titul a dvě postupová 
místa na  MČR svádělo tuhé boje 
hned několik družstev. Většina 
měla ve  svých řadách povolené-
ho jednoho hosta. Družstvo KŠ 
Říčany 1925 však bylo výjimkou 
a  žádný host za  nás nenastoupil. 
Nejsilnějšího hosta mělo družstvo 
Vlašimi, které nakonec i  zvítězi-
lo. Druhé místo nakonec získalo 
naše A  družstvo před Ml. Bole-
slaví, Řevnicemi a  Buštěhradem. 
Šestičlenná družstva byla složená 
z dětí nar. 2001 a mladších s povin-
nou dívkou a ml. žákem (nar. 2004 
a  ml.) v  sestavě. Hrálo se tempem 
2x20 min. s 10vt. bonifikací za tah, 
celkem na 7 kol.
Kromě vysoké účasti je potěšitelné 
také to, že soutěžící družstva po-
cházela z  celkem 15 oddílů, když 
domácí KŠ Říčany 1925 sestavilo 
dokonce 5 družstev. Na  startu se 
objevila poprvé družstva Figurka 
Říčany, DDM Symphonie Poděbra-
dy a KŠ Milovice.

Konečné pořadí: 
1. Spartak Vlašim  ...............19 bodů 
2. KŠ Říčany 1925 A  ........ 16 bodů  
3. TJ AŠ Mladá Boleslav  .....15 bodů 
9. ŠO Figurka při ZŠ Sofie  .12 bodů

A  družstvo nastoupilo v  sestavě: 
Pastrnek, Otruba, Žák, Kurek, Otru-
bová, Mačok. Za zmínku stojí i výsle-
dek  Šimona Jirouška, který v B druž-
stvu získal 100 %, tzn. 7 bodů.

Zlato a stříbra z KP do 8 let
V  neděli 28. 4. 2013 se v  Benešově 
hrál Krajský přebor do 8 let. Účast 
na tuto věkovou kategorii byla vyso-
ká. Na startovní listině bylo 43 dětí. 
Největší favorité Ondřej Skýpala 
(Od.Voda) a  Jakub Vojta (Vlašim) 
nezklamali a  ostatním startujícím 
dohromady věnovali pouhý půl bod. 
Podobně zdatně si ovšem počína-
la i  nejlepší dívka, naše Kateřina 
Pastrnková, která ztratila body 
výhradně jen s  dvojicí nejlepších 
chlapců a stala se tak krajskou pře-
bornicí.

Nebyla to jediná medaile. Bronzo-
vou medaili vybojovala v  kategorii 
děvčat Monika Strnadová a  v  sou-
těži chlapců Šimon Jiroušek. Další 
v  pořadí byl 10. Mirek Danda, 12. 
Ivan Valko, 15. Pavel Vitvar a  30. 
Matyáš Kulhan. 
Pokud máte zájem své děti přivést 
k  šachové hře, kontakty naleznete 
na stránkách KŠ Říčany 1925: www.
sachyricany.cz.

Mistrovství ČR nejmenších
Mistrovství ČR do  8 let se hrálo 
ve Vyškově 4.–5. 5. KŠ Říčany 1925 
zatupovali na  tomto mistrovství 4 
hoši: M. Danda, Š. Jiroušek, I. Val-
ko a  P.  Vitvar a  2 dívky: K. Pastrn-
ková a  M. Srnadová. Na  startu se 
presentovalo neuvěřitelných 90 
chlapců včetně čtveřice z ŠO Figur-
ka Říčany: O. Kupky, K. Mandáta, 
Š. Šrůty a  Z. Hraby. Hrálo se na  7 
kol a  nejúspěšnějším říčanským 
hráčem byl na  celkovém 18. místě 
Šimon Jiroušek.

Soutěžní pole dívek bylo 20členné. 
Medailové ambice měla  K. Pastrn-
ková, která byla z  naší dvojice nej-
lepší a  obsadila celkově 5. místo. 
Pořadatel z  Vyškova umožnil dětem 
prohlídku Dinoparku a  připravil 
i  příjemné prostředí nejenom pro 
hráče, ale i  pro jejich hračky, jak je 
vidět z obrázků.

Jaroslav Říha  

Postup na mČr družstev do 12 let
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PUTOVNÍ TÁBOR NA ČESKÝCH ŘEKÁCH
S lítostí oznamujeme, že hlavní akce roku, putovní tábor pro 
děti od  10 do  16 let, pořádaný tradičně naším klubem, se 
neuskuteční, pro mimořádně malý zájem dětí nebo i rodičů.

DĚTSKÝ DEN NA MARVÁNKU 
Další naší akcí roku 2013 je jubilejní již desátý ročník Dět-
ského dne na koupališti Marvánek. Tuto akci pořádáme s o. 
s. Vesmír. Termín je určen na sobotu 8. 6. 2013 od 14.00 
hod., ukončení je plánováno cca v 18.00 hod. Připravuje-
me pro vás pár her na suchu, ale svezeme děti i v kanoích 
po  hladině koupaliště. Pro všechny, kteří se zúčastní her, 
budou připraveny drobné ceny a  diplomy. Pro účastníky 
vodních her doporučujeme plavky, nebo náhradní oblečení 
včetně obuvi. Záchrannou vestu každému půjčíme. Neručí-
me za poničené oblečení či jiné újmy způsobené během her. 
V případě trvalého deště se akce ruší.
Herní listy budou k dispozici v hlavním štábu, který bude 
označen nápisem na  tabuli pod altánkem hospůdky 
U Čochtánka, a zároveň u prezidenta vodáckého klubu p. J. 
Dvořáčka. Případné dotazy směřujte na vodácký klub.

VLTAVA 2013 A DOSPĚLÍ NA RAFTECH
Vyrážíme 26. 6. 2013 ve  středu v  odpoledních hodinách 
do kempu Na Pískárně. Zde přespíme a ve čtvrtek v dopo-
ledních hodinách jedeme autobusem do  Vyššího Brodu, 
kde si půjčíme rafty a vyplujeme směr Pískárna. Večer bude 
zábava – většinou se hraje country. Dopoledne vyplouvá-
me na druhou trasu, a to do kempu Zlatá Koruna. Na tomto 
úseku překonáme několik jezů. Večer proběhne opět zába-

va. V dopoledních hodinách následujícího dne vyplujeme 
na poslední, ale také nejkrásnější, peřejnatý úsek jen s jed-
ním jezem těsně před Boršovem. Připlouváme v sobotu od-
poledne a končíme plavbu v kempu Boršov. Večer probere-
me a zhodnotíme naši plavbu u grilovaných kuřátek, které 
jsme si objednali. Ráno vyjíždíme v dopoledních hodinách 
směr Říčany, kde celé putování ukončíme.

S vodáckým 
pozdravem 
AHOJ!

Jiří Dvořáček alias „Sysel“
prezident Vodáckého klubu Říčany o.s.

Občanské sdružení Vodáků Říčany informuje 
o akcích pořádaných v roce 2013
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Salajkova tvorba představuje 
prostor za  zrcadlem, cestu 
do podvědomí, při které není 
čas na sebeklam. Dlouhodobě 
se zabývá tématy a  náznaky 
příběhů, které nejsou v  sou-
časném umění hojně zastou-
pené. Častými výjevy jsou 
zvířata, jako například sova, 
vlk nebo noční motýl, která si 
běžně spojujeme se symbolic-
kými významy moudrosti, od-
vahy, samotářství nebo smrti. 
(Salajka nemaluje nic, co by 

nebylo skryto v podvědomí každého jedince).
Termín výstavy: 7. 6. – 12. 7. 2013 galerie Kotelna, Ply-
nární 1, 251 01 Říčany
www.galeriekotelna.cz
Vernisáž 6. 6. 2013 18.00 hodin

co se děje v kultuře

Koncert populárních melodií Říčanského Komorního Orchestru
Srdečně vás zveme na koncert Říčanského Komorního Orchestru, který se koná v úterý 4. června v 19.30 hodin 
v MěKS „U Labutě“ v Říčanech. Na programu jsou populární skladby jak klasické hudby (např. Mozarta, Schu-
berta), tak jiných žánrů – Montiho Čardáš, Joplinův The Entertainer a další. Je pro vás připraveno i překvapení. 
Sólisté: Pavel Charvát a Zuzana Zemanová. Koncert diriguje Pavel Chovanec.

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

ODDĚLeNí PrO DĚTI 
Komenského nám. 1910 
Tel. 323 605 920 
Email: dětské.odd@knihovna.ricany.cz

Výpůjční hodiny: 
pondělí, úterý 12.00 – 17.00, středa 12.00 – 18.00 
čtvrtek 8.30 – 17.00, pátek 12.00 – 16.00http://knihovna.ricany.cz

Seminář „Jak najít zaměstnání“ / Čtvrtek 13. června, 18.15 
Husova knihovna, Masarykovo nám. 83

mArTIN SALAJKA – ObrAZy
Galerie Kotelna zve na velkou prodejní výstavu martina Salajky, vítěze 
ceny Arskontakt 2004, absolventa pražské akademie výtvarných umění.

Hledáte zaměstnání? Uvažujete o  zahájení podnikání? 
Velkou pomocí může být projekt 
„Pracovní a  podnikatelské poradenství ve  Středočes-
kém kraji“, realizovaný společností GLE, o. p. s. Je finan-
cován z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního 
programu „Lidské zdroje a zaměstnanost“ a ze státního 
rozpočtu ČR. Cílovými skupinami projektu jsou oso-
by starší 50 let a cizinci, kteří žijí ve Středočeském kraji 
a při vstupu do projektu nepodnikají. Seminář „Jak na-
jít zaměstnání“  provádí posluchače jednotlivými kroky 
od hledání zaměstnání až po pracovní pohovor.

Přibližně dvouhodinový seminář, který se bude konat 
v  Husově knihovně, je zaměřen na  základy hledání prá-
ce, orientaci na pracovních portálech a tvorbu životopisu, 
a to včetně představení projektu a nezbytné administrati-
vy. Zájemci si poté mohou dohodnout následné individu-
ální konzultace. Veškeré služby, které jsou v rámci projek-
tu nabízeny, jsou pro klienty zdarma.
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TANeČNí ZáKlADNí KURZy 
PRO MláDeŽ / SeZONA 2013
Oznamujeme vám, že základní kurzy tance a společenského chování  
pro mládež budou zahájeny v sobotu 14. září 2013 od 17.00 hod. 
a od 20.00 hod. v sále Městského kulturního střediska v Říčanech, 
ul. 17. listopadu 214. Kurz vede taneční mistr Ivan Vít s manželkou. 

Kurzovné pro dívky – 2 800 Kč Kurzovné pro chlapce – 2 300 Kč 
Online přihláška do tanečních kurzů: http.//www.ricany.cz/org./meks/primaska.php

Dotazy a informace na telefonním čísle: 323 602 456
e-mail: meks@ricany.cz, web: www.kultura.ricany.cz

Úterý 4. června, 19.30

n Koncert Říčanského Komorního 
Orchestru
Říčanský Komorní Orchestr uvádí Kon-
cert populárních melodií s překvapením
Na  programu zazní známé sklad-
by různých žánrů od  klasiky až 
po  současnost, W. A  Mozarta,  
J. Haydna, A. Dvořáka, S. Joplina, 
L. Andersona, F. Kmocha, F. Drdly, 
a dalších
Diriguje: Pavel Chovanec
Sólisté: Pavel Charvát, Zuzana Ze-
manová

Úterý 11. června, 19.30

n „Vlčci hrají pro stacionář“ ii 
– benefiční koncert vážné hudby 
ve prospěch denního
stacionáře pro seniory – účinkují: Jo-
sef Vlček – housle, Vilém Vlček – vi-

oloncello, Jan Vlček – klavír, trubka; 
na klavír doprovází Věra Langerová

Středa 12. června, 19.00

n letní koncert kytarového kurzu 
Jiřího Bardy a sboru Bardáček

Pondělí 17. června, 17.30

n Absolventský koncert ZUŠ

Středa 19. června, 19.00

n Kytarový koncert – vystoupí žáci 
Ondřeje Pátka na elektrickou a akus-
tickou kytaru

Čtvrtek 20. června, 17.00

n Přehrávka klavírních kurzů  
A. Donátové – koncert

Od  druhé poloviny června 
by se v Městském kulturním 
středisku měly provádět sta-
vební a rekonstrukční práce 
– zateplení budovy, oprava 
střechy a přestavba sálu. 

V  nově zrekonstruovaném sále  
bychom vás rádi přivítali na podzim 
s  programem, který se připravuje. 
Hezké léto přeje MěKS Říčany.

17. listopadu 214, tel. 323 602 456
e-mail: meks@ricany.cz
Více na www.kultura.ricany.cz

Program:
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LADŮV KRAJ A OKOLÍ...
KULTURNÍ A SPORTOVNÍ KALENDÁŘ 
www.laduv–kraj.cz
změna programu vyhrazena
Vstupenky na veškeré akce získají zájemci u pořadatelů

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

1.–2.6. Kunice Velký dětský den – Oslava dětského dne spojená s výstavou veteránů a oslavou 
II. Výročí otevření zámku Berchtold.

1.6. Říčany 10.00 
–12.00

Po-po-les – 36. ročník pochodu pohádkovým lesem. Start na koupališti Jureček, 
trasa 3 km, cíl pohádkový les Strašín. Startovné 50 Kč.

1.6. Říčany 13.00 Den dětí a otevřených dveří – Ukázky vozového parku, výstroje a práce 
říčanských dobrovolných hasičů, vystoupení kouzelníka, soutěže, malování 
na obličej, kulturní vystoupení, tombola. Olivova dětská léčebna.

1.6. Tehov 14.00 
–15.30

Oslava Mezinárodního Dne dětí – Oslava Dětského dne v dobových kostýmech 
na louce u lesa nad Hůlovými (GPS: 49°57‘52.997‘‘N, 14°41‘52.738‘‘E). Oř, 
kuše i dobrý pokrm bude nachystán.

7.6.–
12.7.

Říčany Martin Salajka – obrazy – Prodejní výstava Martina Salajky, vítěze ceny 
Arskontakt 2004, absolventa pražské akademie výtvarných umění. Galerie 
Kotelna.

7.–8.6. Uhříněves Věda na polích a ve stájích – 3. ročník naučné stezky s podtitulem „Příběh 
potravin“. Sobota je určena hlavně pro školy, neděle pro veřejnost. Vstup 
zdarma. Výzkumný ústav živočišné výroby, stáje Netluky.

8.6. Za Kozlem do Velkých Popovic – 9. ročník turistického pochodu. Start 
z nádraží Říčany od 7 hod do 9.30 hod nebo Mnichovic od 9 hod do 12 hod. Pěší 
trasy 10 a 20 km, cyklotrasy 10, 20, 22 a 44 km. Cíl v areálu pivovaru ve Velkých 
Popovicích.

8.6. Velké 
Popovice

11.00 Den Kozla – 21. ročník pivních slavností. Bohatý doprovodný program, rekordní 
klobása, vystoupení skupiny No Name. Areál Velkopopovického pivovaru.

9.6. Říčany 7.38 Nedělní pochod s líbou – Turistický pochod, trasa: Štěchovice – Třebenice – 
Štěchovice, 15 km. Odjezd vlakem v 7.38 hod. Přihlášky na tel.: 723 513 431 
nebo libuse.rohoskova@centrum.cz.

9.6. Říčany 9.00 Dětský den – 11. ročník oslav Dětského dne na ragbyovém hřišti. Občerstvení 
i ceny pro děti zdarma, vstup volný. Každé dítě dostane diplom a odměnu.

11.6. Říčany Vlčci hrají pro stacionář ii – Druhý benefiční koncert vážné hudby ve prospěch 
denního stacionáře pro seniory. Josef Vlček – housle, Vilém Vlček – violoncello, 
Jan Vlček – klavír, trubka. Městské kulturní středisko.

14.6. Kostelec 
n/Č.Lesy

18.00 Večer s PhDr. Jiřinou Šiklovou, CSc. – Povídání na téma „Nelitujme se 
a nestěžujme si, lépe již nebude a Demohrafický vývoj v Evropě aneb kdo tu bude 
žít?“ se známou socioložkou a publicistkou. Vstupné 100 Kč, nutná rezervace 
na tel: 321 679 005. Kavárna Modré dveře na náměstí.

14.6. Štiřín 19.30 Jiří Šlupka Svěrák & Nejenblues – Rhytm & Blues, Soul, Swing. Vstupné 
250 Kč, Zámek

15.6. Kunice 10.00 
–14.00

Závod na koloběžkách a kolech – Závod startuje z vyhlídkového místa Bílý 
kámen a končí a zámku Berchtold. Vstup zdarma, dopravní prostředek bude 
možné zapůjčit po předchozí rezervaci.

15.6. Kunice 19.00 Koncert ABBA Revival – Nejslavnější hity známé skupiny zazní v amfiteátru 
před zámkem Berchtold. Vstupné 250 Kč v předprodeji, 300 Kč na místě, 
zlevněné za polovinu.

16.6. Uhříněves 18.00 DPS Jiskřička – Závěrečný koncert sezóny 2012/2013. Vstupné dobrovolné. 
Divadlo Bolka Polívky U22.

17.6. Říčany 17.30 Absolventský koncert ZUŠ – Městské kulturní středisko
21.6. Štiřín 19.30 lATRAViATA – opera – Uvádí Agentura Croce s předními sólisty Národního 

divadla. Vstupné 400–1200 Kč, Zámek.
23.6. Říčany Petropavelská pouť – Masarykovo náměstí
29.6. Mnichovice 19.00 Svatojánská slavnost – Poprava, středověký soud, červené svatojánské pivo, 

grilování, vše na Šibeničním vrchu.
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Výstava: LASKáNí 
ŽIVOTA
1. 6.–28. 7. 2013

Výstava představuje současnou tvor-
bu říčanského umělce Václava Kala-
še. Prezentovány jsou jeho plastiky, 
obrazy a užitková keramika.

Doprovodný program pro školy:
Rezervace výstavy a  dílny – výroba 
kachle s historickým říčanským moti-
vem – pro školní a zájmové kolektivy 
na e-mailu: edita.jezkova@muzeum.
ricany.cz nebo telefonu 323 603 161.

Doprovodný program pro 
veřejnost:
Tvořivé keramické dílny
čtvrtek 13. června od 17.30
úterý 18. června od 17.30

Povídání o výrobě keramiky
výroba kachle – po vypálení je možné 
odnést
výroba společného díla – výsledná so-
cha bude instalována v muzejní zahradě

Vstupné 100 Kč

Rezervujte si místo na e-mailu: edita.
jezkova@muzeum.ricany.cz nebo te-
lefonu 323 603 161.

Přednáška z oblasti 
částicové fyziky: 
Temný svět za Standardním 
modelem
úterý 11. června od 18.00
Říčanská hájovna
Již relativně dlouhou dobu víme 
(myslíme si), že částice, které po-
zorujeme, nemohou tvořit všechnu 
hmotu/energii Vesmíru. Řekneme si, 
co nás vede k tomuto tvrzení (reálná 
měření a  fyzikální úvahy/modely) 

a  co to znamená pro náš současný 
popis světa částic i  Vesmíru a  jaké 
otázky/úkoly jsou před námi.
Seminář povede Tomáš Sýkora. 
(MFF UK)
Vstupné 30 Kč

Třicetiletá válka 
na Říčanské hájovně 
středa 26. června 9.00–12.00,  
Říčanská hájovna 

Program pro školy i veřejnost se bude 
třikrát opakovat, začátky v: 9.00, 
10.00, 11.00. 
Délka programu je 50 minut. 
Ve středu 26. června si na louce u Ří-
čanské hájovny tři mušketýři postaví 
vojenský stan, ve kterém budou před-
vádět způsob života, vojenské oděvy 
a zbraně své doby. 
Program představí dobu třicetileté 
války, která se nesmazatelným způ-
sobem vepsala i  do  dějin města Ří-
čan a  okolí. Mimo jiné může za  to, 
že se zde nedochoval (vyjma kostela 
a zříceniny hradu) žádný starší dům 
a  že dnes v  archivu nenalezneme 
fond města Říčan z  předbělohorské 
doby. Vzkvétající městečko během 
třiceti let válečných útrap doslova 
zmizelo a muselo být znovu vystavě-
no. V  Merianově Topographii Bohe-
miae vydané nedlouho po  skončení 
války roku 1650 se dokonce píše, že 
dnes již nikdo neví, kde Říčany dříve 
ležely.

Vstupné 50 Kč

Rezervace: Martin Hůrka, martin.
hurka@muzeum.ricany.cz, telefon: 
323 603 161. 
Akce se bude konat pouze v případě 
dostatečného zájmu ze strany škol 
i  veřejnosti. Sledujte aktuální infor-
mace na našich webových stránkách.

Veletrh volného času 
v Říčanech
Výzva pro volnočasové organizace
V sobotu 7. 9. pořádá Muzeum Říča-
ny a Ekocentrum Říčany spolu s měs-
tem Říčany další ročník úspěšného 
Veletrhu volného času. Akce proběh-
ne opět na  Masarykově náměstí. 
Vyzýváme volnočasové organizace 
z  Říčan a  okolí, které mají zájem se 
účastnit, aby nás kontaktovaly nej-
později do  31. července na  e-mailu: 
edita.jezkova@muzeum.ricany.cz 
nebo telefonu 323 603 161.
Zúčastnit se můžete: 
umístěním plakátů, informačních 
materiálů s vlastním stánkem 
s krátkým vystoupením

Edita Ježková

Příměstský tábor: 
Říčanská expedice 
kolem světa
Kdy: 22.–26. června 2013, každý den 
od 8.30 do 16.30 h
Kde: Říčanská hájovna u Světic a její 
okolí
Pro koho: děti od  8 do  14 let 
(od ukončené 1. třídy)
Cena: 2500 Kč (v  ceně stravování – 
denně 2 svačiny, oběd, pitný režim, 
program, lektoři)

Bližší informace a  přihlášky dětí 
na e-mailu: edita.jezkova@muzeum.
ricany.cz.
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Fond místní 
jednoty kuř-
ských hasičů 

s  dokumenty 
z  rozmezí let 

1909–1948 ulo-
žený v  SOkA Pra-

ha-východ nám poskytuje spoustu 
cenných informací. Kuřský sbor 
byl založen z podnětu místních ob-
čanů při všeobecné schůzi 7. břez-
na 1909, kdy se za členy přihlásilo 
16 mužů. Zvolený prozatimní vý-
bor měl následující složení. Před-
sedou se stal obecní starosta Emil 
Procházka, velitelem Josef Ku-
beš, podvelitelem Josef Brožek, 
jednatelem Josef Mašín a  dozor-
cem Václav Zeman. Záhy došlo 
k  odeslání stanov ke  schválení 
na příslušná úřední místa. Úřední 
razítko stanovy obdržely 21. srp-
na téhož roku. Současně obecní 
zastupitelstvo zakoupilo od  firmy 
Smékal z  Prahy – Smíchova stří-
kačku za 1250 korun. Sbor, zprvu 
bez zkušeností, musel být násled-
ně řádně vycvičen. Tohoto úkolu 
se ujal zkušený cvičitel sboru ří-
čanského (říčanský sbor založen 

již roku 1874) a zároveň okrskový 
dozorce František Holub. Z  počá-
tečních finančních prostředků zís-
kaných od obce a občanů se nakou-
pilo základní vybavení – 4 přilby,  
1 nůž s opaskem, 1 trubka se šňůrou, 
1 lesní roh se šňůrou, 13 píšťalek,  
15 pásků a 2 lezecké pásy.
První „ostrý“ výjezd směřoval 
do  Čestlic k  hořícímu stohu pana 
Javůrka. Po příjezdu na místo však 
bylo shledáno, že služeb sboru již 
není zapotřebí, a tak své výcvikem 
nabyté zkušenosti Kuřští mohli 
poprvé uplatnit až při požáru hos-
tince v  Kuří, jenž vypukl dne 4. 
prosince 1909 o  4. hodině ranní. 
Paradoxně se jednalo o místo, kde 
se hasiči čas od času scházeli. Čin-
nost hasičů (obdobně jako i jiných 
spolků) se neomezovala pouze 
na základní účel svého vzniku, ale 
byla mnohem širší. Pořádali ple-
sy, hráli divadlo, cvičili, pomáhali 
svým sousedům v  nouzi, účastnili 
se kolektivně pohřbů, slavností 
apod. Vlastní výjezdy k  požárům 
nebyly tak časté, např. v roce 1910 
a 1911 se sbor nezúčastnil likvida-
ce žádného požáru.

Postupem doby počet členů stou-
pal. Zlepšovalo se i  vybavení jed-
noty, takže v  inventurách v  30. 
letech již vidíme slušně vybavenou 
zbrojnici, kde se objevují např. 
lezecké žebříky, různé typy ha-
dic, sekerek apod. Kromě výdajů 
na vybavení se v ročních výkazech 
objevují i jiné položky (např. v roce 
1928 byly peníze vydány rovněž 
za  dvě kytice – panu Zámyslické-
mu a  panu Mašínovi, příspěvky 
župě, za Hasičské rozhledy, za po-
chůzky panu Barkovi, za  plakáty 
na pouť, za státní vlajku atd.).

Martin Hůrka
Muzeum Říčany
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reklamní stvrzenky
V souvislosti s přípravou podzimní 
výstavy o prvorepublikových Říča-
nech získalo muzeum do svých sbí-
rek v  nedávné době „minikolekci“ 
stvrzenek s  barevným reklamním 
potiskem několika prvorepubli-
kových firem. Dárkyni z  Českob-
rodska, jež si skromně nepřeje 
publicitu, tímto velmi děkujeme. 
Současně vyzýváme další občany, 
aby se připojili a nabídli muzeu ob-
dobné předměty spojené s prvore-
publikovým životem výletního mís-
ta nedaleko Prahy, a to buď darem, 
nebo časově omezenou zápůjčkou 
(budeme velmi rádi i  za  příspěvek 
v podobě osobní vzpomínky).

Mezi výše uvedenými stvrzenkami vi-
díme reklamní potisky nejen firem ze 
vzdálenějších míst – Děčína, Čáslavi, 
ale i  z  míst blízkých jako u  tzv. 
cikorkáren, tj. továren na  kávo-
vé náhražky, v  Brandýse nad 
Labem či Velimi. Cikorka, 
pražený drcený kořen čekan-
ky, se používala jako náhražka 
kávy v dobách krizí či chudším 
obyvatelstvem. Na rozdíl od pra-
vé kávy neobsahuje kofein, tudíž 
je vhodná i pro děti a kojící mat-
ky. Jinou reklamou, se kterou 
se na darovaných stvrzenkách 
setkáme, je reklama na likérku 
pana Pučelíka v  Jirnech u  Prahy. 
S dalšími potisky vás seznámíme bě-
hem podzimní výstavy.

Počátky Sboru dobrovolných hasičů v Kuří

71





historie v obrázcích

Skupinová fotografie 2. ročníku říčanské m
ěšťanské dívčí školy, fotografováno na dvoře školy roku 1927. Prosím

e, pokud poznáte některé osoby na sním
ku, neváhejte se ozvat říčanském

u m
uzeu.  

Foto: dar M
. Studničkové 

Foto: z archivu M
uzea Říčany

chtěli bychom požádat případné vlastníky historických fotografií, které dokumentují zašlé i relativně živé časy v Říčanech 
a okolních vsích (od konce 19. století do doby po listopadu 1989), o poskytnutí těchto fotografií muzeu k okopírování (veškeré 

fotografie budou po naskenování v pořádku majiteli vráceny). Přispějete tím k obrazové dokumentaci podoby města a jeho okolí.


