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

Hlavní téma:

Festival Oty Hofmana
Říčany se poprvé zapojily do organizace 
známého festivalu dětských filmů



Petr Hněvsa 
starosta Sboru dobrovolných hasičů, 
velitel Jednotky sboru dobrovolných 
hasičů Říčany

Vážené čtenářky a čtenáři, obyvatelé Říčan, milí sousedé, je mi potěšením, že mi byla 
dána možnost oslovit vás prostřednictvím úvodníku Říčanského kurýru. 
Náš Sbor dobrovolných hasičů (SDH) se opírá o dlouholetou tradici. V loňském roce 
jsme oslavili 140. výročí založení sboru dobrovolných hasičů v Říčanech. Jsme tak jed-
nou z nejdéle působících organizací v Říčanech. Pokračování v této tradici a další roz-
voj v budoucnosti je pro nás zavazující. Proto jen v krátkosti připomenu naše činnosti 

a nastíním krátký výhled do budoucna. 
Spektrum našich činností je široké. Je to dáno tím, že v našem SDH máme členky a členy všech vě-
kových kategorií a různých profesí. Zabýváme se prací s mládeží – máme oddíl žáků, který v poslední 
době začíná bodovat v soutěžích v požárním sportu. Požárního sportu se účastní i naši dospělí, a to jak 
požárního útoku, tak i soutěží v TFA (takzvaný železný hasič), kterou každý rok pořádáme i v Říčanech. 
Organizujeme bezpečnostně preventivní programy v mateřských školách. Účastníme se dětských dnů 
a různých dalších akcí pořádaných městem. Pořádáme tradiční hasičský bál a provádíme požární asis-
tenci na různých společenských akcích. V podstatě neviditelnou, ale nesmírně důležitou činností naše-
ho SDH, je účast našich rozhodčích na požárních soutěžích v celém okrese Praha – východ. 
Nejvíce „na očích“ jsme při výkonu práce v Jednotce sboru dobrovolných hasičů (JSDH). V několika 
posledních letech se počet výjezdů naší JSDH pohybuje okolo 80 ročně. Spektrum zásahů je různorodé, 
zasahujeme u záplav, technických závad, odstraňování nebezpečných stavů a požárů. Nadstandardně 
poskytujeme občanům službu likvidace bodavého hmyzu, k němuž by jinak museli povolat specializo-
vanou firmu. Letošní léto bylo pro nás zatěžkávací zkouškou, ve které jsme obstáli na výbornou. Počet 
požárů, u kterých jsme zasahovali, výrazně překročil běžný průměr, a to především v období prázdnin. 
To se podepsalo na stavu naší techniky a vybavení. Naštěstí máme dlouhodobou podporu vedení města 
Říčany a říčanského zastupitelstva, které odsouhlasilo mimořádnou finanční injekci na nutné opravy 
a obnovu vybavení. Díky této podpoře se nám v loňském roce podařilo provést obnovu našeho vozové-
ho parku, kdy jsme získali cisternovou automobilovou stříkačku na podvozku Tatra 815. A právě v den, 
kdy jsem se dozvěděl o tomto úvodníku, zaparkoval v naší garáži smykový nakladač, který se podařilo 
získat díky dotaci Středočeského kraje a města Říčany. Díky němu můžeme efektivněji zasahovat u roz-
ličných událostí v blízkém i vzdálenějším okolí. V příštím roce máme v plánu řešit další koncepci obno-
vy vozového parku a techniky. Musím vyzdvihnout dlouhodobou kvalitní spolupráci s profesionálními 
hasiči, Policií ČR a zejména s Městskou policií Říčany. 
Závěrem bych chtěl všem našim členům poděkovat za práci, kterou zdarma poskytují obyvatelům Ří-
čan a okolí, a také bych rád všechny občany ujistil, že se mohou na pomoc našich dobrovolných hasičů 
kdykoliv spolehnout.

Slovo úvodem
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Krátce z rady 17. 9. 2015
u Rada schválila uzavření veřejnoprávní smlouvy na po-

skytnutí finančního příspěvku ve  výši 50  000 Kč Ob-
čanskému sdružení Modré dveře, účelově určeného 
na spolufinancování sociálních služeb. 

u Radní souhlasili s uzavřením smlouvy o dílo mezi ob-
jednatelem městem Říčany a zhotovitelem Zahradnic-
ké úpravy s. r. o. na  realizaci smíšeného trvalkového 
záhonu v  lokalitě Rýdlova v Říčanech, která zahrnuje 
dvě fáze: 1. fáze – založení záhonu, 2. fáze – následná 
pětiletá péče o založený záhon, to vše za celkovou cenu 
674 149,46 Kč včetně DPH.

u Zastupitelstvo schválilo úpravu rozpočtu města na rok 
2015, kterou se navyšují rozpočtové příjmy a  výdaje 
o 19 560 tis. Kč. 

u Zastupitelé schválili aktualizovaný rozpočtový výhled 
na  období let 2016–2020 a  ve  vazbě na  tento výhled 
doporučili stanovit závazné ukazatele pro zpracování 
návrhu rozpočtu města na rok 2016.

u Zastupitelstvo souhlasilo s  uzavřením veřejnoprávní 
smlouvy na poskytnutí účelové dotace Olivově dětské 
léčebně, o.p.s. ve  výši 3  637  135 Kč, která je určena 
na úhradu závazků organizace a souhlasí s uvolněním 
této částky z mimořádných rozpočtových příjmů. 

u Zastupitelé schválili investiční záměry na tyto akce:
– „Relaxační zóna u ul. Kozinova, Říčany“ s uvolně-
ním 254 100 Kč na projektovou přípravu z rezervy 
zastupitelstva.
– „Rekonstrukce Labská – Otavská“.
– „Obnovení podchodu pro pěší a cyklisty na trati 
Praha –Benešov“ s celkovými náklady 17 787 000 Kč 
vč. DPH.

u Zastupitelstvo souhlasilo s revizí investičního záměru 
na akci „Inženýrské sítě a komunikaci v ul. Na Hradě, 
Říčany“ a  uvolnilo z  rezervy FRM částku 19  360 Kč 
na doprojektování kanalizace v ul. U Hradu, a schválilo 
uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 11. 9. 
2015 s firmou NDCon, s.r.o.

u Zastupitelé schválili revizi investičního záměru na akci 
„Vodovodní řad z vodojemu na Strašín, Říčany“.

u Zastupitelstvo nesouhlasilo s udělením výjimky žadate-
li Janu Vlčkovi, který je provozovatelem herny RENO, 
17. listopadu 360, Říčany, z obecně závazné vyhlášky 
města Říčany č. 3/2011 o některých podmínkách pro 
pořádání veřejnosti přístupných akcí a  o  jiných opat-
řeních k  zajištění veřejného pořádku, a  to v  rozsahu 
pondělí až neděle od 00.00 do 04.00 hodin v  termínu 
do 31. 1. 2016. 

u Zastupitelé schválili pojmenování ulice na  pozemku 
p.č. 746/19 v kat. území Říčany u Prahy pod názvem 
„Jihlavská“.

Kompletní zápis naleznete na www.ricany.cz.

Krátce z říjnového jednání Zastupitelstva města Říčany

Pozvánka 
pro říčanskou veřejnost na

řádné zasedání
Zastupitelstva města Říčany

středa 11. 11. 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

u Rada souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo mezi měs-
tem Říčany jako objednatelem a zhotovitelem PAMA, 
spol. s  r.o. na  opravu schodiště Zborovská za  cenu  
462 716,38 Kč včetně DPH.

u Radní souhlasili s uzavřením smlouvy o dílo mezi měs-
tem Říčany jako objednatelem a zhotovitelem PAMA, 
spol. s  r.o. na  realizaci zpevněných ploch a  odstraně-
ní objektu garáže ve  dvorním traktu MěKS za  cenu  
644 436,94 Kč včetně DPH.

Krátce z rady 24. 9. 2015
u Rada souhlasila s  navýšením kapacity školní družiny 

v  příspěvkové organizaci ZŠ Nerudova Říčany z  pů-
vodních 22 na 29 žáků. 

u Rada souhlasila s uzavřením kupní smlouvy mezi měs-
tem Říčany jako kupujícím a prodávajícím ZTS Jindři-
chův Hradec, s. r. o. na  koupi použitého smykového 
nakladače za cenu 299 475 Kč včetně DPH.

u Radní souhlasili s uzavřením smlouvy o dílo mezi měs-
tem Říčany jako objednatelem a zhotovitelem MINET 
ELEKTRO spol. s r.o. na realizaci osvětlení hřiště Stra-
šínská za cenu 435 599,22 Kč včetně DPH.

u Rada souhlasila s  uvolněním částky 17  800 Kč ze své 
rezervy na pokrytí nákladů spojených s výrobou 150 ks 
děkovných gravírovaných přívěšků pro záchranáře, 
kteří se zúčastnili zásahů v souvislosti s požáry v lese. 

Krátce z rady 1. 10. 2015
u Radní schválili uzavření smlouvy o výpůjčce mezi městem 

Říčany a  Rugby Clubem Říčany, jejíž předmětem bude 

Informace z radnice
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zastoupené vedoucím odboru správy majetku, pověřeného 
Radou města Říčany ze dne 9. 7. 2008 pod č. usn. č.  

08-13-023 rozhodováním o zveřejňování záměrů pronájmu

zveřejňuje záměr obce 
pronajmout

nebytové prostory v č. p. 1910 
Komenského nám. v Říčanech  

o rozloze 100 m2.

Výběrové řízení bude provedeno formou soutěže v zasedací 
síni MěÚ v Říčanech v termínu, který bude přihlášeným 
účastníkům následně oznámen. 
Prohlídky se budou konat po předchozí telefonické dohodě 
s pí Havránkovou Kontakty pro sjednání prohlídky tel.: 
323 618 165 nebo e-mail: renata.havrankova@ricany.cz.
V případě zájmu o nabízený pronájem je nutné doručit 
písemnou přihlášku do výběrového řízení bez uvedení 
nabízené ceny, ale s aktuálními kontakty (doručovací 
adresa, e-mail, telefon,) na adresu MěÚ v Říčanech, odbor 
správy majetku, oddělení hospodářské správy, Masarykovo 
nám. 53/40, 251 01 Říčany nejpozději do 13.11.2015. 
Nebude-li uzavřena řádná nájemní smlouva z důvodů na straně 
vítěze výběrového řízení v termínu do 2 měsíců od konání 
výběrového řízení, výběrové řízení se v plném rozsahu ruší.

Vyvěšeno: 22. 10. 2015 Termín sejmutí: 13. 11. 2015

Ing. Evžen Heyrovský, vedoucí odboru správy majetku

Město Říčany

výpůjčka šaten ve sportovní hale, na dobu rekonstrukce 
kabin Rugby Clubu Říčany v  termínech dle dohody se 
správcem haly, a to za účelem zajištění zázemí pro spor-
tovce Rugby Clubu Říčany a za podmínky, že akce s vý-
půjčkou související nebudou pro účastníky zpoplatněny. 

u Rada schválila uzavření smlouvy o výpůjčce mezi měs-
tem Říčany a Sport Clubem Spirit, z.s., jejíž předmě-
tem bude výpůjčka sportovní haly, za účelem uspořá-
dání Dětské sportovní ligy v Říčanech ve dnech 31. 10. 
2015 a 13. 12. 2015, za podmínky, že akce s výpůjčkou 
související nebudou pro účastníky zpoplatněny. 

u Rada souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem 
Říčany jako objednatelem a  zhotovitelem BUILDING-
-LT, s.r.o. na novostavbu chodníku, včetně souvisejících 
terénních úprav v  rámci realizace projektu „Chodník 
Březská, Říčany“ za cenu 1 939 710,80 Kč včetně DPH.

u Radní schválili uzavření smlouvy o dílo na projektovou 
dokumentaci „Didaktické centrum geologie – II. etapa 
u I. ZŠ Říčany (pracovní název Geopark II. etapa)“, dle 
výjimky ze směrnice o veřejných zakázkách ze dne 9. 9. 
2015, mezi městem Říčany a Ing. Martinem Vokáčem 
za celkovou cenu 95 000 Kč.

u Rada souhlasila s přijetím věcných darů příspěvkovou 
organizací ZŠ Říčany, Bezručova 94, v celkové hodnotě 
331 953,80 Kč, které škola použije k výuce svých žáků.

Krátce z rady 8. 10. 2015
u Rada souhlasila s  uzavřením smlouvy o  dílo mezi 

městem Říčany jako objednatelem a  zhotovitelem 
BUILDING-LT s.r.o. na  druhou etapu oprav chodní-
ků na Černokostelecké ulici v Říčanech dle projektové 
dokumentace za celkovou cenu 5 094 330,66 Kč včetně 
DPH s tím, že výzva k zahájení stavby bude odeslána 
po schválení rozpočtového krytí.

u Radní souhlasili s uzavřením smlouvy o dílo mezi měs-
tem Říčany jako objednatelem a zhotovitelem AQUA-
SYS spol. s r.o. na provedení úprav lesních cest v loka-
litě kolem rybníka Jureček v Říčanech za celkovou cenu 
2 236 443 Kč včetně DPH.

u Rada souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo mezi měs-
tem Říčany jako objednatelem a zhotovitelem AAMON, 
s.r.o. na  úpravu cesty v  říčanském lese v  úseku U  Ob-
rázku – křižovatka s tehovskou cestou za celkovou cenu 
2 212 208 Kč včetně DPH s tím, že výzva k zahájení stav-
by bude odeslána po schválení rozpočtového krytí.

Krátce z rady 15. 10. 2015
u Rada souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo mezi měs-

tem Říčany jako objednatelem a zhotovitelem Ing. arch. 
Ivanem Kaplanem na  zpracování návrhu změny č. 1 
územního plánu Říčan za cenu 120 879 Kč včetně DPH. 

u Radní schválili podpis darovacích smluv se společnost-
mi (akce 10P): 
– Cesta integrace o.p.s. na projekt „Nová kola“ ve výši 
12 000 Kč.
– Dance EB na projekt „Taneční soutěž“ ve výši 8 000 Kč.

Informace z radnice

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

Z  
OČÍ  
DO  
OČÍ

u  s místostarostou Zdeňkem Hrabou  
každou první středu v měsíci, 17–18 h. 
Tento měsíc bude 4. 11.

u  se starostou Vladimírem Kořenem  
nově každou třetí středu v měsíci, 17–19 h. 
Tento měsíc bude 18. 11.

u  s místostarostkou Hanou Špačkovou 
každou čtvrtou středu v měsíci, 17–18 h. 
Tento měsíc bude 25. 11.

– ZO ČSOP Ekocentrum Říčany na projekt „Vybavení 
komunitního chovu domácích zvířat“ ve výši 5 000 Kč.

u Rada souhlasila s  realizací opatření navržených ZO 
Ekocentrum Říčany na pozemcích v majetku města Ří-
čany p.č. 502/1 a p.č. 286/10 oba v k.ú. Říčany u Prahy, 
konkrétně s ošetřením dřevin v ořechové aleji u Srnčí-
ho rybníku a  výsevem lokálních druhů rostlin v  Aleji 
Říčaňáků, a dále souhlasí s  tím, aby ZO Ekocentrum 
Říčany podalo pro tyto účely žádost o grant u MŽP.

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

V září občané Říčan prostřednictvím hlasování Řídím 
Říčany rozhodli, v jakém pořadí má proběhnout 10 in-
vestičních projektů města. Nejdříve se uskuteční opra-
va lesní cesty od  Jurečku podél potoka a  na  Strašín 
a  rekonstrukce chodníků na  Černokostelecké I. část. 
Na jejich realizaci ihned uvolnila radnice finanční pro-
středky. Oba vítězné projekty mají vysoutěžené zhoto-
vitele, ještě na podzim by mělo dojít k zahájení staveb-
ních prací. Radnice však nezapomíná ani na  ostatní 
projekty. V jaké fázi příprav se nachází? 
Říčanská veřejnost vybírala z 10 záměrů, které se týkají 
například oprav chodníků, obnovy zeleně i unikátních 
plánů. Nejvíce, celkem 322 hlasů získal projekt opravy lesní 
cesty u rybníku Jureček. Druhou příčku s 278 hlasy obsadil 
projekt rekonstrukce chodníků na Černokostelecké ulici 
I. část. V září zastupitelé uvolnili na oba vítězné projekty 
finance ve výši přes 6 milionů korun. Díky veřejné soutěži 
se cena nakonec snížila pod 5 milionů korun. 

Kdy se opraví lesní cesta Jureček – Strašín?

S  opravou lesní cesty v  říčanském lese se plánuje začít 
v  listopadu. V září totiž město v poptávkovém řízení vy-
bralo zhotovitele – společnost AQUASYS spol. s r. o. ze 
Žďáru nad Sázavou s nejnižší nabídkovou cenou 2,2 mi-
lionu korun.
Projekt zahrnuje opravu lesní cesty od  rybníka Jureček 
ke  Staráku, poté směrem do  kopce na  Strašín a  podél 
Rokytky směrem k  lomu. Navazující úseky těchto cest, 
které již nejsou na  pozemcích města, by měly násled-
ně opravit Lesy ČR. „Oprava spodní cesty podél Rokytky 
skončí za dřevěnými mostky, neboť dál od křižovatky je tře-
ba nejdříve zavést vodovod na Strašín. Asi 150 metrů ces-
ty na  městských pozemcích se tedy dodělá o  něco později, 
stejně jako navazující úsek ve  vlastnictví Lesů ČR. Spolé-
háme na rychlost firmy a doufáme, že práce v  lese začnou 
co nejdříve,“ popisuje vedoucí odboru životního prostře-
dí Radek Smetánka. Průběh akce ovlivní také klimatic-
ké podmínky. Podle ideální představy se stavba zvládne 

do začátku zimy, mírná zima by tempo prací však neměla 
ovlivnit s tím, že stavba musí být dokončena nejpozději do 
půl roku od zahájení. 
A  v  říčanském lese se s  opravami nekončí. Úpravou by 
mohla projít i nezpevněná lesní cesta v lokalitě U Obráz-
ku, která navazuje na již opravenou vývozní cestu vedoucí 
od světické hájovny k Olivovně. Město bude na její opravu 
žádat o dotaci z Programu rozvoje venkova. 
„Rád bych uklidnil občany, kteří se obávají nešetrných 
zásahů, nadměrného kácení či budování „silnice“ v  lese. 
Kácení proběhne pouze v nutném rozsahu, aby bylo možné 
v některých místech cestu posunout mimo nestabilní břehy 
potoka. Odstraněny budou též stromy na hranici životnosti, 
které již dnes hrozí pádem. V  některých místech následně 
dojde k nové výsadbě. Šířka nové mlatové cesty bude podél 
rybníka stejná jako dnes (tj. 1 – 2m), v  ostatních částech 
bude sjednocena na 2,5 m + krajnice, což je mnohdy výrazně 
méně, než stávající stav v rozbahněných úsecích“, doplňuje 
radní David Michalička. 

Nejdříve nový levostranný chodník,  
pak zbylé úseky 
V  podobném tempu běží i  příprava rekonstrukce chod-
níků na  Černokostelecké ulici. „Máme zpracovanou pro-
jektovou dokumentaci pro provedení stavby, vysoutěžili 
jsme zhotovitele, v  nejbližších dnech s  ním bude podepsá-
na smlouva o dílo a předána výzva k realizaci,“ říká Alice 
Štěpánková, vedoucí oddělení investic. Stavbu zahrnující 
I. i II. část oprav chodníků bude provádět společnost 
BUILDING-LT s.r.o. z Litoměřic, která vyhrála ve veřejné 
soutěži s nejnižší částkou cca 5 milionů korun. 
Projekt rekonstrukce zničených chodníků na  Černokos-
telecké ulici se skládá ze 14 úseků. V rámci vysoutěžené 
ceny je oprava všech těchto úseků. Zhotovitel však nejdří-
ve podle přání hlasujících občanů začne s opravou I. části 
(úseky 6, 7, 13, 14). V úseku od místa, kde se na protější 
straně kříží Černokostelecká s ulicí Plukovníka Švece, až 
po křižovatku s ulicí Riegrova se vybuduje chodník ze 
zámkové dlažby včetně vjezdů, bezbariérových přístupů 

Startují rekonstrukce lesní cesty u Jurečku 
a chodníků na Černokostelecké, ale i další projekty
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a sadové úpravy zeleně v celkové délce cca 650 metrů. 
Stavba by měla začít ještě na podzim nebo v zimě, ale 
stejně jako u lesní cesty může průběh rekonstrukce 
zpomalit případný sníh či mráz. 

A jak jsou na tom další projekty?
Díky vyšším příjmům města na konci letošního roku (ze-
jména z  dotačních zdrojů) zastupitelé uvolnili finanční 
prostředky i na některé další projekty, které jsou nejvíce 

potřebné a  získaly podporu občanů (schody Zborovská, 
chodník Březská, …). 
Další projekty jsou v  různé fázi připravenosti a  budou 
čekat na  uvolnění financí (chodníky Černokostelecká II. 
část, parkoviště a  bezbariérový vstup u  KC Labuť, plot 
u sportovní haly, …). 
Zbývající záměry projdou důkladnější revizí, případně 
budou čekat na  dotační peníze (molo Marvánek, zeleň 
Masarykovo náměstí, geopark…).

Adéla Ambrožová
tisková zpráva města Říčany

Informace z radnice

Čtyři malé projekty

Oprava schodiště Zborovská (k tzv. myší díře) – Vysoutěženo, zahájení prací podzim 2015.

Osvětlení hřiště s umělou trávou Strašínská – Vysoutěženo, zahájení prací podzim 2015.

Květinové záhony Rýdlova – Vysoutěženo, realizace nejdříve 2016.

Úprava parkoviště ve dvoře a bezbariérový vstup KC Labuť – Vysoutěženo, realizace nej-
dříve 2016.

Chodníky na Černokostelecké 
II. část

Vysoutěženo. Pokud se firma osvědčí na I. části a město bude mít finance, objedná se i II. 
část do realizace v roce 2016.

Zeleň na Masarykově náměstí Nutná revize projektu, realizace nejdříve 2016/2017, žádost o dotaci.

Alej Cesta svobody Revize projektu, realizace nejdříve s rekonstrukcí ulice Politických vězňů. 

Molo Marvánek Revize záměru mola. Nejdříve pravděpodobně úpravu příjezdu, parkoviště a cest okolo 
rybníka.

Chodník Březská Vysoutěženo – díky výhodné ceně začátek prací podzim 2015 (stejný zhotovitel jako 
chodníky Černokostelecká).

Plot u sportovní haly  
a fotbalového hřiště

Vysoutěženo, ale peníze neuvolněny. Realizace nejdříve 2016, zvažujeme spojit se zámě-
rem otevření koryta Říčanského potoka v ulici Olšany.

Geopark 2. etapa Připravuje se žádost o dotaci. 
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Informace z radnice

Již pátým rokem se v Říčanech kona-
lo krajské kolo soutěže pro talento-
vané děti Zlatý oříšek 2015. Do sou-
těže se přihlásilo téměř 50 dětí a 15 
nejlepších předvedlo své výkony 
na slavnostním finále v neděli 4. října 
v kulturním centru Labuť. O třech ví-
tězkách, které obdržely tradiční soš-
ku a šek na 10 tisíc korun, rozhodla 
odborná porota. Speciální cenu sta-
rosty města Říčany si odnesl taneč-
ník a stepař Kryštof Klein.
Zlatý oříšek je určen pro šikovné 
a  nadané děti, které vynikají nebo 
sbírají úspěchy v  uměleckém, spor-
tovním nebo vědeckém odvětví. Stře-
dočeské předkolo soutěže probíhá 
každoročně v  říčanském kulturním 
centru Labuť. Do finálového klání se 
probojovalo 15 nejlepších dětí nebo 
skupin ve věku do 14 let ze středních 
Čech. Ukázky všech účinkujících pak 
ohodnotila odborná porota složená 
ze známých osobností. 
Na  tři nejnadanější děti ze Středočes-
kého kraje čekala odměna v  podobě 
sošky Zlatého oříšku od  brněnského 
výtvarníka Jaroslava Homoly, diplom 
a  poukaz v  hodnotě 10 tisíc korun. 
Další speciální cenu a  šek na  25 tisíc 
korun předává zvolenému soutěžícímu 
z Říčan starosta města Vladimír Kořen. 
„Peníze, které dětem každoročně věnu-
jeme, jsou určené pro jejich další osobní 
rozvoj v oboru, ve kterém se stali úspěš-
nými. Zároveň nás těší, že všech 15 
soutěžících je automaticky přihlášeno 
do  celostátního kola Zlatého oříšku, 
kde mají šanci se probojovat do  finále 
a  získat další podporu. Celostátní fi-
nále můžete sledovat každoročně v Čes-
ké televizi na  Nový rok,“ připomíná 
místostarostka Hana Špačková
Cenu Zlatý oříšek Středočeského kraje 
si v  letošní silné konkurenci odnesly 
jedenáctiletá drezúristka a  parkurová 
skokanka pony Julie Pásková z Říčan, 
třináctiletá stolní tenistka Kristýna 
Pěnkavová z  Vlašimi a  čtrnáctiletá 
mažoretka Sára Klímová z  Mělníka. 
Zlatý oříšek starosty města Říčany 
obdržel dvanáctiletý stepař Kryštof 
Klein, který se věnuje cloggingu – wes-

ternovému stepování. Nadaný mladík 
z  tanečního studia DANCE EB slavil 
například výhru na  otevřeném Mis-
trovství ČR 2014 v  dětských country 
tancích v kategorii B2M a sólo mladší.

Přehlídka netradičních 
zájmů a koníčků
O vítězství usilovalo mnoho sportov-
ců, muzikantů, ale i dětí s neobvyklý-
mi zájmy nebo nezvyklou kombinací. 
„Kuriózní byla hokejová brankářka 
v plné výstroji, hráč na ukulele, harfe-
nistka nebo dva cvičení pejskové dívky, 
která jako druhou aktivitu předvedla 
hru na  hoboj. O  krásné minipředsta-
vení se postaral také dětský divadelní 
soubor Tyl z  Dolních Stakor, který 
překvapil všechny přítomné bohatou 
výpravou, kostýmy i  pěveckými a  ta-

nečními výkony,“ říká koordinátorka 
akce Jitka Bahenská. 
Porotu letos zastupovali vedoucí pro-
jektu Zlatý oříšek a organizátor soutěže 
Jiří Kotmel, hudební pedagožka a zpě-
vačka Eliška Erlichová, místostarostka 
města Hana Špačková, organizátorka 
kulturních akcí ve  městě Říčany Jitka 
Bahenská, ředitel KC Labuť a Husovy 
knihovny v Říčanech Vladimír Levický, 
taneční mistr Ivan Vít, známý říčan-
ský výtvarník, hudebník a  sportovec  
Tomáš Hřivnáč, novinář a  místopřed-
seda Rady České televize Jaroslav Dě-
dič a hudebník Ondřej Pátek. 
Zábavným nedělním programem, 
který přilákal několik desítek diváků, 
provázela Lucie Nejedlá.

Adéla Ambrožová
tisková zpráva města Říčany

Zlatý oříšek Středočeského kraje 2015 letos ovládly 
samé dívky: parkuristka, stolní tenistka a mažoretka
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Informace z radnice

Zlatý oříšek se v Říčanech představil v plné parádě!

Julie Pásková z Říčan, která se věnuje drezúře a parkurovému skákání pony, 
prozradila něco o svém koníčku a „pochlubila“ se divákům množstvím 
vítězných trofejí. 

Do říčanského finále se probojovalo 15 nejlepších dětí nebo skupin. Říčan-
ské barvy hájil i Kryštof Klein, který sbírá úspěchy v cloggingu – westerno-
vém stepování. „Vystepoval“ si tak cenu Zlatý oříšek starosty města. 

A letošní ročník byl bohatý i na méně známé a netradiční sportovní a umělecké 
koníčky. Mezi nimi nechyběly třeba hokejistka, harfistka či cvičitelka psů. 

Kus ze svého tanečního talentu spolu s povedenou choreografií předvedla 
i mažoretka Sára Klímová z Mělníka. 

Kristýna Pěnkavová z Vlašimi je zase vášnivou stolní tenistkou. O své spor-
tovní aktivitě si popovídala s moderátorkou akce Lucií Nejedlou. 

V porotě zasedla například zpěvačka Eliška Erlichová a grafik Tomáš Hřivnáč.

Adéla Ambrožová
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Informace z radnice

Před rokem začala jedna ze zásadních investic města 
Říčany – druhá etapa rekonstrukce hlavní kanalizační 
stoky A. V lokalitě Pod Lihovarem, kde protékají odpadní 
vody z 60 % území města, totiž docházelo k častým úni-
kům odpadních vod do přírody. Nyní již došlo k opravě 
části splaškové kanalizace a části zpevnění úseku vodo-
teče. Od léta se také pracuje na dvou retenčních nádržích 
o celkovém objemu 450 m3. Rozsáhlá rekonstrukce po-
trvá do jara příštího roku. Po dokončení plánuje město v 
těchto místech vybudovat odpočinkový park. 
První etapa rekonstrukce stoky A  skončila v  létě 2013. 
Zahrnovala výstavbu dvou odlehčovacích komor u křižo-
vatky ulic 17. listopadu a Pod Lihovarem, které zabraňují 
přetékání odpadních vod do okolí. Minulý rok město od-
startovalo druhou fázi oprav, kdy dochází k výstavbě ka-
nalizačního řadu s větší kapacitou a velké retenční nádrže. 
„Nyní je hotová rekonstrukce splaškové kanalizace v  úseku 
od ulice Jelení po benzínovou pumpu „Beno“ včetně protlaku 
pod Říčanskou. V průběhu stavby došlo k odklonění toku pro 
realizaci kanalizace a opěrné zdi podél benzínové pumpy. Byly 
zaraženy štětovnicové stěny podél benzinové pumpy pro zpev-
nění svahu pro vybudování stoky směrem k retenčním nádržím 
a pro vznik betonové zdi, která má ochránit stávající svah,“ po-
pisuje Monika Burešová z oddělení investic města. 
Mnohé také překvapí velká díra, která je v místě 
rekonstrukce. Provádí se zde totiž kopání jam do hloubky 
cca 5–6 m pro umístění budoucích odlehčovacích nádrží. 
Zemina z výkopu se však částečně vrátí zpět. „Jáma zcela 
zmizí po  usazení a  zakrytí nádrží zeminou. Nad terénem 
budou pouze čistící kanalizační šachty. K nádržím povede 
příjezdová cesta od ulice Kozinova pro jejich obsluhu,“ do-
dává Monika Burešová s  tím, že dvě nádrže o  celkovém 
objemu 450 m3 se budují od letošního léta. Na závěr dojde 
k úpravě terénu a zatravnění. 

Stavební práce, které provádí společnost Porr a.s., běží bez 
komplikací a ve stanoveném časovém harmonogramu. 
Nyní je před dokončením projektu ve výši přes 30 milionů 
korun maximálně posledních 8 měsíců. Díky svižnému 
tempu se ale nejspíš skončí dříve. 

Relaxační park
Vedení města chce po  dokončení oprav kanalizace místo 
ještě zvelebit a otevřít veřejnosti. „Jde vlastně o širší centrum 
města, které tak nějak leží ladem. Pojďme zkusit do těchto míst 
dostat lidi, představuje vizi starosta Říčan Vladimír Kořen  
/Klidné město/: „Představte si park, stromy, zeleň a květiny, 
cestičky na in-line, vodní atrakce pro děti a hřiště pro pejsky.“ 
Louka mezi ulicí Kozinova a nákupní zónou je z hlediska 
územního plánu veřejnou zelení a  vhodným místem pro 
vznik odpočinkového parku. Zastupitelé proto na říjnovém 
zasedání schválili záměr vybudování parkových úprav a re-
laxační zóny se zelení s odpočinkovými prvky a cestičkami 
a uvolnili cca 250 tisíc korun na zpracování projektu.
„Díky nové zeleni bude opticky a částečně hlukově odkloně-
na obytná zóna od komunikací a zóny veřejné vybavenosti,“ 
říká Monika Burešová. 
S  realizací by se mohlo začít příští podzim. Náklady se 
odhadují na cca 9,5 milionů korun s tím, že celková cena 
se může změnit díky potřebám města či občanů po vydání 
projektové dokumentace a především veřejnou soutěží na 
zhotovitele. Město hodlá s projektem soutěžit o podporu 
z evropských dotačních programů.

Adéla Ambrožová
tisková zpráva města Říčany

Složitá oprava páteřní stoky A v Říčanech  
je z velké části hotová 
V lokalitě Kozinovy ulice poté vznikne relaxační zóna
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Informace z radnice

Zastupitelstvo města Říčany bude na svém listopadovém 
zasedání projednávat mj. také tzv. programy pro posky-
tování dotací (dříve grantů) z  rozpočtu města Říčany. 
Programy budou nahrazovat grantová kola z  minulých 
let. V  současnosti se připravují dotace na  provoz orga-
nizací se sídlem na území města Říčany a dotace na akce 
na území města Říčany. Předpokládaný začátek podává-

ní žádostí je 1. 1. 2016, předpokládaný termín schválení 
dotačních žádostí zastupitelstvem je duben/květen 2016. 
Současně s  programy se vypracovávají nové formuláře 
žádostí. Pozor, žádosti budou zcela odlišné od těch sou-
časných, vyčkejte s vyplňováním na zveřejnění aktuálních 
formulářů po listopadovém zasedání zastupitelstva. 

Hana Jarošová, město Říčany

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŘÍČANY HLEDÁ NOVÉHO PRACOVNÍKA  
NA NÁSLEDUJÍCÍ POZICI: 
Vedoucí projektu – rozšíření úsekového měření v ORP Říčany
Termín podání přihlášek: 9. 11. 2015 na e-mail: zdenka.storzerova@ricany.cz 
Vybraní kandidáti budou pozváni na osobní pohovor. 
Cílem projektu je zprovoznění cca 10–20 nových míst pro úseková měření rychlosti v  obcích z  oblasti ORP 
Říčany. Projekt naváže na již fungující úseková měření na území města Říčany. 
Náplní práce bude zejména koordinace technické, finanční a smluvní přípravy projektu (úzká spolupráce s dotčenými 
odbory MÚ Říčany, jednání s obcemi a Policií ČR, příprava podkladů pro veřejnou soutěž). Požadované vzdělání VŠ.
Bližší informace získáte na telefonu: 722 948 361 Ing. David Michalička, projektový manažer a www.ricany.cz 
v sekci volná pracovní místa.

Referent oddělení investic – odbor správy majetku
Termín podání přihlášek: 10. 11. 2015 do 14,30 hod.
Termín výběrového řízení: 11. 11. 2015 od 9,00 hod. 
Pracovní náplň: Zajištění stavební údržby nemovitostí ve  vlastnictví města, příprava menších investičních akcí, 
podkladů pro zadávání veřejných zakázek a poptávkových řízení. Bližší informace získáte na telefonu: 323 618 116 
– Ing. arch. Alice Štěpánková, vedoucí oddělení investic, nebo tel. 323 618 128 – Störzerová Zdeňka, personalistka.

Poděkování
Vážení obyvatelé říčanští, jistě se mnou bu-
dete souhlasit, že v letošním roce od jara až 
do  současných dní jsme měli možnost uží-
vat si v  Říčanech krásu kvetoucích záhonů 
v  parcích, na  náměstích i  kruhových křižo-
vatkách, mohli jsme obdivovat oslnivé bar-
vy cibulovin a  později letniček v  truhlících 
i  vodopády květů v  závěsných nádobách – 
především ty u  Černokostelecké ulice byly 
skvostné! Tuto krásu nám dopřávali   pra-
covníci firmy pana zahradníka Kempy, kteří 
se o  ni letos starali s  pečlivostí jim vlastní, 
a obětavě – především přes parné suché léto 
i o sobotách a nedělích.
Ráda bych jim proto touto cestou za  nás 
všechny velice poděkovala!
Kéž by všichni odváděli takto perfektní práci!

Eva Šebková, správce veřejné zeleně,  
oddělení technické správy města Říčany

Dotace města (dříve granty) 2016
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Město Říčany se od  letošního 
roku stalo partnerem Dětské-
ho filmového a  televizního fes-
tivalu Oty Hofmana, který už 
po čtyřicáté sedmé pořádá měs-

to Ostrov nad Ohří v  Karlovarském kraji. Slavnostní 
zahájení festivalu proběhlo 11. října 2015 v 10.00 ho-
din ve volnočasovém centru Na Fialce za přítomnosti 
známých herců – Dagmar Patrasové a Jaroslava Víz-
nera. Přehlídka známých filmů trvala až do 15. října. 
„Většina místních zná a  mnozí i  osobně svého souseda, zná-
mého a  skvělého spisovatele, scénáristu převážně dětských 
filmů a knížek pro děti Otu Hofmana. Kdo by neznal příběhy 
Pana Tau, seriál Návštěvníci nebo film Lucie, postrach ulice? 
Do Radošovic jezdil mnoho let na svou chalupu u lesa. Slavné 
scénáře v Říčanech také psal, inspiroval se, vymýšlel, scházel 
se tu s mnohými dnes slavnými herci, režiséry, filmovými tvůrci. 
Dnes v tomto domě bydlí a je obyvatelem našeho města jeho syn 
Otta Hofmann,“ říká místostarostka Hana Špačková. 
Slavnostní zahájení 47. ročníku dětského festivalu se 
uskutečnilo v  neděli 11. října v  10.00 hodin v  centru 
Na  Fialce v  Říčanech. Přítomné hosty přivítal syn scé-
náristy Otto Hofmann, který se podílel na  organizaci 
akce. Akce se zúčastnily i známé herecké osobnosti, mezi 
kterými nechyběli Dagmar Patrasová (hvězda seriálu Ná-
vštěvníci) či Jaroslav Vízner (série filmů Volejte Martina, 

Martin a červené sklíčko, Martin a devět bláznů, U tele-
fonu Martin). Mezi pozvanými byla i Žaneta Tomášková 
– Fuchsová (hrdinka filmu Lucie, postrach ulice), která 
však nakonec nemohla dorazit a z akce se omluvila. 
Město přijalo nabídku Ostrova, aby se letošní ročník ko-
nal i  v  Říčanech, v kině Centra Na Fialce. Dětští diváci 
samozřejmě se svými rodiči a prarodiči si užili skvělou 
nabídku filmů, která se v rámci festivalu v Říčanech pro-
mítala za velmi přijatelné festivalové vstupné. 
Na Fialce také soutěžily o přízeň diváků například tyto filmy: 
Andílek na nervy, Sedmero krkavců, Jak jsme hráli čáru, Kdy-
by byly ryby a Princezna a písař. Navíc mimo soutěž se promít-
ne film Na kometě, Deváté srdce nebo Čarovné dědictví.

Výstava o autorovi a soutěže pro děti
Festivalu se v průběhu celého týdne zúčastnily místní 
školy. Návštěvníci si mohli také připomenout život a dílo 
Oty Hofmana výstavou „Kdo byl Ota Hofman“, která zde 
byla k vidění. 
Součástí doprovodného programu byla soutěž pro děti 
a mládež. „Výtvarná soutěž byla určená dětem z mateřských 
škol a  základní škol. Děti mohly malovat, modelovat, lepit, 
kreslit, fotit,“ dodává Hana Špačková. Nejlepší práce byly 
vystaveny v  prostorech centra po  celou dobu festivalu. 
Vítězové získali zajímavé ceny.

Adéla Ambrožová, tisková zpráva města Říčany

V Říčanech se konal dětský filmový  
a televizní festival Oty Hofmana
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Filmový festival Oty Hofmana poprvé v Říčanech

Přítomní hosté si mohli prohlédnout výstavu „Kdo byl Ota Hofman“ a výstavu 
dětských kreseb. 

Moderátorkou slavnostního zahájení byla Lucie Nejedlá. Černý deštník – 
dárek pro čestného hosta festivalu pana Ottu Hofmanna vypadal jako by jej 
věnoval sám pan Tau.

Dagmar Patrasová nešetřila úsměvy a po krátkém rozhovoru se rozloučila se 
sálem plným dětí.

Profesor dramatických umění, herec, režisér, novinář a dramaturg 
Jaroslav Vízner byl rovněž vzácným hostem, který dokázal publikum 
zaujmout.

Místostarostka Hana Špačková a starosta Vladimír Kořen předali odměny 
autorům 15 oceněných obrázků. Děti si pak pochutnaly na dortu od Dády 
Patrasové.

Jitka BahenskáFO
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Informace z radnice

V rámci festivalu 333 folkových minut 
v  Říčanech vyhlásil pořadatel soutěže 
David Michalička vítěze ankety Spor-
tovec Říčan za  sezónu 2014/2015. 
Hlasování letos proběhlo poprvé pro-
střednictvím hlasovací aplikace D21, 
kdy lidé mohli dát ve 4 kategoriích hlas 
až třem favoritům a  minusovým hla-
sem jednoho tzv. vyautovat. V kategorii 
dospělí – jednotlivci zvítězil s  rekord-

ním počtem 175 hlasů extrémní běžec, 
Spartan racer Jiří Schlögl. V kategorii 
mládeže si odnesl výhru ragbista, mistr 
ČR 2015, reprezentant na ME Martin 
Cimprich (70 hlasů). V  týmové sou-
těži mezi dospělými se na  první příč-
ce umístili mistři ČR v  akrobatickém 
rokenrolu tanečních párů a  tanečníci 
TŠ Twist David Kroulík a  Michaela 
Hronská (92 hlasů). Poslední kate-

gorii mládež – týmy ovládlo ragbyové 
mužstvo RC Říčany U13 (92 hlasů).
Přečtěte si rozhovory s  vítězi ankety! 
Děkujeme všem sportovcům za  účast 
v  soutěži, přejeme jim další úspěchy 
a podporujeme i různé netradiční spor-
ty. Právě proto jsme požádali o rozhovor 
i rybáře Karla Filingera (27), který sice 
v anketě skončil na posledním místě, ale 
sbírá v této disciplíně velké úspěchy.

Říčanští sportovci roku 2014/2015
 Motivací jsou touha po vítězství, radost ze hry i přátelé

Jiří Schlögl (21)
Říčanský sportovec roku 
v kategorii dospělí – jednotlivec

1. Jelikož odmala aktivně sportuji 
a vždy jsem dělal sporty spojené s bě-
hem, tak je složité to časově odlišit. 
Před dvěma roky mně ale tehdejší 
spolužák řekl o novém druhu závodů, 
které se v  Česku pořádají, a  vyrazili 
jsme na  první Spartan Race. Ihned 
mě atmosféra i vše okolo chytlo a ten 
rok jsem absolvoval ještě několik zá-
vodů. No a  letošní sezónu se první 
rok věnuji pouze běhům Spartan race 
a ničemu jinému.
2. Tyto závody jsou specifické svou 
myšlenkou i  atmosférou. Vítěz je 
v  podstatě každý, kdo se dostane 
do  cíle. A  aby se to povedlo, je tře-
ba obrovského odhodlání, kondice 

1. Jak dlouho již provozujete 
tento sport a kdo vás k němu 
přivedl?
2. Co vás nejvíce motivuje?
3. Máte mnoho úspěchů 
a sbíráte výborná umístění 
z nejrůznějších domácích 
i mezinárodních soutěží. Jaký 
je váš největší sen, kterého 
chcete ve sportu dosáhnout?
4. Může pro vás být sportovní 
koníček i profesionálním 
zaměstnáním? Nebo se 
věnujete/chcete věnovat 
něčemu jinému? 
5. Zvítězili jste v říčanské 
anketě Sportovec roku. Jaký 
vztah máte k tomuto městu?
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1. M+D: K  rokenrolu nás přivedli 
naši kamarádi, když nám bylo 9 let. 
2. M+D: Naší motivací je dnes co 
nejlepší výkon a umístění na vrcholo-
vých soutěžích. Sport nás baví a na-
víc nás motivuje i  prostředí, trenéři 
a  kamarádi v  našem mateřském od-
díle TŠ Twist Říčany.
3. M: Svůj sen jsem si splnila v  15 

letech, kdy jsem se stala mistryní 
světa v  dívčích formacích. V  párové 
kategorii jsme se v loňské sezóně sta-
li mistry republiky a přáli bychom si, 
aby se nám podařilo tento titul obhá-
jit. D: Hodně sportovních snů jsme si 
už splnili a teď nás láká probojovat se 
do finále světového poháru.
4. M: Jako tanečník akrobatického 
rokenrolu se uživit nedá, to mu-
síte dělat pro radost. Nyní studuji 
na Podnikohospodářské fakultě VŠE 

a v tomto oboru bych se chtěla i nadá-
le pohybovat. D: Rokenrolu se věnuji 
při zaměstnání. Je to můj koníček 
a nikdy jsem nepočítal s tím, že bych 
se jím živil.
5. M: V Říčanech vyrůstám odmala, 
mám zde své zázemí a přátele. V po-
sledních letech se zde mnohé změnilo 
k lepšímu a Říčany hodně prokoukly. 
Mám to tu opravdu ráda. D: I  když 
nebydlím přímo v  Říčanech, větši-
nu svého pracovního i  volného času 
zde trávím. Líbí se mi, že jsou zde 
podmínky ke sportu a že jsou Říčany 
i společenským centrem.

Informace z radnice
a  často i  překonání vlastních 
limitů. Ten pocit, když se ve vás 
v cíli mísí vyčerpání a štěstí, ne-
lze pár slovy popsat. A  zažívat 
ho stále dokola – to je motivace!
3. Příští rok se chci zúčastnit 
MS a  všech závodů okruhu 
střední Evropy. Sen je vždy stej-
ný – doběhnout a vyhrát.
4. Běhání mi sice zabírá času 
podobně jako zaměstnání, ale 
je a  vždy bude koníčkem. Stu-
duji na  Masarykově univerzitě 
v Brně psychologii a chci se tedy 
věnovat práci s  lidmi – nevylu-
čuji ale, že to nemůže být práce 
ve spojení se sportem.
5. Narodil jsem se tu a myslím, 
že jsem docela patriot. Mám Ří-
čany rád a snažím se naše město 
co nejlépe reprezentovat.

David Kroulík a Michaela Hronská (21)
Říčanští sportovci roku v kategorii dospělí – týmy
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Martin Cimprich (16)
Říčanský sportovec roku 
v kategorii mládež – jednotlivec

1. Ragby jsem začal hrát ve  věku 10 
let, když jsme se přistěhovali do Říčan. 
Do té doby jsem o něm nikdy neslyšel, 
ale tady v Říčanech se nedalo přehléd-
nout a hned jsem si ho zamiloval. 2. Nej-
víc mě asi motivuje touha po  úspěchu 
stejně jako radost ze hry a z vítězství.

3. Můj cíl, co se týče ragby v  ČR, je 
zahrát si za  seniorskou reprezentaci 
a vyhrát titul v domácí lize. V zahra-
ničí bych si chtěl zahrát tak kvalitní 
soutěž, jak jen to půjde.
4. Pochopitelně je můj sen zahrát 
si ragby profesionálně. K  tomu ale 
bude třeba hodně zdraví a ještě větší 
spousta tréninku.
5. Říčany jsou pro mě ideální místo 
k životu. Bydlím tu, chodím do školy, 

hraju ragby a mám kamarády. Zkrát-
ka tu najdu vše, co potřebuji.

Informace z radnice

Dospělí – jednotlivci  
 1 Jiří Schlögl Spartan racer, extrémní běžec

 2 Jitka Šimáková (2) Mistryně ČR v triatlonu

 3 Miroslav Němeček (1) Reprezentant v ragby, TOP 14 Francie

 4 Miloš Smrčka (3) Mistr světa v běhu do vrchu

 5 Marek Michalička Tenista, 239. hráč ATP

 6 Aleš Stránský Cyklista, ragbista

 7 Patrik Šticha Parkour & Freeruning

 7 Jonáš Vojtěch Silniční cyklista, vítěz závodů UAC

 9 Iva Mračková Parkour & Freeruning, gymnastika

10 Karel Filinger Rybář, vítěz II. ligy LRU 2015

Dospělí – týmy  
 1 D.Kroulík, M.Hronská (1) Mistři ČR v akrobatickém rokenrolu 

 2 RC Říčany – ženy (3) 5. místo v 1. lize ragby

 3 Štafeta OB Říčany Vítězové ČP štafet veteránů v orien-
tačním běhu

 4 Formace RETRO (2) Mistři ČR v akrobatickém rokenrolu

 5 Generation together Sokolští účastníci světové Gymnaestrá-
dy ve Finsku

 6 Ant Parkour Deadly Team Parkour a freerunning

Sportovec roku – výsledky
Pořadí v anketě dle hlasování veřejnosti (v závorce 
uvedeno pořadí podle odborné poroty).

Karel Filinger (27)
Účastník Říčanského sportovce 
roku v kategorii dospělí – týmy

1. Ryby oficiálně (tedy s vlastní po-
volenkou) chytám již od  první třídy 
ZŠ, kde jsem se v jedné lavici setkal 
s  kamarádem, s  nímž dodnes závo-
dím. Rybařina se u  nás dědí z  otce 
na syna, takže „vinen“ je nepochyb-
ně táta.
2. Je toho více, od špičkování s kole-
gy, poznávání nových míst v přírodě, 
neobvyklé metody lovu ryb, zlepšení 
„osobáčků“, tak i ulovení těch druhů 
ryb, které se mi doposud vyhýbají.
3. Stejně jako v  kterémkoliv jiném 
sportu i zde se dá probojovat do ná-

rodního týmu a  reprezentovat ČR 
v  zahraničí, což by jistě byla cenná 
zkušenost.
4. Nedokážu si představit, že by mně 
za  chytání ryb někdo platil, i  když 
dost mých kolegů živí prodej a výro-
ba vlastních nástrah, návnad, či jiné-
ho rybářského vybavení. Já jdu jinou 
cestou.
5. Veskrze kladný, je to město, ve kte-
rém již dlouhou dobu žiji a  jsem 
na něj patřičně hrdý. Tak i doufám, že 
si nadále zachová svůj specifický ráz 
a půvab.

Mládež – jednotlivci  
 1 Martin Cimprich (2) Mistr ČR v ragby 2015, reprezentant

 2 Agáta Vašutová 2. místo na MČR družstev ve sportovní 
gymnastice

 3 Josefína Vojtěchová (1) 3. místo na MČR v plavání

 4 Karolína Bedrníková (3) Mistryně ČR v MTB XCO 2015

 5 Martin Vystrčil 3. místo na mistrovství Čech v šachu

 6 Tomáš Foltýn Parkour & Freeruning

 7 Petr Bílek Parkour & Freeruning

Mládež – týmy  

 1 RC Mountfield Říčany 
kategorie U13 (1) Mistři ČR v ragby

 2 SK Slunéčko U15 (3) 3. místo v žákovské lize v basketbalu

 3 Dívčí formace Madonna (2) 4. místo na MS v akrobatickém rokenrolu

 4 FBC Říčany – elévové Florbalisté, 2. na turnaji Innebandi Cup 

 5 TK Radošovice – babytenis 2. místo na přeboru kraje v tenise

 6 Klub šachistů Říčany – 
mládež Postup do Extraligy mládeže v šachu

 7 Ant Parkour Deadly Team Parkour & Freeruning

 8 Klub šachistů Říčany – st. žáci 7. místo na MČR družstev v šachu

 9 TK Radošovice – dorost Postup do I. krajské třídy v tenise

Město Říčany vám fandí a děkuje za reprezentaci města! 
Adéla Ambrožová, David Michalička
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 Schválený Upravený Skutečnost  % plnění
 rozpočet rozpočet k 30. 9. 2015 k uprav.
 v Kč v Kč v Kč rozpočtu

Plnění rozpočtu 
města

PŘÍJMY

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

203Ê223Ê000,00 204Ê110Ê990,00 165Ê676Ê847,80 81,17

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

65Ê114Ê824,00 74Ê629Ê788,78 57Ê419Ê031,37 76,94

Kapitálové příjmy (příjmy z prodeje majetku) 5Ê282Ê525,00 9Ê045Ê892,00 8Ê399Ê908,00 92,86

Přijaté dotace 108Ê788Ê894,46 121Ê169Ê223,33 67Ê701Ê457,95 55,87

Přijaté splátky půjček 580Ê200,00 1Ê469Ê258,80 1Ê447Ê958,00 98,55

Příjmy celkem 382Ê989Ê443,46 410Ê425Ê152,91 300Ê645Ê203,12 73,25

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

95Ê456Ê828,07 109Ê557Ê121,21 72Ê345Ê143,48 66,03

Rozpočtové příjmy celkem 478Ê446Ê271,53 519Ê982Ê274,12 372Ê990Ê346,60 71,73

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

Prostředky uložené ve st. dluhopisech 25Ê000Ê000,00  

Příjmy celkem vč. přebytku hospodaření 505Ê061Ê996,55 581Ê304Ê757,54 434Ê312Ê830,02 74,71

 

VÝDAJE  

Běžné (provozní) výdaje 236Ê867Ê239,25 276Ê029Ê917,09 196Ê368Ê511,74 71,14

Rozpisové rezervy 2Ê845Ê000,00 4Ê807Ê907,58 0,00 0,00

Běžné výdaje celkem 239Ê712Ê239,25 280Ê837Ê824,67 196Ê368Ê511,74 69,92

Kapitálové (investiční) výdaje 134Ê579Ê611,86 156Ê403Ê929,97 79Ê906Ê351,42 51,09

Rezervy na investice 2Ê821Ê217,37 2Ê013Ê781,69 0,00 0,00

Investiční výdaje celkem 137Ê400Ê829,23 158Ê417Ê711,66 79Ê906Ê351,42 50,44

Výdaje celkem 377Ê113Ê068,48 439Ê255Ê536,33 276Ê274Ê863,16 62,90

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

95Ê456Ê828,07 109Ê557Ê121,21 72Ê345Ê143,48 66,03

Rozpočtové výdaje celkem 472Ê569Ê896,55 548Ê812Ê657,54 348Ê620Ê006,64 63,52

Splátky úvěru 32Ê492Ê100,00 32Ê492Ê100,00 27Ê589Ê806,45 84,91

Výdaje vč. splátky půjčky 505Ê061Ê996,55 581Ê304Ê757,54 376Ê209Ê813,09 64,72

rozdíl příjmy – výdaje 0,00 0,00 58Ê103Ê016,93

BV s kons. 335Ê169Ê067,32 390Ê394Ê945,88 268Ê713Ê655,22  

Podrobné čerpání rozpočtu najdete na www.ricany.cz – radnice – město a samospráva – finance a majetek města – aktuální informace o čerpání rozpočtu města

Důležitý krok pro MAS
Ve středu 21. 10. 2015 proběhlo v  kapli 
Olivovy dětské léčebny v  Říčanech jed-
nání Pléna MAS. Hlavním bodem tohoto 
setkání bylo schválení strategie komu-
nitně vedeného místního rozvoje na další 
programové období evropských dotací. 
Schválená strategie je nezbytně nutná pro 

čerpání dotačních peněz do regionu Říčanska. Jedná se o ob-
sáhlý dokument, na kterém zaměstnanci MAS pracovali skoro 
2 roky. Několikrát se během této doby ze strany ministerstev 
změnily postupy a dokladování pro tvorbu strategie, nicméně 
finální verze je na světě. Je složená ze tří částí: analytické, která 
obsahuje základní informace o území 38 obcí MAS; strategic-

ké, jenž se zaměřuje na potřeby a projektové záměry, které je 
nutné realizovat a implementační část, popisující proces reali-
zace a mechanizmy na celé období až do roku 2020. Podívat se 
můžete na našich www stránkách http://ricansko.eu/. Všem, 
kdo na tomto dokumentu s námi pracovali a pomáhali nám, 
velice děkujeme. Tým MAS Říčansko o.p.s.
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Chceme pracovat na tom, co vás nejvíce pálí. Pro obča-
ny Říčan jsme proto připravili další hlasování v rámci 
projektu Řídím Říčany. To navazuje na tradiční setká-
ní 10P – Desatero problémů, které se konalo v polovi-
ně září v kulturním centru Labuť. Občané spolu s poli-
tickým vedením města a vedoucími pracovníky úřadu 
definovali 14 největších problémů z  oblasti dopravy, 
školství, vztahu občana a  úřadu, životního prostředí, 
zdravotní a sociální, urbanismu a památkové péče, vol-
ného času, podnikání a cestovního ruchu, kterým by se 
mělo město prioritně věnovat a postupně vyřešit. Na-
povězte teď vy zastupitelům, které z  těchto problémů 
řešit přednostně. Do  hlasování, které proběhne od  1. 
listopadu 2015 do 1. ledna 2016, se může zapojit kaž-
dý občan s trvalým bydlištěm v Říčanech ve věku 15+. 
K dispozici máte 4 plusové a 2 minusové hlasy. Pomoz-
te nám naše město vylepšit!

1. Rekonstrukce budov 1. ZŠ a výstavba 
nové budovy školy na Komenského náměstí

Počet dětí v Říčanech 
stále stoupá. Tři ří-
čanské základní ško-
ly však nejsou schop-
ny v  příštích letech 
všechny místní děti 
pojmout. Navíc I. Zá-
kladní škola s  kapa-
citou 600 žáků není 
soustředěna v  jedné 
budově, ale rovnou 
na třech místech. Bu-
dovy, které jsou staré 

a nevyhovující, plánuje město zrekonstruovat a rozšířit. Stej-
ně tak chce město vybudovat s pomocí dotačních prostředků 
novou budovu prvního stupně pro několik stovek žáků, která 
by problém s nedostatkem škol v Říčanech vyřešila. Vhodné 
místo k výstavbě je například na pozemku na Komenského 
náměstí. Máte děti, které se chystají v příštích letech do ško-
ly? Vyžaduje podle vás tento problém rychlé řešení? 

2. Omezení tranzitu kamionů (ul. Široká,  
17. listopadu, Říčanská a Černokostelecká)

Nejen samotná Čes-
ká republika, ale 
i  město Říčany jsou 
tranzitním místem, 
které trápí množství 
projíždějících ka-
mionů. Nadměrný 
hluk, zničené silnice, 

zhoršení životního prostředí, ohrožení bezpečnosti. Vy-
sokotonážní kamiony zatěžují především hlavní říčanské 
tahy – Černokosteleckou a Říčanskou ulici. Kamiony bez-
platně projíždějí městem a zhoršují životní prostředí a stav 
komunikací. Omezení tranzitní kamionové dopravy nemá 
jednoduché řešení. Vedení města nyní zvažuje kupříkladu 
zavedení nízkoemisní zóny. Je tento problém z těch nejdů-
ležitějších, kterým se má město zabývat? 

3. Vyřešit budovu kina – spolkový dům
Kino přestalo v  roce 
2006 fungovat a od té 
doby nemá budova 
jiné využití a postup-
ně chátrá. Město 
dlouhodobě řeší, jak 
s  kinem naložit. Do-
savadní plány na  re-
konstrukci prostor 

byly z důvodu finanční nákladnosti neúspěšné. S projektem 
na  kompletní modernizaci stavby přišel loni bývalý farář 
Církve bratrské v  Říčanech Daniel Kvasnička. Spolkový 
dům by mohl zahrnovat knihovnu, studentský klub, kavár-
nu, zázemí pro sociální práci, zázemí pro práci s rodinami 
v  Komunitním centru, i  prostory pro mateřské centrum 
nebo občanský klub, místo pro setkání seniorů či pro školní 
výuku. Nízkoenergetická dvoupodlažní budova v přírodním 
stylu počítá s hřištěm a zatravněnou plochou na střeše. Takto 
komplexní přestavbu je ale možné uskutečnit jen v případě 
získání dotace. Trápí vás současný stav budovy kina? 

4. Zlepšit okolí Mlýnského rybníka 
Lokalita kolem Mlýn-
ského rybníka byla 
dlouhá léta opomíje-
ným a  zanedbaným 
prostředím. Povod-
ně, které v roce 2013 
značně poškodily 
hráz rybníka, se staly 
paradoxně impulsem 

k zahájení jeho revitalizace. V těchto dnech město právě do-
končuje jednu z největších investičních akcí, která zahrnuje 
rekonstrukci hráze, výpusti a  odbahnění nádrže. Součástí 
je i  úprava okolní zeleně, chodníku a  vybudování malého 
dřevěného mola pro lodičky a bruslaře. Ale to není všechno. 
Radnice intenzivně jedná se Středočeským krajem o možném 
přesunu areálu Krajské správy a údržby silnic z této oblasti. 
Prostředí «Mlejňáku“ by mohl oživit také přírodní park Po-
hodové údolí, který připravuje město ve spolupráci se sdruže-
ním SK Slunéčko. Ve hře může být i zřízení vycházkové stezky 
okolo celého rybníka. Chcete co nejdříve proměnit neuprave-
né místo v centru města v atraktivní odpočinkovou zónu?

Jaké problémy v Říčanech chcete nejdříve 
vyřešit?
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5. Zlepšit pořádek a vzhled u stanovišť 
separovaného odpadu

Obyvatelé Říčan 
se naučili odpad 
pečlivě recyklovat, 
město se pravidelně 
umisťuje na  před-
ních příčkách v celo-
republikové soutěži 
„My třídíme nejlé-
pe“. Máme téměř 80 

separačních stanovišť, avšak často se potýkáme s hroma-
děním odpadků u kontejnerů na tříděný odpad. Přeplněné 
zapáchající kontejnery a povalující se plastové láhve nebo 
papírové letáky obtěžují občany, kteří v  blízkosti bydlí 
nebo kolem nich prochází třeba cestou do  práce. Město 
zajišťuje vývoz plastu a papíru až 2x týdně. Ale u silnič-
ních průtahů, kde jsou kontejnery hojně využívané, dojde 
k zaplnění často i netříděným odpadem hned po vývozu. 
Řešením může být kromě lepšího přístupu nás, občanů, 
častější vývoz, čištění a  také stavební a  estetické úpravy 
samotných stanovišť. 

6. Zavést separované nádoby na kovy apod.
V  Říčanech třídí 
odpad s  nadšením. 
Lidé můžou recyklo-
vat plast, papír, sklo, 
nápojové kartony, 
elektroodpad, textil, 
biooodpad i  velko-
objemový a  nebez-
pečný odpad. Kovy 

je v současné době možné zdarma uložit ve sběrném dvoře. 
Hliníkový odpad menších rozměrů jako plechovky, víčka 
či alobal sbírají aktivně občané během roku v  domácnosti 
a poté jednorázově odevzdávají do základních a mateřských 
škol. Nově by mohly ve  městě vzniknout i  separované ná-
doby přímo na kovové odpady. V létě zde dokonce proběhl 
pilotní program třídění kovů. Recyklací pomůžete životnímu 
prostředí a zpětným odevzdáním odpadu i k jeho dalšímu vy-
užití. Chybí vám v Říčanech kontejnery na sběr kovů? 

7. Zajistit (a to i finančně) asistenty 
pedagogů na školách

Podle školského zá-
kona má nyní každé 
dítě se speciálními 
vzdělávacími potře-
bami nárok na  asi-
stenta. Problém se 
netýká pouze Zá-
kladní školy Neru-
dova, ale i ostatních 

škol v  Říčanech. Asistent pedagoga je často klíčový pro 
přiměřené začleňování žáka do  hlavního vzdělávacího 

proudu. Pomoc poskytuje přímo ve třídě a není žádoucí, 
aby byl spolu s  dítětem odsouván mimo běžnou výuku 
a třídní kolektiv. Šance dítěte na zvládnutí školních náro-
ků se proto s podporou asistenta pedagoga mnohonásob-
ně zvyšuje. O  asistenty žádají samotné školy, kraj na  ně 
poskytuje finanční prostředky. Považujete nedostatek asi-
stentů za zásadní problém k vyřešení? 

8. Bezpečné cesty do škol
Stále více rodičů 
vozí do  říčanských 
škol své děti autem. 
A  nejde jen o  děti 
z  okolních obcí, 
které musí dojíždět. 
Okolí škol tak v ran-
ních i  odpoledních 
hodinách trápí velké 

kolony aut a na frekventovaných silničních tazích i přímo 
před školami hrozí nebezpečí nehody. Do  školy je mož-
né chodit pěšky nebo přijet na  kole či koloběžce. Město 
chce takové formy dopravy intenzivně podpořit. Zároveň 
hledá nejvhodnější možnosti, jak zamezit nebezpečným 
dopravním situacím, kterým jsou děti na  cestě do  školy 
vystaveny. Na přechodech, které jsou červeně označené, 
zesílí svůj dozor městská policie. Jedná se i o parkovacích 
zónách, snížení rychlosti na  30 km/h či úplném zákazu 
vjezdu ke  školám. Ulehčit dopravním zácpám by mohly 
i  školní autobusy, které by děti do  školy svážely. Chcete 
také snížit bezpečnostní rizika v blízkosti škol?

9. Zpřístupnění radniční věže
V  Říčanech chybí 
vyhlídková věž či 
jiné vyvýšené místo, 
odkud by byl mož-
ný výhled na  celé 
město. Turisté, ale 
i místní obyvatelé, by 
jistě takovou atrakci 
navíc za  krásného 

počasí při jasné viditelnosti nadšeně přijali. Možností je tak 
zpřístupnění radniční či kostelní věže. Přístup na věž by za-
jišťovalo turistické informační centrum. Součástí výstupu 
by mohly být i organizované prohlídky o historii či památ-
kách města v určené dny s průvodcem. Nynější podoba sta-
ré radnice je z roku 1864. Zajímavostí je, že do roku 1912 
na  radničních hodinách ukazovala malá ručička minuty 
a velká hodiny. Mělo to prý zmást nepřítele.

10. Vyřešit oblast bývalé věznice 
Okraj Říčan hyzdí již více než 20 let betonová konstrukce 
budovy, která měla sloužit od 90. let minulého století jako 
věznice. Areál je v  majetku Vězeňské služby ČR a  dlou-
hodobě ho nikdo neřešil. V  současné době město vede 
jednání o zajímavém využití. Prostor by byl totiž ideálním 
místem pro vytvoření centra Integrovaného záchranného 
systému (hasiči, záchranná služba, Policie ČR) a Středis-
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ka správy a  údržby 
silnic ŘSD. Poze-
mek o  rozloze 70 
tisíc m2 je dlouho-
době nevyužitý a na-
chází se ve  vzdále-
nosti několik set 
metrů od plánované 
stavby silničního 

okruhu kolem Prahy. Zároveň výstavba podobného centra 
může pomoci všem složkám IZS s kapacitními a technic-
kými problémy, se kterými se v Říčanech potýkají. Patří 
areál věznice k tomu nejtíživějšímu, co mají Říčany řešit?

11. Zlepšit podporu sociálního podnikání
Sociální podnikání 
je nové označení pro 
chráněné dílny, kde 
mohou najít pra-
covní uplatnění lidé 
se zdravotním psy-
chickým i  fyzickým 
postižením. V  Říča-
nech je však nabídka 

tohoto typu podnikání omezená. Společensky prospěšní 
podnikatelé se mohou realizovat ve  vzdělávání, v  péči 
o zdraví, v ochraně životního prostředí, v ochraně lidských 
práv, v péči o znevýhodněné osoby, ale i v provozu speciál-
ních čajoven nebo kaváren. Podpora města by mohla spo-
čívat například ve zřízení pracovních míst v rámci nějaké 
neziskové organizace, kde by hendikepovaní zaměstnanci 
produkty vyráběli nebo prodávali. Má říčanská radnice 
přednostně řešit problém chráněných dílen?

12. Podpora sociálního bydlení 

Sociální bydlení je komplexem nástrojů poskytujících 
pomoc domácnostem, které si potřebu bydlení nejsou 
schopny zajistit samy. Může zahrnovat krizové krátkodo-
bé bydlení i finančně dostupné dlouhodobé pobyty. Využít 
by ho mohly osoby v různých těžkých životních situacích, 
například v případě náhlé ztráty bydlení nebo finančních 
problémech z  důvodu rozvodu, nemoci, úmrtí partnera 
či přírodní katastrofy. Byty s  dostupným nájmem v  Ří-
čanech ve velké míře poptávají například matky samoži-
vitelky. Město by problém mohlo částečně vyřešit nabíd-
kou městských bytů s  nižším standardem se smlouvou 
na dobu určitou. Je tohle problém číslo jedna?

13. Zastřešit malé hřiště s umělým 
povrchem u ragbyového stadionu 

Vedle ragbyového 
stadionu v Říčanech 
je malé hřiště s umě-
lou trávou, na  kte-
rém trénují fotbalis-
té nebo zde sportují 
jiné sportovní kluby 
a  organizace. Bě-
hem jarních a  let-

ních měsíců je hojně navštěvovaným místem aktivních 
i rekreačních sportovců, ale v zimním období a při nepří-
znivém počasí se využívá výrazně méně. To by šlo změnit. 
Pro celoroční užívání hřiště je však potřeba hřiště zastře-
šit. Možným řešením je vytvořit na  tomto místě malou 
nafukovací halu. Považujete nedostatek sportovišť jako to 
nejdůležitější, co má radnice řešit? 

14. Vybudovat oddychovou relaxační zónu 
na okraji města (říčanské lázně) 

Nápad na  oddycho-
vou relaxační zónu 
vzešel z  myšlenky, 
že v  Říčanech schá-
zí oblast na  celo-
denní relaxování. 
Ideálním místem 
by mohla být oblast 
kolem Říčanského 

potoka, kam se bude moci dojet na kolečkových bruslích, 
s kočárkem, nebo doběhnout. Lidé na setkání 10P navrh-
li, že v podobném areálu by mohly být pivní, čokoládové 
či jiné lázně s odpočinkovými lehátky na slunění. Součástí 
relaxační zóny by bylo dětské hřiště, ale též třeba hřiště 
na minigolf, discgolf, pétanque, stůl pro stolní tenis, ven-
kovní fitness prvky pro dospělé a seniory, přírodní amfi-
teátr či přírodní jezírko na  smočení nohou. Líbí se vám 
takový projekt a má jej radnice řešit jako prioritu?

Adéla Ambrožová

Co je Řídím Říčany
Jedná se o projekt, který město Říčany odstartovalo v květnu 2015. 
Cílem akce je zapojit veřejnost do rozhodování a získat její názor na různé 
aktivity města. Hlasování je postavené na unikátním hlasovacím 
algoritmu využívající efektu více hlasů – plusových i minusových. 

Každý měsíc probíhá jedno „soft“ hlasování, kterého se může 
zúčastnit každý. A jednou za dva měsíce se uskuteční tzv. „hard“ 
hlasování pouze pro říčanské občany ve věku 15+. Pro tento typ 
volby je potřeba se registrovat prostřednictvím formulářů. Stačí si 
stáhnout formulář na www.ridimricany.cz, vyplnit požadované údaje 
a nechat je ověřit na jednom z kontaktních míst – podatelna MěÚ, 
infocentrum na Masarykově nám., infocentrum v rondelu, KC Labuť, 
DPS Senior, centrum Na Fialce, Muzeum Říčany.
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Až 150 majitelů domů nebo parcel 
v Říčanech, jejichž vodovod, kana-
lizace, plyn či elektrické sítě vedou 
přes městské pozemky, ještě neu-
zavřelo s  městem řádnou smlouvu 
na  zřízení služebnosti inženýrské 
sítě. Město tento problém řeší již 
několik let a  vyzývá proto všechny 
dotčené, aby podali žádost spolu 
s geometrickým plánem a kopií do-
kladu o zaplacení zálohy. 
Služebnost (dříve věcné břemeno) se 
zřizuje za  účelem uložení, provozu, 
údržby a  oprav podzemního vedení 
včetně jejich vytyčovacích a opěrných 
bodů. Aby mohl žadatel (oprávněný) 
vstoupit do  pozemku města (povin-
ného), musí si zažádat o zřízení slu-
žebnosti. Vzor žádosti je k  dispozici 
na webových stránkách města v sekci 
Formuláře odboru správy majetku. 
Město bohužel řeší případy, kdy sta-
vebníci s  městem pouze sepsali bu-
doucí smlouvu na zřízení služebnosti 
a  zaplatili zálohu. Budoucí smlouva 
je jednou z podmínek vyjádření měs-
ta ke stavbě. Stavební úřad sice vydá 
na základě této smlouvy stavební po-
volení nebo územní rozhodnutí, ale 
nedochází tím ke zřízení služebnosti 
na městské pozemky. K tomu je třeba 
uzavřít řádnou smlouvu, která na-
hradí původní budoucí smlouvu. 
„Dokud není služebnost zapsána 
na  katastru nemovitostí, nemá napří-
klad v  případě havárie nebo závady 
oprávněný povolený vstup do  pozem-
ku,“ upozorňuje vedoucí oddělení 
hospodářské správy Alena Linková, 
která služebnosti řeší. 
Radnice eviduje až 150 případů, z 
nichž většina spadá mezi roky 2010 až 
2014. Žadatelé se tehdy řídili směrnicí 
města, která vyžadovala pro fyzické 
osoby zálohy na všechny inženýrské 
sítě – kanalizaci, vodovodní přípojky 
a řady, plyn a elektro. Lidé s trvalým 
pobytem v Říčanech museli např. 
v  případě vedení sítě do  10 běžných 

metrů uhradit zálohu 2 000 Kč bez 
DPH, osoba bez trvalého bydliště za-
platila zálohu 10 000  Kč bez DPH.
Přihlaste se trvale do Říčan, rozdíl 
ceny město uhradí
„Zálohy jsou evidovány na  samostat-
ném účtu záloh, který podléhá inventari-
zaci. Až při vyúčtování zálohy, tj. sepsá-
ní řádné smlouvy, vstupují tyto příjmy 
do výnosů města; DPH je však odvedeno 
ihned při přijetí zálohy,“ vysvětluje Věra 
Krejčová, vedoucí finančního odboru. 
„V  případě, že se žadatel již přihlásil 
k trvalému pobytu v Říčanech, lze při 
uzavírání řádné smlouvy úhradu cca 
8 tisíc korun (rozdíl ceny služebnosti 
mezi osobou, která má trvalý pobyt 
a osobou, která nemá trvalý pobyt 

na  území Říčan) fyzické osobě vrá-
tit. A  naopak jestliže se odhlásil, ale 
nemovitost v  Říčanech stále vlastní, 
bude mít povinnost tento rozdíl dopla-
tit,“ připomíná Alena Linková. 
V  roce 2014 vešla v  platnost směr-
nice města č. 1/2014, ve  které nově 
platí fyzické osoby za zřízení služeb-
nosti vodovodu a  kanalizace zatě-
žujících pozemek v  majetku Říčan 
místo záloh jednorázový paušál. Ten 
je vypočítán ve stejné výši, jako byla 
dříve záloha. Paušální částku však 
nemusí město později vyúčtovávat 
a peníze může ihned použít třeba na 
rekonstrukci silnic či jiných oprav.

Adéla Ambrožová,
 tisková zpráva města Říčany

Říčany mají dlouhodobý rest. Od roku 1998 
téměř 150 neuzavřených smluv na zřízení 
služebnosti inženýrských sítí
Město žádá občany o spolupráci!
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Jednání zastupi-
telstva ve  středu 
14. října 2015 se 
uskutečnilo již 
v novém členském 
složení. Dva dny 
předem totiž za-
stupitelka Hana 
Vojtová, zvolená 

v  loňských komunálních volbách za  hnutí PRO Říčany, 
oznámila rezignaci na  mandát člena zastupitelstva. Prv-
ním náhradníkem se stal bývalý zastupitel Ladislav Musil. 
Skoro přesně celý rok setrvala ve funkci zastupitelky lékařka 
Hana Vojtová. Do  jednadvacetičlenného zastupitelstva byla 
zvolena ve volbách 10. a 11. října 2014 za volební stranu PRO 
Říčany. V těchto volbách zaznamenala obrovský úspěch, kdy 
se díky preferenčním hlasům posunula za toto uskupení z de-

sátého na druhé (postupové) místo. Dostala celkem 611 hlasů 
a přeskočila tak 8 lidí v kandidátce před sebou. 
Letos v říjnu se však kvůli velkému pracovnímu vytížení roz-
hodla ze zastupitelstva odstoupit. „Důvodem pro tento krok je 
především mé pracovní vytížení s nutností celoživotního vzdě-
lávání, a s tím spojené časově náročné aktivity, pro které nejsem 
podle svého přesvědčení dále schopna aktivně plnit svou úlohu 
říčanského zastupitele,“ sdělila Hana Vojtová ve své demisi. 
Na její místo nastoupil v souladu se zákonem a výsledky 
voleb první náhradník z kandidátní listiny. Stal se jím La-
dislav Musil, který loni kandidoval na pátém místě. Ladi-
slav Musil je zkušený komunální politik a realitní makléř, 
zastupitelem byl od  roku 2002 až do  roku 2014. V  roce 
2006 se stal městským radním a v  lednu 2010 nastoupil 
do  funkce místostarosty. V  posledních volbách obdržel 
celkem 597 hlasů a těsně se do zastupitelstva nedostal. 

Adéla Ambrožová, tisková zpráva města Říčany

Výměna zastupitelů na říčanské radnici! Ladislav 
Musil nahradil Hanu Vojtovou z hnutí PRO Říčany

A co děti – mají si kde hrát?
A je tady zase období, kdy se sportovní 
kluby se svými oddíly stěhují na zimu 
do hal a tělocvičen. Těch je však i přes 
opravenou sportovní halu, která je 
letos opět k  dispozici, nedostatek. 
V praxi to znamená méně hodin v ma-
lých tělocvičnách v jiný čas nebo den 
mimo pravidelný termín, což rodičům 
dětí způsobuje nemalé problémy.

Zajásal jsem tedy, když vedení města pozdě, ale přece na srp-
novém zastupitelstvu předložilo úpravu výstavby hřiště u vol-
nočasového areálu v  Pacově. Šlo o  možnost přikotvení pře-
tlakové haly včetně osvětlení. Na hřišti u Strašínské se taková 
možnost při jeho rekonstrukci také nabízela, ale v Radě se mi 
ji tenkrát prosadit nepodařilo. Osvětlení se dodělá snad letos.
Pořád je to však lepší varianta než na ZŠ U lesa, kde není ven-
kovní sportoviště žádné! Nepovedlo se mi v minulém období 
přesvědčit kolegy z vedení města o nutnosti vytvořit zde alespoň 
nějaké venkovní sportoviště – plácek, který by byl zárodkem 

hřiště budoucího – řekněme něco jako první etapa. S žádostí 
o dotaci na ROP Střední Čechy jsme tentokrát neuspěli, protože 
se nepodařilo dosáhnout minimální počet bodů pro její získá-
ní. A tak se projekt na rozdíl od pacovského areálu nedostal ani 
do zásobníku projektů. Kdyby ano – už by se stavělo.
Jaké je však rozčarování, když zjišťuji, že budovaný 
sportovní areál sice bude hotový, ale hala se letos pořizo-
vat nebude! Nejsou na ni peníze. Opravdu nejsou? Je to 
přeci otázka priorit, za co se utratí. Za rondel, úřednický 
audit, kampaně pseudootevřené politiky ztělesněné v D 
2.1, nové úředníky, kulturní akce, zeleň, atd. Jaké má 
město priority? Zlepšování našeho okolí je v  pořádku, 
ale je to skutečně nutné v takovém rozsahu a tempu?
Ptát se lidí, co chtějí, je fajn, ale kde je pak zodpovědnost 
politika, který by měl ke  své práci přistoupit pořádně 
a  profesionálně?! Kdo jiný by měl lépe vědět a  před lid-
mi si zodpovědět, proč dá peníze do  té či oné investice. 
Má k tomu přeci nejvíc informací, nebo by aspoň mít měl, 
když se o nás stará. V případě krytých sportovišť má měs-
to evidentně pocit, že více jich není zapotřebí. 

Miloslav Šmolík, Zastupitel, ODS

Infocentrum se chystá na Vánoce
Někteří naši čtenáři 
nejsou rádi, že se rych-
le blíží vánoční svátky. 
Pro ty, kteří však myslí 
na  dárky v  předstihu, 
máme nabídku stol-

ních i nástěnných kalendářů 2016 od Jose-
fa Lady, reprodukcí, hrníčků a  plecháčků 

s obrázkem vodníka nebo Švejka. Před Vá-
noci si můžete postavit Ladův betlém, který 
nabízíme nejen vystřihovací, ale též větší, 
bytelnější, sestavitelný bez pomocí nůžek 
a  lepidla. Mysleli jsme i  na  balení dárků, 
a tak jsme pro vás zajistili vánoční papírové 
tašky, jmenovky na dárky a dva druhy bali-
cího papíru s obrázky Josefa Lady. 
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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
Parkování v lokalitě vlakové 
zastávky ČD
Vlaková zastávka Říčany a  parkování v  jejím nejbližším 
okolí. Účelem tohoto příspěvku není otevření debaty 
o  problematice parkování motorových vozidel v  této lo-
kalitě. Jistě by se našlo hodně možností a požadavků, jak 
toto řešit. Chceme tímto způsobem upozornit a  požádat 
všechny řidiče motorových vozidel o vzájemnou spoluprá-
ci při parkování vozidel v této lokalitě. V poslední době se 
však situace v místě stále více zhoršuje. Doslova by se dalo 
napsat, že někteří řidiči své vozidlo zaparkují klidně upro-
střed komunikace a ostatní ať si poradí. Ponechání dosta-
tečného průjezdu, neumožnění vycouvání ostatních řidi-

čů z  řady stojících 
vozidel, minimální 
rozestupy ale i jiné, 
to vše zhoršuje par-
kování v  této loka-
litě všem řidičům. 
Výjimkou nejsou 
ani případy, kdy 
řidič se svým vozi-
dlem čeká na  mís-
tě několik hodin 
na  toho druhého, 
který neponechal 
dostatek místa pro 
vycouvání, lépe 
napsáno spíše pro 
v y m a n é v r o v á n í 
vozidla z řady vozi-
del. Prosíme řidiče, 
kteří parkují v  této 
lokalitě, o  ohledu-
plnost vůči ostat-
ním účastníkům 
silničního provozu. 

Kontrolní akce 
Dne 9. 10. 2015 od 19:00 hodin proběhla na území měs-
ta Říčany preventivně bezpečnostní akce organizovaná 
Obvodním oddělením Police ČR v Říčanech. Cílem akce 
byla kontrola zábavních podniků v  ulici Černokostelec-
ká. Bezpečnostní akce se účastnila jak Policie ČR, tak 
i Městská policie Říčany, Hasičský záchranný sbor ČR, 
Celní správa ČR, Orgán sociálně-právní ochrany dětí při 
Městském úřadu Říčany a zástupce bezpečnostní komi-

se města Říčany. Byla provedena kontrola provozoven 
Disco Ballagio, Restaurace Sport a non-stop heren se za-
měřením na podávání alkoholu mladistvým osobám. Cel-
kem bylo zjištěno 11 mladistvých osob pod vlivem alko-
holu. Tyto mladistvé osoby byly převáženy na Policii ČR 
k provedení dalších opatření. Hasičský záchranný sbor 
a Celní správa ČR zjistili při kontrolách výše uvedených 
provozoven pouze drobné závady. Akce Policie ČR tímto 
nekončila, hlídky policie do rána pokračovaly v dopravně 
bezpečnostní akci se zaměřením na  kontrolu projíždějí-
cích vozidel. Hlídky Městské policie rovněž pokračovaly 
v  další činnosti formou zvýšeného počtu pěších hlídek 
v ulicích se zaměřením na veřejný pořádek a bezpečnost 
v ulicích. 

Kontejnery na elektroodpad 
a vytříděný textil
Někteří sociálně slabší spoluobčané 
s  vidinou snadného zisku neváhají 
riskovat svůj život. Upozorňujeme, 
že kontejnery mají speciální komoru 
ve  vhazovacím mechanismu, jejímž 
posláním je bránit krádežím odlože-
ných věcí. Již několik lidí bylo pře-
svědčeno, že tento systém dokážou překonat. Ukázalo se 
ale, že to v  lepším případě končí použitím vyprošťovací-
ho zařízení hasičů a zásahem záchranářů, v tom horším 
zasahuje nejenom služba záchranná, ale i  ta pohřební. 
Takové případy se dějí i u nás v Říčanech, proto prosíme 
všechny všímavé spoluobčany, pokud zaregistrují oso-
bu protahující se otvorem do některého z kontejnerů, ať 
nás neprodleně kontaktují. Hlídka strážníků kontejner a 
osobu prověří a to zejména z důvodu ochrany zdraví a ži-
vota osoby. 

Jindřich Joch
zástupce vedoucího Městské policie Říčany
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V sobotu 19. září jsme se vydali na koupaliště Jureček, kde 
se konalo tradiční Loučení s indiánským létem. My jsme 
sebou přivezli náš motorový člun a malé účastníky jsme 
zde vozili na vodě. O  jízdy byl veliký zájem, a  tak trvalo 
několik hodin, než jsme povozili všechny zájemce. 
V sobotu 26. září jsme se spolupodíleli na organizaci Finá-
le Dräger ligy 2015 v disciplínách TFA. Závod se po celý 
den konal u budovy Alfa Tower na Černokostelecké ulici. 
Předvedli se zde nejlepší „želení hasiči“ ze tří krajů, kteří 
ukázali své síly a vytrvalost. Po absolvování náročné trati 
ještě předvedli výstup do osmého patra budovy. A to vše 
s nasazeným dýchacím přístrojem. 
V pondělí 28. září jsme zajišťovali asistenci na hudebním 
festivalu 333 folkových minut v Říčanech, který se konal 
v areálu Olivovy léčebny.
V  sobotu 3. října se naše družstvo žáků vydalo do  Stru-
hařova na  závody požárnické všestrannosti. Soutěže se 
účastnily hlídky mladých hasičů z  celého okresu Praha 
východ. Mladí hasiči zde plnili různé úkoly. Předvedli 
střelbu ze vzduchovky, šplh na  laně, orientaci v  terénu, 
zdravovědu a další. V konkurenci 29 soutěžících se našim 
mladým hasičům podařilo obsadit 8. místo. Opět jsme 
pro ně zajistili na zimní tréninky tělocvičnu v ZŠ Nerudo-
va. Budeme tak mít lepší podmínky pro přípravu na jarní 
uzlování i kolo hry Plamen a další soutěže 
Sobota 10. října patřila každoročnímu praktickému školení 
hasičských družstev okrsku číslo 3 Modleticko, tzv. Flori-
ánku. Naše družstvo obsadilo v soutěži, s níž se pojí toto 
školení, první místo z celkových devíti startujících. V rámci 
tohoto praktického školení museli účastníci předvést své 
znalosti a  dovednosti v  různých disciplínách. Jednalo se 
o zdravovědu, znalosti radiokomunikace a radiového pro-
vozu, fyzický test, řezání motorovou pilou, teoretické zna-
losti v oblasti bojového řádu, sebejištění, slaňování a další. 
Disciplínu zdravovědy opět zajišťovaly naše zkušené člen-
ky, které účastníkům přichystaly překvapení v podobě to-
pící se osoby, pro kterou museli hasiči skutečně doplavat 
v rybníku a následně provádět resuscitaci.

Naše jednotka zasahovala ve  třech případech. 18. září 
byla povolána k  likvidaci obtížného hmyzu v  Říčanech. 
21. září vyjela k  lesnímu požáru na Strašín, který vznikl 
pravděpodobně jako následek dětské hry, a 22. září zasa-
hovala v Čechově ulici u požáru nízké budovy. 
V souvislosti s  nadcházející topnou sezónou musíme při-
pomenout všem, kteří ve  svých domácnostech používají 
lokální spotřebiče paliv, aby před zahájením topné sezóny 
nezapomněli na vyčištění spalinových cest a jejich násled-
nou kontrolu odbornou firmou. Touto problematikou se 
podrobně zabývá Nařízení vlády č. 91/2010 Sb., ze dne 
1. 3. 2010, o podmínkách požární bezpečnosti při pro-
vozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. Jsou zde 
přesně stanoveny lhůty čištění a  kontrol pro jednotlivé 
spotřebiče paliv. Z těch nejzákladnějších vybíráme: 
Spotřebiče paliv do 50 kW včetně. Tuhá paliva: čiště-
ní spalinové cesty 3 x ročně (sezónní provoz 2x ročně), 
kontrola spalinové cesty 1x ročně. Kapalná paliva: čiště-
ní spalinové cesty 3 x ročně, kontrola spalinové cesty 1x 
ročně. Plynná paliva: čištění spalinové cesty 1 x ročně, 
kontrola spalinové cesty 1x ročně. Výběr pevných (tu-
hých) znečisťujících částí a kondenzátů u všech spotřebi-
čů do 50 kW včetně 1x ročně. 
Spotřebiče paliv nad 50 kW. Tuhá paliva: kontrola 
a čištění spalinové cesty 2x ročně, výběr pevných (tuhých) 
znečisťujících částí a kondenzátů 2x ročně, čištění spotře-
biče paliv 2x ročně. Kapalná a  plynná paliva: kontrola 
a čištění spalinové cesty 1x ročně, výběr pevných (tuhých) 
znečisťujících částí a kondenzátů 1x ročně, čištění spotře-
biče paliv minimálně dle pokynů výrobce.
 Nepodceňujte jednoduchou prevenci, která dokáže za-
bránit velkým škodám.
Více se o nás můžete dozvědět na našem facebookovém 
profilu, kde jsme začleněni jako Hasiči Říčany.

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

Co nového u hasičů
www.sdhricany.wz.cz
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Ořešák černý 
Juglans nigra

Životní prostředí a zdraví

Na  rozdíl od  běžně pěstovaného ořešáku 
královského (zvaného vlašský) se ořešák 
černý nevysazuje kvůli ořechům, ale hlav-
ně jako okrasný strom.
Na severní polokouli roste v mírném a sub-
tropickém pásu asi 20 druhů ořešáků. 
Ořešák černý je původní ve  východní části 
USA, kde se vyskytuje především v  říčních 
údolích a lužních typech lesů.
Do Evropy byl dovezen v 17. století. K nám 
se dostal až roku 1803, kdy jej poprvé vy-
sadili v zámeckém parku v Lednici. Později 
byl na jižní Moravě vysazován i jako lesnic-
ká dřevina.
Mohutný opadavý strom může dosáhnout 
výšky kolem 40 metrů. Široce rozložitou koru-
nu nese statný kmen s podélně rozpraskanou 
borkou. Nápadně velké lichozpeřené listy jsou 
složeny ze zašpičatělých lístků se zubatým 
okrajem a chlupatou spodní stranou.
V květnu se rozvíjejí výrazné samčí jehnědy 
i nenápadné samičí květy na koncích větévek. 
Během října dozrávají plody – kulovité pec-
kovice s polodužnatým obalem. Ten je zprvu 
zelený, později seschne a zčerná. Ořech má 
větší šířku než délku. Jeho skořápka je vel-
mi silná a  tvrdá s  hluboce zvrásněným po-
vrchem. Semeno je sice nutričně hodnotné, 
ale málo chutné a téměř nedobytné.
Rozříznutím ořechu vznikají zajímavé tva-
ry využitelné pro tvorbu šperků.
Ořešák černý je často pěstován jako okras-
ná dřevina v parcích. V Říčanech roste jen 
výjimečně. Pěkný strom (na obrázku) mů-
žeme vidět v ulici Malá Olivová.
Pevné a těžké dřevo s kontrastní kresbou, 
je ceněné v  nábytkářství. Plody a  listy se 
využívají ve farmacii.
Příbuzný ořešák popelavým (Juglans cine-
rea), má stejný původ a  také se vysazuje 
v  parcích. Pozná se podle podlouhlých, 
do hrotu zúžených ořechů. 

Jakub Halaš
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Životní prostředí a zdraví

Jak jsou šikovní školáci, kteří navštěvují Základní ško-
lu u Říčanského lesa, nám ukázali u příležitosti akce 
„Týden pro záchranu života“. Nepotřebovali ani tabu-
li, ani učebnice. Výuku jim totiž přijeli zpestřit záchra-
náři se svým programem první pomoci. 
V  rámci celého tematického týdne se žáci učili základům 
první pomoci. Program probíhal moderní, zábavnou a in-
teraktivní formou s  důrazem na  praktický nácvik všech 
výkonů, které si mohli žáci natrénovat na reálných mode-
lových situacích. Pod vedením záchranářů společně ošet-
řovali rány, zlomeniny i krvácení. Nechyběl ani nácvik ne-
odkladné resuscitace na  resuscitačních modelech, včetně 
simulované komunikace s dispečinkem záchranné služby. 
Součástí programu byla rovněž prohlídka sanitního vozu 
přímo ve škole. Žáci si vyzkoušeli přístroje, vybavení i celou 
řadu pomůcek, které záchranáři používají při své práci. 
Celý program byl zakončen nevšední praktickou zkouškou. 
Pro žáky byla připravena tréninková figurína s  napodo-
bením reálného poranění a klinického stavu postiženého. 
Tuto modelovou situaci řešili žáci za asistence záchranářů 
a dodejme, že všem patří velká pochvala a uznání, jak dobře 
si vedli. Řady říčanských obyvatel se tak rozšířily o  300 
mladých „zdravotníků“, kteří by v případě potřeby věděli, 
jak se správně zachovat při akutních stavech či úrazech, 
kam zavolat a jak poskytnout první pomoc.

Zvláštní poděkování patří vedení základní školy, v  čele 
s ředitelem Daliborem Dudkem a zástupkyni ředitele paní 
Ivetě Truhlářové.
Kurzy pořádali Zdravotníci s.r.o.
www.prvnipomocskoleni.cz
facebook.com/zdravotnicizs

O nás:
Zdravotníci s.r.o. je akreditovaná vzdělávací instituce. 
Naší hlavní specializací je školící a  vzdělávací činnost 
v  první pomoci a  předlékařské neodkladné péči, šíření 
povědomí o  poskytnutí první pomoci, záchraně života 
a ochraně života a zdraví. 
Pořádáme kurzy první pomoci pro veřejnost, školení 
pro pedagogy (DVPP), programy první pomoci pro děti 
mateřských a  žáky základních škol, školení pro firmy 
a mnoho dalšího. 

Týden pro záchranu života 
v říčanské škole
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Pro seniory

SENIORCENTRUM ŘÍČANY
Koncem září se uskutečnil každoroční 
podzimní rekondiční pobyt, tentokrát jsme 
navštívili Domažlicko. Během dvou dnů 
jsme měli možnost vidět interiéry velice 
zajímavého zámku Horšovský Týn a v ne-

poslední řadě také krásy chráněné oblasti Český les. Díky 
správě této oblasti jsme mohli vyjet autobusem až na horu 
Čerchov (1042 m. n. m.), a  to s  vynikajícím průvodcem 
p. Černým. Památky doby minulé, tedy nevyužívané a rozbo-
řené vojenské objekty, byly velkým mementem. Ale proběhly 
i další akce, které můžeme již označovat za tradiční – cvičení 
na židlích, povídání o historii, Kavárnička a mnoho dalších 
včetně prohlídky zámku Březnice a  města Rožmitálu pod 
Třemšínem (zde nás čekalo Cvokařské muzeum, jediné 
v Čechách). Velmi nás těší váš zájem o naše akce a aktivity 
pro seniory, mnohdy je bohužel z kapacitních důvodů nemů-
žeme uspokojit. Budeme se snažit vám připravit i pro příští 
rok hodně akcí, jak zábavných, tak poučných a vzdělávacích. 
Plán akcí na rok 2016 bude připraven na Setkání s hudbou 
v KC Labut, takže budete-li chtít se s nimi seznámit již nyní, 
velice rádi vás tam přivítáme. Na  této akci si budete moci 
také pořídit stolní kalendář s fotografiemi z akcí, které pro-
běhly v minulých letech (máme posledních pár kousků).

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

Pravidelné akce:
Cvičení na židlích – každé úterý v DPS Senior od 15.30 
do 16.30 hodin.
Zdravotní jógová cvičení – v  DPS Senior každé úterý 
a čtvrtek 18.00–20.00 hodin.
Pěvecký kroužek – ze zdravotních důvodů se činnost 
kroužku přerušuje.
Povídání o historii – každou druhou středu od 16:00 ho-
din ve společenské místnosti DPS Senior. 

Akce:
n 11. listopadu, středa – Povídání o historii – Patnáct 
magických míst Česka – Místo: DPS Senior – společen-
ská místnost. Začátek: 16.00 h. Vstup zdarma. Na setkání 
se těší Jiřina Kutláková.
n 18. listopadu, středa – Divadelní představení Henri 
de Blowitz – Místo: Praha – Divadlo pod Palmovkou. 
Začátek: 11.00 h. Autorská inscenace ze života ve  své 
době jednoho z nejvlivnějších Čechů (19. století). Cena: 
100 Kč, dopravu si zajišťují účastníci sami.

n 19. listopadu, čtvrtek – Kavárnička – Místo: DPS Senior – 
jídelna. Začátek: 15.00 h. Příjemné posezení a popovídání při 
kávě nebo čaji. Soutěž „bingo“ o slevový poukaz na akce pro 
seniory na rok 2016. Všichni jste srdečně vítáni. Vstup zdarma.
n 23. listopadu, pondělí – Adventní setkání s hudbou – 
Místo: Kulturní centrum Říčany. Začátek: 14.00 h. K po-
slechu i  tanci bude tradičně hrát hudební skupina Šarm 
z Prahy. A další překvapení budou i v průběhu odpoledne 
– nechte se překvapit a přijďte, těšíme se na vás. Zdarma 
bude naléváno svařené moravské víno. Vstup zdarma.
n 23. listopadu, pondělí – Zamyšlení nad Biblí – Místo: 
DPS Senior – společenská místnost. Začátek: 15.45 h. 
Vstup zdarma. Na setkání se těší Hana Zavadilová.
n 24. listopadu, úterý – Hudební hodinka – Místo: DPS 
Senior – společenská místnost. Začátek: 16.00 h. Vstup 
zdarma. Na setkání se těší Hana Zavadilová.

Kontakt (informace a přihlášky):
Irena Moudrá, tel.: 732 383 424,  
e-mail: seniorcentrumricany@centrum.cz, kontaktní 
místo: DPS Senior, Komenského nám. 1850, Říčany.
Návštěvní den (ostatní dny a hodiny dle domluvy): 
čtvrtek 19. listopadu 2015 od 10.30 do 12.00 h.

Senioři děkují paní Ireně Moudré za pořádání kulturních 
akcí v roce 2015 a pečlivě připravené a krásné zájezdy, a to 
zejména na hrady a zámky a rekondiční výlety (obzvlášť 
na Domažlicku s vynikajícím výkladem o Českém lese).
Přejeme pevné zdraví a hodně úspěchů v přípravě dalších akcí 
v příštím roce. Za seniory Věra Štolcová a Zemanová

Na vrcholu 
Čerchov stojí 

kromě rozhledny 
také bývalá 

radarová věž
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Pro děti a rodiče

Ve dnech 15. 10. 2015 a 20. 10. 2015 proběhlo v obřadní síni  
Staré radnice slavnostní vítání dětí
Paní místostarostka Špačková a pan radní Mrázek přivítali 64 nových občánků.
Děkujeme dětem z MŠ Čtyřlístek z Kolovratské ulice a Srdíčko za jejich hezké písničky a básničky a těšíme 
se na předvánoční setkání na dalším vítání občánků. matrikářky Jana Šimková a Lucie Nováková

Ptáci v okolí Říčan
Den stromů na  Říčanské hájovně byl letos zaměřený 
na stromy a ptáky. Účastníci si mohli sestavit ptačí budku 
a dozvědět se o tom, jak ptáky přilákat na zahradu a jak je 
ochránit před nárazy do okenních skel. Děkujeme městu 
Říčany za finanční podporu této akce.
Díky spolupráci s Alenou Klvaňovou z České společnos-
ti ornitologické jsme připravili pro říčanské školy a další 
zájemce výukový plakát Ptáci Říčanského lesa a okolí. 
Představuje ptáky, jejich pobytové stopy i  hnízda – do-
zvíte se z  něj, jak poznat hnízdo káněte, budníčka nebo 
drozda nebo zbytky po hostině strakapoudů.

Další plakáty budou zaměřeny na  jarní byliny, motýly 
a plazy. Pokud o ně máte zájem, kontaktujte nás na eko.
ricany@post.cz. 
Exkurze i výukové plakáty jsou letos opět finančně podpo-
řeny Ministerstvem životního prostředí.

Kateřina Čiháková

Výřez z plakátu Ptáci Říčanského lesa a okolí
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Účinný lék na konflikty
Mediace – možnost mi-
mosoudního řešení sporu, 
konfliktu, pře či nedorozu-
mění – jak jen chcete. V čes-

kém prostředí stále nepříliš využívaná, avšak efektivní, levná 
a rychlá – alespoň ve srovnání se soudním řízením. Od října 
je tato služba dostupná též v Říčanech a v Benešově.
Výstupem mediačního sezení by měla být v ideálním pří-
padě mediační dohoda, která je pro strany závazná a dále 
vymahatelná před civilním soudem. Její obsah může být 
taktéž vtělen do rozsudku soudu či se může stát za jistých 
okolností exekučním titulem. Dohody však nemusí být 
dosaženo, popř. se může jednat pouze o dohodu ústní. Vše 
záleží na obou stranách sporu.
I přesto, že má mediační jednání předem danou struktu-
ru, která zúčastněným stranám přináší pocit jistoty a bez-
pečí, je v rukou pouze sporných stran, jak bude konflikt 
pokračovat. Zda k dohodě dojde či nikoliv.

Kdo je mediátor?
Mediátor by měl být neutrální, nestranný, dodržující ml-
čenlivost. Úkolem mediátora je využít všech svých doved-
ností a zkušeností k  tomu, aby došly obě strany v  rámci 
mediačních sezení k  akceptovatelnému závěru. Vede 

mediační proces, avšak nehodnotí, nesoudí, neradí, není 
právníkem, nehledá, na čí straně je pravda.

Výhody mediace
V případě řešení jakéhokoliv sporu je zajištěno oběma stra-
nám bezpečné a  neformální prostředí. Vše se projednává 
v soukromí za zavřenými dveřmi. Nikdo vám nic nepřika-
zuje. Výslednou dohodu si můžete zformulovat vy sami tak, 
aby byla pro vás efektivní, dodržitelná a realistická.

Jaké druhy konfliktů jsou k mediaci vhodné?
Mediace má široké spektrum uplatnění. Je však nutné, 
aby sporné strany byly ochotny a  schopny spolu komu-
nikovat alespoň na  minimální úrovni. Mediace se vždy 
účastní obě strany dobrovolně (u nařízených mediací sou-
dem nebo orgánem sociálně-právní ochrany dětí se jedná 
o trochu jinou situaci) a jejich dobrovolná účast předpo-
kládá snahu obou stran dohodnout se.
Nejčastěji jsou mediační sezení využívána v  otázkách 
rodinných, zejména ve sporech o nezletilé děti, jejich vý-
chovu, výživu a rozdělení společného jmění manželů, tzn. 
rozvodové konflikty. Mediace může také řešit např. spory 
sousedské, majetkoprávní, spotřebitelské a pracovní.
Obecně by se dalo říci, že největší uplatnění má mediace 
v situacích, kdy jsou mezi zúčastněnými trvalé vazby. Tou-

Pro děti a rodiče

Bezpečně na kole 2015
V rámci Evropského týdne mobility proběhl v pátek 18. 9. 
2015 od 8.30 do 12.30 na říčanském dopravním hřišti již 4. 
ročník bezpečnostně preventivní akce „Bezpečně na kole“. 
Akce byla organizována Cestou integrace, o.p.s. pod zášti-
tou a partnerstvím se Zdravým městem Říčany. Cílem akce 
bylo seznámit žáky 3. tříd se základními dopravními před-
pisy a v rámci soutěžních aktivit upevňovat správné návyky 
bezpečného pohybu na silnici v roli chodců a cyklistů. Cca 
200 dětí a 8 pedagogů ze 3 základních škol (ZŠ Bezručova 
a I. ZŠ Říčany, ZŠ U Říčanského lesa) – 8 tříd, se mohlo 
bezplatně zúčastnit programu. Vždy dvěma třídám byla 
věnována jedna hodina soutěžního programu. Žáci soutě-
žili v 6 členných týmech a   každý tým si ze soutěže odnesl 
nějakou cenu. Děti mohly vyhrát lahve a zvonky na kolo, 
reflexní tyčinky do paprsků (drátů) na kole, odrazky a jiné 
reflexní pomůcky. Všechny děti na  konci programu do-
staly zápisník cyklisty, do  kterého si mohou zapisovat, 
kdy dostaly první kolo nebo kde byly na výletě. Jednotlivé 
soutěže byly zaměřeny na povinnou výbavu kola, znalost 
dopravních značek, chování na silnici a křižovatky, slalom 
na kole či koloběžce. Akce byla uskutečněna díky finanční 
podpoře města Říčany – díky ní se akce nejenom zorgani-

zovala, ale koupilo se i nové kolo a koloběžka. Děkujeme 
panu Ing. Poláchovi – zástupci BESIP – Ministerstva do-
pravy za výukové materiály a ceny pro děti a zástupci firmy 
Author za věcné ceny do soutěže. Akce byla hodnocena jak 
dětmi, tak i pedagogy i organizátory jako velice podařená. 
Počasí vyšlo a vše dopadlo bez úrazů a s úsměvem. Pevně 
věříme, že děti získaly dobrý základ toho, jak se mají cho-
vat na silnici a budou jezdit na kole bezpečně!!!

Markéta Hubínková
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Pro děti a rodiče
to formou mediace však není možné řešit spory, které se 
týkají trestního práva.

Mediace v Říčanech
Od  října 2015 jsme pro vás otevřeli Mediační centrum 
Mediace & Dialog, které působí pod hlavičkou Cesty in-
tegrace, o.p.s. se sídlem na Masarykově náměstí v Říča-
nech. Mnozí z místních znají organizaci díky jejím dalším 
službám – Občanská poradna, nízkoprahový klub Cesta 
nebo díky dopravní výchově, kterou Cesta integrace již 
léta organizuje pro místní i regionální základní školy.

Mediátoři Cesty integrace
Barbora Kölblová – advokátka, výcvik Conflict manage-
ment international, zapsaná mediátorka
Veronika Vítkovská – sociální pracovník, výcvik České 
asociace mediátorů
Pokud se domníváte, že právě váš konflikt, který vás trá-
pí a nevíte jak dál, je vhodný k mediaci, kontaktujte nás. 
Rádi se s vámi sejdeme a podáme vám bližší informace.
V  případě potřeby pište na  mediace@cestaintegrace.cz, 
volejte 606 074 257 nebo navštivte www.cestaintegrace.cz.

Veronika Vítkovská

Poděkování za podporu činnosti 
Cesty integrace
Děkujeme donátorům: Ministerstvu spravedlnosti, Mi-
nisterstvu práce a  sociálních věcí, Ministerstvu školství, 
mládeže a tělovýchovy, Středočeskému kraji, městu Říča-
ny, městu Benešov, Československé obchodní bance, BE-
SIP a dalším drobným dárcům za finanční podporu naší 

činnosti v roce 2015. Díky této podpoře můžeme nadále 
provozovat Nízkoprahový Klub Cesta, Občanskou porad-
nu, včetně poradenství obětem trestných činů, dále Cent-
rum primárních programů zahrnující především primár-
ní prevenci či dopravní výchovu pro školy a poradenství. 

Přišel podzim a všichni naši 
mravenečci jsou v plné práci 

Všude se pilně trénuje, cvičí 
a  tvoří. Pro opozdilce ještě 
máme pár volných míst. Stá-
le se můžete do kroužků hlá-
sit. Vybírat můžete ve  spor-
tovním klubu (atletika, 
florbal, míčové hry, parkour 
a nově i  jóga), v uměleckém 

studiu (keramika, výtvarka a nově dramatický kroužek), 
ve vzdělávecím studiu (šachy) a nakonec i v hudebním studiu 
(flétna, klavír, akustická/basová kytara, bicí a sólový zpěv). 
O naše nejmenší se stará Mateřské centrum Mraveniště.
Pro děti, které začnou kroužky navštěvovat po 1. listopadu, 
nabízíme snížení ceny kurzovného. Vše po domluvě. Pokud 
vaše děti rády zpívají, povídají a ještě při tom poskakují, ne-
váhejte je přihlásit na dramatický kroužek, který vedou dvě 
zkušené lektorky vždy v  pondělí od 15.15. Děti je možné vy-
zvednout v družině v ZŠ Bezručova, jako na ostatní kroužky. 
26. listopadu od 18 h. vás zveme na přednášku do keramic-
ké dílny na téma Návrat do práce a Jak najít dobrou práci. 

Je to přednáška o tom, že vaše situace může být růžovější. 
Přednášet bude zkušená personalistka Lucie Ptáková, ma-
minka dvou dětí, která působí jako mediátorka při řešení 
sporů mimosoudní cestou. Přijďte si poslechnout osvědčené 
tipy i neotřelé nápady, jak najít novou práci. Vstup je zdarma. 
Přednáška je ochutnávkou chystaného workshopu o návratu 
do práce, který proběhne začátkem roku 2016.
Dále Vás zveme na pravidelné keramické soboty pro ve-
řejnost, termíny najdete na www.mraveniste.info. Vhodné 
pro rodiny s dětmi i dospělé.
Na jednorázové aktivity se také můžete hlásit přes rezer-
vační systém. 

Seminář – Jak najít práci 26. 11. 2015 od 18 h vstup 
zdarma, budova keram. dílny

Korálkování – ketlovaný náramek 5. 11. 2015 od 19 h (budova 
keramické dílny)

Korálkování – vánoční dekorace 3. 12. 2015 od 19 h 200 Kč/osoba

Dětská expedice Lechtal 2016 
(lyžování o jarních prázdninách)

29. 1.2016 – 5. 2. 2016 
(mraveniste.hory@seznam.cz) 

Podrobné informace a rezervační systém najdete na www.
mraveniste.info
Ivana Dudová, koordinátorka Mateřského centra Mraveniště
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Podzim přivítal děti plnou náručí 
darů z  lesa i  našich zahrádek. Lesní 
plody na vycházkách sbíráme do ko-
šíčků a sušíme na výrobu podzimních 
skřítků nebo vánočních dekorací.
Na  zahradě školky děti sklidily dý-
ňovou úrodu, která je odměnou 
za pravidelnou péči. Nádherné tvary 
dýní jsou výtvarnou inspirací a potěší 
na výstavě nejen děti, ale i rodiče.
Nejvíce si s dětmi povídáme o sklizni 
ovoce a  zeleniny v  této roční době, 
hlavně však o  sklizni ovoce u  nás 
nejrozšířenějším – jablku. Během 
,,jablíčkového týdne“ děti ovoce 
strouhaly a připravovaly salát, otisky 
jablíček zase ,,zavařovaly“ do sklenic. 
Předškoláci i  menší děti si vyzkou-
šeli moštování, ochutnávali šťávu 
z  jablíček, hrušek i mrkví. A protože 
dobroty pro děti u nás vaří každý den 
paní kuchařky, šly jim děti poděkovat 

a na oplátku donesly 
ochutnat vlastní do-
mácí mošt.
Ovocné dny jsme 
zakončili společnou 
akcí s  rodiči na  za-
hradě školky peče-
ním jablíček. Děti 
i jejich sourozenci si 
mohli jablíčko nejen 
opéct, ale vyzkouše-
li si i několik aktivit 
na zahradě – stopo-
vali, chytali jelena, 
přecházeli brod, 
nosili jablíčka na  hlavě či si ,,hlavu 
lámali“ nad tangramy a beruškovým 

hlavolamem. Domů nás zahnala až 
tma a dohasínající oheň.
Ivana Vašinová, MŠ U Slunečních hodin

Pro děti a rodiče

Ve dnech 25. – 28. 9. 2015 jsme se my, 
skautky z družiny Rafaťáci ve složení 
Barča Černá, Bety Černá, Bohďa Va-
řeková, Růža Nováková a Kája Černá 
vydaly na  očekávanou akci našeho 
skautského roku – Celostátní kolo 
Svojsíkova závodu v  Příboru – nej-
významnější akci pro skauty a skaut-
ky, která se koná jednou za dva roky. 
Po vítězství v okresním i krajském kole 
na nás teď čekalo dalších 13 nejlepších 
družin z celé České republiky.
Po  příjezdu na  nás dýchla slovanská 
atmosféra, která nás provázela po ce-
lou dobu závodu. V  sobotu pak od-
startoval samotný závod, při kterém 
jsme si ověřily, jestli umíme například 

správně poskytnout první pomoc nebo 
jestli zvládáme spolupráci při sbírá-
ní provázků na  skalní stěně. Během 
modulu Přežití jsme bohatě využily 
naše znalosti o stavění nouzových pří-
střešků a vaření na ohni. I přes mokré 
dřevo a  mírný déšť se nám nakonec 
povedlo uvařit těstoviny se sýrovou 
omáčkou a kuřecím masem. V neděli 
nás pak čekaly už jenom Brány, při 
kterých jsme každá šla na dvě stano-
viště z oborů, ve kterých více či méně 
vynikáme. Po zbytek dne už nás čekal 
doprovodný program a  čekání na  to, 
jak to všechno dopadlo. To jsme se do-
zvěděly v pondělí ráno. Naše nervozita 
stoupala tím víc, čím se vyhlašování 

blížilo k  předním příčkám a  nakonec 
jsme skončily páté. Domů jsme si od-
vážely spoustu zkušeností a motivaci, 
abychom za  dva roky dopadly ještě 
o něco lépe.
Za Rafaťáky Růžena Nováková, Pampy

Říčanské skautky jsou páté v republice

Podzimní zprávičky z MŠ U Slunečních hodin
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Ze života škol(ek)

Nemo slavilo 10 let
V  sobotu 3. října jsme oslavili 10 let 
existence předškolního zařízení Baby 
club NEMO. Děkujeme všem účast-
níkům, kterých byl velký počet. Rádi 
jsme se s  vámi setkali a bylo dojemné 
vidět naše bývalé žáčky, jak vyrostli a 
nemohli se navzájem poznat. Jsme rádi, 

že nezapomněli na svoji školku. Vy, kdo jste nemohli přijít, se 
můžete podívat na fotografie na facebooku školky NEMO.
Čas letí a blíží se zápisy na školní rok 2016–2017. Zájem-
ce o naši školku a ZŠ NEMO zveme na Dny otevřených 
dveří, kdy se můžete podívat přímo do výuky. Termín je 
23. a 25. 11. od 8.00 do 17.00 hodin. Pokud se chcete po-
dívat na výuku žáků 1. třídy, přijďte mezi 8.30–11.00 hod.
Pro příští školní rok chystáme rozšíření naší česko-ang-
lické bilingvní třídy v MŠ, o kterou je velký zájem. Rodilý 
mluvčí bude v NEMU působit každý den, celé dopoledne. 
Děti tak mají jedinečnou možnost získat znalosti anglič-
tiny přirozenou cestou při běžných činnostech v MŠ, zá-
roveň získávají potřebné znalosti od české paní učitelky. 
Prostředí je tedy bilingvní.
V ZŠ NEMO rozšiřujeme také podíl angličtiny při výuce 
žáků, a to 2x týdně v rámci výuky s paní učitelkou a učebnice-

mi Happy House od Oxford University, 2x týdně odpoledne 
s rodilým mluvčím a přítomností rodilého mluvčího Cesara 
Hinojosi ve  vybraných předmětech (TV, Prvouka, HV, VV, 
občas matematika) spolu s českou paní učitelkou. Jsme za-
pojeni i do projektů EU Erasmus+ a Edison Little, kdy k nám 
pravidelně jezdí anglicky hovořící studenti ze zahraničí. 
Zápis do  ZŠ NEMO proběhne 27. 1. a  10. 2. 2016 
od  14.00 do  17.00 hod. Zde vám představíme i paní 
učitelku pro 1. třídu. Své děti můžete předběžně hlásit 
již nyní na tel. ředitelky 777 727 334.
Více informací na www.skolanemo a www.babyclubnemo.cz.
Těšíme se na naše budoucí žáčky. Pracovníci MŠ a ZŠ NEMO. 

První dva měsíce nového 
školního roku jsou za námi 
a  v  naší mateřské škole 
Landie už naplno běží naše 
tradiční aktivity. 

Nejstarší třída Včelek chodí jednou týdně na  tenisovou 
průpravu s  trenéry do  sportovního areálu Oáza a  jed-
nou týdně jezdí na plavecký výcvik do bazénu do centra 
Na Fialce. Během dopoledního vzdělávacího bloku třídy 
Včelek je pamatováno na pravidelnou předškolní přípra-
vu, která probíhá čtyřikrát týdně. S přípravou na zápisy 

do škol souvisejí i  individuální pohovory s rodiči, které 
proběhnou teď na  podzim, a  návštěvy spřízněných zá-
kladních škol. 
Nejen ve  třídě Včelek, ale i  ve  třídě Motýlků a  Berušek 
pravidelně probíhají výtvarné a  řemeslné aktivity, hu-
debně pohybová průprava, zdravotní cvičení a  spor-
tovní hry na  našem velkém hřišti či v  tělocvičně naší 
školky. V  našem vzdělávacím programu má své pevné 
místo také předškolní polytechnika. A i v letošním roce 
se děti dvakrát týdně „setkávají“ se Stevem při angličti-
ně s Wattsenglish.

Odpolední blok aktivit po poledním odpočinku je pro 
první polovinu školního roku sestaven následovně:

 v pondělí – hudební hrátky a rytmika
 v úterý – dramatický kroužek, volitelná AJ
 ve středu – skupinová řečová výchova (logopedie)
 ve čtvrtek – výtvarné tvoření, volitelná AJ
 v pátek – aktivity na přání dětí

Pestrý program naší školky doplňujeme divadélky, výle-
ty, vzdělávacími programy, projektovými týdny, ale také 
třeba dobrodružnou nocí ve školce či osvětovými akcemi 
pro rodiče i širokou veřejnost týkající se opravdu kvalit-
ní zdravé výživy, kterou jako jedni z mála vaříme dětem 
v naší školní kuchyni. 

Krásný podzim přeje tým jesliček a mateřské školy Landie

Tenis, plavání, angličtina... to vše v mateřské škole Landii
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Říjen v Mateřské škole Sofie 

Často se nás rodiče ptají, jak vypadá typický týden v ma-
teřské škole. Pro toto číslo jsme vybrali jeden z říjnových 
týdnů, během kterého jsme se věnovali podzimu. Pondělí 
děti začaly povídáním o  stromech – uprostřed kulatého 
koberce mohly vidět spoustu nejrůznějších větviček, listů 
a také plodů. Dozvěděly se, proč jsou pro nás stromy tak 
důležité, a  společně jsme začali jednotlivé větvičky, listy 
a  plody poznávat. Pravda, někdy jsme si museli přizvat 
na pomoc i encyklopedie. Potom už nezbývalo nic jiného, 
než si další den vyrobit vlastní „Herbář stromů“. Vymys-
leli jsme tolik věcí, proč jsou stromy důležité a  všichni 
jsme se shodli na tom, že je musíme chránit. Složili jsme 
si slovo „strom“ z písmen pohyblivé abecedy i ze smirko-
vých písmen, skládali jsme velké puzzle stromu, naučili 
jsme se, z  jakých částí se strom skládá, a  na  závěr jsme 
si s vlastním tělem vyzkoušeli, jaké to je „být stromem“.
Ze základní školy jsme si vypůjčili nádhernou pomůcku 
na poznávání stromů, kterou děti s obrovským zájmem celou 
poskládaly. Je prostě k nezaplacení, když máte školu o patro 
výš a můžete si kdykoliv skočit pro pomůcku, kterou ve školce 
děti nemají, ale některé děti v mateřské škole ji již plně využijí. 
Další den jsme společně přivítali nové roční období – pod-
zim. Právě přicházejícímu podzimu jsme za zvuků skladby 
Antonia Vivaldiho „Podzim“ vyrobili velkou společnou 
mandalu z  podzimních plodů, které jsme poctivě několik 
dní sbírali na vycházkách. Společný ranní kruh byl pro nás 
opravdu slavnostní, bylo krásné slyšet děti, jak samy o pod-
zimu povídají, dokáží popsat, co se děje v přírodě, a s jakou 
pečlivostí a soustředěním se podílejí na tvorbě mandaly… 
Oslava pokračovala ještě po obědě, kdy jsme si uvařili vlast-
ní šípkový čaj a připili jsme si s ním na krásný podzim.
Další den to u nás ve školce zase vonělo – pekl se totiž cu-
ketový koláč a při té příležitosti jsme se o cuketě také něco 
dozvěděli. S  jak velkým nadšením jsme se vrhli do  jeho 
upečení, tak s ještě větším nadšením jsme koláč poté snědli.

S dětmi jsme v říjnu otevřeli také široké téma o dinosaurech a plazech. 

Pro děti jsme nachystali různé dinosauří aktivity – mohly 
tak například počítat dinosauří vajíčka, nacházet dvojice 
stejných dinosaurů, číst a  listovat si v  mnoha encyklope- 
diích a knihách, či vyrábět si dinosauří knížku. Součástí akti-
vit byla návštěva v geoparku v Říčanech a taky výstava plazů 
v říčanském muzeu. Navazující aktivity ve třídách byly věno-

vány plazům. Představili jsme si třísložkové karty s různými 
druhy plazů, na globusu jsme si ukázali, kde a na jakých kon-
tinentech plazi žijí a kde ne. Také jsme měřili červeno-mod-
rými tyčemi vzdálenost 3 m – to je totiž přesně ta vzdálenost, 
na kterou kobra černokrká dokáže vystříknout svůj jed.
Nezapomněli jsme ani na naši zahrádku a spolu s dětmi 
jsme ji nachystali na  zimní odpočinek. Taky se nám už 
rozběhly všechny kroužky, a tak děti ve školce mohou ab-
solvovat v  týdnu kroužek keramiky, rytmicko-pohybové 
přípravy, flétny, klavíru a také plavání a angličtiny.

ŘÍJEN V ZÁKLADNÍ ŠKOLE SOFIE
Nejdříve se musíme vrátit k  představení „Robin Hood“ 
a „A cirkus bude?“, které jsme v Divadle Minor na konci 
září viděli. V minulém čísle jsme slíbili zprostředkovat po-
hled dětí na představení. Jeden z kluků napsal: 
„Více se mi líbilo přestavení Robin Hood. Bylo to i  hodně 
hlasité představení. Nejhlasitější mi přišlo, jak vojáci zaba-
vovali Robinovi dům. Myslel jsem si, že to tam zapálí.“
Jedna z  holek po  druhém představení napsala: „V  úterý 
jsme byli v divadle Minor na „A cirkus bude?“ Jeli jsme vla-
kem. V  tom divadle byl skvělý dětský koutek. Divadlo bylo 
vtipné. Všichni si tam koupili mentosky.“
Portréty inspirovanými mistrem Arcimboldem a  zátiším 
s ovocem a zeleninou jsme se rozloučili s plody léta a ocitli 
se v novém ročním období i tématech. Mimo větších pro-
jektů se každý den ve škole věnujeme, každý ve svém tem-
pu, běžné práci v matematice, českém i anglickém jazyku, 
kosmické výchově a dalších předmětech. 

V říjnu bylo naším velkým tématem cestování. Začali jsme 
„cestovat“, a to nejen prstem po mapě, ale i opravdově. Jed-
na část školy prozkoumávala Prahu - její historické, moderní 
i  technické památky. Děti si vyzkoušely cestovat různými 
pražskými dopravními prostředky. Vznikly nám pěkné vý-
stupy i obrázky. A bavili jsme se rčením: „Všude dobře, doma 
nejlépe“. Nebo: „Nejrychlejší cestování je prstem po mapě.“

Ze života škol(ek)
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Ze života škol(ek)
Ve stejnou dobu druhá část školy díky finanční podpoře EU 
a  státního rozpočtu vyrazila do  Londýna na  jazykově po-
znávací pobyt. Celou akci jsme pojmuli v duchu naší školy 
– získávat vlastní zkušenosti všemi smysly a prožívat život 
kolem sebe – pronajali jsme si dům, s dětmi jsme chodili 
nakupovat do  místních obchodů, sami jsme si vařili, ku-
povali si jízdenky a  vstupenky. Všechny nákupy a  vstupy 
do muzeí si děti vyřizovaly samy, bez pomoci doprovodu.

V Londýně jsme kromě hodin v jazykové škole navštívili 
řadu muzeí, památek a turistických atrakcí. 

Tower of London: děti na výletě požádaly Beefeatera o společné foto.

Děti si psaly své deníky, ze kterých si dovolujeme 
citovat, protože hovoří za vše:

„Ve čtvrtek jsem musel vstávat ve 4:30. Pak jsem udělal ran-
ní povinnosti a Patrik si pro nás přijel a odjeli jsme na letiš-
tě.“ (Filip, 2.roč.)
„Letěli jsme letadlem. Nezadusili jsme se, v klidu jsme při-
stáli. Asi 10 min. jsme byli na letišti. Potom jsme 30 min. jeli 
vlakem.“ (Honzík, 3.roč.)
„Bylo to v Royal Albert Hall. Hráli hudbu z Bondovek. Dvakrát 
jsem tam usnula a málem jsem se ztratila cestou z WC. Měli 
jsme 70., 71. a 72. lóži. Dnešek se mi moc líbil.» (Anita, 4.roč.)
„Na Londýnském Oku: Byli jsme na London Eye. Dělalo se 
mi špatně, protože to bylo hrozně vysoko.“ (Julča, 4.roč.)
„V  muzeu Natural History jsme viděli kostry dinosaurů. 
Taky jsme byli v  technickém muzeu, kde jsme si prohlédli 
letadla a auta. Pak jsme jeli metrem domů. Měli jsme svůj 
domek. Vítek nám udělal večeři.“ (Adam, 4.roč.)
„Poslední den jsme jeli Doubledeckerem, lodí a fotili si Big 
Ben.“ (Filip, 2.roč.) 

Royal Albert Hall: hudbu z filmů Jamese Bonda hraje královská filharmonie

Pohled z nejvyššího místa London Eye na město 

Sedm dnů uteklo jako 
voda a my se už těšili 
na návrat domů. A co 
jsme se naučili? Po-
tvrdili jsme si jedno-
duchou pravdu: „Ci-
zinec má svůj domov 
v  cizí zemi. Když při-
jedeme do  zahraničí, 
jsme tam cizinci zase 
my.“ (B. Říha)
Ale všichni jsme 
doma na  planetě 
Zemi, proto bychom 
měli spolu vycházet 
v dobrém, i když mlu-
víme různými jazyky. 

A co se týče angličtiny? Děti zjistily, že když poslouchají, 
tak lidem na ulici jde rozumět, jen se člověk musí snažit. 
A když něco opravdu chci, tak si o to dokážu říct, jak v ob-
chodě, tak v muzeu.

Obrázek jednoho z dětí po návratu z Londýna

Dny otevřených dveří nemáme, protože otevřeno máme 
stále. Budete-li se chtít k nám podívat do vyučování, za-
volejte, napište nebo se rovnou přijďte podívat, jak se 
dá vyučovat a učit s velkým zápalem, zaujetím a v sou-
vislostech. Rodiče budoucích prvňáčků již školou i vy-
učováním provázíme. Přijďte se podívat, možná budete 
o vzdělávání svých dětí uvažovat i z jiných úhlů pohledu. 
Těšíme se na viděnou,  Patrik Matlák, ředitel MŠ a ZŠ Sofie

Práce dětí v interaktivní galerii v Tate Modern
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Předškoláci v Pramínku
Letos chodí do obou lesních tříd celkem 15 předškoláků 
– osm Pramínků a sedm Kapiček. Zdálo by se, že předško-
láci v lesní školce stále běhají po lese, ale opak je pravdou. 
Předškolní výchova u  nás probíhá jednou týdně v  časo-
vém rozmezí dvou vyučovacích hodin s tím, že předško-
lácké aktivity se prolínají celým týdnem. Pro předškoláky 
je vyhrazeno středeční dopoledne, kdy menší děti odchá-
zejí s lektory do lesa a předškoláci se s hlavními lektorka-
mi Petrou Jančovou a Lucií Rücklovou věnují předškolní 
výchově. Cílem předškolní přípravy není dítě předem na-
učit číst a psát, ale zajistit především harmonický rozvoj 
schopností, které umožní, aby dítě bylo (až přijde jeho 
čas) při výuce bez větší námahy úspěšné. 
Během předškolní přípravy rozvíjíme pomocí her a  cviče-
ní nejdůležitější schopnosti pro úspěšný start v první třídě 
– motoriku velkých svalových skupin, motoriku mluvidel, 

motoriku očních pohybů, koordinaci pohybovou, koor-
dinaci oči – ruka, řeč, početní představy, grafomotoriku, 
smyslové vnímání – zrak, sluch, hmat, propriocepci. Grafo-
motorika je u dětí rozvíjena pomocí projektu Písmo jako vě-
domá stopa pohybu, kde je pohyb dětí kultivován za pomoci 
tchaj-ťi cvičení a následně převeden do grafického záznamu 
čistou vodou – prsty, dlaněmi, houbičkami, štětci. Jen pro 
zajímavost, naši první „absolventi“ úspěšně navštěvují již 
čtvrtou třídu v tehovské a říčanské základní škole. 
Petra Jančová a Lucie Rucklová, hlavní lektorky 

LESNÍ RODINNÉ DOPOLEDNE
Lesní dopoledne se koná pravidelně každý čtvrtek od 10 
do 12 hodin a nabízí příjemný prostor ženám s malými 
dětmi pro sdílení, tvoření a relaxaci. V teplých měsících se 
koná na louce u lesní školky Pramínek, v chladných měsí-
cích se koná většinou v Říčanské hájovně. Je zakončeno 
společným obědem. Lesní rodinné dopoledne vede Alžbě-
ta Zíková a Jana Poštulková.

Listopad a prosinec:
3.11. – Výroba lampiónů s Janou 
19.11. – Podzimní palety z listí 
s Alžbětou 
3.12. – Plstění andělé s Olgou
Změna programu je vyhraze-
na. Pokud byste měli téma či 
dovednost, které byste chtě-
li sdílet s  ostatními ženami, 
jsme tomu otevřeni. Těšíme se 
na setkání s vámi a vašimi dětmi 
v lese. Prosíme o přihlášení den 
předem na  email olga.jarkovska@lesniklubpraminek.cz 
anebo sms na tel. 731523025. Cena pro rodinu je 90 Kč.

Máme volná místa v přírodovědném 
kroužku v Pramínku (středa 14.30–16.hod)

Na kroužku se s dětmi učíme dívat kolem sebe a pozoro-
vat různé broučky, rostliny a  pobytová znamení zvířat. 
Zkoušíme se zaposlouchat do zvuků a rozlišit zpěv ptáčků 
od křiku sojky, nebo krákání krkavce. Využíváme různoro-
dá prostředí v okolí Říčanské hájovny – les, potok, rybník, 
louku. Vysvětlujeme si , jak spolu všechno v přírodě souvisí 
a zkoušíme přijít věcem na kloub jednoduchými pokusy.
Letos jsme už ochutnávali jedlé bobulky, všímali si cho-
vání našich dvou králíků a  naposledy jsme se vypravili 
za babím létem a zkoušeli foukáním rozehřát posledního 
letošního čmeláka.
Těším se na shledanou s vašimi dětmi!

Kateřina Čiháková, lektorka kroužku

HLEDÁME LEKTORKU 
Hledáme do  týmu lektorku na  částečný úvazek (zástup 
za mateřskou dovolenou), nástup leden/únor 2016, výho-
dou vysokoškolské pedagogické vzdělání pro MŠ. 
Více informací na našich stránkách www.lesniklubprami-
nek.cz nebo na tel: 732 662 158, Barbora Smetánková

Mandaly vytvořené  
na lesním rodinném 

dopoledni

Den otevřených dveří v ZŠ Nerudova
Ve čtvrtek 26. 11. 2015, od 8.30 do 11.30 proběhne den otevřených dveří v Základní ško-
le Nerudova, Říčany. Všichni zájemci se mohou seznámit s vybavením školy, budou mít 
možnost nahlédnout do výuky v jednotlivých třídách. Součástí bude jako každoročně malá 
výstavka v rámci začínajícího adventu.
Rádi vás přivítáme!

Ze života škol(ek)
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ADAPTAČNÍ KURZ 
OČIMA 6. A, B, C
S novým školním rokem k nám přišli noví 
žáci i učitelé. Protože jsme se neznali, 
učitelé pro nás připravili adaptační kurz, 
kde jsme se měli stmelit a seznámit 
s novými spolužáky.

Adaptační kurz nám začal v úterý ráno 22. 9. 
a trval do pátku 25. 9. Jeli jsme do rekreačního 
střediska – Lanového parku Želivka.

Dopoledne jsme přijeli do vesnice 
kousek od areálu, odkud nám pracovníci 
rekreačního střediska pomohli se 
zavazadly, my jsme šli pěšky asi kilometr. 
Když jsme dorazili na místo, naše třídní 
učitelky nás rozdělily do chatek, kde jsme 
bydleli většinou po čtyřech. Každá chatička 
si vyrobila svůj vlastní erb. Po obědě 

jsme se seznámili s našimi instruktory 
a s programem na příští dny. První den byly 
pro nás připravené různé seznamovací hry 
a každá třída si také zábavnou hrou vybrala 
svoji instruktorku. Večer jsme nasbírali 
dřevo na táborák a opékali jsme si buřty. 
Po táboráku šla 6. A poslouchat pěkné 
hororové vyprávění paní učitelky Prchalové, 
které pak pokračovalo i další večery.

Když jsme ráno vylezli z vyhřáté postele, 
většina z nás šla na rozcvičku a pak jsme 
pádili na snídani.

Poté jsme se po třídách rozdělili na tři 
skupiny a dověděli jsme se další program. 
Instruktoři a učitelé pro nás připravili 
paintball, lukostřelbu, nízké lanové 
centrum – lezení po provazech, abychom 
mohli jít na očekávanou lanovou dráhu, 
hutututu, síť, kroužek, kde jsme se 

seznamovali, a další stmelovací aktivity. 
Když se setmělo, šli jsme na noční bojovou 
hru do lesa. Nejlepší úkol byla Pavučina, 
která byla velice zábavná a také obtížná.

Třetí den nás konečně čekalo vysoké 
lanové centrum, bumberball, bungee-run 
a na závěr poslední večer disco-karneval, 
který byl také fajn.

Poslední den po snídani jsme si sbalili 
a odjeli autobusem zpět do Říčan.

Adaptační kurz se vydařil a moc se nám líbil. 
Odjeli jsme s dobrým pocitem stmelení třídy 
a zjištěním, že máme super spolužáky i třídní 
učitelky. Chtěli bychom poděkovat našim 
paním učitelkám Prchalové, Pacovské 
a Čásenské za skvěle strávené dny.

Nikola Chrdlová, Markéta Nádvorníková, 
Tereza Bočková, Eliška Krsková, Markéta 
Brodská

VOLBY DO STUDENTSKÉHO 
ZASTUPITELSTVA

Dne 9. 10. 2015 proběhly v naší škole volby 
do městského studentského zastupitelstva. 
To by samo o sobě nebylo nikterak zvláštní 
– zastupitele do městského studentského 
parlamentu jsme v minulosti volili již 
několikrát. To, co bylo na této volbě zcela 
nové, byl její způsob a organizace. Poprvé 

jsme totiž spolupracovali s organizací 
D21 a jejím hlasovacím systémem. 
Po počátečním vychytání „technických“ 
much a naladění systému proběhla volba 
naprosto bez problémů a ve velmi krátkém 
čase (prakticky během velké přestávky). 
Celkem hlasovalo 250 dětí druhého stupně 
naší školy a volit se mohlo ze 16 kandidátů. 
Každý volič mohl rozdat celkem pět hlasů. 
Žáci hlasovali na počítači ve své kmenové 

třídě a svůj hlas verifikovali přiděleným 
kódem. Výborné bylo, že výsledky voleb 
nám byly dodány prakticky obratem. 
Nový způsob si pochvalovali jak voliči, tak 
organizátoři. A jak to tedy u nás dopadlo? 
Do zastupitelstva byli zvoleni: Matěj Horák, 
Marie Šimuničová, Eliška Šubrtová, Jan Mýl 
a Barbora Briššová. Přejeme hodně štěstí 
při jejich práci. L. Prchalová

Na konci minulého školního roku Klára 
Válková, žákyně 6. ročníku, obsadila 
v soutěži jednotlivců

2. místo na krajském kole OVOV 
v Čáslavi.

Svým vysokým bodovým ziskem dosáhla 
i na účast v celostátním kole, které se 
konalo druhý zářijový víkend v Praze 
na stadionu Juliska. Na sportovní klání 
se celkem sjelo 650 dětí, 200 učitelů 
a zastoupeno bylo 180 škol ze všech 
koutů České republiky. Na akci byly 
pozvány české olympijské legendy 
v čele s Věrou Čáslavskou nebo Danou 

Zátopkovou. S organizací vypomáhala 
i policie a armáda ČR. 

Klára během dvou dnů zvládla 10 
sportovních disciplín. Na stupně vítězů 
ve své kategorii – ročník 2003, kde bylo 
zastoupeno 60 dívek, sice nedosáhla, 
ale její výkon a skvělá reprezentace 
naší školy zasluhuje obrovský obdiv 
a pochvalu. O tom, že její výkon byl 
opravdu skvělý, svědčí i přiložená 
fotografie s olympijskými vítězi Šárkou 
Kašpárkovou a Robertem Změlíkem, 
kteří její sportovní datnost velmi chválili.

Zuzana Čásenská

DNE 30. 9. 2015 ZÍSKALA I. ZŠ ŘÍČANY TITUL FAKULTNÍ ŠKOLA PŘÍRO-
DOVĚDECKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE

Šárka Kašpárková – bývalá reprezentantka 
v trojskoku, Klára Válková – nejlepší spor-
tovkyně školy – finále OVOV, Robert Změlík 
– bývalý reprezentant v desetiboji

CELOSTÁTNÍ KOLO ODZNAKU VŠESTRANNOSTI 
OLYMPIJSKÝCH VÍTĚZŮ – OVOV
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Projektový Barevný den
„No co já si vezmu na  sebe? Vždyť já 
nemám nic zeleného?“ řekla ve čtvrtek 
po vyučování smutně žačka čtvrté třídy.
„A  to je takový problém?“ napadne 
mnohé obratem.
Kupodivu ano, protože se v naší škole 
konal v pátek 9.10 projektový Barev-
ný den. Každý ročník má ten den růz-
nou barvu – červenou, žlutou… No 
a na čtvrté třídy vyšla právě ta zelená.
Zelené putování čtvrťáků začalo již 
ve středu, přestože hlavní zelený den 
měl nastat až v  pátek. Vzali jsme si 
vodovky a malovali obrázky inspiro-
vané zelenou barvou. To nebyl žádný 
problém, protože žáci malují rádi.
V  pátek to bylo mnohem náročnější. 
Po  chodbách se ráno pomalu k  učeb-
nám blížily zelené postavičky ve všech 
možných odstínech. I učitel, držící toho 
rána dohled na  chodbě, se předvedl 
v zeleném tričku. Pak začala výuka. Její 
součástí v pátek je i recitace básničky. 
No a proč jenom recitovat? „A když už 

máme tu zelenou, žáci, tak každý bude 
tvořit svoji básničku na téma – zelenou,“ 
uslyšeli žáci. Ve tvářích žáků v tu chvíli 
bylo možné číst jediné: „My a sami psát 
básničku? To snad dělají jen ti pánové 
a  dámy, co píší do  čítanek.“ S  trochou 
nadsázky by se dalo napsat, že v někte-
rých tvářích se objevil nádech zelené 
barvy. No a pak jsme začali tvořit. A ej-
hle, tu se ozval jeden veršík, tu druhý 
veršík, další už měl část básničky… 
a najednou jsme básnili jako o závod.
Zde je malá ukázka některých žákov-
ských básniček, protože komu se ne-
lení, tomu se zelení.

Zelená je barva jara, zelenou má každý rád.
Travička se zazelená, jaro je náš kamarád.
Jablíčka se zelenají, za chvíli nám zčervenají.
(Terezka, 4.B)

Zelená se tráva, na ní se pase kráva.
Zelené je jablíčko, a uvnitř je srdíčko.
(Eliška 4.B) 

Listy stromů než opadají, nádherně se 
zelenají.
Zelený je strom, teď se ozval hrom.
Zelená žába se lekla, velmi rychle utekla.
(Matěj 4.B)

Zprávy ze ZŠ u ŘÍČANSKÉHO LESA

BLENDED-LEARNING
V  prvním pololetí školního roku 
2015/2016 je druhý stupeň naší školy 
a  deset učitelů zapojeno do  projektu 
v rámci výzvy č. 57 Operačního progra-
mu Vzdělávání pro konkurenceschop-
nost. Projekt je zaměřen na Individua-
lizovaný rozvoj ústních komunikačních 
dovedností v  anglickém jazyce s  využi-
tím ICT formou blended-learningu. 
„Co to probůh je?“ řekne si většina ne-
zasvěcených. Ale zapojení žáci a učitelé 
už vědí, že blended-learning je zábava, 
blended-learning je výzva, blended-
-learning je zpestření výuky. Jednoduše 
– blended-learning je in  
Jak takový způsob výuky jazyka vlastně 
vypadá? Na  začátku celého projektu 
si každý žák vyplnil test a  na  základě 
výsledků byla třída zařazena do  jedné 
z úrovní jazyka A1 – C2. A pak už jsme 
mohli začít. Po  přihlášení našel každý 
jedinec ve svém profilu balíček převáza-
ný modrou stuhou a po jeho „rozbalení“ 

soubor lekcí, které má zvládnout. Každá 
lekce obsahuje slovní zásobu, grama-
tiku, poslech a čtení textu s porozumě-
ním. Lekce začíná seznamem slovíček 
(se kterými se pracuje ve všech typech 
cvičení v průběhu celé lekce). Následuje 
několik cvičení na  jejich zapamatování 
– žák si může slovíčka přehrát, může 
je sám vyslovit a nahrát pomocí mikro-
fonu a porovnat svou a původní výslov-
nost, vyplňovat křížovku, přiřazovat 
slovíčka k obrázkům. Další částí lekce je 
gramatika. Nejprve suchý, ale nezbytný 
výklad gramatického jevu, a pak cvičení 
na jeho naučení. I zde jsou zapojeny nej-
různější formy – přetahování, poslech 

a přiřazování správných odpovědí, tvo-
ření vět, tvoření otázek… V  další části 
lekce pracuje žák i  s uceleným textem. 
Text si může přečíst a přehrát, poté plní 
úkoly související s textem – výběr správ-
né odpovědi z několika možností, výběr 
true and false, doplňování věty na zákla-
dě textu a mnoho dalších. Součástí lekce 
pro vyšší úrovně jsou i fráze, které jsou 
pro porozumění anglicky hovořícím 
nezbytné. I zde je celá řada cvičení pro 
jejich zapamatování. Několik posled-
ních cvičení se věnuje opakování všech 
probraných jevů v  lekci a může sloužit 
jako opakovací test.
A výhody? Moderní forma výuky, kte-
rá mladou generaci baví. Žáci mohou 
studovat kdykoliv a odkudkoliv. Pes-
trost cvičení. Když se mi cvičení ne-
povede, mohu ho opakovat, kolikrát 
chci, až získám uspokojivý výsledek. 
Učitel má možnost sledovat vývoj 
každého žáka díky aplikaci, která mu 
umožní vstoupit do profilu žáka.

PODĚKOVÁNÍ
Rádi bychom touto cestou poděkovali 
panu Michalovi Kupčekovi a Petrovi 
Krejčovi z IT oddělení města za vstřícný 
a vysoce profesionální přístup při zpro-
voznění 40 nových notebooků pro uči-
tele a žáky. Díky jejich superrychlému 
uvedení notebooků do života můžeme 
pracovat na projektu blended–learning 
a používat je k tématické a projektové 
výuce. Děkujeme mnohokrát.
Žáci a učitelé ZŠ u Říčanského lesa

Ze života škol(ek)
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Pravěk ve škole
V  měsíci říjnu měli naši 
čtvrťáci, každá třída 
zvlášť, zajímavý sen. 
Ocitli se v  pravěku. 

Na naši školu přijížděla paní Eva Ko-
pecká, která poutavý program připra-
vila. Žáci byli rozděleni do  skupinek, 
každá skupinka dostala pracovní listy 
a  pak to začalo. Na  podlaze se ocitly 
nějaké kuličky, „kameny“ a  plyšová 
zvířátka. Úkolem dětí bylo vše seřadit 
od  předgeologické etapy až po  dobu 
čtvrtohor. Žáci se dozvěděli o utváření 
naší Země, o  moři na  našem území, 

do rukou si mohli vzít a prohlédnout 
prvohorní a  druhohorní zkameněli-
ny, z třetihor si prohlédli uhlí a zjistili, 
kteří živočichové zde žili, například 
opice. Ze čtvrtohor jsme si prohlédli 
mamuta, medvěda – jeho zub, a ptá-
ky. Konečně jsme se dostali k člověku 
a jeho činnosti v krajině, např. obdělá-
vání půdy. Program byl velice zajíma-
vý a děti s chutí pracovaly, objevovaly 
a  seznamovaly se s  dobou až 4600 
milionů let zpět. Aby ruce nezahálely, 
vyrobily si i odlitek trilobita.
První třída měla též program s  paní 
Kopeckou pod názvem „Od  zrníčka 
ke chlebu“. Děti provázel vrabčák Loj-
zík, který se zúčastnil dožínek. Naučil 
poté děti rozlišovat čtyři druhy obilí, 

a co se z něj vyrobí. Žáci vyplňovali pra-
covní list, ke každému druhu obilí si za-
zpívali písničku a některá zrnka mohli 
i ochutnat. Nadšení dětí neznalo konce.
Paní Evě Kopecké patří velký dík 
od pedagogických pracovníků i dětí.

Miroslava Cajthamlová, 
učitelka 4. ročníku

Přípravná třída na ZŠ 
u Říčanského lesa
Ve  školním roce 2016/2017 plánuje 
naše škola otevřít přípravou třídu. 
Třída je vhodně vybavena pomůcka-
mi a  hračkami, děti výukou provede 
zkušená paní učitelka. Výhodou je, že 
mají k  dispozici zázemí celé školy – 
tělocvičny, hřiště, počítačovou nebo 
hudební učebnu. A především – děti 
jsou systematicky připravovány pro 
první třídu.
Přípravné třídy jsou zřizovány pro 
děti v posledním roce před zahájením 
povinné školní docházky, u kterých je 
předpoklad, že zařazení do přípravné 
třídy vyrovná jejich vývoj. Do  pří-
pravné třídy lze nově zařadit i děti bez 
sociálního znevýhodnění, podmín-
kou však je, že školské poradenské 
zařízení zařazení do  přípravné třídy 
doporučí. Přednostně se přijímají 

děti s  povoleným odkladem povinné 
školní docházky. 
O  zařazování dětí do  přípravné tří-
dy základní školy rozhoduje ředitel 
školy na žádost zákonného zástupce 
dítěte a na základě písemného dopo-
ručení školského poradenského zaří-
zení, které k žádosti přiloží zákonný 
zástupce. Minimální počet dětí v pří-
pravné třídě je 10, maximální 15.
Obsah vzdělávání v  přípravné třídě 
je součástí školního vzdělávacího 
programu školy. Časový rozsah vzdě-

lávání v přípravné třídě je určen po-
čtem vyučovacích hodin stanovených 
pro 1. ročník. Děti přípravné třídy 
mohou navštěvovat školní družinu 
a mohou se stravovat ve školní jídel-
ně za  stejných podmínek jako žáci 
základní školy. 

POZVÁNKA
LAMPIONOVÝ PRŮVOD

Zveme děti a rodiče na lampionový 
průvod. Půjdeme od školy k Jůrečku, 

kde vypustíme vodní lampiony 
(k zakoupení ve škole před akcí)

Kdy: 12.11. 17.00–18.00
Kde: výchozí bod – budova školy 

Rezervace vodních lampionů:
volejte: 723 102 429, 323 666 546 

nebo pište do 9. 11. 2015 na: 
zuzana.pacalova@zs.ricany.cz

Berušky z Bezručky 
na startu nového 
školního roku
Taneční skupina Berušky z Bezručky 
ani v loňském školním roce nezahále-
la. Vystupovala na mnoha kulturních 
a  školních akcích nejen v  Říčanech, 
ale i  v  blízkém okolí. Tradičně také 
na  plese naší školy ZŠ Bezručova, 
na dětském karnevale ve Struhařově, 
na Dětském dnu v Říčanech atd.

Kromě pravidelných tréninků skupi-
na vyjíždí dvakrát ročně na  soustře-
dění, kde se pilně připravuje na  svá 
vystoupení.
Mažoretky Berušky z  Bezručky na-
vázaly úzkou spolupráci s proslulým 
hudebním tělesem Městkou hudbou 
Františka Kmocha z  Kolína pod ve-
dením Miloslava Bulína, s nimiž vy-
stupují na  jejich hudebních akcích. 
Velkou ctí pro ně bylo společné vy-
stoupení ve  Valdštejnské zahradě, 

Bezručovka
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kde obě skupiny zahajovaly Kulturní 
léto  v  Senátu ČR pod záštitou sená-
torky Emilie Třískové.
Mažoretky reprezentují ZŠ Bezručo-
va a město Říčany na mezinárodním 
festivalu dechových hudeb Kmochův 
Kolín. Tradičně se při tomto festivalu 
pořádá soutěž Miss mažoretka. Již 
po  dvakrát přivezly domů do  Říčan 
Miss mažoretku v kategorii kadet. 
A  co letos? Legrace, zábava, ale také 
tvrdý trénink a disciplína, to jsou ma-

žoretky Berušky z  Bezručky. Zde se 
dívky učí týmovému cítění, rozvíjí po-
hybovou koordinaci, rytmus, učí se zá-
kladním tanečním krokům s mažoret-
skou hůlkou a připravují se na veřejná 
vystoupení. Zážitky a  zkušenosti na-
sbírané z veřejných vystoupení a nové 
kamarádky jim nikdo nevezme. Velký 
dík patří všem rodičům a  přátelům 
mažoretek, kteří děvčata podporují 
v mažoretkovém sportu a v neposlední 
řadě vedení školy, které mažoretkám 

umožňuje perfektní zázemí v přípravě 
na výše uvedená vystoupení. Mažoret-
ky jistě uvidíte na  akcích školy i  v  le-
tošním školním roce a  i  na  některých 
kulturních akcích nejen v městě Říča-
ny, ale i v blízkém či vzdálenějším okolí. 
Chceš se stát mažoretkou? 
Zájemci napište na  mail: berusky-
zbezrucky@seznam.cz 
Těšíme se na vás! 

trenérky Eva Dvořáková  
a Jana Mrázková

D21 již podruhé
Naše škola si pomalu 
zvyká na  nový trend 
v  hlasování o  věcech 
týkajících se školy.
Již podruhé použili 

žáci pro vyjádření svých názorů hlaso-
vací systém D21. Tentokrát naši žáci 
rozhodovali o zástupcích do městské-
ho žákovského zastupitelstva.
Žákovské zastupitelstvo je skupina 
dětí složená ze zástupců všech ří-
čanských škol. Smyslem práce Žá-
kovského zastupitelstva je dozvě-
dět se o  práci města a  městského 
úřadu, naučit se zajímat se o svoje 
město, sousedy, život kolem sebe, 
komunikovat o  věcech veřejných 
(myšleno obecně), seznámit se 
blíže s  procesem práce městského 

zastupitelstva, rozhodovacích pro-
cesech apod. V neposlední řadě se 
děti naučí samostatně organizovat, 
rozhodovat se, spolupracovat a na-
kládat se svěřenými prostředky.
A jak to vše probíhalo?
Nejprve proběhly třídní volby, z nichž 
vzešli kandidáti pro školní kolo voleb.
Poté byla sestavena školní kandidátka. 
Kandidáti si připravili svá volební hesla 
a byla vytvořena fotogalerie kandidátů. 
Žáci měli týden na to, aby si 
promysleli svou volbu.
9. října proběhly samotné volby. Le-
tos novým způsobem. Děti hlasovaly 
s použitím tabletů, tedy elektronicky.
Žáci k volbám přistupovali 
zodpovědně. Své favority měli 
promyšlené. Řada kandidátů vyhrála 
díky svým trefným volebním heslům.

Akce byla bezesporu přínosná a spl-
nila řadu cílů:
– žáci zvolili ty, o kterých jsou 
přesvědčení, že jsou těmi nejlepšími 
zástupci školy,
– získali představu o volebním systému,
– pracovali s moderními 
komunikačními technologiemi.

Marie Lejčková, ředitelka školy

Úvodní slovo ředitelky 
školy Anny Martinkové

Vážení přátelé, 
naše gymná- 
zium slaví právě 
v  těchto měsí-
cích 65. výročí 
svého otevření. 
Z  hlediska lid-
ského života 
jde o věk, kdy se 

odchází do důchodu. V případě školy 
je tomu zcela jinak. Ten, kdo prochá-
zí Komenského náměstí, může vidět 
naši budovu omlazenou a  v  novém 
kabátě. Původní dřevěná okna (pro 

zajímavost šlo o  3,5 km dlouhou 
řadu) byla vyměněna za  moderní 
plastová, budova byla zateplena tak, 
aby vyhověla evropským normám, 
a  nová omítka esteticky pozvedla 
celkový vzhled. Pravdou je, že reali-
zace projektu byla více než náročná 
a komplikovaná. 
U  rekonstrukce takovéhoto rozsahu 
je obvyklé, že dochází k  vynuceným 
změnám oproti původní projekto-
vé dokumentaci. To s  sebou ovšem 
nese mnoho práce navíc, která si vy-
žádala můj čas a  energii. Jednalo se 
například o koordinaci činností zho-
tovitele, když nebyl dodržen časový 
harmonogram, nebo včasné předklá-

dání změnových listů stavby. Důle-
žité také bylo ohlídat, aby jednání se 
všemi zúčastněnými stranami probí-
hala v souladu se zákony a nebylo tím 
ohroženo čerpání dotace u  Státního 
fondu životního prostředí. Proto byl 
na  všech jednáních přítomen právní 
zástupce, který nyní dohlíží společ-
ně s  technickým dozorem investora 
a  pověřenými zástupci zřizovate-
le (Středočeský kraj a  Rada kraje) 
na dokončování projektu a na průběh 
oprav objevených nedostatků.
Začátek školního roku byl tedy po-
někud netradiční. Třídy se v  prvním 
týdnu rozjely na  exkurze jak po  Če-
chách, tak i  za  hranice, jak můžete 

Ze života škol(ek)
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Týden exkurzí

Důležitou součástí výuky na  našem 
gymnáziu jsou pravidelné čtvrtletní 
exkurze. Studenti při nich navštěvují 
zajímavá místa a rozšiřují si tak vědo-
mosti ze školních lavic o  zkušenosti 
z praxe. V letošním roce se z organi-
začních důvodů uskutečnily všechny 
plánované exkurze v  týdnu od  15. 
do  18. září. To ale rozhodně nebylo 
na  škodu. Díky krásnému slunečné-
mu počasí si totiž studenti vedle nově 
nabytých poznatků užili i příjemného 
rozptýlení od  někdy jednotvárného 
běhu školního roku.
A kam že se to žáci naší školy vlastně 
podívali? Každá třída měla s ohledem 
na právě probíranou látku a věk žáků 
připravený jiný program. Ti mladší 
vyrazili např. do  německých Dráž-
ďan, říčanského muzea, Štefániko-
vy  hvězdárny   na  pražském  Petříně, 
Mořského světa v  pražských Hole-
šovicích či Botanické a  Zoologické 
zahrady v Troji. Starší studenti si pak 
měli možnost prohlédnout pivovary 
ve Velkých Popovicích a U Fleků, Mu-
zeum Karlova mostu a  Muzeum hl. 
města Prahy, Hrdličkovo a  Chlupá-
čovo muzeum na  PřF UK, Muzeum 
Kampa, Muzeum policie v Praze, Sta-
roměstskou radnici, Evropský dům, 
Pražský hrad, jadernou elektrárnu 
Temelín, vodní elektrárnu Štěchovi-
ce, Památník národního písemnictví 
a  oboru Hvězda, Trčkovskou galerii 
a galerii U Bílého jednorožce, říčan-
ský kostel s ukázkou varhanní hudby, 
ondřejovskou hvězdárnu s největším 

zrcadlovým dalekohledem v ČR nebo 
Technické muzeum v Praze.
Týden exkurzí se tak nakonec stal pří-
jemným vstupem do nového školního 
roku a snad žákům pomohl uvědomit 
si, že to, co se nyní ve škole učí, jed-
nou v praxi skutečně použijí.

F. Kůstka, oktáva

Výlet do Drážďan  
– To nevymyslíš…

Byl čtvrtek, den před odjezdem do Dráž-
ďan, a my jsme se na výlet samozřejmě 
všichni těšili. Když jsem odpoledne do-
razil domů, všechno se zhroutilo.
Začal jsem si chystat věci do batohu 
a  poprosil jsem tátu o  svůj cestov-
ní pas. Sebevědomě pro něj zamířil 
a sáhl do police, nebyl tam. Po chví-
li hledání jsme zavolali mámě a  tu 
napadlo, že možná zůstal po  prázd-
ninách u  babičky. Opravdu to tak 
bylo a já jsem začal ztrácet naději, že 
do nějakých Drážďan pojedu. Babič-
ka je totiž z  Moravy. Táta zjišťoval, 
jestli by se dal poslat vlakem, jenže 
to nešlo. Nakonec se s babičkou do-
mluvil, že pas pošle zabalený v knížce 
po  průvodčím. Protože však na  Mo-
ravě stojí onen vlak jen chvíli, vnutil 
tatínek záhadnou knihu náhodné pa-
sažérce, protože průvodčího nestihl 
najít. Paní dostala naše telefonní čís-
lo a my zase ememeskou její fotogra-
fii. Vypadalo to, že už půjde všechno 
hladce. Rychlík měl do Prahy dorazit 
kolem jedenácté hodiny večer, a  tak 
táta vyrazil směr Hlavní nádraží Pra-

ha. Jenže po cestě vlak někoho srazil! 
Do  Prahy přijel až ve  čtyři hodiny 
ráno. 
Když jsem ráno otevřel oči, pas čekal 
na  stole a  já jsem mohl jet. A  výlet 
za to stál!

K. Dorňák, Kvarta 

Drážďany! Ještě pořád mě bolí nohy 
z  těch nekonečných schodů jednoho 
z místních kostelů, které musela naše 
třída překonat, aby měla možnost 
podívat se na  město z  výšky. Byl to 
opravdu překrásný zážitek. Ale asi 
bych měla začít úplně od začátku.
Poté, co si každý žák kvarty zajistil 
cestovní pas (a že to nebylo vůbec jed-
noduché!), mohlo se konečně v pátek 
18. 9. vyrazit vlakem do  Německa. 
Po  příjezdu v  dopoledních hodinách 
jsme zamířili rovnou do DEUTCHES 
HYGIENE – MUSEUM. Naše před-
stavy se točily kolem výstavy zubních 
kartáčků až k výstavě záchodů, nevě-
děli jsme, co si pod takovým muzeem 
představit. Nakonec nás ale všechny 
mile překvapilo, co jsme viděli. Mu-
zeum bylo veliké, rozdělené do něko-
lika částí, z  nichž se jedna věnovala 
například jídlu a  pití, další životu 
a  umírání a  jedna dokonce pohybu 
a to ještě rozhodně není všechno!
Po krátké přestávce na oběd a nezbytné 
fotodokumentaci jsme pokračovali pro-
hlídkou města a  pár místních kostelů, 
mezi kterými byl například i  Frauen-
kirche. Kostel, který byl sice v minulos-
ti zničen, ale stojí zde dodnes! Nejsou 
v tom však žádná kouzla, pouze šikovní 
architekti, kteří jej pomocí, možná troš-
ku kouzelné, techniky znova postavili.
Na našem výletě nechyběl samozřej-
mě ani krátký rozchod, po  kterém 
jsme se všichni mohli zase spokojeně 
vrátit domů.
Závěrem chci za  výlet poděkovat 
a myslím, že mluvím za všechny, když 
řeknu, že jsme si to moc užili. 

L. Píryová, kvarta

vidět v tomto vydání Kurýru. Studen-
ti byli takovou změnou a prodlouže-
nými prázdninami potěšeni, rodiče 

se naopak museli obrnit větší trpěli-
vostí. 
Věřím, že se podaří v co možná nejkrat-

ší době práce dotáhnout do  zdárného 
konce a  naše zmodernizovaná škola 
vykročí do dalších let s novou energií. 

Začátek školního roku aneb „Týden exkurzí“
Začátek letošního školního roku byl pro mnohé studenty velmi příjemný. Nejen proto, že byl o několik dní posunut, ale byl 
pojat zcela netradičně formou týdne exkurzí. Jak hodnotili žáci tuto skutečnost, je popsáno v následujících článcích. dř
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Říčanská naučná 
stezka aneb okolí 
Říčan, jak ho neznáte

V  průběhu prázdnin naši studenti 
často navštěvují vzdálené země a ob-
čas se stává, že neznají dobře okolí 
svého bydliště. V  úterý 15.9. jsme 
se proto se studenty 2. A  vypravili 
na Říčanskou naučnou stezku s cílem 
ukázat, že i bezprostřední okolí mís-
ta, kde žijí, může být zajímavé. Bě-
hem cesty dlouhé asi 11 km studenti 
plnili úkoly z biologie, dějepisu a ze-
měpisu a na závěr dostali za úkol na-
psat zprávu o celé akci v angličtině.
Věřím, že mnohé nově získané po-
znatky budou moci využít při dalším 
studiu všech uvedených předmětů 
a  zejména za  dva roky při skládání 
maturitní zkoušky.

J. Stiborová

Jazykově poznávací 
zájezd do Skotska 
a na Orkneje
Začátek školního roku byl pro někte-
ré studenty vyšších ročníků zpestřen 
zahraničním jazykově – poznávacím 
zájezdem, který nenásilnou formou 
poskytoval jak přírodovědné informa-
ce – např. průzkum mořského pobřeží; 

biodiverzita – vřesoviště, rašeliniště; 
ptačí rezervace Dunkeld; národní park 
Caingorm; fjordy a  jezero LochNess; 
ekologie Skotska a Orknejských ostro-
vů – tuleni a papuchalkové, tak pozná-
ní nejvýznamnějších kulturně historic-
kých lokalit – např. neolitická vesnice 
Skara Brae; pevnost Fort George; Had-
riánův val; prehistorické menhiry. 
Studenti se seznámili i s výrobním pro-
cesem skotské whisky a  měli možnost 
navštívit manufakturu na  výrobu skot-
ských kiltů. Technicky nadaní se kocha-
li systémem zdymadel Kaledonského 
kanálu, sportovcům zase srdéčko za-
plesalo v  Glasgow. Milovníci královské 
rodiny se zaujetím poslouchali výklad 
londýnských průvodců, kteří je sezná-
mili s množstvím historických fakt a zají-
mavostí. A při všech aktivitách si všichni 
tříbili i  svoji angličtinu. Zájezd byl za-
měřen rovněž na  zdokonalení jazykové 
způsobilosti žáků – žáci byli i  testováni 
a dobře spolupracovali i s rodilými prů-
vodci např. při exkurzi do výrobny skot-
ské whisky či při návštěvě výrobny kiltů 
a prohlídce významných míst v Londýně 
a v Edinburgu. Významným zpestřením 
našeho pobytu ve  Skotsku byla také 
schůzka s generálním honorárním kon-
zulem ČR dr. Paulem Millarem.
Cílem této zahraniční akce bylo nejen 
zdokonalování jazykových dovedností 
a poznání přírody a historie Skotska, 
ale rovněž rozvoj a  posílení přátel-
ských vztahů mezi studenty. A  jsme 
přesvědčeni, že zájezd byl po  všech 
stránkách úspěšný a že na něj studenti 
budou rádi vzpomínat. dř,iz

Střípky z adaptačního 
kurzu 
21. září vyrazili studenti 1. ročníků 
na třídenní adaptační kurz, který probí-
hal ve Zbraslavicích u Kutné Hory. Kurz 
byl naplněn rozličnými seznamovacími 
i  problémovými aktivitami a  zakončen 
stavbou voru a společnou plavbou s tříd-
ními profesorkami, pro většinu studen-
tů jeden z  mnoha neopakovatelných 
a nezapomenutelných zážitků…
„Věřte mi, že jsme si to opravdu užíva-
li. Ne jenom při volných chvílích, ale 
i při hrách… Většina her byla založená 
hlavně na  týmové práci. Čekaly nás 
překážky a problémy a mělo se ukázat, 
zda si s nimi dokážeme poradit. Jestli 

se umíme dohodnout na  společném 
řešení… Do Zbraslavic přijel autobus 
s prváky, zpátky odjel ucelený kolek-
tiv, který se nebojí a je schopen se po-
stavit sebevětšímu problému…“ 

T. Mondschein, 1.A

„Od prvního okamžiku jsme začali bu-
dovat pomyslnou „půdu,“ na  které se 
v  průběhu času budou dít velké věci. 
Každá aktivita nám dala něco jiného: 
důvěru, poznání se, oporu, komuni-
kaci s druhými, zábavu, pochopení, aj. 
Jsem moc vděčná za ty tři dny a trou-
fám si říct, že budeme dobrá parta, kte-
rá se vrátila zpátky do Říčan…“ 

M. Trtková, 1.A

Středočeské kolo 
Ekologické olympiády
Družstvo sextánů ve složení M. Barták, 
E. Havlíčková a  A. Tichá reprezento-
valo 25. – 26. 9. 2015 naše gymnázi-
um ve  středočeském kole Ekologické 
olympiády, jehož ústředním tématem 
byl „Sport, rekreační aktivity a ochrana 
přírody“. Po dobu dvou dnů se tříčlenné 
týmy studentů v Podblanickém ekocent-
ru ve Vlašimi utkaly ve dvou praktických 
a dvou teoretických úlohách, ve kterých 
měli studenti za úkol zapojit nejen svou 
paměť, ale také logické uvažovaní, pre-
zentační dovednosti a praktickou zruč-
nost. V  konkurenci dalších dvanácti 
družstev z  celého Středočeského kraje 
naše družstvo, uspělo a  obsadilo šesté 
místo. Blahopřejeme!  dř

Poděkování
Rádi bychom poděkovali Městu Říča-
ny, zejména  H. Špačkové za  pomoc 
naší škole v  nelehké situaci, ve  které 
jsme se ocitli na  začátku školního 
roku. Díky vstřícnému postoji Města 
Říčany jsme mohli zahájit nový školní 
rok v  prostorách Městského kultur-
ního střediska a využít prostory staré 
radnice pro pedagogické porady.

Ze života škol(ek)
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Ze života škol(ek)

Základní umělecká škola v Říčanech vás 
již tradičně zve na pravidelné akce, které 
pořádá nebo na kterých se spolupodílí.

NA CO BUDU HRÁT?
Koncert pro všechny děti a  jejich ro-
diče, kteří mají zájem o  hru na  něja-
ký hudební nástroj. Na  neformálním 
koncertě se děti hravou formou sezná-
ní se všemi nástroji, které na naší škole 
vyučujeme. V programu vystoupí malí 
i velcí muzikanti a na drobných sklad-
bičkách předvedou, jak se hudební 
nástroj ovládá a děti i rodiče uvidí, že 
už i velmi malí muzikanti umí zahrát 
na své nástroje pěknou písničku.
Koncert proběhne 11. 11. 2015. 
od  17.30 v  kapli dětské léčebny 
v Olivovně. 

XIII. Adventní 
prozpěvování

Již tradičně Vás zveme na  koncerty 
Adventního prozpěvování, které v le-
tošním roce pořádáme ve spolupráci 
s Městem Říčany. Začneme netradič-
ně, již před první adventní nedělí.
Zahájíme v  pátek 27.11. v  19.00 
hodin v Galerii Kotelna. Na předad-
ventním zastavení v  galerii vystoupí 
pěvecký sbor Urban Ladies a  Ko-
morní orchestr ZUŠ Říčany, pod 
taktovkou Josefa Brázdy. Přiďte si 
poslechnout klasický repertoár a na-
laďte se do adventní nálady.
Pokračovat budeme již tradičně Ad-
ventním prozpěvováním na  první 
adventní neděli v 17.00 v KC Labuť 
a v 18.00 na náměstí v Říčanech, kde 
společně rozsvítíme vánoční strom.
Program pro tento večer bude zce-
la v  duchu říčanských dětí. Do  KC 
Labuť a na náměstí připraví program 
děti a pedagogové z  říčanských škol 
s rozšířenou výukou hudební výchovy 
– MŠ Čtyřlístek, ZŠ Bezručova a ZUŠ 

Říčany. Jako vždy vystoupí droboti-
na z  Mikeše, zazní fanfáry v  podání 
žesťového souboru ze ZUŠ a nebude 
chybět ani společné zpívání, které 
pro vás společně připravujeme. Těší-
me se, že se vám bude program líbit!
A v předposledním koncertu dáme slo-
vo mladým umělcům. Zazní repríza 
programu, který pořádá Pražská kon-
zervatoř a který se nazývá Jak z hvězdi-
ček rostou hvězdy. V tomto programu 
účinkují mladí nadějní umělci, kteří stu-
dují na pražské konzervatoři a kteří mají 
za sebou již nějaké významné úspěchy. 
Do  tohoto programu byla zařazena 
i  naše bývalá žákyně, nyní studentka 
na  HAMU v  Praze klavíristka Marké-
ta Sinkulová a  její houslová kolegyně 
Markéta Dominikusová. Děvčata 
spolu utvořila duo a společně vystupují 
na  koncertech. Zahrají skladby od  A.
Dvořáka, J. Suka a  B. Smetany. Kon-
cert proběhne v  pondělí 30. 11. 2015 
od 19.00 v sále ZUŠ Říčany.

Závěrečný koncert bude Mikulášský, 
ale ten proběhne až 7. prosince.
Vstupné bude jako vždy dobrovolné 
a půjde na konto sbírky Pomozte dětem.
Děkujeme městu Říčany za  finanční 
podporu celé akce.
Přijďte si poslechnout některý z  na-
šich koncertů, těšíme se na vaši účast.

Iveta Sinkulová
ředitelka ZUŠ Říčany

Novinky a pozvánky ze ZUŠ Říčany
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Mezi námi

Po  desítkách let nesvobody se 
v  roce 1990 konaly v  Českoslo-
vensku první demokratické vol-
by. Po  červnových parlamentních 
volbách se na  podzim uskutečnily 
také ty komunální. I pro obyvatele 
Říčan byl 24. listopad 1990 dnem, 
kterým vrcholila revoluce, počína-
jící v listopadu 1989.
Byl to ten rok, kdy se náměstí a uli-
ce vrátily k původním názvům, nebo 
dostaly jiná jména. Na návrh občanů 
Rada (tehdy ještě) Městského ná-
rodního výboru v  Říčanech rozhod-
la, že se náměstí Rudé armády opět 
jmenuje Masarykovo náměstí, Mar-
xova ulice se změnila na  Olivovu, 
Zápotockého ulice na  Smiřických, 
Nejedlého ulice na  Štefánikovu, uli-
ce 25. února na Širokou, Kalininova 
ulice na  Táborskou, ulice Obránců 
míru na  Černokosteleckou, Lenino-
va ulice na  Eduarda Beneše, ulice 
Engelsova a  Olbrachtova na  Roose-
veltovu. Nově se přejmenovala ulice 
Gottwaldova na  ulici 17. listopadu 
a Švermova ulice nese jméno Milady 
Horákové.
V  podzimních volbách, kdy říčanští 
občané volili třicet členů do městské-
ho zastupitelstva, měli možnost volby 

z  těchto stran a  hnutí: Českosloven-
ská strana zemědělská; Demokra-
tická unie zdraví a  sportu; Politické 
hnutí členů JZD; Komunistická 
strana Československa; koalice Čes-
koslovenské strany lidové, Národně 
sociální strany, Svobodné rolnické 
strany a  Republikánské strany čsl. 
venkova; Občanské fórum; Repub-
likánská unie – Svobodný blok; ko-
alice Strany zelených a  nezávislých 
kandidátů; Sdružení nezávislých 
kandidátů Kavčí skála; Českosloven-
ská sociální demokracie.
Ve volbách zvítězilo Občanské fórum 
(obsadilo 14 křesel v zastupitelstvu) 
a utvořilo koalici se sdružením ČSL, 

NSS, SRS a  RSČV (6 křesel). 
Tři křesla získala Strana zele-
ných a  nezávislých kandidátů, 
po  dvou křeslech měly Demo-
kratická unie zdraví a  sportu 
a  KSČM. Po  jednom křesle 
získaly Sdružení nezávislých 
kandidátů Kavčí skála, Česko-
slovenská sociální demokracie 
a  Republikánská unie – Svo-
bodný blok.
Ve čtvrtek 6. prosince 1990 v 19 
hodin se v Městském kulturním 
středisku Říčany (dnešní KC 
Labuť) konala ustavující schůze 
městského zastupitelstva. Ří-
zení se ujal jeho nejstarší člen, 
Dalibor Hofta. Členové zastu-
pitelstva tehdy volili starostu, 
jeho zástupce a jednotlivé členy 
Rady městského úřadu veřejně. 
Starostou byl zvolen Jaromír 
Jech, místostarostou Dalibor 

Hofta, tajemníkem městského úřa-
du byl jmenován Zdeněk Vosecký. 
Radu městského zastupitelstva utvo-
řili vedle starosty a jeho zástupce tito 
členové: Karel Stanslický, Jiří Černo-
horský, Karel Pokorný, Pavel Král, 
František Vrba, Bohumil Řehák, Jo-
sef Kupec a Václav Beneš.
Nově zvolený starosta Říčan na usta-
vujícím zasedání zastupitelstva mj. 
řekl: „Mou první povinností je po-
děkovat nám, občanům Říčan za  to, 
že jsme se dostavili k  volbám v  počtu 
dávajícím najevo náš zájem o  město. 
Pro všechny strany a hnutí mající před 
očima špatnost minulé doby to bylo 
první hmatatelné ocenění ročního úsilí 
o  přeměnu beznaděje v  naději.“ Jaro-
mír Jech připomněl posledního svo-
bodně zvoleného říčanského starostu 
Jindřicha Hoftu, který byl v roce 1948 
násilím přinucen opustit svůj úřad. 
Po  letech totality první svobodně 
zvolený starosta zažíval nevypočita-
telné řízení osudu, když skládal slib 
do  rukou Hoftova syna: „Jako bych 
tímto stiskem podával ruku i  svému 
předchůdci, navazoval na dávné tradi-
ce, měl možnost stisknout ruku před-
válečné demokracii.“
První schůze Rady města Říčany za-
čala 12. 12. ve 12 hodin. V Říčanech 
se v  počátku devadesátých let poda-
řilo zastavit stavbu obrovské věznice, 
zahájit stavbu DPS Senior nebo pří-
stavbu ZŠ Bezručova.

Renata Skalošová
s využitím archivu Muzea Říčany, 

městské kroniky a dobových nahrávek 
městského rozhlasuPodoba městského věstníku na podzim 1990

Říčanských 25 let 
svobody
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NEOBYČEJNÍ OBČANÉ ŘÍČAN /34
Vzpomínky Dalibora Hofty
Už delší dobu jsem se chtěl porozhléd-
nout v  Centru Na  Fialce. V  pěkném 
podzimním dopoledni jsme se tam 
setkali s  Renatou Skalošovou, která 
zapisuje mé vzpomínky, a  společně se 
po  centru prošli. Má průvodkyně mi 
prostory ukázala a co mi zrak dovolil, 
žasl jsem, jaké nádherné zařízení ko-
nečně v Říčanech máme.
Vyšli jsme si pak ještě k několika do-
mům spojeným s příběhy zajímavých 
lidí. V  Sokolské ulici, brzy za  zatáč-
kou, stojí dům spjatý s  osudy pana 
Plischeka. Urostlý a  dobromyslně 
vyhlížející pán, původem Rakušan, 
za války nikomu neublížil, ale lidé se 
ho báli. V květnu 1945 se tento strach 
nepěkně projevil v  touze po  odpla-
tě. Došlo i  na  rabování domu – už 
jsem o něm psal v Kurýru č. 5/ 2011. 
Po  levé straně jsme míjeli sokolské 
cvičiště: tady jsme jako kluci závodili 
v běžeckých drahách, skákali do výš-
ky, nacvičovali prostná na  slet. Na-
proti tenisovým kurtům se na  rohu 
Sokolské a Štefánikovy nachází vilka, 
kde bydlel Bohumil Barták, drogis-
ta z  náměstí a  vážený občan mno-
ha zájmů a  dovedností. Jeho směs 
do perníku (Bartákův medovec) byla 
známá po celém okrese. Dokázal ale 
namíchat například i  lepidlo na  sklo 
nebo kůži. Do  naší truhlářské dílny 
dodával mořidlo na dřevo – to z bu-
kového dřeva dovedlo vytvořit ořech. 
Jeho snímky Říčan patří k důležitým 
dokumentům historie.
Přešli jsme Štefánikovu ulici a  ocitli 
jsme se u bývalého sokolského biogra-
fu, v jehož zachovalé a opravené části 
dnes sokolové zase cvičí a působí zde 
taneční klub. Za okupace byla činnost 
Sokola zakázána a v této budově se ob-
jevil německý správce. Ten se snad ak-
tivně podílel na krutých výsleších, kte-
ré se zde odehrávaly a o nichž se mezi 
lidmi vědělo. Když byl jedné podzimní 
noci zatčen můj otec, po  prohlídce 
bytu ho odvezli tatrou osmičkou. In-
stinktivně jsme s  maminkou běželi 
k biografu. U vstupních schodů jsme 
skutečně tatrovku zahlédli a  scho-
vali jsme se za roh. Asi po půlhodině 

vyšli dva muži v  kožených kabátech 
a vlekli otce zase do auta. Za nimi šli 
šofér a místní udavač Hynek, který byl 
německými úřady jmenován vládním 
komisařem, de facto starostou měs-
ta, téměř až do konce války. Vůz odjel 
směrem Praha a  my jsme se smutně 
vraceli domů…
Na protější straně ulice stojí dům vy-
stavěný za  starosty Čížka hlavně pro 
městské úředníky. Za rohem, v Jirás-
kově ulici, najdete stejný obecní dům. 
Zůstaňme už v  Jiráskově ulici. V  její 
horní části stojí půvabná vilka „Věra“. 
Žili zde Steindlerovi, podle vyprávění 
sousedů velice hodní lidé. Děti ze sou-
sedství znaly jejich upravenou zahrád-
ku se zeleninou a jahodami a sem tam 
od nich dostaly něco dobrého na zub. 
Paní Ludmila Steindlerová praco-
vala jako zdravotní sestra. Její muž 
měl vedle domu autoopravnu a  když 
zemřel, pronajal si dílnu pan Skle-
nář. Spravoval traktory a zemědělské 
stroje, ale i  automobily, tenkrát v  Ří-
čanech vzácné. Dcera Sklenářových, 
milá a  družná Milena, hrávala hlav-
ní role mladých žen v  dramatickém 
spolku SSC. Dostala přízvisko Milena 
Sklenářová-Malá. (Divadelní znalci 
vědí, že Otýlie Sklenářová-Malá pa-
třila k  ansámblu Národního divadla 

přelomu 19. a 20. století.) Steindlero-
vi měli dva syny. Pavel se po válce stal 
národním správcem karlovarského 
podniku, ve  kterém se pekly lázeň-
ské oplatky. Podnik zmodernizoval 
a po komunistickém puči utekl do za-
hraničí, kde pracoval v řadě restaurací 
a  mnohé z  nich vedl. Kuchařskému 
umění se učil také v  Paříži. Začínal 
v Anglii, technologie a recept na oplat-
ky mu tam umožnily existenci. O jeho 
bratrovi Jiřím jsem slyšel, že se stal 
důstojníkem na Slovensku.
V  Londýně se Pavel Steindler potkal 
s krasobruslařkou Alenou Vrzáňovou. 
Našli v sobě zalíbení a v roce 1969 se 
vzali. Kvůli Alenině kariéře se manželé 
přestěhovali do New Yorku. Pod jmé-
nem Aja Zanova působila v  ledních 
revue Ice Follies a Ice Capades. Bydleli 
na  Manhattanu ve  čtvrti Upper East 
Side a  o  několik bloků níže založili 
a vedli známé restaurace, Duck Joint 
a  později Czech Pavilion. Mezi hosty 
se vystřídala řada význačných umělců 
jako Frank Sinatra nebo Andy War-
hol, přicházeli Trumpovi, newyorští 
politici i světoví sportovci. Paul Stein-
dler zemřel uprostřed plánů s  další 
restaurací v roce 1983 ve věku 62 let.
Příště se vydáme Nerudovou ulicí 
zpátky k Fialce.

Takto naše město vyfotografoval Bohumil Barták v roce 1894.
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Festival řemesel a Jablečné slavnosti 
V sobotu 3. října se 
uskutečnil 5. roč-
ník Festivalu ře-
mesel a jablečných 
slavností ve Stran-
čicích. Připraveny 
byly ochutnávky 
různých odrůd 

jablek, proběhla i  populární soutěž 
o  nejlepší jablečný zákusek. Bohatý 
řemeslný trh doplňovaly tvořivé díl-
ničky pro děti a program na pódiu. 
Více než 60 stánků nabízelo přede-
vším regionální výrobky místních či 
přespolních řemeslníků. 
Řemeslný trh doplňovaly tvořivé díl-
ničky, které byly neustále v  obležení 
dětí, které uplatnily svou šikovnost 
např. při malování na kameny, ve vý-
tvarných dílnách, při drátování či le-
pení mozaiky. 
Velký jablečný stan skýtal během ce-
lodenního veselí 11 různých odrůd 
jablek od  místních sadařů. Každý 
mohl ochutnat a zapojit se do výběru 
nejlepší letošní odrůdy a  poradit se 
s  pomologem Ing.  Ptáčkem o  vlast-
ních jablíčkách ze zahrádky. O  nej-
lepší jablečný zákusek letos soutě-

žily pekárenské provozovny z  Prahy 
a  Středočeského kraje. „Na  prvním 
místě se umístil andělský jablečno-
-mrkvovo-ořechový koláč z  kavár-
ny ,Posezení u  Andělky, ve  Velkých 
Popovicích“ uvedla za  organizátory 
paní Hana Jarošová. Nejlepší jableč-
nou odrůdou byla návštěvníky zvo-
lena odrůda Gala.  Bohatý program 
na pódiu celý den přitahoval velikou 
pozornost, nejvíce zaujala přehlídka 

retro šatů ve stylu 50. let ze svojetic-
kého ateliéru Mia Bella. Šaty různých 
vzorů i  střihů si oblékly dámy z  řad 
organizátorů akce i další zájemkyně. 

„Letošní ročník byl tím nejlepším 
v historii celé akce. Tolik návštěvní-
ků jsme ani nečekali. Ukázalo se, že 

Říčansko má co nabídnout a jsme 
rádi, že všichni odcházeli s úsměvem 
na tváři,“ prohlásila Pavlína Filková, 

ředitelka MAS Říčansko

S přicházejícím podzimním počasím 
se uskutečnil ve dnech 9. – 11. října 
2015 v Olivově dětské léčebně v Ří-
čanech originální Pěvecký seminář 
„Můj hlas – ozvěna mé duše“ pod 
vedením koncertní pěvkyně Olgy 
Štěpánové. 
Semináře se zúčastnilo 12 lidí, z  níž 
bylo 8 lektorů ZUŠ a 7 aktivních pěv-
ců. Seminář proběhl v prostorách kap-
le ve  velmi příjemné skupinové ener-
getické vlně, která pozitivně působila 
nejen na  hlasové projevy účastníků. 
Profesorka ukázala malou ochutnáv-
ku, jak správně uvolnit své tělo, emo-
ce a  měkce nasadit tón na  hluboce 
zapuštěném dechovém sloupci. Olga 

Štěpánová říká: „Nezpívej, ale dělej 
prostor pro zpívání“.
Organizátorem semináře byla Míst-

ní akční skupina (MAS Říčansko) 
a  partnerem semináře byla Olivova 
dětská léčebna, o.p.s.

Pěvecký seminář „Můj hlas – ozvěna mé duše“

Mezi námi

48 texty.kuryr@ricany.cz



Mezi námi

REALITNÍ PORADNA

Ing. Jana 
Karlachová
certifikovaný 
realitní makléř
RE/MAX VIP 
v Říčanech

Chcete také poradit při prodeji, koupi nebo pronájmu 
nemovitosti? Pošlete mi svůj dotaz k problému, který 
řešíte. 

Otázka: Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jestli budu muset 
při prodeji domu, plati kromě daně z  nabytí nemovitosti 
ještě daň z  příjmu z  prodeje nemovitosti. Dům vlastním 
a bydlím v něm tři roky. Děkuji Ondřej

Odpověď: Dobrý den, zatímco daň z  nabytí platí prodá-
vající vždy, v případě daně z příjmu z prodeje nemovitosti 
existují výjimky, kdy prodávající nemusí daň platit:
prodávající měl v nemovitosti bydliště nejméně po dobu 
dvou let bezprostředně před prodejem nebo
prodávající měl v nemovitosti bydliště bezprostředně před 
prodejem kratší dobu než dva roky, ale použije získané 
prostředky na koupi jiné nemovitosti k vlastnímu bydlení
v případě, že majitel nemovitosti v bytě či domě před pro-
dejem nebydlel, je příjem osvobozen od daně z příjmů, pře-
sáhne-li doba mezi jeho nabytím a prodejem dobu pěti let.
Ve Vašem případě se na Vás vztahuje výjimka č.1, případ-
ně i č.2, pokud budete kupovat jinou nemovitost k bydle-
ní, ale to není z Vašeho dotazu zřejmé.

Otázka: Dobrý den, chci se zeptat, jak mám postupovat 
když si chci nechat vyměřit svůj díl pozemku (zahrady 
–1/4 celku). Se spoluvlastníky, jsou tři, jsem se již domlu-
vil a nemají námitky. Děkuji Karel

Odpověď: Vážený pane Karle, nechte si od  geodeta po-
zemek zaměřit a  zhotovit geometrický plán a  pozemky 
rozdělte dle vašich podílů. Hlavně myslete na to, ať máte 
k pozemku přístupovou cestu.

Ráda Vám zodpovím další dotazy, z nichž některé s Va-
ším souhlasem otisknu v dalším čisle. Dotazy můžete 
posílat na e-mail: jana.karlachova@re-max.cz.

inzerce

NAVÍC PRO VŠECHNY: 

VÍCE INFORMACÍ: 

od 10 do 17 hod. 

DOBROČINNÝ 
BAZÁREK 12. 12. 2015 

CO SE BUDE PRODÁVAT: 

      FB:  Dobročinný    
      bazárek Říčany 

     Espresso, domácí čaje a babiččiny  
     dobroty pro mlsné jazýčky 
     Dětský kreativní koutek pro  
     klidný nákup  

     Oblečení dámské, pánské a    
     dětské, doplňky 
     Poklady ze šperkovnic 

      Dětské centrum Strančice 

KOMU POMÁHÁME: 

Kulturní centrum Labuť, Říčany 

PARTNEŘI 

Dobročinný bazárek
Zveme vás na předvánoční setkání při příležitosti konání 
DOBROČINNÉHO BAZÁRKU s  oblečením a  doplňky, 
který pořádáme pod záštitou Dětského centra Strančice. 
Kromě zajímavých úlovků ze skříní a  šperkovnic bude 
prostor provoněný kávou, čajem, cukrovím a  dalšími 
dobrotami od domácích kuchařek, které budou k teplým 
nápojům podávány zdarma.
Výtěžek z  akce bude věnován Dětskému centru Stranči-
ce, kde odborný tým pečuje o  děti s  těžkým zdravotním 
postižením,  které pro svůj nepříznivý zdravotní stav vy-
žadují interdisciplinární a meziresortní přístup personálu 
a nejsou v budoucnu schopny jakéhokoliv společenského 
uplatnění. Pomoc tu naleznou i  děti, které byly ve  svém 
vývoji a zdraví ohroženy rodiči, nebo prostředím, ve kte-
rém byly nuceny žít. Děkujeme fyzioterapeutce paní Pavle 
Rojové a  sociální pracovnici Líbě Bumbálkové za  mož-
nost seznámení se s centrem.
Více informací o partnerech bazárku a o přípravách celé akce 
najdete na facebookovém profilu Dobročinný bazárek Říčany.
Setkání s přáteli, chutná káva, sladké dobroty pro mlsné jazýč-
ky, vánoční atmosféra a ještě k tomu možnost nákupu pěkné-
ho kousku do vašeho šatníku či šperkovnice zní přeci skvěle.
Tak nezapomeňte, v sobotu 12. 12. 2015 se na vás bude-
me těšit! Nikol a Kristýna
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Petice za nulovou toleranci 
hazardu
Vážení spoluobčané, obracím se na vás s prosbou o pod-
poru petice za nulovou toleranci hazardu v našem městě. 
Možná si myslíte, že hazard se týká jen několika zoufalců. 
Do doby, než jsem se o tuto problematiku začala zajímat 
blíže, jsem si to myslela také. Herny mají však naprosto 
propracovaný mechanismus budování závislosti u  lidí, 
kteří je navštíví, i  když třeba pro začátek ze zvědavosti 
nebo s  kamarády. Tento mechanismus je zcela srovna-
telný s tím, kdy někdo mladému člověku nabídne drogu. 
Byla jsem zcela šokována, kolik převážně mladých lidí 
v  Říčanech hazardní hry hraje. Tato velmi nebezpečná 
závislost nijak zvlášť nesouvisí s  výchovou, vzděláním, 
intelektem, ani s tím, kolik kroužků mladý člověk v dětství 
navštěvoval.
Rozhodnutím Ústavního soudu mají nyní města regu-
laci hazardu plně ve  své kompetenci. Chápu, že město 
má z hazardu nezanedbatelné příjmy, ale co se týče prů-
vodních jevů (kriminalita, zničené rodiny a  životy, za-
dlužování celých rodin díky chybě jednotlivce, exekuce, 
sebevraždy), jsou to peníze velmi nečisté. Navíc by pro-
sázené peníze mohly být utraceny jinak, třeba u místních 
obchodníků, zároveň by se snížila i kriminalita, která jde 
s hazardem ruku v ruce.

Jsou města, kde je hazard nějakým způsobem regulován, 
jsou však i města, která se těchto špinavých peněz vzda-
la úplně (většina pražských městských částí a velká řada 
dalších). Hrozí tak reálné nebezpečí, že se do Říčan pře-
sune i část pražských gamblerů.
Přestože vím, že jste se k  této problematice mohli vyjá-
dřit v  anketě Řídím Říčany, myslím si, že je řada z vás, 
pro které je elektronický přístup k  tomuto hlasování 
problémem. Formát petice je zakotven v českém právním 
řádu, a  tak je vhodnou formou, kterou můžete projevit 
svůj názor. 
Podpořte naši petici a  společně tak udělejme z  Říčan 
opravdu klidné a bezpečné město.
Radana Šimčíková

Jak se k petici přidat:
Osobně podepsat:
1. U Miminek, Cesta Svobody 239/2 
2. Trafika sídliště Olivovna
3. Prodejna Textilu Černokostelecká 579
Online: kontaktujte nás na mailu peticericany@seznam.cz

ŽIVÝ BETLÉM 
VE VODĚRÁDKÁCH

Všichni dospělí i děti z ŘÍČAN a okolí jsou tímto co nejsrdečněji zváni
na každoroční „ŽIVÝ BETLÉM“, 

který se bude konat první adventní sobotu dne 28. 11. 2015 
od 15.00 do 19.00 hodin v obecním domě ve Voděrádkách.
Dítě, které přinese Ježíškovi vlastnoručně vyrobený dárek 
(například ozdobu na stromeček nebo malovaný obrázek), 

bude odměněno.
Součástí akce bude opět i drobný prodej a oblíbená štěstíčka. 

Nebudou chybět ani živá zvířátka.
Dospělí si mohou dát vánoční alkoholický i nealkoholický „svařáček“ 

a pro děti i dospělé bude připraveno grilování. 
Jako každý rok půjde i o adventní setkání známých a sousedů.

Těšíme se na vás
Obec Voděrádky (Říčany)

Více informací naleznete na našich internetových stránkách 
www.voderadky.com

Mezi námi
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Hlasování „Řídím 
Říčany“
V  zářijovém Kurýru byl uveřejněn se-
znam 12 témat, o kterých lze hlasovat, 
zda si občané přejí uvedené činnosti 
regulovat, či nikoliv. O tom samém v říj-
novém Kurýru pojednal starosta Kořen.
Některé tam uvedené body snad lze 
chápat jako pokus zjistit, zda si občané 
přejí některé městské vyhlášky zpřís-
nit, případně změkčit, ale jako celek to 
považuji trochu za pitomost, která má 
za cíl navodit dojem demokracie. 
Bod 1: „Sekání trávy v neděli a o svát-
cích“. Současná úprava umožňuje pro-
vádět hlučné činnosti každý den od  6 
do  22 hodin, mimo neděle a  svátku, 
čímž je sledováno, aby alespoň v nedě-
li a ve svátek byl ve městě klid. Co kdo 
na této ideální verzi chce něco měnit?
Bod 2: „Otevírací doba restauračních 
zařízení do 24hod.“ I tento bod podle 
mne obstojí. Ale, budou se k  tomu 
vyjadřovat občané, kteří v  blízkosti 
takové provozovny nebydlí, takže je 
tento problém netíží. Doufám, že to, 

že se někdo po půlnoci v hospodě opí-
jí, nepovažujeme za  kulturu, kterou 
nechceme omezovat.
Bod 3: „Hlasité hudební produkce 
po 22. hodině“. Tady se někdo snaží 
chytračit. Když nesmím v  době noč-
ního klidu nastartovat motorovou 
pilu, jak bych mohl hlasitě vyhrávat 
tak, že okolí nemůže spát?
Bod 4: „Spalování listí a  trávy“. 
O čem se tady chce hlasovat? Když to 
většina hlasujících odhlasuje, tak po-
volíme spalování plastů, gumy, dře-
votřísky apod.? Ostatně, jak se bude 
posuzovat, co je nad míru obvyklou, 
jestli má kouř výrazné zbarvení atd.?
Bod 8: „ Parkování v uliční zeleni“. To 
také vypadá jako snaha za každou cenu 
vymyslet problém. Otázka na  konci 
položená se mi jeví jako slabomyslná. 
Když většina hlasujících (např. 351 
hlasů) se vyjádří, že jim parkování 
na uliční zeleni nevadí, necháme uliční 
zeleň bez milosti rozjezdit?
Bod 5: „Bojová a  služební plemena 
psů“. Povinné náhubky tzv. služebním 
a bojovým plemenům, nebo ne? Kdo 
tohle vypotil? Na chodníku vás může 

chytit za kotník každý amrdol, ba do-
konce ten spíše než např. NO, nebo 
boxer. Chování psa je dáno výcho-
vou, a pokud i přesto je pes agresivní, 
musí si toho jeho držitel být vědom 
a psa tím náhubkem opatřit. A je jed-
no, jestli je to bulldog, nebo foxteriér, 
případně jezevčík. Ale dávat to jako 
povinnost všem je přece s prominutím 
hovadina. Nepochopil jsem také, proč 
pan starosta ve svém říjnovém pojed-
nání píše: „stejně emotivní je i omeze-
ní volného pobíhání bojových a  slu-
žebních plemen psů“. Pan starosta si 
nevšiml, že volné pobíhání všech psů 
je v současnosti v Říčanech zakázáno 
všude v zastavěné části města.
Bod 6: „Používání dronů“. Jak se 
bude v  praxi dokazovat, komu ten 
letící dron patřil a v jaké výšce letěl? 
Nezahlcujme právní systém takový-
mi pitomostmi. Už teď je to džungle.
Bod 7: „Pořádek v ulicích“. Tato pro-
blematika je beze zbytku řešena § 47 
přestupkového zákona. Je zbyteč-
né o  tom hlasovat a  vydávat k  tomu 
obecně závaznou vyhlášku.

Václav Macinauer
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Ze sportu

Jurečkovská 
Šlapka 2015 

Letos už po osmé se sešla společnost 
okolo závodu XC horských kol Ju-
rečkovská Šlapka. Nejprve jely děti 
v  osmi kategoriích mezi 6–14 lety, 
letos za  účasti špičkového cykloklu-
bu okolo Milana Spěšného MS Bike 
Academy. Milan, jako několikaná-
sobný mistr ČR a  vítěz Českého po-
háru, byl osobně účasten a  předával 
dětem ceny. Celkově se zúčastnilo cca 
50 dětí z Říčan a okolí. 
Z  dospělých kategorií stojí jistě 
za zmínku již páté vítězství říčanského 
Davida Klímy, kterému trať opravdu 
sedí a ani letos nikoho nenechal na po-

chybách, že je nekorunovaným krá-
lem Jurečkovké Šlapky. V hlavní kate-
gorii se ale konal jiný, daleko silnější 
příběh. Jonáš Vojtěch (Sparta) – věč-
ně druhý – tentokrát bojoval s Jirkou 
Chybou (Specialized) po  celou trať 
velmi vyrovnaně a až v posledním kole 
získal mírný náskok, který nakonec 
udržel. Po  čtyřech druhých místech 
a dvou třetích slaví konečně prvenství.

Veškeré informace o  výsledcích či 
mnoho fotek z trati najdete na www.
jureckovskaslapka.cz . 
Děkujeme městu Říčany, všem spon-
zorům a  kamarádům za  podporu, 
kterou nám každý rok ochotně po-
skytují. Za rok na Jurečku při 9. roč-
níku – ahoj!!
Martin Schneider, Zdeněk Motyčka, 

Jurečkovská Šlapka

Do letošní sezony vstupujeme v plné 
síle a  plni optimismu. Absolvovali 
jsme týdenní soustředění v  Horním 
Poříčí, kde podmínky vzhledem k po-
časí byly těžší než jiné roky. Ale holky 
i trenéři se s horkem poprali statečně 
a  většina přežila bez újmy. Využili 
jsme blízkého splavu na Otavě k čas-
tému koupání (v  tomto případě léto 
jak má být), odpolední tréninky jsme 
přesunuli na brzká rána a pozdní ve-
čery, a  tak mělo soustředění trochu 
jiný režim než obvykle.
Do  letošní sezony vstupuje celkem 
6 družstev, 5 se účastní celoročních 
soutěží a naše nejmenší se na soutěže 
pořádně připraví a sehrají přípravná 
utkání.
Všechna družstva již zahájila své soutě-
že. Naše nejmladší (roč. 2005 a mlad-
ší) se účastní soutěže pro začínající 
basketbalistky tzv. Šmoulinka Cup, 
kde se letos přihlásilo 20 družstev včet-
ně družstev kluků. Mají za sebou první 
turnaj, který vyhrály s převahou.

Soutěž absolvují pod vedením trenér-
ky Lenky Schickerové.
Starší minižákyně (roč. nar 2003 
a  ml.) jsou účastnicemi krajského 
přeboru. Družstvo trénuje Nikola 
Šmolcnopová a  Anička Kudrnová, 
cílem je umístění na bedně. Družstvo 
soutěž zahájilo na půdě nejsilnějšího 
soupeře, v  Brandýse sice prohrálo, 
ale další soupeři jsou k poražení.
Mladší žákyně (roč. nar. 2002 a ml.) 
pod vedením Jany Machové a  Ro-
many Cahové zahájilo celostátní 
ligu mladších žákyň vítězstvím 
nad družstvem Litoměřic. Silnější 
soupeři je teprve čekají. Družstvo 
kadetek (roč. nar. 1999 a ml.) 
pod vedením Michala Doskočila 
absolvuje celostátní ligu kadetek. Los 
jim přidělil hlavně soupeře z Moravy, 
z nichž již dva zavítali na naši 
palubovku. Olomouc holky porazily, 
ale Kyjov byl nad jejich síly.
Jsou to nejvyšší mládežnické soutěže 
v těchto kategoriích a všechny zápa-
sy budou velmi těžké. Cílem je hrát 
o střed tabulky. Konkurence mládež-
nických družstev je obrovská a  my 
jsme nováčky.

Družstvo žen bude bojovat v 1. třídě 
Pražského přeboru. Některé hráčky 
z U 17 již budou hrát i tuto soutěž.
Přeji všem zainteresovaným dobrou 
sezonu, málo zranění, dobrou podí-
vanou a dobrý pocit ze hry. Zveme ří-
čanské sportovní fandy na zápasy, aby 
povzbudili všechna naše družstva.

Jana Machová
SK Slunéčko, o. s.

Další sezona basketbalového oddílu SK Slunéčko
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Ze sportu

Stolní tenisté 
v Aténách uspěli
Říčanští stolní tenisté se koncem 
září zúčastnili mezinárodního tur-
naje v Aténách. Zde byl na programu 
turnaj družstev, kdy nejdříve spolu 
hrála družstva ve  skupinách a  poté 
mohla postoupit do vyřazovací části. 
Jednotlivé zápasy se hrály systémem 
„Davis cup“ s dvouhrami a s  jednou 
čtyřhrou. Náš klub se prezentoval 
se třemi družstvy a  cílem bylo rov-
noměrně rozložit naši kvalitu a  síly. 
Chtěli jsme si co nejvíce zahrát s růz-
nými styly soupeřů, když na  turnaji 
byli kromě domácích Řeků také Sr-
bové, Chorvati a Poláci.
Všechna naše družstva ve skupinách 
zahrála velmi dobře a podařilo se jim 
vybojovat postup do  vyřazovací čás-
ti. Tady už se začaly více prosazovat 
domácí celky a  my skončili u  bran 
čtvrtfinále. 

Celý pobyt v  Aténách byl velmi dob-
rým soustředěním na začátku sezóny. 
Na příští rok máme v jednání možnos-

ti hrát v Lisabonu a také s partnerský-
mi městy Říčan.  Vratislav Valenta

TTC Říčany v rámci TJ Tourist
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Naši reprezentanti z Říčan

Uplynulá sezóna 2014 
– 2015 přinesla naše-
mu fotbalovému klubu 
umístění na  3. místě 
A  mužstva ve  středo-
české I. B třídě. Do 

sezóny vstoupilo mužstvo ve stejném 
složení jako na jaře, kdy jsme prohráli 
pouze dva zápasy. Trenérem mužstva 
je zkušený Zdeněk Andrlík a  vedou-
cím mužstva Tomáš Hausenblas. 
Celou sezónu můžeme hodnotit po-
zitivně, neboť mužstvo se pohybuje 
v  horních patrech tabulky s  malou 
bodovou ztrátou na čelo tabulky a se 
šancí na postup do I. A třídy.
Naše dorostenecká družstva (starší 
a  mladší dorost) hrají v  této sezó-
ně po mnoha letech krajský přebor 
Středočeského kraje a vedou si zatím 
velmi dobře. Doufáme, že většina 
našich letos končících dorostenců 
bude se stejným zaujetím pokračo-
vat ve své hráčské kariéře i v dospělé 
kategorii, abychom si po dlouhých le-
tech mohli v Říčanech říci, že máme 
postavené „áčko“ na  vlastních od-

chovancích, a nemuseli mužstvo do-
plňovat z cizích zdrojů. Trenéry jsou 
Jakub Mareš, Ondřej Čížek a  Filip 
Gross a  mužstvo se opět pohybuje 
na čelních místech tabulky.
Starší a  mladší žáci se letos v  kraj-
ském přeboru opět vůbec neztratili, 
starší obsadili 6. místo a velký úspěch 
zaznamenali mladší žáci, kteří obsa-
dili 2. místo. Mladší žáci tak opět 
prokázali svou příslušnost ke  špičce 
krajského přeboru. Velký dík tak pat-
ří trenérům Milanu Šimůnkovi, Jaro-
míru Ferklovi a Janě Hronské.
Starší přípravku vedl hráč Honza 
Sus. Naši nejmenší adepti fotbalu, 
které jsme rozdělili na  dvě mužstva 
(mladší přípravka + školička), hrají 
pravidelně turnaje v  rámci okresu 
Praha – východ. Obdivuhodnou a tr-
pělivou práci zde odvádějí s  našimi 
nejmenšími trenéři Jan Čábela, Mar-
tin Machota, Jan Mikulecký, vedoucí 
obou mužstev a  samozřejmě rodiče, 
bez kterých by to v  této kategorii 
opravdu nešlo. Na  začátku každé 
sezóny pořádáme nábory mladých 

fotbalistů do  nejmenších kategorií 
a zájem je opravdu nemalý.
V  roce 2015 se našemu klubu opět 
dostalo finanční podpory od  Měs-
ta Říčany, a  tak jsme mohli z  těchto 
prostředků opravit sklad (garáž) 
na  našem stadionu. Získali jsme 
také v  tomto roce více prostředků 
z  grantového fondu města na 
provozní náklady našeho klubu. 
Věříme, že v  dalších letech se bude 
tento trend větší finanční spoluúčasti 
města Říčany na  provozu sportov-
ních klubů, které obhospodařují ma-
jetek města, nadále zlepšovat. 
Závěrem svého příspěvku bych chtěl 
poděkovat nejen trenérům a  vedou-
cím mužstev, ale i dalším funkcioná-
řům a  dobrovolníkům, kteří se sta-
rají o chod našeho klubu. Stejný dík 
patří rodičům, sponzorům, dárcům 
a  všem lidem, kteří nám pomáhají, 
abychom v  této složité době mohli 
dál rozvíjet letos již stočtrnáctiletou 
tradici FK Říčany.

Milan Čížek
Předseda FK Říčany

FK Říčany – sezóna 2015
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Ze sportu

Kalendář vybraných sportovních akcí v Říčanech – listopad 2015
DATUM ČAS SPORT A KATEGORIE PROGRAM MÍSTO

 1. 11.  9.00 košíková ml.žákyně liga U 14 Říčany – Pardubice sportovní hala Říčany

 1. 11. 12.00 košíková st. minižákyně KP U13 Říčany – Kladno sportovní hala Říčany

 1. 11. 14.00 kopaná muži B III. Tř. Říčany – Pacov stadion Říčany

 7. 11. celý den florbal – elevové turnaj sportovní hala Říčany

 9.30. kopaná st. žáci KP Říčany – Sedlčany stadion Říčany

11.10. kopaná ml.žáci KP Říčany – Sedlčany stadion Říčany

14.00 rugby extraliga muži Říčany – RC Sparta Praha stadion rugby Říčany

 8. 11. 8 – 16.00 kopaná mládež turnaj sportovní hala Říčany

10.15. kopaná dorost st.KP Říčany – Tuchlovice stadion Říčany

12.30. kopaná dorost ml. KP Říčany – Tuchlovice stadion Říčany

14. 11. 13.00 košíková ml.žákyně liga U 14 Říčany – Sokol Nusle sportovní hala Říčany

13.30 kopaná muži A Radošovice – Svojetice stadion Radošovice

13.30 kopaná muži A I.B tř. Říčany – Týnec n/ Sázavou stadion Říčany

14.00 rugby extraliga muži Říčany – Petrovice stadion rugby Říčany

16.00 košíková kadetky U 17 Říčany – Kolín sportovní hala Říčany

15. 11.  9.30. košíková ml.žákyně liga U 14 Říčany – Sparta Praha sportovní hala Říčany

10.15. kopaná dorost Radošovice – Mníšek stadion Radošovice

12.30. košíková kadetky U 17 Říčany – Jičín sportovní hala Říčany

12.30. kopaná ml. žáci Radošovice – Svojetice stadion Radošovice

13.30 kopaná muži B III.tř. Říčany – Ondřejov stadion Říčany

13.30. kopaná muži B Radošovice – Hrusice stadion Radošovice

17. 11. 8 – 16.00 kopaná mládež turnaj sportovní hala Říčany

21. 11. 8 – 16.00 kopaná mládež turnaj sportovní hala Říčany

16.30. košíková st. minižákyně KP U13 Říčany – Příbram sportovní hala Říčany

28. 11. 8 – 16.00 kopaná mládež turnaj sportovní hala Říčany

29.11. 9 – 15.00 košíková Šmoulinka U 11 turnaj sportovní hala Říčany

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

Twist od Prahy po Kazaň
„Dobrý den, tak jak jste dopad-
li v  Praze?“ zeptali se nás bývalí 
tanečníci, kteří se sami nedostali na 
pražský Letenský pohár. „Ale ano, 
celkem dobře. 1, 2, 3, 4, 6, 8,“ zně-
la naše odpověď. Tato mezinárodní 
soutěž v rokenrolu, kde bylo zastou-

peno hned sedm zemí Evropy, včetně několika mistrů světa, 

se letos konala v Praze začátkem října v hale Sparty na Letné. 
A jak že TŠ TWIST Říčany vlastně dopadla:
1. místo mezi akrobaty ktg. B získali novopečení „Spor-
tovci Říčan 2015“ – pár David Kroulík – Michaela 
Hronská (viz foto)
2. místo pro říčanské barvy získal tým s názvem TORZO, 
a to v seniorské kategorii malých dívčích formací.
3. místo v  juniorské dívčí kategorii získala formace 
Madonna, těsně následovaná další twistovou formací 
Royal, která obsadila 4. místo. Bramborové medaile 
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O víkendu 10. – 11. října se ve Vra-
cově na jihovýchodě Moravy konalo 
mistrovství republiky štafet a  druž-
stev. V  sobotu dokonce v  přímém 
přenosu České televize. Celkem se 
na startu sešlo více než 1500 závod-
níků. Říčany měly letos poprvé za-

stoupení v  kategorii dorostenek, podruhé jsme postavili 
samostatné veteránské družstvo a  6 žáků a  žákyň z  OB 
Říčany reprezentovalo středočeskou oblast. Počasí bylo 
o poznání chladnější než loni ve Starém Plzenci, ale jinak 
ideální na běhání. Krásný les s  jemnými terénními tvary 
– v sobotu trochu zarostlý, takže se i dost chybovalo, v ne-
děli to bylo extrémně rychlé.
Naši reprezentanti v  žácích, tedy Ema Pračková, Marti-
na Pelantová, Laura De Heij, Jára Šrámek, Vilda Rožek 
a  Maruška Vyhnálková si to určitě užili. Motivací je už 
jen zažít atmosféru tak velkého závodu. V sobotu ve šta-
fetách šlo hlavně o  zjištění aktuální výkonosti každého, 
aby se co nejlépe poskládala nedělní velmi prestižní os-
mičlenná družstva. Nedělní výsledek středočeských žáků 
sice nakonec skončil za očekáváním, nejlepší středočeské 
družstvo skončilo osmé, ale možná je to správná motivace 
do dalších tréninků. A byla super i atmosféra v autobusu 
po cestě zpět.
V sobotu se na start MČR štafet poprvé postavily říčanské 
dorostenky Hanka Šrámková a Maruška a Bára Vyhnál-
kovy. Sedmnácté místo je pěkný začátek, v dalších letech 
bude co zlepšovat. Podobně lze hodnotit i účinkování ve-
teránů – loni jsme ani nedoběhli, takže letošní 18. místo 
a ztráta 103 minut na vítězné Žabovřesky Brno je pro Ří-
čany historický úspěch.
Sezóna orientačních běžců zvolna končí. Čeká nás po-
slední podzimní oblastní závod a pak tradiční oddílové za-

Ze sportu
v  malých dívčích formacích junior putovaly do  rukou 
skupiny Twisties. 
Skvělé 6. místo vytančili nadějné děti v dětské párové ka-
tegorii Vojta Šimek – Anička Bláhová. Ti byli dokonce 
druzí nejlepší z ČR!
Mezi žáky se blýskli smolně až osmí žáci Petr Račko – 
Dorothea Zaalová. I oni se už těší na 15. ročník domá-
cího Poháru starosty města Říčan 2015, který se ko-
nal 24. října v  říčanské sportovní hale. Bohužel se nám 
do  uzávěrky nepodařilo vměstnat výsledky soutěže, tak 
alespoň poděkujeme panu starostovi za podporu a připo-
meneme, že na soutěž byl použit grant města Říčany.
Možná v době, kdy čtete tyto stránky, 42 osob z TŠ Twist Ří-
čany pobývá na mistrovství světa a Evropy v ruské Kazani. 
Vyjednávání o  letenkách, ubytování, transferech a konec-
konců i stravě nebylo jednoduché. Ani sehnání víz do velké 
země není snadné. Ale i tak tanečníci z juniorské formace 
dívek Madonna, Royal a  párové formace CZECH ONE 
předvedou, co se doma v Říčanech naučili. Jako státní re-

prezentace se budeme snažit neudělat ostudu ani městu, 
ani České republice! Tak nám na dálku alespoň držte palce! 
Více o pětidenním pobytu v Tatarstánu zase za měsíc.

Jiří a Zuzana Boháčkovi, www.tstwist.cz

Orientační běh – mistrovství ČR štafet a družstev

OB ŘÍČANY 201 - VERZE   © ‘MCK‘ 201

B ŘÍČY

Reprezentace 
Říčan na MČR 
družstev

končení – Poslední kufr. Loni běhal po Černokostelecké 
potápěč s hipíkem, jsme tedy zvědavi, co se bude dít letos.

David Rozek
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Ze sportu

Albert Froněk (16 let), 
studuje říčanské gymná-
zium a  od  čtyř let hraje 
ragby. Na  jaře vycestoval 
na půl roku do Jihoafrické 
republiky, kde se zdoko-
naloval v  angličtině a  hrál 
ragby. Díky ragby se dostal 
na  školu Pecanwood Col-
lege v  Hartbeespoort. Jak 
se mu tam líbilo, co ragby 
a co škola v Jižní Africe, vy-
právěl Albert “Albus” Fro-
něk pro Říčanský kurýr. 

Jak jsi byl dlouho v Jižní Africe?
Strávil jsem tam bez tří dnů půlrok. Od-
letěl jsem z Prahy ráno 11. února do Jo-
hannesburgu s  přestupem v  Londýně. 
Potom z  letiště jsem jel s  veselým škol-
ním autobusovým řidičem až do  města 
Hartbeespoort, kde jsem bydlel a  cho-

dil do  školy Pecanwood College. Vracel jsem se 8. srpna 
z Jo’burgu, s mezipřistáním opět v Londýně. 
Co máma s tátou? Báli se, nebo byli rádi, že jedeš do světa?
Myslím, že od  každého trochu. Taková nabídka lze odmít-
nout jen jednou. Druhá už nepřijde. Když myšlenku o  mé 
cestě do Afriky vyslovil výborný anglický trenér Andy Chuter, 
který mi vzápětí dal kontakt na ředitele školy v Africe, jemuž 
předtím dal doporučení o mně, věřil jsem, že jsem dostateč-
ně dobrý na to, abych se tam prosadil, naučil se něco nového 
a zlepšil moje ragby. Andy je vlastně takovou zárukou kvality 
i bezpečí. Já sám jsem se bál, ale touha po ragby, které jsem 
tam, na pro mě do té doby neznámé úrovni, mohl zkusit hrát, 
moje obavy přemohla. Nakonec se není čeho bát. Jižní Afrika 
je překrásná země s velmi přátelským obyvatelstvem.
Jak to bylo náročné učit se předměty v angličtině?
Ze začátku to nebylo vůbec lehké, ale myslím, že časem jsem 
to začal zvládat bez větších problémů, hlavně i díky zlepšu-
jící se angličtině, určitými znalostmi francouzštiny i někte-
rých témat, například v historii. 
Byl jsi také zkoušený? Jaký známky jsi dostával, jestli 
chceš odpovědět?
Ústní zkoušení tam vůbec nebylo. Všechny známky, co jsem 
dostal, byly z testů. Nemohu říci, že to byl úplný propadák, 

je to zkrátka jiný způsob získávání, také prezentace získa-
ných vědomostí, ale učení mě bavilo.
No a co ragby? Jak často jste trénovali, co tým, co v šatně? 
Cos hrál za post? Bodovals?
Úroveň ragby naprosto neuvěřitelná. Řekl bych, pro nás 
vlastně neznámá. Jako tým jsme trénovali většinou 3x nebo 
4x týdně a  k  tomu sobotní zápas. Omezený počet tréninků 
jsme měli zejména kvůli náročnosti učiva ve škole. Čtyři tré-
ninky by se mohly zdát málo, ale ve srovnání obtížností tré-
nování tam jeden týden tréninků vydá jako dva nebo tři týd-
ny trénování tady. Já osobně jsem musel trénovat aspoň 2x 
denně, abych vůbec spoluhráčům fyzicky trochu stačil. Školní 
tým, ve kterém jsem měl tu čest být, byl naprosto neuvěřitelný. 
Kluci mě přijali do týmu fakt suprově. Jsou to výborní kluci 
a samozřejmě výborný trenér. V šatně byla vždy výborná ná-
lada. Někdy se třeba nedařilo, v takových situacích se všichni 
kluci z našeho týmu dokázali vzájemně podpořit a tým se tím 
srovnal. Když jsem já potřeboval s něčím poradit, věděl jsem 
přesně, že na ty kluky se můžu obrátit a zeptat se na cokoliv. 
Téměř celou dobu jsem hrál útokovku, což jsem byl rád, proto-
že je to moje oblíbená pozice. Zahrál jsem si taky jeden zápas 
jako mlýnovka a pak taky dva poločasy jako tříčtvrtka. Bodů 
jsem ani moc nedal. Zpočátku jsem byl až jako druhý kopáč, 
náš kapitán kope velmi dobře, já jsem tak moc bodů nezís-
kal. Dával jsem přednost stavbě hry a začlenění všech hráčů 
a jejich možností do plné hry, tak jak je to na vyšších úrovních 
hry běžné. Po ukončení školní herní sezóny jsem dostal výji-
mečnou příležitost zkusit hrát za pretorijský klub v kategorii 
U16 a tam jsem byl týmem zvolen jako první kopáč. No a díky 
tomu, že jsme měli výborný, bodující tým, měl jsem pak i  já 
hodně nakopaných bodů, převážně z konverzí.
Jaké byly největší rozdíly našeho a jihoafrického ragby U16?
Tým U16 ragbyového klubu Harlequin z Pretorie, kde jsem 
hrál ke konci mého působení v Africe, by podle mého názoru 
dokázal porazit průměrný extraligový tým tady. Myslím, že 
kluci v tomto klubu, hrající za U18, by neměli mít problém 
například potrápit aktuálně silnou Pragovku. Celkově bych 
řekl, že je Jihoafrické ragby rychlejší, silovější i techničtější.
Jaké bylo ubytování?
Ubytování se mi tam moc líbilo. Bydlel jsem ve  Founders 
House ubytovně, nebo lépe řečeno minikoleji v areálu školy. 
Výhody to mělo hned dvě. Jednak jsem mohl trávit dost času 

Za angličtinou, za studiem a za ragby v Jihoafrické republice
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s kamarády, ale potom pro mě důležitější výhodou bylo, že 
jsem měl téměř neomezený přístup na hřiště, kde jsem mohl 
trénovat ve volném čase.
Jaký byl tvůj běžný den?
Většinou jsem vstával kolem 5.30 až 6.00 abych si třeba ráno 
trochu i zacvičil. Snídaně byla v 7.00 a v 7.30 mi už začínala 
škola, takže ráno vše proběhne velmi rychle. Ve škole jsem měl 
7 vyučovacích hodin, končil jsem před 14. hodinou a hned jsem 
běžel na oběd, po kterém jsem šel trénovat. To, co jsem tréno-
val, bylo vždy ovlivněno tím, jak jsem se cítil, co jsem potřeboval 
vylepšovat. Trénink jsem končil většinou kolem půl šesté, pak 
následovala večeře, po které jsem měl čas si trochu odpočinout 
i povinnost jít se učit. Když jsem po učení měl ještě chuť, tak jsem 
si dal ještě nějaké lehké cvičení, podle toho, jak jsem se cítil.
Jaké byly víkendy?
Víkendy byly výborné, jako všude pro většinu lidí oblíbená 
část týdne. Pro mě to nebyla žádná výjimka. Ne, že bych 
nějak chodil ven, ani jsem toho moc nenacestoval, to až 
o  prázdninách, ale o  víkendu se hrály zápasy, což pro mě 
byla vždy velká čest nastoupit za Pecanwood College nebo 

Harlequin Ragby Club. Pochopitelně jsem měl také víc vol-
ného času o víkendech než v týdnu, kdy jsem měl školu, tak-
že jsem mohl trénovat i mnohem víc.
A  co kámoši z  Jižní Afriky? Dopisujete si? Pozval jsi je 
do Říčan?
Udržuji se všemi kontakt, jsou to úžasní lidé a myslím, že to 
jsou kamarádi na celý život. Nějaké jsem už pozval, kdyby chtě-
li jet někam do Evropy na prázdniny, tak ať mě určitě navštíví. 
Pecanwood College plánuje přijet hrát sem k nám asi dva zá-
pasy. Už mám zprávy, že nebudou moct přijet v té nejlepší se-
stavě, ale už jen jak jsem slyšel, že začali svojí fyzickou přípravu 
na příští sezónu, tak se jich trochu, velmi oprávněně, obávám. 
Takže jiným kluků i  holkám z  Říčan bys Jižní Afriku 
na studium a ragby doporučil? 
Určitě. Jižní Afrika je opravdu nádherné místo a kohokoliv 
jsem tam potkal, tak byl výborný jako člověk. Vzdělávání mi 
přišlo na  velmi vysoké úrovni a  ragby snad ještě na  vyšší. 
Obecně ale pro všechny bych dodal, „neodmítejte příležitos-
ti, druhá třeba nepřijde“.

Mediální komise RC Říčany

Ze sportu

Pozvánka na florbal v Říčanech
Srdečně zveme všechny fanoušky sportu 
na florbalové turnaje mládeže, které v lis-
topadu pořádá náš oddíl Říčanech.
Sobota 7. 11. od 9.00 v Městské sportov-
ní hale ve  Škroupově ulici turnaj elévů 
(chlapci a dívky 9–10 let)

Sobota 28. 11. od 9.00 v hale Na Fialce v Mánesově ulici 
turnaj mladších žáků (chlapci a dívky 11–12 let)
Budeme rádi pokud se přijdete podívat na  mládežnický 
florbal a podpořit naše družstva!
V letošní sezóně mají za sebou všechny kategorie již úvod-
ní turnaje. 
Obě družstva elévů obsadila ve svých výkonnostních ko-
ších 3.místa se stejnou bilancí 2 výher a 1 porážky. 
Družstvo mladších žáků Bílí obsadilo na prvním turnaji 
4.místo a družstvo Modří 5. místo.
Starší žáci mají za  sebou již 2 soutěžní turnaje. Na  tom 
prvním hraném v  Čakovicích obsadili 4. místo, zato 
na domácí půdě v Městské hale v Říčanech ve finálovém 
utkání do  poslední chvíle bojovali o  celkové prvenství, 

které však nakonec brali jejich soupeři z Kladna. Nicméně 
2. místo je povzbuzením do rozbíhající se sezóny
Dorostenci, odehráli 1. a  2. kolo dlouhodobé soutěže, kdy 
v prvním utkání i přes nadějné vedení 3:1 nakonec prohráli 
s Florbalovou akademií Mladá Boleslav 3:4. Ve druhém zá-
pase zvítězili nad Florbalovou akademií Nymburk těsně 1:0, 
když se jim nedařilo proměňovat šance, které si vytvořili. 
Další informace o  klubu a  jednotlivých družstvech 
na www.fbcricany.cz nebo na facebooku. 

Jiří Pros, FBC Říčany

Pojďte s námi cvičit
Už jako malá holka v 60. letech jsem chodila cvičit do „sokola“. Opravdu takto s malým „s“. 
Sokol byl jako organizace zakázaný a oficiálně se to říkat nesmělo, ale my jsme přesto chodily 
do Sokola a cvičily jsme moc rády. V šedesátých letech to již vypadalo, že Sokol opět začne fun-

govat, ale po srpnové okupaci bylo po nadějích. Až po sametové revoluci byl Sokol obnoven a rozkvetl. Plno růz-
ných oddílů, děti, rodiče, senioři… I já stále chodím cvičit. Stala jsem se cvičitelkou radošovických žen a každé 
pondělí v 19 hodin se scházíme v sokolovně. Osobně cvičím nejraději prostná při příjemné hudbě, ale cvičíme 
i s malými činkami, míči, overbaly. Ráda bych vás pozvala: přijďte si zacvičit s námi.

Marie Junková, cvičitelka
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Noc sokoloven v Říčanech
První NOC SOKOLOVEN v  Říčanech jsme letos oslavili 
11. září. Naši skromnou dřevěnou sokolovnu jsme vyzdo-
bili fotografiemi sokoloven – architektonických skvostů z ji-
ných měst, starší sestry si pohladily vystavené režné šatečky, 
ve kterých v roce 1948 cvičily na sletu, některé poznaly i úbor, 
ve kterém vystupovaly v roce 1938 jejich maminky a babičky. 
Jaké bylo naše překvapení, když sestra Věra Láňko-
vá přinesla celé album se spoustou krásných fotografií 
z historie naší jednoty, zejména z výstavby sokolovny. 
Bývalý starosta jednoty bratr Petr Kubeš vyprávěl o  svém 
tatínkovi, který stavbě věnoval veškerý volný čas. Podělil se 
s námi o zajímavé informace o historii stavby naší sokolovny, 

které vyčetl z dobového tisku, sokolského Přímo hleď. Malá, 
teprve 15 let existující jednota samostatné obce Radošo-
vice totiž získala po válce k rozebrání jeden vojenský barák 
z  lágru, tábora pro „neposlušné“ německé vojáky. Podnět 
k tomu dal sokolský bratr Josef Vykoukal, který o této mož-
nosti věděl. Naši pracovití předci dřevěnou stavbu rozebrali 
do posledního prkénka, na nákladních autech dovezli a v Ra-
došovicích opět sestavili. Pracovali muži i ženy, staří i mla-
dí. Všichni se těšili, že budou konečně cvičit, hrát divadlo 
a scházet se „ve svém“. Přivítali zde i náčelníka České obce 
sokolské bratra Klingera a pár hodin zde byla na setkání žen 
nezapomenutelná náčelnice Marie Provazníková. Tehdy si 
radošovičtí mysleli, že staví provizorní stavbu. A  nebudete 
věřit, naše sokolovna slouží svému účelu již téměř 70 let! 

ATLETICKÝ ODDÍL T.J. SOKOL 
ŘÍČANY A RADOŠOVICE
UKONČENÍ ATLETICKÉ SEZÓNY 2015

…a  otázkou je jak? Nejprve k  našim po-
sledním říčanským závodům, 26. září náš 
oddíl pořádal tradiční Žákovský atletický 
den. Vše proběhlo jako obvykle, na začát-
ku se závodníci rozcvičili, poté se utkali 
ve  4 disciplínách (sprint, hod, resp. vrh 

koulí, skok do dálky, resp. skok z místa, překážky). A  jako 
obvykle se mohlo 118 závodníků včetně jejich doprovodu 
občerstvit u Jany a Zuzky, elektronická časomíra měřila časy, 
trenéři a rodiče – pomocníci zase metry. Již o týden později, 
3. října, se na našem „Sokoláku“ sešlo 92 sprinterů na Sprin-
terském trojboji. Zlobila nás časomíra, proto výjimečně mě-
řili časy trenéři a rodiče – pomocníci. Drobnou nesnáz jsme 
vyřešili a závody pokračovaly podle obvyklého scénáře dál. 
Je zřejmé, že říčanské atletické akce (Říčanská laťka, přespo-
lák kolem Olivovny, JAZ, ŽAD, 3boj) si získávají stále větší 
publicitu, jinak by je v roce 2015 nenavštívilo skvělých 559 
závodníků. Děkujeme všem, kteří pomáhali při organizaci 
závodů. Bez vás bychom to už nezvládli.
Na  říčanských závodech naši závodníci obsazují většinu 
medailových míst, ale je fantastické, že medaile vozí i z mi-
moříčanských závodů. K úspěšným medailistům patří Terka 
Láchová, Kája a Eliška Lackovy, Bára a Kristýnka Vlčkovy, 
Maty Drobný, Ondra Šátek, Matěj Hercik, Matěj Kovář 
a Honza Boháč. O říčanské atletice bylo slyšet i na Evrop-
ských atletických hrách v Brně. Bára Vlčková (06) skonči-
la v  hodu kriketovým míčkem na  40. místě z  63 závodnic 
výkonem 26,68 m. Tereza Láchová (06) v  kvalifikaci hodu 
kriketovým míčkem překvapila výkonem 43,42 m (osobní 
rekord a nejlepší evropský výkon devítileté závodnice). Po-
sledním pokusem ve finále hodila 40,68 m a bronzová me-
daile byla její. Nutno dodat, že obě děvčata závodila společně 
s  ročníky 2004 a  2005! Tereza Láchová nás reprezentuje 
i na zahraničních závodech (Německo, Polsko), odkud 
pravidelně vozí medaile, např. 19. září vybojovala na Eu-

ropasportfest Herbstmeeting v  Zittau 3x zlato. V  září pro-
běhla závěrečná kola krajských závodů přípravek jednotliv-
ců i  družstev. V  jednotlivcích brala Terezka Láchová zlato 
a Kristýnka Vlčková stříbro. V družstvech obsadili naši borci 
výbornou 12. příčku z 24. Toto umístění je o to cennější, že 
naši závodníci byli oproti ostatním výrazně mladší, takže 
v příštích letech to bude medaile i v družstvech. Teď je správ-
ný moment poděkovat všem rodičům, babičkám a  dědeč-
kům, kteří vozí děti na tréninky, na závody, na soustředění 
a umožňují dětem zažívat úspěchy, vítězství a někdy i prohry, 
které však ke sportovnímu životu patří.
Na začátku tohoto školního roku jsme po roce znovu otevřeli 
tréninkovou skupinu mladších žáků a novou třetí tréninko-
vou skupinu minipřípravky. To znamená, že nyní máme již 
9 tréninkových skupin, a tak jsme letos mohli poprvé nabíd-
nout volná místa v tréninkových skupinách všem zájemcům 
kromě dětí 09/10. Obrovským úspěchem bylo otevření 
nových šaten v červnu 2015, jsme na ně hrdí. A teď už nám 
zbývá jen ten štěrkový ovál. Štěrk se vlivem letošního sucha 
změnil na prach. Prach vadí našim atletům při trénincích, 
závodníkům při závodech a  určitě i  ostatním skupinám, 
které naši dráhu používají. Myslím, že je i  otázkou času, 
kdy přestanou být naše závody v prachu pro jiné závodníky 
atraktivní, a to by byl krok zpět. Nová umělá dráha je naše 
výzva, cíl a nutnost. Věřím, že to dokážeme! 

Vendula Höfinghoff, za atletický oddíl  
TJ Sokol Říčany a Radošovice
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Ze sportu
Zatímco v klubovně se čile besedovalo – například i o le-
tech, kdy sokolovna Sokolu „nepatřila“, a kolik let trvalo, 
než soud uznal, že tato stavba OPRAVDU je sokolská – 
venku se setmělo a v blízkém lese, po trase spoře značené 
svíčkami, se vydali první odvážlivci na Stezku odvahy. Tu 
pro ně perfektně připravil oddíl starších žákyň a doroste-
nek pod vedením sestry Ivy Kurajdové. Na strašidelných 
stanovištích plnily děti různé úkoly a v cíli byly po zásluze 
odměněny sladkou odměnou.

Příjemnou atmosféru v  klubovně umocnila konzumace 
doma upečených dobrot. O to se postaraly maminky z oddílů 
rodičů a dětí. Milé bylo, když jedna maminka přinesla krabici 
laskomin a řekla: “ Ještě jsem nestačila dát přihlášku do So-
kola, ale o akci vím, a tak tady od nás máte něco na zub!“
Během besedy zazněl krásný a  pravdivý výrok jednoho 
z pamětníků: „Ptejte se, dokud je koho…“. 
Za rok se těšíme!

Jana Slámová, vzdělavatelka

Šachový vlak
Již 5. ročník Šachového vlaku přilákal rekordní účast 
120 hráčů z 19 zemí. Vítězem byl Švéd Lars Karlsson (10 
bodů), druhé místo obsadil hráč z  Filipín, třetí byl hráč 
z Německa a čtvrtý hráč z Ruska. Nejlepší český hráč Ja-
roslav Satranský skončil na 15. místě (7 bodů), nejlepší 
ženou byla vyhlášena 25. Martina Kořenová (6,5 bodů). 
Další říčanští hráči: 39. Stanislav Stárek (6 bodů), 45. 
Patrik Chajda (6 bodů), 92. Magdaléna Kořenová (4,5 
bodů). Šachy budou po této úspěšné akci k dispozici v lůž-
kových a lehátkových vlacích Českých drah.

Figurka, o.p.s.

Prvně bychom chtěly vyzdvihnout 
naši vícemistryni ČR Agátu Vašuto-
vou, která v  anketě „Říčanský sporto-
vec“ obsadila druhé místo – děkujeme 
za reprezentaci oddílu a  města Říčany. 
Závodní sezónu gymnastky zahájily v Praze 
4. 10. – pětileté závodnice z Říčan obsadily 1. 
místo A. Žvejkalová, 3. místo K. Šebestová. 
V  dalších ktg. vybojovala zlato A. Jechová, 
bronz sestry Procházkovy a také A. Bernar-

dová. V  součtu bodů do družstev putovaly 
do Říčan dva poháry, ovocné dorty a stříbrné 
medaile. Dopoledne pro A. Vašutovou, M. 
Škardovou a  L. Procházkovou, odpoledne 
pro A. Bernardovou, A. a B. Jechovy. 
Teamgym Junior I. Lemurky – zaháji-
ly závody v  Příbrami a  obsadily pěkné 
6. místo. Naše holky patří k  nejmlad-
ším v této ktg., proto se těšíme na jejich 
úspěšnou budoucnost. 
Snad se ze závodních úspěchů stává tradi-
ce. Město Říčany v oblasti sportu již není 
známé jen díky ragbistům a tanečníkům, 
ale místo mezi úspěšnými sportovkyněmi 
si zaslouží i naše malé gymnastky!

www.gymnastika-ricany.cz

Gymnastická sezóna v plném proudu
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V  minulém čísle 
jsme Vás infor-
movali o  zisku 
bronzové medai-
le z  Mistrovství 
České republiky 

v  Rapid šachu. V  historii klubu tato 
disciplina patří k  nejúspěšnějším. 
Rapid šach se hraje na zkrácený čas. 
Partie trvá maximálně do hodiny hry.
Za poslední léta jsme získali na Mistrov-
ství České republiky řadu medailí. Když 
se podíváte níže, tak zjistíme, že o všech-
ny medaile se postaraly ženy a dívky.
2003: Kamila Říhová – 3. místo kategorie D 12, 
Zdena Šimurdová – 3. místo kategorie D 10
2005: Kamila Říhová – 2. místo kategorie D 14
2007: Zdena Šimurdová – 3. místo kategorie D 14
2010: Martina Kořenová – 2. místo kategorie ženy
2011: Julie Vilímová – 2. místo kategorie D 10
2015: Monika Strnadová – 3. místo kategorie D 10

Jaroslav Říha

Extraliga mládeže 
V  sobotu 3. 10. se rozeběhly soutěže 
družstev v nové sezoně 2015/16. Mlá-
dež KŠ Říčany 1925 hraje nejvyšší 
soutěž – EXTRALIGU mládeže. B a C 
družstvo pak 1. ligu. Družstva mají 
za sebou první kola. A družstvo je po 4 
kolech zatím poslední, bez bodu. B 
družstvo je po třech kolech zatím ne-
poraženo a  C družstvo má první bod 
za remízu ze Světlou nad Sázavou. 
Program extraligy a  1. ligy, kdy se 
hraje v Říčanech, v KC Labuť: 
Sobota 28. 11. 1. liga – Řevnice, Oáza 
Praha B
Sobota 23. 1. 2016 Extraliga – Libe-
rec, Polička, Vlašim
Sobota 23. 1. 2016 1. liga – Bohemi-
ans A, B 

A  družstvo mužů hraje 2. ligu 
a  na  domácím hřišti odehraje zápa-

sy letos ve Sportovní hale, v 1. patře 
ve dnech: 

 Neděle 22.11. ŠK Písek
 Neděle 10. 1. 2016 Sokol Praha – 

Vršovice 
 Neděle 24. 1. Bohemians
 Neděle 21. 2. Sparta Kutná Hora 
 Neděle 3. 4. Sokol Tábor

Začátky utkání jsou vždy v 10 hodin. 
Vstup volný

Jaroslav Říha

Pozvánka pro říčanské děti na turnaj
Zveme říčanské děti, které si chtějí zahrát šachy na 5. kolo Regionální žákovské ligy, která se koná v úterý 17. listopadu 

v sále KC Labuť od 9.00 hod. Na startu budou jak naši nejlepší, tak začátečníci. 
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Historie klubu – Mistrovství ČR v Rapid šachu
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Co se děje v kultuře

Autorské čtení, prezentace, 
křeslo pro hosta:

Vladimír Pikora 
Čtvrtek 26. 11., 18.30

Naše knihovna na své pořady zve až 
na  výjimky především spisovatele 
z oblasti beletrie (prózy i poezie), ob-
čas také píšící herce a zpěváky. Tedy 
osobnosti uměleckého založení. Tro-
chu jinak tomu bude ve  čtvrtek 26. 
listopadu. Naším hostem bude vý-
znamná osobnost ze světa ekonomie 
a  financí, hlavní ekonom a  jednatel 
společnosti Next Finance Vladimír 
Pikora. Představí své knihy, názorně 
v  prezentaci předvede své pohledy 
na  témata týkající se financí a  rád 
zodpoví dotazy návštěvníků.

Veřejnosti je znám svou bohatou pu-
blikační činností. Jeho knihy, psané 
populární formou, přitom bez pokle-
su odborné úrovně, se staly bestselle-
ry. Píše je spolu se svou manželkou, 
další známou ekonomkou Markétou 
Šichtařovou. Společně poukazují 
na  problémy v  ekonomice v  měřítku 
celosvětovém i  individuálním a  ro-
dinném. Častým tématem je důcho-
dová reforma a její dopad na obyvate-
le. Charakteristické jsou názvy jejich 
knih – Všechno je jinak aneb Co nám 
neřekli o důchodech, euru a budouc-
nosti, Nahá pravda aneb Co nám ne-
řekli o našich penězích a budoucnos-
ti, Lumpové a  beránci – tato kniha, 
rovněž s tématikou financí, byla oce-
něna v prestižní anketě Magnesia Li-
tera 2015, když získala cenu čtenářů.

Pořad s Vladimírem Pikorou se koná 
ve čtvrtek 26. 11. v oddělení pro do-
spělé na  Masarykově náměstí. Začí-
ná v 18.30. Vstup je volný. Těšíme se 
na Vaši návštěvu!

ODDĚLENÍ PRO DOSPĚLÉ 
Masarykovo nám. 83 
Tel. 323 602 654 
Email: dospele.odd@knihovna.ricany.cz

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

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

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

Tak jako vloni, i letos nám přálo počasí. 
16. září jsme se probudili do  hezkého, 
slunného dne. Bylo jisté, že budeme 
malovat opravdu venku na  náměstí 
a nebudeme muset, tak jako již několi-
krát, uplatnit „mokrou variantu“, kdy 
mladí malíři nacházeli úkryt v knihovně.
Malování na  rynku má v  Říčanech 
dlouhou tradici, letos se konal již 19. 
ročník. Probíhá tak, že děti dostávají 
(spolu se sladkými odměnami) kres-
lící potřeby a  zobrazují své představy 
o různých pojmech, objektech, jevech, 
o všem možném, podle tématu, které je 

zadáno knihovnou. Záleží jen na nich, 
z  jaké stránky dané téma uchopí. Le-
tošním tématem byla obrázková abe-
ceda, která poskytuje hodně prostoru 
pro uplatnění vlastní fantazie. Hodně 
využité bylo písmeno A, mnoho dětí 
namalovalo auta. Dále vzniklo mnoho 
obrázků zvířat, jeden z  nejhezčích byl 
ten s ježky, tedy pod písmenem J.
Akce se tradičně zúčastňují školy a škol-
ky z Říčan a z okolí, letos bylo hodně dětí 
zejména ze ZŠ Masarykovo náměstí, ZŠ 
Bezručova, ZŠ Nerudova a z MŠ Světi-
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na Komenského náměstí a v přízemí 
staré radnice na Masarykově náměstí 
(od 27. 10. do 14. 11.).

Ohlédnutí za Malováním na rynku

Listopad v galerii Kotelna – Těšit se můžete 
na aukci, kurzy i vánoční koncert
V termínu 31. 10. – 17. 11. proběhne internetová aukce současného umění. 
Všechna dražená díla si můžete již nyní prohlédnout na předaukční výstavě 

v prostorách galerie. Výstava potrvá do 21. 11. 2015. Jednodenní grafický workshop Tomáše Hřivnáče se uskuteční  
14. listopadu. Na vánočním koncertě 27. listopadu vystoupí pěvecký sbor Urban Ladies společně se ZUŠ Říčany.
Všichni jste srdečně zváni! www.galeriekotelna.cz
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11 listopad
PRogRam 2015

PŘIPRAVU-
JEME

08.00

03

vladimír mišík & etc... 
 Pá 20 / 11 / 2015 – 20.00
   host: jamie marshall & amplified  
   acoustic band (uk/cz). konceRt jednoho   
   z nejvýznamnějších osobností české  
   hudební scény a jeho hostů.  

Fleret
 st 09 / 12 / 2015 – 20.00
   konceRt oblíbené valašské kaPely, křest  
   cd hopa bejbe.  

Vladimír mišík & etc 
– host: jamie marshall & amplified acoustic band
vladimír mišík je jednou z nejvýraznějších osobností české populární hudby  
již od 60. let 20. století. svou tvorbou ovlivnil celou řadu umělců ať už z hudebního, 
výtvarného či literárního prostředí. muzikanti pod značkou etc však začali 
vystupovat v roce 1974. vladimír mišík s kapelou etc přes mnohé personální 
změny a dvouletý zákaz činnosti v 80. letech koncertuje dodnes. do roku 2007 
vydal vladimír mišík & etc… 10 řadových alb a několik dalších kompilací.

aktuální sestava etc: 

Vladimír mišík – kytara, zpěv, petr „kulich“ Pokorný – kytara, pavel skála – 
kytara, zpěv, jiří Veselý – basa, harmonika, jiří zelenka – bicí, zpěv, Vladimír  
pavlíček – housle.

WihanoVo kVarteto  
– přední smyčcové kvarteto
WIhanovo kvaRteto je jedním z předních smyčcových kvartet, jež v nedávných 
letech vyrostla z velké české interpretační školy. vzniklo v roce 1985. hraje  
ve složení leoš čepický a jan schulmeister – housle, jakub čepický – viola  
a aleš kaspřík – violoncello. je držitelem mnoha cen z významných mezinárodních 
soutěží a získalo si mimořádný věhlas. jeho obdivuhodná mezinárodní kariéra 
zahrnuje vystoupení na předních festivalech v evropě a na dálném východě, 
pravidelně koncertuje v usa, v japonsku, podniklo také turné po austrálii  
a novém zélandu. je častým hostem ve velké británii, koncertuje ve Wigmore 
hall, bridgewater hall, south bank a v mnoha jiných místech, pro studenty  
zde pořádá mistrovské kurzy. diskograf ie kvarteta činí přes 40 cd.

v Říčanech budou na programu tohoto ansámblu smyčcové kvartety – mozartův  
g dur kv 387, schubertův a moll Rosamunda a beethovenův a moll op. 132.

22. celorepublikoVÉ setkÁní beatlemaniakŮ 
– the backwards, petr kolář, Wabi daněk...
letošní program opět sáhne po nejvyšší možné kvalitě hlavních interpretů, 
protože setkání bude i jakousi oslavou 20. výročí našeho společného přátelství 
a spolupráce se slovenskou skupinou the backwards. stejných 20 let totiž i ona 
oslaví svoje působení na scéně beatlesáckého revivalu. tedy the backwards 
budou hlavní hvězdou programu a věřím, že ani jednoho klubáka nezklamou.  
o hudebních „předskokanech“ se zatím ještě jedná. jisté však je hostování dvou 
vIP interpretů, kteří se přijdou poklonit památce the beatles ze dvou zcela 
odlišných konců spektra populární muziky. za tu mladou garnituru populáru 
dorazí a zazpívá současný velmi úspěšný a muzikály vyhledávaný zpěvák Petr 
kolář. jeho protipólem bude návštěva starého, ostří leného, ale stále na vysoké 
úrovni prezentujícího muzikanta a skladatele countryové romantiky, Wabiho 
daňka. je tedy opravdu na co se těšit. Předpokládám, že klubáci budou mít 
tentokráte obrovskou konkurenci v návštěvnosti místní i pražské veřejnosti. takže 
přátelé, neváhejte a přijeďte v hojném počtu. stánek klubu včetně videoprojekce 
klubových zážitků nebude chybět. moderátor večera a předseda klubu jirka 
svátek se na vás opět velmi těší a rád s vámi ve volném čase poklábosí a nějakou  
tu fotečku společnou si zase po dvou letech taky uděláme.

„charitatiVní předVÁnoČní bazÁrek” 
– sobota 12 / 12 – 8.00 až 18.00
bude se zde prodávat seconhendové oblečení, podávat káva, 
cukroví a pro děti bude připraven malý program. akce se koná  
v prostoru předsálí. 

nebuď labuť a  zajdI na kultuRu!

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

20.00

06

karel plíHal 
 Pá 06 / 11 / 2015 – 20.00
   konceRt skvělého kytaRIsty a Poety,  
   kteRý v jedné chvílI dokáže PublIkum  
   Rozesmát veselou básnIčkou, aby  
   v záPětí Posluchače RozněžnIl  
   a  RoztesknIl emotIvním textem Písně.  

marta kubišová 
– s nebývalou ochotou
 st 18 / 11 / 2015 – 20.00
  nejnovější RecItál legendáRní Pěvecké  
   hvězdy. host milan hein, doPRovází  
   skuPIna petra malÁska. 

 dĚ ti 

planeta zemĚ – Východní afrika 
Út kolébka lidstva – projekce pro školy.
 diVa dlo 

t. pratchett / p. cisoVský: mort
čt šatopletův podzim – ds při tj sokol lázně toušeň. Fantasy komedie.
 koncert Y 

karel plíhal
Pá  koncert skvělého kytaristy a poety. 
 dĚ ti 

rozum a štĚstí
ne šatopletův podzim – ds svatopluk benešov. Pohádka.
 koncert Y 

jazzmazec
st křest třetího alba, nazvaného museion. kapela se nechala tentokrát 
inspirovat antikou a na koncertě zazní kompletní skladby z cd,  včetně 
audiovizuální show. Účast jako kmotři cd přislíbili starosta Říčan vladimír kořen 
a jazzová zpěvačka jana koubková.
 diVa dlo 

i.bergman, l.Valeš: ….dlouhÁ cesta 
čt šatopletův podzim – Rádobydivadlo klapý. drama.
 sport 

šachoVý turnaj
Út žákovská liga.
 koncert Y 

marta kubišoVÁ 
„s nebýValou ochotou”
st  nejnovější recitál pěvecké hvězdy marty kubišové.
 diVa dlo 

leo egerstein: doubkoVa hole mÁ 
čt šatopletův podzim – nejhodnější medvídci Praha. velmi pomalá hra o 
naději a lásce.
 koncert Y 

Vladimír mišík & etc
Pá host: jamie marshall & amplified acoustic band (uk/cz) 
 dĚ ti 

j.netrestoVÁ: neohroŽený mikeš
ne  šatopletův podzim – ds vojan libice nad cidlinou. Pohádka.
 spoleČnos t a ta nec 

adVentní setkÁní seniorŮ s hudbou
Po seniorcentrum Říčany.
 koncert Y 

steamboat stompers
st koncert z cyklu „jazzové večery v říčanech“.
 diVa dlo 

lupinec & companY: upokojenkYnĚ 
čt šatopletův podzim – vad kladno. komedie z domova pro seniory.
 dĚ ti 

adVentní prozpĚVoVÁní
ne zuš Říčany,  v 18.00 rozsvěcení vánočního stromu na masarykově nám.

19.30

05

těšíme se na vaši návštěvu!

ondřej Havelka  
& his melody makers
 Út 02 / 02 / 2016 – 20.00
  konceRt oblíbené kaPely, kteRá hRaje  
   muzIku 20. – 30. let. 

15.00

08

info@kclabut.cz

19.30

11

20.00

18

19.30

12

buty 
 st 17 / 02 / 2016 – 20.00
   konceRt známé moRavské kaPely.  

08.00

17

20.00

20

20.00

19

15.00

22
14.00

23

17.00

29

20.00

25
20.00

26

František nedvěd  
& tie break
 st 27 / 01 / 2016 – 20.00
   konceRt známého českého PísnIčkáŘe  
   s kaPelou.  

jazzové vánoce 
 čt 17 / 12 / 2015 – 19.00
  senIoR dIxIeland, jj jazz,  
   PRIme tIme voIce. 

j.ducHek/l.Habanec:  
il conGelatore  
– zmrazovaČů
 čt 03 / 12 / 2015 – 19.30
   šatopletŮV podzim – kočovné dIvadlo  
   ad hoc. netRadIční oPeRa. 

WiHanovo kvarteto
 st 02 / 12 / 2015 – 19.30
  konceRt z cyklu „kruh přÁtel hudbY“. 

22. setkání  
beatlemaniaků
 Pá 04 / 12 / 2015 – 19.00
  the backWaRds, PetR koláŘ, WabI daněk. 
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Co se děje v kultuře

Festival Podblanický hudební pod-
zim, který byl založen k poctě velké-
ho českého skladatele Jana Dismase 
Zelenky, zahajuje letos již čtvrtou 
dekádu své existence.
Hostitelem jednoho z koncertů letošní-
ho cyklu bude říčanský kostel sv. Petra 
a Pavla. V sobotu 21. listopadu v 19.30 
vystoupí komorní smíšený sbor Vox 
Nymburgensis pod vedením sbormis-
tra Jana Mikuška. Na programu je du-
chovní hudba napříč staletími. 
Nymburský sbor vystupuje nejen 
v  Čechách a  na  Moravě, ale i  v  cizi-
ně – za  dvacet sedm let své existence 
navštívil 11 evropských zemí a zazářil 
i na mezinárodním festivalu pěveckých 
sborů v  Argentině. V  repertoáru má 
hudbu duchovní, lidovou i profánní.
Sbormistr Jan Mikušek je profesionál-
ním cimbalistou, dirigentem, operním 
pěvcem i hercem. Diváci jej znají jako 
Dominika Haška z opery Nagano, mat-
ku Terezu z opery Lamento či jako fará-
ře Toufara ze stejnojmenné dokumen-
tární komorní opery. Za výkon v opeře 
„Zítra se bude“ byl spolu se Soňou Čer-
venou nominován na  cenu Alfreda 
Radoka. Jeho láskou je hudba barokní 
i soudobá. Sbor vede od roku 2000.
Přijďte spolu s  námi zapomenout 
na  denní shon a  zaposlouchat se 
do podmanivých tónů duchovní hudby 
i  do  veršů, jimiž večer doprovodí Jan 
Čenský. Neboť, jak řekl patron letošní-
ho ročníku prof. MUDr. Josef Koutec-
ký, DrSc. – krása, to je podpis Boha!

Festival Podblanický hudební podzim v Říčanech
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Výstava PŘED 
OPONOU ZA OPONOU
19. listopadu až 17. ledna 2016

Před oponou za oponou každý může 
stát!
Před oponou za  oponou si můžou 
všichni hrát a  stát se na  chvíli herci, 
kostyméry, autory, scénografy i režiséry 
stejně, jako to dělají všichni amatérští 
divadelníci bez rozdílu věku a  doby – 
pro možnost pobavit sebe i jiné, setkávat 
se s bezva partou, prožít kousky jiných 
životů, svobodně říci svůj názor. 
Tak jako členové říčanského divadel-
ního spolku Tyl, které budete moci vi-
dět v průběhu výstavy na divadelním 
festivalu Šatopletův podzim. 
Známí autoři českého divadla vás zá-
bavnou formou provedou výstavou – 
vybranými částmi historie české vlas-
ti, vývoje českého jazyka a literatury. 
Budete si moci na vlastní kůži vyzkou-
šet různé divadelní formy, od kramář-
ských písní, přes loutkové a  stínové 
divadlo, až po  divadlo činoherní. 
V kostýmech se budete moci i vyfotit.

24. listopadu od 18.00 

Přijďte si vyzkoušet techniku dr-
hání, zvanou také dle arabského 
původu macramé. Vázání uzlíků je 
jedna z  nejstarších textilních tech-
nik, která i  v  dnešní době nalézá 
své příznivce. Na  dílně se sezná-
míte se základními uzly, materiály 
a pomůckami, a vyrobíte si hvězdu 
z  barevných přízí. Hvězdu můžete 
využít jako vánoční dekoraci nebo 
originální šperk.

Dílnu povede Klára Pilíková.
Vstupné 130 Kč
Rezervace na telefonu 605 169 533 
nebo na  e-mailu: edita.jezkova@
muzeum.ricany.cz

Rukodělná dílna: Macramé hvězda

Rukodělná dílna: Vánoční hvězdy z lýka

Půjčte kostým 
na výstavu a přijďte 
na vernisáž
I vy, návštěvníci a příznivci muzea, 
se můžete podílet na výstavě „Před 
oponou za oponou“. 
Budeme rádi za zapůjčení zejména 
(ale nejen) dětských kostýmů či 
jejich součástí, různých oděvních 
doplňků, klobouků, šátků, vousů 
apod., které by si mohly děti na vý-
stavě oblékat a  vytvářet tak kon-
krétní scény. Uvítáme především 
dobové (historické) oblečení 
a  uniformy všeho druhu (pionýr, 
voják, mažoretka apod.). Všechny 
přispěvatele zveme na vernisáž. 

V  zahradě Muzea Říčany v  tuto 
dobu vzniká nová venkovní interak-
tivní expozice „Dobrodružství v za-
hradě“. Cílem expozice je vytváření 
pozitivního vztahu k  městským 
zahradám jako k ostrovům přírody 
ve městech a místa pro dobrodruž-
ství i  relaxaci a prezentace vize za-
hrady jako místa pro život člověka 
i jiných organismů. 
Expozice vytvoří prostor pro reali-

zaci environmentálně zaměřených 
výstav a  akcí, budou zde probíhat 
výukové programy pro školky a ško-
ly, pravidelně ji využijí přírodovědné 
kroužky. Pro veřejnost bude zdarma 
přístupná v otevírací době muzea. 
Expozice Dobrodružství v  zahradě 
vzniká za finanční podpory Státní-
ho fondu životního prostředí České 
republiky a  Ministerstva životního 
prostředí.

Muzeum připravuje novou expozici v zahradě

neděle 29. listopadu od 16:00 

Přijďte si vyrobit originální vánoční 
dekoraci – řetěz hvězd z papírového 
lýka nebo jednotlivé ozdoby. K  vý-
robě používáme jednoduchou šab-
lonu a barevné papírové lýko, které 
si lze po  dílně zakoupit k  dalšímu 

tvoření doma. Výrobu zvládnou 
s pomocí dospělého děti od 5 let.
Dílnu povede Alžběta Macková.
Vstupné 100 Kč
Rodinné vstupné 200 Kč 
Rezervace na telefonu 605 169 533 
nebo na  e-mailu: edita.jezkova@
muzeum.ricany.cz
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Tak jako mnoho věcí v našem životě 
mají i  loutky neobyčejně starý pů-
vod sahající ve své téměř současné 
podobě až do  antiky. Na  snímku 
zobrazená marioneta z  muzejních 
sbírek je však naopak velmi mladá. 
Je součástí série historických lou-
tek Miloše Kasala z Prahy a pochází 
z počátku 90. let 20. století.
Ve  středověku využívala mario-
nety církev k  výchovným účelům. 
Prostřednictvím loutkových her 
se poukazovalo na morálku, dobré 
mravy nebo bylo poučováno o  ži-
votě svatých. Marionety se později 
uplatnili i  v  opeře (např. i  některé 
Mozartovy hry byly komponovány 

pro hru s  marionetami) a  později 
v animovaném filmu.
Výroba loutek a  loutkářství neza-
niklo ani v  současnosti, jen jeho 
účel se posunul zejména k pobave-
ní dětí. Na  Říčansku, ve  Svojšovi-
cích, se nalézá soukromé muzeum 
jednoho z  největších současných 
českých sběratelů loutek, který tyto 
loutky nejen sbírá, ale i  sám opra-
vuje a vyrábí.
Vyzkoušet si na  vlastní kůži nejen 
loutkové divadlo můžete od 19. 11. 
na  výstavě „Před oponou za  opo-
nou“. Chybět nebudou ani mario-
nety z našich sbírek.

Martin Hůrka

ZE SBÍREK MUZEA | Loutky

Na  Říčanské hájovně právě začínají 
víkendové celodenní dílny práce se 
dřevem nebo textilem. Dílny jsou 
určené pro začátečníky, jsou vhod-
né pro širokou veřejnost. Obzvláště 
zveme pedagogy MŠ, pro které jsme 
dílny akreditovali, pedagogy 1. stup-
ňů ZŠ, vychovatele školních družin či 
vedoucí zájmových spolků. 
Budete vyrábět např. dřevěné šperky, 
herní komplety a  hračky. Při výrobě 
se naučíte seřizovat a obsluhovat ná-
řadí a  nástroje, budete řezat, hoblo-
vat, vrtat a brousit.
Na  textilních dílnách budete plstit, 
tkát a  šít, budeme se také věnovat 
barvení a  různým druhům potisku 
textilu. Cyklus bude zakončen malo-
váním na  hedvábí. Textilní dílny lze 
absolvovat i samostatně.

Místo konání: Říčanská hájovna
Cena: 1000 Kč/1 den (platná při min. 
počtu 12 účastníků). V  ceně je zahr-

nutý materiál a  zapůjčení nástrojů. 
Z každé dílny si odnesete vlastnoručně 
vyrobený výrobek. 

Témata, termíny dílen a další podrob-
nosti: aktuálně na  webových strán-
kách muzea

Nové dílny práce se dřevem a textilem pro dospělé

Michal Viewegh 
v ZŠ Světice
U  příležitosti otevření nového křídla ZŠ 
Světice proběhlo v  měsíci říjnu autorské 

čtení spisovatele a  patrona školy Michala 
Viewegha z jeho právě vycházející knihy Bi-
omanžel. ZŠ připravuje na předvánoční čas 
další setkání s autoren, o kterém Vás bude-
me včas na našich stránkách informovat.

ZŠ Světice
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LADŮV KRAJ A OKOLÍ...
KULTURNÍ A SPORTOVNÍ KALENDÁŘ 
www.laduv–kraj.cz
Změna programu vyhrazena
Vstupenky na veškeré akce získají zájemci u pořadatelů

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

do 17. 11. Říčany Internetová aukce současného umění – Galerie Kotelna

do 28. 11. Říčany Výstava obrazů – Akad. malíř Zdeněk Marčík vystavuje obrazy ve Volnočasovém 
Centru Na Fialce.

1. 11. Říčany 14.00–
16.00

Halloween party – Halloweenské soutěže, diskotéka, průvod masek, dárek pro 
každého. Volnočasové Centrum Na Fialce.

1. 11. Průhonice 15.00 Halloween – Nevšední a jedinečný zážitek v „Tak trochu strašidelné Sokolovně“. 
Odpoledne plné soutěží, her a zábavy. Halloweenské občerstvení, vstupné 
200 Kč. Sokolovna.

3. 11. Kolovraty 19.00 Burianova kulturní ozdravovna – Co dělat, abychom si uchovali zdravý rozum 
a kulturní úroveň. Setkání s Janem Burianem v Klubu U Boudů.

5. 11. Říčany 19.30 Šatopletův divadelní podzim – DS při T.J. Sokol Lázně Toušen hrají fantasy 
komedii MORT. Kulturní centrum Labuť

6. 11. Říčany 20.00 Karel Plíhal – Koncert skvělého kytaristy a poety v Kulturním centru Labuť. 
Mládeži do 12 let nepřístupno.

7. 11. Vyžlovka 8.00–
14.00

Výlov Vyžlovského rybníka – Výlov největšího rybníka na Jevanské kaskádě. 
Občerstvení i menší posezení.

7. 11. Uhříněves 10.30 Pochodem ťap! Aneb zvířecí pohádka o cestě domů – Sobotní pohádka 
o zvířátkách ze ZOO, která se rozhodnou, že se vrátí domů do Afriky. Hrají herci 
z divadla Pohadlo, vstupné 100 Kč, k dostání též v TIC. Divadlo U22.

7. 11. Říčany 14.00 RC Mounfield Říčany – RC Sparta Praha – Ragbyový zápas mužů.

8. 11. Říčany 8.33 Nedělní pochod s Líbou – Turistický pochod Mnichovice – Velké Popovice – 
Strančice, 14 km. Odjezd vlakem ze Říčan v 8.33 hod. Přihlášky na 723 513 431 
nebo libuse.rohoskova@centrum.cz.

8. 11. Říčany 15.00 Rozum a štěstí – Šatopletův podzim – pohádku hraje DS Svatopluk Benešov. 
Kulturní centrum Labuť.

11. 11. Říčany 14.00–
17.30

Den otevřených dveří – Střední odborná škola stravování.

11. 11. Strančice 17.00 Uspávání studánky – VI. ročník pochodu dětí s lampiony od budovy ZŠ 
Strančice ke studánce sv. Anny. Vstup volný.

11. 11. Říčany 19.30 Jazzmazec křest CD – Křest třetího alba nazvaného MUSEION. Kulturní 
centrum Labuť.

14. 11. Říčany 10.00–
15.00

Workshop s Tomášem Hřivnáčem – Grafický workshop v Galerii Kotelna.

14. 11. Brtnice 10.00 Komunitní výsadba ovocného stromořadí – Nadace poartnerství zve milovníky 
stromů na výsadbu cca 25 ks ovocných dřevin podél cesty z Brtnice směrem 
na Všedobrovice. Sraz s nářadím u kompostárny v Brtnici.

14. 11. Uhříněves 10.30 Černoušek Bongy na cestách, tentokrát v Asii

Sobotní výpravná loutková pohádka s písničkami z dílny brněnských hereček 
Sandry Riedlové a Katky Horáčkové. Pro děti od 3 let, vstupné 100 Kč, vstupenký 
též v TIC. Divadlo U22.

14. 11. Říčany 14.00 RC Mounfield Říčany – RK Petrovice – Ragbyový zápas mužů.

15. 11. Ondřejov 8.30 Step aerobik a body form – Cvičení s mistryní světa Olgou Šípkovou, cena 
200 Kč předem, 250 Kč na místě. Doporučujeme rezervaci předem kvůli zajištění 
dostatečného počtu stepů. Sportovně kulturní centrum.
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18. 11. Uhříněves 19.30 Nezmaři – Koncert folkové skupiny v divadle U22. Vstupné 230 Kč, na balkon 
200 Kč, vstupenky též v TIC.

20. 11. Kolovraty 19.30 Poutníci – Česká bluegrassová skupina slaví 45 let. Vstupné 220 Kč, 
v předprodeji 190 Kč. Sál U Boudů.

20. 11. Říčany 20.00 Vladimír Mišík – Koncert jednoho z nejvýznamnějších osobností české hudební 
scény a jeho hostů. Kulturní centrum Labuť.

21. 11. Uhříněves 10.30 Kráska a netvor – Sobotní pohádka pro děti od 5 let, vstupné 100 Kč. Divadlo 
U22.

22. 11. Říčany 15.00 Neohrožený Mikeš – Pohádku hraje DS Vojan Libice nad Cidlinou. Kulturní 
centrum Labuť.

25. 11. Říčany 14.00–
17.30

Den otevřených dveří – Střední odborná škola stravování.

26. 11. Uhříněves 15.00–
17.00

Kavárenské posezení s dílnou – linoryt – Vyrobte si originální podzimní tašku, 
vstupné 100 Kč. Kapacita omezena na 20 osob. Divadlo U22.

27. 11. Říčany 19.00 Vánoční koncert – Vystoupí komorní pěvecký sbor Urban Ladies společně 
Komorním orchestrem ZUŠ Říčany pod taktovkou Josefa Brázdy. Galerie Kotelna.

28. 11. Voděrádky 15.00–
19.00

Živý betlém – Adventní setkání známých a sousedů. Dítě, které přinese 
Ježíškovi vlastnoručně vyrobený dárek, bude odměněno. Živá zvířátka, svařáček, 
grilování. Obecní dům.

29. 11. Říčany 17.00 Adventní prozpěvování – Vystoupení MŠ Čtyřlístek, ZŠ Bezručova a ZUŠ 
Říčany v Kulturním centru Labuť, program bude pokračovat v 18 hod 
na Masarykově náměstí. Zároveň bude na náměstí rozsvícen vánoční strom.

30. 11. Říčany 19.00 Jak z hvězdiček rostou hvězdy – Repríza programu pořádaného Pražskou 
konzervatoří. Vystoupí Markéta Dominikusová – housle a Markéta Sinkulová – 
klavír. Sál ZUŠ.
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Historie v obrázcích

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

uzeu. Zapůjčené fotografie budou po naskenování v pořádku vráceny m
ajiteli. Přispějete tak k dokum

entaci podoby m
ěsta a okolí. 

Foto: Archiv M
uzea Říčany

První snímek zobrazuje pohled na areál přírodního divadla v údolí Rokytky. Z divadla se dochoval pouze betonový zbytek 
nápovědní budky zarostlý v lese. Snímek pochází z roku 1939 a na jevišti vidíme kulisy ke hře „Pasekáři“.
Na druhém snímku z roku 1933 tančí dětští členové říčanské baletní školy Bronislava Szynglarského. Zcela vpravo Jiří 
Němeček, říčanský rodák a jedna z nejvýznamnějších osobností českého baletního života druhé poloviny 20. století.


