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Hlavní téma:

Zahrada u MŠ Zahrádka
Děti z MŠ Zahrádka otevřou  
novou zahradu v přírodním stylu!



Matúš Žák 
vedoucí NZDM Klubu Cesta
Cesta integrace, o.p.s.

K psaní úvodníku přicházím, řekněme, po cestě, respektive přes Cestu integrace. Bude o hledání 
cest, hlavně těch k dětem a mladým lidem v rámci činnosti nízkoprahového Klubu Cesta. 

Než se vydáme dál, představím další projekty naši organizace. Jedná se o dopravní výchovu a primár-
ní prevenci dětí na základních školách. Po „naší“ Cestě se můžete vydat i jako dospělí a využít odbor-
né poradenství v občanských poradnách v Říčanech, Mnichovicích a Benešově. Pokud cestou nara-
zíte na někoho, s kým se budete jen opravdu těžko domlouvat, obraťte se na naše mediátory a zkuste 
vyřešit sporné věci mimosoudně.

Část naší práce s dětmi a mládeží se dá označit jako doprovázení.  Podobně jako teď vás, prostřed-
nictvím těchto řádků, provázíme v klubu děti a mladé lidi na jejich cestě. Snažíme se „být s nimi“ 
a spíš nabízet než nutit. Dáváme k dispozici prostory, nejen klubové, pokoušíme se rozšiřovat obzory.

Když se s mladými v klubu poznáme, můžeme se otevřeně bavit a při hře nebo rozhovorech se ledacos 
stane. Ke změnám dochází na obou stranách, u pracovníků i dětí a mladých, s kterými jsme v kon-
taktu.  Zároveň se mění i okolní prostředí. Zaměřujeme se na pozitivní změny. Náš úkol je objevovat, 
zaznamenat a mluvit o nich s těmi, kterých se týkají. 

Někdy to jde samo sebou, jindy se stane, že bloudíme. Jít jako pomáhající pracovníci úplně sami by 
se nemuselo vyplatit. Pracujeme proto v týmu, řídíme se standardy sociálních služeb a sami se učíme 
využívat podpory v supervizích.

Tady naše společná procházka končí, na závěr vám poděkuji a popřeji šťastnou cestu, jak jinak. Novinky 
o naši činnosti a kontakty pro případné zájemce najdete pravidelně v Kurýru.

Slovo úvodem
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Krátce z rady 21. 4. 2016
u Radní schválili novou provozní dobu občerstvení v are-
álu volnočasových aktivit v Pacově v rozsahu: 

od–do počet hodin
Pondělí zavřeno
Úterý zavřeno
Středa 17–20 3
Čtvrtek 15–22 7
Pátek 15–22 7
Sobota 15–22 7
Neděle 15–19 4
Celkem otvírací doba 28
Celkový úvazek 40

u Radní schválili uvolnění finanční částky v celkové výši 
35.000 Kč na přípravu a tisk velkoplošných správních 
map ORP Říčany a pověřili tajemníka úřadu zajištěním 
výroby těchto map a jejich rozmístěním v rámci úředních 
budov v Říčanech. 
u Rada nesouhlasila s poskytnutím individuální dotace 
těmto organizacím: 
- ve výši 50.000 Kč na údržbu Pohodového údolí SK 
Slunéčku, a to z důvodu, že město vyhlásilo v roce 2016 
dva programy na poskytování dotaci, v rámci kterých 

u Zastupitelstvo vydalo obecně závaznou vyhlášku 
(OZV) města Říčany, kterou se mění OZV města Říčany 
č. 5/2014 o místních poplatcích v tom smyslu, že se od 
poplatku za užívání veřejného prostranství osvobozuje 
užívání, kdy uživatelem a poplatníkem je osoba, která 
veřejné prostranství užívá na základě smluvního vztahu, 
jehož objednatelem je město Říčany.
u Zastupitelé schválili dodatek č. 5 Zásad pro výstavbu 
ve městě Říčany, kterým se upravuje rozsah stavebních 
záměrů, u kterých bude město Říčany požadovat od sta-
vebníka poskytnutí plnění (dříve finančního příspěvku 
nebo daru) na posílení veřejné infrastruktury dle Zásad 
pro výstavbu ve městě Říčany. Dále zastupitelé schválili 
vzor plánovací smlouvy pro finanční plnění dle Zásad pro 
výstavbu ve městě Říčany.
u Zastupitelstvo revokovalo usnesení ZmŘ č. 16-04-028 
ze dne 13. 04. 2016 ve znění:
Zastupitelstvo města Říčany schvaluje pozastavení účin-
nosti čl. 1, části páté Zásad pro výstavbu ve městě Říča-
ny pro stavební záměr, jehož realizací na pozemku se 
majitel tohoto pozemku stává poplatníkem dle vyhlášky 
města Říčany č. 3 /2016, a to z důvodu nabytí účinnosti 
vyhlášky města Říčany č. 3/2016 dne 14. 4. 2016 a pro-
bíhající revize dokumentu Zásady pro výstavbu ve městě 
Říčany.
u Zastupitelé schválili investiční záměr na akci Rekon-
strukce komunikace Na Ladech za podmínky, že rezidenti 
přispějí vlastními prostředky ve výši minimálně 50 % ná-

kladů dle interních směrnic města a současně za podmín-
ky vyřešení vlastnických vztahů pod komunikací.
u Zastupitelstvo schválilo rozdělení finančních prostřed-
ků na dotace z rozpočtu města na program PROVOZ 
2016 a program AKCE 2016.
u Zastupitelé neschválili poskytnutí individuální dota-
ce ve výši 85.000 Kč na organizaci závodu horských kol 
„Jurečkovská Šlapka“ pořádané organizací Domeček 
Říčany, a to z důvodu, že město vyhlásilo v roce 2016 dva 
programy na poskytování dotací, v rámci kterých mohla 
organizace žádat, a nemá ve svém rozpočtu alokovány 
další prostředky na podporu těchto aktivit.
u Zastupitelstvo souhlasilo s uzavřením darovací smlou-
vy mezi Openplace, s.r.o. jako dárcem a městem Říčany 
jako obdarovaným na rekonstrukci křižovatky ul. Máne-
sova – Cesta Svobody, umístěné na pozemcích parc. č. 
1279/2, par. č. 1279/10, par. č. 1279/12, parc. č. 1279/14, 
parc. č. 1654/5 a parc. č. 1703/3, v k. ú. Říčany u Prahy 
a veřejné osvětlení v ul. Mánesova v úseku mezi Cestou 
Svobody a ul. Sokolskou, celkem 4 ks veřejného osvětlení 
na pozemku parc. č. 1279/2 v k. ú. Říčany u Prahy.
u Zastupitelé souhlasili s organizací krajského kola sou-
těže Zlatý oříšek v roce 2016.
u Zastupitelstvo schválilo udělení výjimky ze směrnice města 
č. 6/2012 „Technické standardy pro vodohospodářský maje-
tek“ týkající se stavby pěšího napojení OC R1 vlečkou – Říčany 
v ochranném pásmu inženýrských sítí vodovodu a kanalizace.

Kompletní zápis naleznete na www.ricany.cz

Krátce z květnového jednání Zastupitelstva města Říčany

Pozvánka 
pro říčanskou veřejnost na

řádné zasedání
Zastupitelstva města Říčany

středa 8. 6. od 18.00 hodin
v zasedací síni Městského úřadu Říčany, 

Masarykovo náměstí 53/40

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

   Vladimír Kořen 
starosta města

mohla organizace žádat a nemá ve svém rozpočtu aloko-
vány další prostředky na podporu těchto aktivit. 
- ve výši 50.000 Kč na nezbytné výdaje spojené s činnos-
tí MAS Říčansko o.p.s., a to z důvodu, že nemá ve svém 
rozpočtu alokovány prostředky na podporu těchto aktivit

Informace z radnice
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Krátce z rady 29. 4. 2016
u Rada souhlasila s uzavřením nájemní smlouvy mezi 
městem Říčany jako výlučným vlastníkem jednotky č. 
1910/101 o výměře 137,10 m2, která je nebytovým pro-
storem v budově č. p. 1910 a stojí na pozemku parc. č. st. 
3007 v k.ú. Říčany u Prahy, jako pronajímatelem a Ko-
operativou pojišťovnou, a.s., Vienna Insurance Group 
jako nájemcem. Nájem za pronájem nebytových prostor 
je stanoven ve výši 3.020 Kč/m2 tj. celkem 414.042 Kč/
rok. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 1. 5. 2016 
do 30. 04. 2021 s opcí. V případě, že nájemce uplatní své 
opční právo do 31. 1. 2021 nájemní vztah se prodlouží 
do 30. 4. 2026. Toto právo opce lze uplatnit pouze jednou. 
u Radní souhlasili s přijetím sponzorského daru příspěv-
kovou organizací I. ZŠ Říčany ve výši 5.000 Kč, který bude 
účelově použit dle darovací smlouvy pro potřeby třídy 6. A.
u Rada souhlasila v souladu se školským zákonem se 
zřízením přípravné třídy v příspěvkové organizaci města 
Říčany „Základní škole u Říčanského lesa, okres Praha – 
východ,“ pro školní rok 2016/2017.
Radní souhlasili se zahájením zadávacího řízení na veřej-
nou zakázku č. 11/2016 „Sdružené dodávky elektrické 
energie a zemního plynu pro město Říčany a jím zřizované 
organizace“ formou otevřeného řízení dle zákona o veřej-
ných zakázkách v platném znění.

Krátce z rady 5. 5. 2016
u Rada schválila předložený návrh priorit oprav místních 
komunikací a chodníků v Říčanech pro rok 2016.
u Radní doporučili ZmŘ schválit uzavření veřejnopráv-
ní smlouvy s Thomayerovou nemocnicí, jejímž předmě-
tem je poskytnutí individuální dotace ve výši 100.000 Kč 
na vybavení pro Pediatrickou kliniku a zároveň schválili 
uvolnění této částky z rezervy ZMŘ. 
u Rada schválila udělení výjimky z OZV města Říčany č. 
1/2015 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činnos-
tí ve městě Říčany, na provádění hlučných stavebních prací 
ve dnech pracovního volna a o svátcích s podmínkou, že o pro-
vádění takových prací bude odbor správy majetku městského 
úřadu informován s předstihem minimálně 5 pracovních dnů. 
Tato výjimka se uděluje žadateli Casta dopravní stavby, s.r.o. 
po dobu revitalizace areálu zimního stadionu do 30. 9. 2016.
u Radní schválili zapojení města Říčany do dotační výzvy 
č. 9 k podávání žádostí o podporu z IROP, specifického 
cíle 3.3 – Podpora pořizování a uplatňování dokumentů 
územního rozvoje zaměřenou na aktivitu územní studie. 
u Radní souhlasili s tím, aby byly s obcemi uzavírány smlou-
vy o spolupráci, v nichž se obec zaváže k úhradě za služby 
spojené s realizací žádosti o dotaci ve výši 60.000 Kč a které 
budou upravovat podmínky vzájemné spolupráce, týkající se 
zejména způsobu financování projektu.

Krátce z rady 12. 5. 2016
u Rada souhlasila s uzavřením kupní smlouvy mezi měs-
tem Říčany jako kupujícím a SDH Plus, s.r.o. jako prodá-

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 se setkání mimořádně ruší

u  se starostou Vladimírem Kořenem  
nově každou třetí středu v měsíci, 17–19 h. 
Tento měsíc bude 15. 6.

u  s místostarostkou Hanou Špačkovou 
každou čtvrtou středu v měsíci, 17–18 h. 
Tento měsíc bude 22. 6.

vajícím na nákup techniky pro jednotku Sboru dobrovol-
ných hasičů Říčany za cenu 198.536,41 Kč včetně DPH. 
u Radní pověřili s účinností od 12. 5. 2016 vedoucí Od-
boru právního Městského úřadu v Říčanech udělováním 
souhlasů se zastavením bezvýsledných exekucí vedených 
městem Říčany vůči cizincům, kteří se nezdržují na území 
České republiky a nemají zde žádný exekučně postižitelný 
majetek. Pro tyto exekuce není dána příslušnost justičních 
orgánů ČR. Přenesení působnosti rady je včetně podpisu 
písemného souhlasu se zastavením exekuce.
u Rada souhlasila s převodem prostředků z Fondu rozvo-
je města, vyčleněných na financování akce „Vybudování 
tří kmenových učeben pro ZŠ v Říčanech, ulice Sokolská“ 
do rozpočtu města, na speciální bankovní účet u ČNB a ulo-
žila správci rozpočtu učinit potřebné rozpočtové opatření. 
u Radní souhlasili s pokračováním nájemního vztahu 
dle nájemní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního 
práva uzavřené na pronájem budovy čp. 1704 a pozemku 
parc.č.890/3 v k.ú. Říčany za účelem provozování mateřské 
školy Čtyřlístek, odloučené pracoviště Kolovratská i v dru-
hém pětiletém období trvání smlouvy, tj. do 31. 7. 2022.

Kompletní zápisy naleznete na www.ricany.cz
Adéla Ambrožová, Odbor Kancelář starosty 

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

garážové stání č. 19 o rozloze 12,5 m2 
umístěné v suterénu domu čp. 1910 

Komenského nám. v Říčanech.

V  případě  zájmu  o  nabízený  pronájem  je  nutné  doručit 
písemnou  přihlášku  do  výběrového  řízení  bez  uvedení 
nabízené ceny na adresu MěÚ v Říčanech, odbor správy 
majetku, oddělení hospodářské správy, Masarykovo nám. 
53/40, 251 01 Říčany nejpozději do 8. 6. 2016. 
Evžen Heyrovský, vedoucí odboru správy majetku

Město Říčany

5



Na pozemku vedle nové mateřské 
školy Zahrádka v ulici Labská vy-
rostla již na konci loňského roku 
inspirativní a atypická zahrada se 
čtyřmi typy přírodního prostředí 
– sadem, lesem, zahrádkou a vod-
ní částí. Slavnostního otevření se 
dočká 30. května v 16.00 hodin. 
Unikátní zahradu mohou od červ-
na každý víkend navštěvovat také 
říčanští občané a hlavně jejich děti. 
Stačí si v Infocentru vyzvednout či-
povou kartu, která umožní vstup.  
Poslední květnové pondělí bude pa-
třit slavnostnímu otevření nové za-
hrady u MŠ Zahrádka, na které jsou 
zvaní jak všechny odpovědné osoby 
za výstavbu zahrady, tak rodiče, děti 
i lidé z řad veřejnosti. 
„Chceme krásnou zahradu otevřít dě-
tem nejen ze školky, ale i dětem z oko-
lí, a to mimo čas školního vyučování 
- hlavně o víkendech či prázdninách. 
Sami jako dobří hospodáři uznáte, že 
by země neměla ležet ladem. Vím, že 
pomyslné soužití dětí v jednom prosto-
ru bude ohleduplné,“ vysvětluje sta-
rosta Vladimír Kořen (Klidné město).
Děti ze školky ukážou, jaké rostlinky 
a zeleninu zde pěstují, o jaká zvířátka 
se starají nebo jak se učí kompostovat 
a likvidovat biologický odpad. Projekt 

zahrady v přírodním stylu má totiž děti 
vést k blízkému vztahu k přírodě a hos-
podaření. Podobnou koncepci uplatňu-
je i zdejší mateřinka, která se zaměřuje 
na environmentální výchovu. 
Široké možnosti, které zahrada nabí-
zí, již děti z mateřské školy vyzkoušely. 
„Celá zahrada je pro děti nová a plná 
překvapení. Při první návštěvě děti nej-
více zaujaly korýtka s přeléváním vody 
a velký tunel na prolézání. Také máme 
vlastní bylinkový záhon, kde děti spolu 
s učitelkami zasadily pažitku, tymián, 
meduňku a petržel. Také pečujeme 
o první jarní květiny a chodíme je zalé-
vat. Těšíme se na venkovní třídu v altá-
nu, kde budou probíhat různorodé ak-
tivity,“ zmiňuje ředitelka školy Pavlína 
Matoušková.
Jedinečná přírodní zahrada se sadem 
s ovocnými stromy, malým lesíkem, 
zahrádkou se záhonky a vodní částí se 
soustavou korýtek a kanálků vznikla 
na pozemku města o rozloze téměř 
1800 m2 za významné podpory Ope-
račního programu životního prostře-
dí a Ministerstva životního prostředí. 
Děti se mohou vydovádět na nejrůz-

nějších prolézačkách, houpat v sítích, 
vyřádit se na pískovišti, skluzavkách 
nebo v bludišti. Ve voliéře jsou k vidění 
andulky a ve speciálním domku se se-
známí s různými druhy hmyzu. 

Navštivte zahradu o víkendu!
Netradiční místo naštěstí nezůstane 
skryté veřejnosti, zahrada bude pří-
stupná každému o víkendech v čase 
od 10.00 do 20.00 hodin. Vstup do za-
hrady bude možný přes čipovou kartu. 
„Rodiče dětí obdrží čipovou kartu kvůli 
přístupu do školky. Ostatní návštěvníci 
se musí nejprve bezplatně registrovat 
a vyzvednout čip v Informačním cent-
ru. Díky kartě se dostanou do zahrady 
přes branku se čtečkou a elektronickým 
zámkem,“ popisuje Dominik Land-
kammer z oddělení investic. 
Do zahrady se nedostane nikdo neo-
věřený. Zahrada je navíc kontrolovaná 
před vandaly díky kamerovému sys-
tému. „Pohyb na celé ploše monitorují 
dvě kamery, které obsluhují strážníci 
městské policie,“ připomíná vedoucí 
IT oddělení František Javůrek. 
Novou zahradu vybudovala společ-
nost GREEN PROJECT s.r.o. s nej-
nižší nabídkovou cenou cca 2,9 mili-
onu korun. Většinu nákladů pokryly 
finance z Evropského fondu regio-
nálního rozvoje - Operační program 
životního prostředí a část prostředky 
z Ministerstva životního prostředí.

Adéla Ambrožová, 
tisková zpráva města Říčany

Informace z radnice

Děti z MŠ Zahrádka v Říčanech otevřou 
novou zahradu v přírodním stylu!

Netradiční místo může o víkendech navštěvovat i veřejnost
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Informace z radnice

D21 spustila na základní škole Bezručova v Říčanech uni-
kátní projekt školního pébéčka, neboli participativního roz-
počtování (participatory budgeting - PB). V mnoha zemích 
funguje běžně na obecní úrovni a spočívá na principu, že 
radnice vyčlení určitou část rozpočtu, o jejímž využití mohou 
rozhodnout občané, ba co více, sami mají možnost navrhovat 
projekty. Co se má postavit, opravit, zřídit či rekonstruovat. 
Realizovat toto na úrovni školy, kdy občany nahrazují žáci, je 
však naprostá novinka v celosvětovém měřítku. Vedení města 
poskytlo škole 20 000 Kč a děti od 4. do 9. tříd dostaly možnost 
vymýšlet vlastní nápady. Koncept pébéčka nejprve probírali 
učitelé v rámci občanské výchovy. Děti díky tomu začnou uva-
žovat o věcech veřejných, naučí se odpovědnosti, plánování, 
jak dělat informační kampaň. Poté navrhovatelé dali dohro-
mady projekty, na setkání ve školní jídelně za účasti týmu D21 
je sepsali na papír a prezentovali ostatním. Předkladatelé své 
projekty nejprve představili v rámci stolů o osmi až devíti li-
dech a hlasovali o třech nejlepších. Od všech stolů se celkem 
sešlo přes dvacet projektů a vedení školy posoudilo jejich 
proveditelnost a finanční nákladnost. Autoři těch, které pro-
šly do užšího výběru, měli týden na to, aby ve škole vymysleli 
podpůrnou kampaň. Mohli tisknout letáky, namalovat plaká-

ty, natočit video na youtube, dávat posty na facebook, fantazii 
se meze nekladly. Cílem bylo přesvědčit co nejvíce spolužáků, 
aby ve školním papírovém hlasování, které se uskutečnilo 
23.-25. května, vybrali právě jejich nápad. Navíc každý žák 
(opět od 4.-9. tříd) obdržel dva pin kódy, které dal doma ro-
dičům nebo jiným vybraným rodinným příslušníkům. Použi-
tím těchto kódů mohli i dospělí v uvedených dnech hlasovat, 
na rozdíl od dětí ale elektronicky, přes webové stránky školy. 
Výsledky byly známy hned poté (vy se s nimi seznámíte v dal-
ším vydání Kurýru) a uvidíme, jestli se zvelebí jídelna, nakou-
pí sportovní pomůcky, akvária s rybičkami, nebo jestli děti 
pojedou na výlet. Záleží jen na nich. Teď totiž řídily školu.

Pébéčko na říčanské škole
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Informace z radnice

Hlavní cenu a dvě další ocenění 
si odnesl v obrovské konkurenci 
soutěžících originální nástěnný ka-
lendář města Říčany pro rok 2016. 
Kalendář s tématikou říčanského 
sportu a tělovýchovy první poloviny 
20. století a netradičním zpraco-
váním v podobě vyměnitelné gra-
mofonové desky vytvořilo grafické 
studio SANS&SERIF ve spolupráci 
s městem a říčanským muzeem. Té-
měř sto padesát kalendářů hodnoti-
la na základě nejrůznějších kritérií 
odborná porota zastupující grafiky, 
vydavatele, fotografy nebo reklamní 
konzultanty. 
Ve středu 11. května proběhlo v kon-
gresovém sále pražského výstaviště 
slavnostní vyhlášení výsledků sou-
těže Kalendář roku 2016. Tři ceny 
včetně hlavního ocenění Grand Prix 
vyhrál kalendář města Říčany pro rok 
2016. Triumfoval v kategorii inova-
tivní přístup zpracování a originalita 
a městský kalendář. Pro ocenění si 
přišli grafik Michal Anelt ze studia 
SANS & SERIF a starosta města Vla-
dimír Kořen.
„Mám z toho obrovskou radost, skvělá 
reprezentace města. Je to cena přede-
vším pro říčanského grafického nad-
šence Michala Anelta a jeho skvělé 
nápady. V Říčanech žijí schopní a ši-
kovní lidé,“ konstatuje Vladimír Kořen 
(Klidné město).

Kalendář zvítězil v konkurenci téměř 
150 kalendářů nejrůznějších zamě-
ření (městské, sportovní, umělecké, 
charitativní, s přírodní tematikou 
atd.). „Říčany, tužme se! 1910-1949“ 
mapuje sportovní a tělovýchovné or-
ganizace a spolky ve městě. Na dva-
nácti dobových fotografiích Muzea 
Říčany a RC Říčany tak nechybí 
tradiční sokolové, ragbisti, fotbalisti 

nebo hokejisté. Své místo zde má ale 
i tenis, stolní tenis, šachy, házená, vo-
lejbal či lyžování. 
„Po výběru letošního zaměření pro-
běhly schůzky s historikem Martinem 
Hůrkou z městského muzea, kde jsme 
předvybrali cca 20 dobových foto-
grafií. Z nich proběhl užší výběr, aby 
jednotlivé sporty odpovídaly roční 
dobou příslušným měsícům a aby je-
jich spektrum bylo co možná nejširší 
a odpovídalo dobovému zastoupení 
v Říčanech,“ popisuje Říčaňák Mi-
chal Anelt.  
Unikátní je především svou formou 
připomínající gramofonovou desku. 
„Na počátku byl nápad, jak vizuálně 
skloubit říčanskou atmosféru konce 
monarchie a 1. republiky s nástěn-
ným kalendářem. Dobu, kdy Říčany 
byly skutečným šlágrem rekreace, od-
dychu, sportu a zábavy. Protože každý 
opravdový šlágr patří na gramofono-
vou desku, chtěli jsme, aby kalendář 
vypadal právě tak,“ doplňuje.  

Soutěž Kalendář 2016
Do soutěžního klání se zapojily vyda-

Městský kalendář „Říčany, tužme se! 1910–49“ 
slaví úspěch v soutěži Kalendář 2016
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Informace z radnice
né kalendáře pro tuzemské i zahra-
niční klienty v ČR a Slovensku. Cílem 
soutěže je ocenit výjimečné práce jak 
z pohledu vlastního polygrafického 
zpracování, tak i z hlediska originální-
ho návrhu či společenského poselství. 
Jednotlivé projekty hodnotila v ka-
tegorii nástěnný a stolní kalendář 
odborná porota, kterou tvořili tvůrce 
písma, typograf a grafik František 
Štorm, vydavatel uměleckých pub-

likací z nakladatelství KANT Karel 
Kerlický, fotograf a průkopník barev-
né fotografie v Čechách Jan Ságl, gra-
fický designér Kafka Design a člen 
Unie grafických designérů Ondřej 
Kafka, konzultant z PR agentury Bi-
son & Rose Václav Sochor, František 
Kavecký z Novin pre grafický priemy-
sel a webového portálu Sign Inventi-
on a prezident Svazu polygrafických 
podnikatelů Zdeněk Sobota. 

Zvítězit nebylo snadné, protože 
u každého kalendáře se posuzovalo 
několik kritérií jako celková výtvarná 
úroveň řešení, originalita, inovativní 
přístup zpracování, kvalita polygra-
fického zpracování, podpora sociální 
a společenské role, přínos pro rozvoj 
cestovního ruchu a podpora mladých 
tvůrců. 

Adéla Ambrožová,  
tisková zpráva města Říčany

Městský kalendář získal tři ocenění 
včetně hlavní ceny Grand Prix. Čekali 
jste takový úspěch?
Upřímně, ani moc ne… Mne spíš těší, 
když vidím, že se kalendář líbí lidem 
kolem, když se ke mně úplně z dru-
hého konce Říčan dostane pozitivní 
ohlas. Ale je to super, skvělé zviditel-
nění města!

Vyniká svým netradičním, inovativ-
ním zpracováním. Jak se zrodil ná-
pad, aby měl podobu gramofonové 
desky a kdo vymyslel název „Říčany, 
tužme se!”?
S nápady je to těžké, někdy je to tro-
chu trápení, někdy je to momentální 
osvícení. To byl i tento případ, člo-
věka to pak o to víc baví! Ten myš-
lenkový postup byl ale v podstatě 
jednoduchý: Říčany – první repub-
lika – šlágr – deska. Tak nějak navíc 
k tomu přibyl jen ten kalendář… Tu 
dobu mám moc rád a v tom kontex-
tu mne bavil nápad dlouhohrajícího 
kalendáře, možnost pustit si každý 
měsíc jinou desku, s jiným motivem 
a kalendáriem. Názvem “Tužme se!” 
jsem následně již jen dokreslil téma 
a dobovou atmosféru.

Letos se jedná o již druhé vydání, opět 
s tématikou historických fotografií. 
Tentokrát jste si vybrali oblast sportu 
a tělovýchovy. Proč jste zvolili zrovna 
toto téma?
V roce 2015 to byl takový projekt 
na zkoušku, fotky byly spíše obecné – 
zajímavá místa, lidé. Tentokrát jsme 
již cíleně šli po tématickém zaměření 
a při debatě s Martinem Hůrkou z ří-
čanského muzea nás jednoznačně na-
padl sport. Říčany je město sportem 

vyloženě “postižené”, a je to vidět 
na každém kroku. Máme v tom ob-
rovskou tradici a zázemí, což se nám 
jen potvrdilo při procházení fotek. Je 
neuvěřitelné, co všechno lze v archi-
vu muzea nalézt! Člověku je až líto, že 
rok nemá aspoň 24 měsíců.

Jak dlouho trvá takový kalendář vy-
tvořit - od nápadu, přes grafiku až 
po tisk?
Nějakou dobu zabere výběr fotek 
a článků, které s Martinem rádi cituje-
me. Pak jde o to vymyslet nějaký “do-
bový”, zajímavý design, připravit jed-
notlivá kalendária, vyčistit a barevně 
sladit fotky, vše poskládat dohromady, 
napasovat na tvarové výseky – obal 
desky je vlastně jedna veliká skládač-
ka, deska samotná zase kruh – a sa-
mozřejmě vybrat vhodný papír. A pak 
se modlíte, aby v tiskárně neměl tiskař 
či člověk z knihárny a kompletace blbý 
den. Když to všechno klapne, zhruba 
po třech týdnech se můžete radovat 
nad novým kalendářem.

Jak se kalendář líbí vašemu okolí 
a jaký zájem o něj mají občané města?
Líbí a to je pro mne asi i nejdůleži-
tější, protože ekonomicky to moc 
smysl nedává. Celé to vzniklo téměř 
před dvěma roky hlavně pro radost. 
Po komunálních volbách jsem byl 
v takové vizuální kocovině, že jsem 
prostě něco v Říčanech udělat musel. 
Pro nápad se naštěstí nadchla i rad-
nice, kalendář nám společně přišel 
jako ideální městský vánoční dárek. 
S větší částí nákladu tedy pomáhá 
město, zbytek je ve volném prode-
ji – v městském muzeu, infocentru 
a Na Fialce. Upřímně řečeno, zájem 

bych čekal vyšší. Na druhou stranu, 
spousta lidí o kalendáři vůbec neví, 
takže s vděčností sledujeme skoro 
každý prodaný kus. Pěvně věřím, že 
se nám v budoucnu podaří dostat se 
na pomyslnou nulu, tedy zaplacený 
tisk. Naši práci do nákladů vůbec 
nepočítám, tu vkládáme samozřejmě 
zdarma. Získaná ocenění i takováto 
propagace doufám dalšímu prodeji 
letos na podzim hodně pomohou.

Takže plánujete kalendář vydat 
i v příštím roce? Nastíníte, jak bude 
vypadat? Opět gramofonová deska, 
historické fotografie nebo naopak 
moderna a jiná forma?
Slovy klasika – tak určitě! Koncepci 
i formu opět ponecháme, tématem 
by ale tentokráte měla být spolková 
činnost – a že jí v Říčanech bylo a je! 
Rádi bychom měli kalendář v prodeji 
již na počátku listopadu a pro ty, kte-
rým utekly minulé roky, plánujeme 
vydat i speciální trojalbum.

Adéla Ambrožová a Tomáš Bílek

Krátký rozhovor s Michalem Aneltem o dlouhohrajícím kalendáři
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Ministerská návštěva v Říčanech:  
Příslib financí na výstavbu nové školy
Říčany navštívila ministryně školství Kateřina Valachová (ČSSD) a vicepremiér a ministr financí Andrej 
babiš (ANO). Na radnici diskutovali s vedením města o financování a potřebě navyšování základních škol. 

Adéla Ambrožová

hlavním tématem byla finanční podpora výstavby škol v celém prstenci 
kolem Prahy. do regionu plánují obě ministerstva pustit na stavby škol 
minimálně jednu miliardu korun. Koneckonců jen v Říčanech a okolí jsou 
potřeba 4 nové školy.

delegace obou ministerstev přivítali na radnici starosta Vladimír Kořen, 
místostarostka hana Špačková, projektový manažer david Michalička. Ne-
chyběli také koordinátorka projektu MaP Ludmila Třeštíková nebo vedoucí 
odboru školství Petr dušek.

První prohlídku absolvovali na odloučeném pracovišti I. zŠ v Říčanech 
za doprovodu ředitele školy Pavla Bednáře. Smích vyvolala reakce jednoho 
ze zdejších prvňáčků. Poté, co se dozvěděl, že mluví s ministrem financí, 
který dohlíží na peníze, spontánně natáhl ruku.

Starosta seznámil hosty se zásadním problémem, kterými jsou příliv 
developerů a obyvatel do okolí Prahy. Suburbanizace spojená s populačním 
nárůstem v letech 2005-2010 způsobuje ohromný tlak na kapacity škol. 

Poté se návštěva přesunula do objektu zŠ Bezručova v Sokolské ulici, 
kde vznikají tři nové školní třídy. rekonstrukce probíhá také díky podpoře 
českého státu. 

Ministerstvo financí a ministerstvo školství nenechají prstenec kolem Prahy bo-
jující o každé místo v lavici na holičkách. Stisk rukou znamená příslib zhruba 160 
milionů korun na novou školu v Říčanech pro léta 2017 a 2018. Novou základní 
školu plánuje město postavit na Komenského náměstí a otevřít v září 2018.
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Říčanská radnice zahájila ve spolupráci s Nadací Part-
nerství projekt, který má za cíl zajistit dopravní bezpeč-
nost dětí v okolí škol, odstranit riziková místa na ces-
tě do školy, omezit automobilovou dopravu a zlepšit 
podmínky pro chodce, cyklisty nebo děti využívající 
veřejnou dopravu. V rámci projektu proběhl dotazní-
kový průzkum na říčanských školách a město nechá 
vypracovat dopravní studii. Na podzim letošního roku 
je v plánu navržená opatření postupně uvést do reality.  
Rostoucí počet dětí, výstavba škol a školek a stále hust-
ší dopravní situace. To je aktuální obrázek Říčan, který 
chce vedení města co nejrychleji řešit. Kritickou doprav-
ní situaci u škol považují za jeden z největších problémů 
ve městě i občané, kteří loni na podzim hlasovali v rámci 
elektronického hlasování „Řídím Říčany“. K tomu by měl 
pomoci projekt Bezpečné cesty do školy, na kterém město 
spolupracuje s Nadací Partnerství. 
„Cílem projektu je zajistit v maximální míře dopravní bez-
pečnost dětí v okolí škol, omezit používání aut pro cesty 
do školy a ze školy, zlepšit podmínky pro děti dopravující se 
pěšky, na kole nebo veřejnou dopravou, identifikovat nejri-
zikovější místa a vytvořit podmínky pro jejich úpravu,“ po-
pisuje Petr Šmíd z Nadace Partnerství. 

Dotazníkové průzkumy a mapování na školách
Spolu s vedením města, se zástupci školského odboru a ko-
ordinátory jednotlivých škol, ale i s městskou policií chtějí 
stanovit další opatření, které získají z výsledků dotazníko-
vého průzkumu mezi žáky a rodiči. Dotazníkové mapování 
proběhlo na říčanských školách v první polovině května. 
Mladší žáci (do 3. ročníku) mohli vyplňovat tištěnou verzi 
dotazníku včetně mapky společně s rodiči. Starší žáci odpo-
věděli elektronicky na dotazy týkající se například prefero-
vané dopravy do školy nebo případných hrozeb v jejím okolí.
„Pracovní skupina bude reflektovat jak subjektivní názo-
ry a zkušenosti jejích členů, tak třeba opakované stížnosti 

rodičů a dětí. Z dotazníkového průzkumu potom získáme 
přehled nebezpečných míst, přehled způsobu dopravy žáků 
do školy a přehled jejich dopravních preferencí,“ dodává 
Petr Šmíd.

Dopravní studie a doprovodné aktivity pro žáky
Závěry průzkumu a stanovené problémy budou zdrojem 
pro realizaci dopravní studie. Výstupem pro projektanta 
bude také souhrnná školní mapa s legendou top deseti 
nebezpečných míst. Studie přinese návrhy pro zlepšení 
mobility na cestě do škol a dopravní situace u škol. Během 
podzimu se poté uskuteční veřejné projednání o navrže-
ných opatřeních, kde se občané města dozví o dosavadním 
průběhu projektu jak od žáků, tak od projektanta. 
Jednotlivé školy navíc mohou zahájit různé doprovodné 
aktivity pro podporu cyklistiky a pěší docházky (dny bez 
aut, kampaně ZOOM - Děti v pohybu, cyklokroužky, 
cyklovýlety, cyklobus, kurzy), zapojit téma udržitelné do-
pravy do výuky (projektové dny, ekostopa školy) a spolu-
pracovat s dalšími institucemi a veřejností (besedy, dětské 
dopravní hlídky, osvěta). 
„Nejdůležitější ale je, abychom začali sami u sebe. Proč není 
u škol bezpečno? Protože tam sami vozíme děti auty. A proč 
tam jezdíme autem? Protože se bojíme tam děti pustit samotné 
(a navíc hraje mnohdy roli naše lenost). Zkusme tedy nehonit 
každou vteřinu a dojděme s dětmi pěšky či dojeďme na kole. Po-
kud to nejde, tak aspoň zaparkujme dál od školy, ať nevznikají 
každodenní stresové situace přímo před vchodem,“ komentuje 
celou situaci radní města David Michalička.
Nadace Partnerství pomáhá lidem, aby chránili a zlepšova-
li své životní prostředí. Její podporu si zaslouží například 
výsadba zeleně ve městech i krajině, obnova veřejných pro-
stranství, bezpečná doprava a rozvoj cyklodopravy a cyk-
loturistiky ve městech. Nadace uděluje granty a poskytuje 
odborné služby, vzdělávací akce, zkušenosti ze zahraničí.

Adéla Ambrožová, tisková zpráva města Říčany

bezpečné cesty do škol patří mezi hlavní 
priority města Říčany!

Projekt Nadace Partnerství pomůže zlepšit dopravu u škol
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V květnu odstartovala plánova-
ná II. etapa opravy chodníků po-
dél Černokostelecké ulice. Jedna 
z hlavních obchodních tříd ve měs-
tě se bude pyšnit atraktivnější po-
dobou. První etapa revitalizace 
chodníků včetně úprav zeleně pro-
běhla již před třemi lety. O nutnosti 
oprav chodníků ve zbylých částech 
rozhodli občané v rámci hlasování 
Řídím Říčany o investičních pro-
jektech. Rekonstrukci zničených 
chodníků by mohla navíc zafinan-
covat dotace z Integrovaného regi-
onálního operačního programu. 
Oprava chodníků na Černokostelecké 
ulici navazuje na první etapu rekon-
strukce na jaře 2013, kdy došlo k mo-
dernizaci části chodníků a související 
zeleně v úseku od křižovatky s Lesní 
ulicí ke křižovatce s Haškovou ulicí 
po pravé straně ve směru do Prahy. 
Některé části chodníku pomohli měs-
tu financovat i podnikatelé, kteří chtěli 
mít před svým obchodem nebo restau-
rací upravené vydlážděné místo. 
„Černokostelecká je vizitkou města 

a v nejhorších částech je vizitkou dost 
odstrašující. Chodníky nebezpečné, 
plné děr, starý asfalt rozvlněný. To 
se brzy změní,“ popisuje staros-
ta Vladimír Kořen (Klidné město) 
a dodává: „I říčanští obyvatelé dali 
v hlasování tomuto projektu vysokou 
prioritu. Stavět se mohlo už o něko-
lik měsíců dřív, ale dostali jsme se 

do pasti vystavěné z razítek. Jako sta-
rosta musím přiznat, že někteří lidé 
by měli dostávat na razítko zbrojní 
průkaz, protože jsou schopni ublížit 
dobrým nápadům.“ 

Oprava úseku Lesní až most 
nad Říčanskou
Druhá etapa zahrnuje celkem 15 úse-
ků, kde chodníky získají novou po-
dobu. Dojde k úpravě levostranného 
chodníku pro pěší včetně vjezdů a sa-
dové úpravy zeleně směrem do Prahy 
v úseku od místa, kde se na protější 
straně kříží Černokostelecká s ulicí 
Tyrše a Fügnera až za most nad Ří-
čanskou v celkové délce přes jeden 
kilometr. Po pravé straně směrem 
na Prahu se týká úseku dlouhého asi 
400 metrů od křižovatky s Haškovou 
ulicí také až k mostu nad Říčanskou. 
Chodník se opraví i na ostrůvcích 
na křižovatkách Černokostelecká x 
Spojka a Černokostelecká x Úvalská.
„Starý rozbořený asfaltový povrch se 
nahradí betonovou zámkovou dlaž-
bou v šířce 2 metrů. Nový dlážděný 
chodník je navržen pro bezbariérový 
přístup osob. Přechody, místa pro 
přecházení a zastávky BUS se opatří 
hmatovou dlažbou, stejně jako místa 
vjezdů podél obrub,“ zmiňuje Do-
minik Landkammer z oddělení in-
vestic a doplňuje: „Jednáme s ŘSD 

Informace z radnice

Hlavní třída v Říčanech se převlékne do nového 
kabátu! Černokosteleckou ulici ozdobí nové chodníky

Seznam zásadních oprav chodníků
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Název ulice Úsek Druh pruhu Termín opravy
Táborská Smiřických - Moravská chodník levý 2016
Kolovratská Pod Hradem - Podhrázská chodník pravý 2016
U Vodojemu Bezručova – Baarova chodník pravý 2016

U Vodojemu Baarova – Olivova chodník pravý 2016

Sedláčkova Černokostelecká - E. Beneše chodník levý 2016
Sadová Nová - Pol. Vězňů chodník pravý 2016
Riegrova Bezručova - Černokostelecká chodník levý 2016
Legií Smiřických - Terronská chodník pravý 2016
Bezručova K Podjezdu – Ruská chodník pravý 2016 - 2017
Bezručova Ruská – Riegerova chodník pravý 2016 - 2017
Bezručova Riegerova - Zborovská chodník pravý 2016 - 2017
Baarova Verdunská - U Vodojemu chodník levý 2016 - 2017
Alšova Štefánikova - Rýdlova chodník levý 2016 - 2017
Pod Lihovarem 17. Listopadu - Říčanská chodník pravý 2016 - 2017
Lázeňská Celá chodník levý i pravý 2016
Řípská Celá chodník levý i pravý 2016
Petra Fastra Celá chodník levý i pravý 2016 - 2017
Havlíčkova Celá chodník levý i pravý 2016 - 2017
Haškova Celá chodník pravý 2016 - 2017
Smetanova celá - primárně dolů vpravo chodník levý i pravý 2016

12 texty.kuryr@ricany.cz



o úpravě nástupních ploch u přechodů 
pro chodce, kde by mohly vzniknout 
nástupní ostrůvky. Cílem je zvýšení 
přehlednosti a bezpečnosti na přecho-
dech a zároveň by v některých místech 
mohly vzniknout malé zelené plochy.“ 

Rekonstrukci by mohla 
uhradit dotace
V hlasování Řídím Říčany o investič-
ních projektech, ve kterém se město 
rozhodlo na dva zvolené projekty 
uvolnit celkem 5 milionů korun, 
byl projekt oprav chodníků rozdě-
len na dvě části. Úsek v blízkosti ZŠ 
Bezručova skončil na druhém místě 
a opravu dolní části ulice posunuli 
občané na čtvrtou příčku. 
Obě části se nakonec město rozhodlo 
opravit současně s tím, že vysoutěže-
né náklady jsou ve výši těsně přes 5 
milionů korun včetně DPH. Staveb-
ní práce, které provádí společnost 
BUILDING-LT s.r.o., budou probí-
hat až do konce srpna letošního roku. 
S financováním by však mohly pomo-
ci finance z Evropské unie. Město po-
dalo žádost o cca 4,8 milionu korun 
z Integrovaného regionálního ope-
račního programu, z výzvy Podpora 
bezpečnosti dopravy a cyklodopravy.
„Tato výzva je zaměřená na projekty re-
konstrukcí, modernizací a výstavby bez-
bariérových komunikací pro pěší a pro 
cyklisty, ale jde o jeden z nejtěžších do-
tačních nástrojů, co se týče přípravy. Pro 
obdržení dotace jsme udělali maximum, 
proto doufáme, že podporu získáme,“ 
říká Jana Vavřinová z odboru kanceláře 
starosty s tím, že výsledek o přijetí dota-
ce se dozvíme nejdříve v listopadu.

K omezení provozu na Černokos-
telecké by v souvislosti se stavbou 
nemělo dojít, pouze ve výjimeč-
ných případech a na krátkou dobu. 
„Po dobu rekonstrukce každého úse-
ku nebude možné využívat parkovací 
pruh podél tohoto úseku, který bude 
sloužit jako manipulační prostor 
stavby. Vstupy do přilehlých nemo-
vitostí však samozřejmě zachováme, 
byť i zde bohužel dojde k určitému 
omezení komfortu. Omlouváme se 
za vzniklé nepříjemnosti a prosíme 
občany o trpělivost,“ vysvětluje Do-
minik Landkammer a starosta ho 
doplňuje: „V opravovaných úsecích se 
pokoušíme vymyslet i nové příležitosti 
pro květinové výzdoby. Rozkvetlé měs-
to je radost.“

Opravy dalších chodníků 
v Říčanech
Město kromě chodníků na Černokoste-
lecké ulici plánuje opravit několik dalších 
míst pro komfortní a bezpečný pohyb 
chodců. Radní schválili priority oprav 
chodníků, které jsou rozdělené na plošné 
opravy a komplexní rekonstrukce. 
„K plošným opravám přistupujeme v pří-
padě drobných lokálních závad ve schůd-
nosti nebo u částečné výměny vrchní části 
chodníku. Hrubé vady vyžadují komplex-
ní rekonstrukci všech vrstev komunikace 
včetně obrubníků a dalších konstrukč-
ních částí,“ zmiňuje vedoucí oddělení 
technické správy Dušan Suchý. 

Adéla Ambrožová,  
tisková zpráva města Říčany

Informace z radnice

ČíSLO ÚSeKu ChODNíKu OD - DO OD DO

14 Spojovací - Smiřických   31.5.

7 BUS Říčany, K nádr. - K Nádraží   31.5.

8 Úvalská - K Památné lípě   31.5.

5 Spojka - Riegrova   31.5.

12 ostrůvek Spojka 29.5. 6.6.

11 most Říčanská - Spojka 31.5. 16.6.

10 most Říčanská 10.6. 23.6.

4 most Říčanská - vjezd stavebniny 19.6. 30.6.

6 Riegrova - BUS Říčany, K nádr. 24.6. 12.7.

3 stavebniny - Úvalská 2.7. 15.7.

13 K Nádraží - Spojovací 13.7. 3.8.

9 ostrůvek Úvalská 1.8. 8.8.

2 K Památné lípě - BUS Říčany, K nádr. 3.8. 22.8.

1 BUS Říčany, K nádr. - K Památné lípě 16.8. 25.8.

0 BUS Říčany, U nem. - Lesní 21.8. 31.8.

Předpokládané termíny zahájení a dokončení jednotlivých úseků 
(termíny se mohou mírně upravovat dle aktuální situace na stavbě)
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Informace z radnice

V krčské nemocnici se léčí každý rok stovky dětí z Ří-
čan. Pediatrickou kliniku však trápí zastaralé vybavení 
a chybějící klimatizace. Říčanští radní proto doporuči-
li zastupitelům, aby na červnovém zasedání nemocnici 
poskytli 100 tisíc korun právě na modernizaci polovi-
ny patra dětského oddělení. Druhou půlku by mohli 
finančně podpořit občané města. Chcete také pomoci 
nemocnici a zajistit dětem komfortnější prostředí? 
Rada města Říčany souhlasila s poskytnutí individuál-
ní dotace na vybavení pro Pediatrickou kliniku Fakultní 
Thomayerovy nemocnice v Praze - Krči. Částku 100 tisíc 
korun ale ještě musí schválit také zastupitelé na svém 
příštím zasedání. Starosta města Vladimír Kořen se však 
neobává, že by návrh nebyl podpořen. 
„Každý si ještě vzpomene na letní parna loňského roku 
a dostat za horkých letních dní do nemocničních pokojů 
chladný a čerstvý vzduch prakticky nešlo. Thomayerova ne-
mocnice se přitom stará i o říčanské děti. Obrátili se na mě 
zástupci nemocnice, jestli bychom nepomohli,“ vysvětluje 
starosta Říčan a dodává:  „Jedna klimatizační jednotka pro 
jeden pokoj přijde na nějakých 25 tisíc. Pokud přemýšlíte, 
kde pomoci, máte skvělou příležitost.“ 
Nemocnice je od Říčan vzdálena pouze 20 kilometrů, 
většina lidí včetně dětských pacientů z Říčan směřuje 
právě sem. Za rok 2015 se z Říčan na pediatrii léčilo 652 
ambulantních dětských pacientů a 77 jich bylo hospitali-

zovaných. Dětské oddělení je zastaralé a žádá si moderni-
zaci. V případě schválení zastupiteli se prostředky využijí 
na klimatizaci a vybavení kliniky nábytkem. 

Darujte peníze na vybavení pediatrie
„Prostředky z daru budou využity na zkvalitnění našich 
zdravotnických služeb pro dětské pacienty a hlavně zpří-
jemnění jejich pobytu u nás. Za peníze pořídíme klimati-
zaci, skříně, židle anebo jídelní stoly,“ říká tiskový mluvčí 
nemocnice Ondřej Macura s tím, že celkové náklady se 
budou pohybovat ve statisících korun a budou se na nich 
podílet i další sponzoři, například městské části a dary fy-
zických osob. 
Přispět jakoukoli částkou tak může kdokoli další. Nevá-
hejte a pomozte zlepšit prostory pro dětské pacienty. Pří-
padní dárci se mohou obrátit přímo na vedení Pediatrické 
kliniky s nabídkou individuální dotace. 
Třeba právě nastavení klimatizace může pobyt během 
horkého léta v nemocnici výrazně zpříjemnit. „Chlazení 
v pokojích jsme dosud řešili velmi obtížně, v rámci možnos-
tí například žaluziemi či častým větráním. A právě proto 
chceme celé oddělení osadit klimatizačními jednotkami, 
aby se u nás dětští pacienti cítili co nejpohodlněji,“ připo-
míná Ondřej Macura a doplňuje: „Předem děkujeme za ja-
kýkoliv dar, který pomůže dětem v naší nemocnici.“

Adéla Ambrožová, tisková zpráva města Říčany

Ať se děti v nemocnici zbytečně nepotí!
Přispějte na klimatizaci a vybavení dětského oddělení 
v Thomayerově nemocnici
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Od února loňského roku platí pro poskytování dotací 
nová pravidla. Město je může poskytovat jen v rámci vy-
hlašovaných programů (dříve grantů) nebo na základě 
individuální žádosti. Jejich počet nyní velmi stoupá, ale 
radnice nemůže většině z nich vyhovět. Proč? Jednak 
městu chybí vyčleněné finance a především žadatel 
nedostane podporu na akci či projekt, který mohl být 
zařazen do vyhlášeného programu. 
Změna pravidel přidělování dotací vychází z novely záko-
na o rozpočtových pravidlech. Od února 2015 platí pouze 
dva způsoby, v rámci kterých může město poskytovat do-
tace. Prvním z nich je podat žádost v rámci vyhlašovaných 
programů na provoz, akce a reprezentaci:  

 V programu „akce“ poskytne město maximálně 70 % 
z uznatelných nákladů, nejvýše 100 tisíc korun. Dotační 
komise poté žádosti hodnotí podle deseti kritérií. Nově 
nelze v této kategorii žádat podporu na soutěže, tábory 
a sportovní soustředění probíhající mimo Říčany. 

 U programu „provoz“ lze obdržet maximálně 400 tisíc ko-
run s tím, že výše dotace se řídí počtem aktivních členů (dětí 
do 18 let a seniorů nad 65 let s trvalým pobytem v Říčanech), 
počtem realizovaných akcí, účastí v soutěžích na národní 
i mezinárodní úrovni a počtu pořádaných akcí pro veřejnost. 

 U programu „reprezentace města“ mohou organizace 
i jednotlivci žádat maximálně o 30 tisíc korun na zastou-
pení na zahraničních soutěžích.
Některé spolky se ale pokoušejí prosadit s individuál-
ní dotací. U té však platí několik podmínek. Nelze žádat 
o projekt, který mohl být podaný v rámci vyhlášeného 
programu. Na poskytování individuálních dotací nejsou 
v rozpočtu města vyčleněny žádné prostředky, musí být 
uvolňovány z rozpočtových rezerv.
„Došlo k  rozšíření podpory u akcí. Nyní žadatelé mohou podat 
až tři žádosti v celkové částce 150 tisíc korun. Změnily se ale ob-
lasti podpory, letos nebyla vyhlášena kupříkladu sociální oblast. 
Je pravda, že individuálních žádostí přibývá, ale velmi často 
neuspějí,“ shrnuje Hana Jarošová z odboru kancelář starosty. 

Podmínky (ne)poskytnutí dotace
Vyhovět všem individuálním žádostem však není podle zá-
kona možné. Pokud město vyhlásí program na akce, kde lze 
žádat o podporu na různé akce a soutěže na území Říčan, tak 
na stejnou oblast individuální dotaci již žadatel nedostane. 
Stejně tak město v rámci individuálních dotací neposkytne 
finance například na výdaje spojené s činností organizace, 
protože to je možné podpořit v programu provoz. 
Druhým důvodem je, že město pro rok 2016 vyčlenilo pro-
středky pouze na dva programy - akce a provoz s celkovou 
částkou 4 miliony korun. Dodatečně se ještě vyhradilo 200 
tisíc korun na program „reprezentace města“, kde mohou 
organizace žádat maximálně o 30 tisíc korun při zastu-
pování na zahraničních soutěžích. S dalšími prostředky 
na podporu těchto aktivit rozpočet města už nepočítá.
Výjimky tvoří akce organizací zaměřených na sociální oblast 
a ojedinělé případy. „Protože sociální oblast nebyla vyhlášena, 
tak dotaci obdržela třeba říčanská obecně prospěšná společnost 
Cesta integrace. Výjimky dále udělujeme v mimořádných přípa-
dech, kdy se projekt nedá předvídat a žadatel se nemohl zapojit 
do programů. Navíc se peníze uvolňují rozhodnutím městských 
zastupitelů z rozpočtových rezerv, které jsou omezené a měly by 
především sloužit na řešení havarijních a mimořádných situa-
cí,“ dodává vedoucí finančního odboru Věra Krejčová.

Adéla Ambrožová, tisková zpráva města Říčany

Informace z radnice

roste počet žádostí o individuální dotace. Říčanská 
radnice však většině z nich nemůže vyhovět

MěstsKý úŘad Říčany hledá nové pracovníKy na následující pozice: 

Referent odboru kancelář starosty
termín podání přihlášek: 10. 6. 2016 do 10.30 hod.
termín výběrového řízení: 13. 6. 2016 od 14.00 hod.

Bližší informace najdete na www.ricany.cz (složka volná pracovní místa) nebo na tel.: 323 618 128 – Störzerová zdeňka, personalistka 
nebo 323 618 140 Mgr. Markéta Javůrková, vedoucí odboru kancelář starosty 

Referent odboru územního plánování a regionálního rozvoje
termín podání přihlášek: 14. 6.2016 do 14.30 hod.
termín výběrového řízení: 15. 6.2016 od 14.00 hod.

Bližší informace najdete na www.ricany.cz (složka volná pracovní místa) nebo na tel.: 323 618 128 – Störzerová zdeňka, 
personalistka nebo 323 618 201 Ing. Čestmíra Šťastná, vedoucí odboru územního plánování a regionálního rozvoje
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Druhá etapa rekonstrukce hlavní 
kanalizační stoky v Říčanech doběh-
la v březnu úspěšně do cíle! Během 
více než roční rekonstrukce v loka-
litě Pod Lihovarem došlo ke zvýšení 
kapacity kanalizace, zpevnění úse-
ku vodoteče a vybudování dvou re-
tenčních nádrží o celkovém objemu 
450 m3. Na místě u Kozinovy ulice 
plánuje město vytvořit relaxační 
zónu. Ve hře je několik návrhů, o ví-
tězném projektu rozhodnou občané 
města v hlasování Řídím Říčany.
„Můžeme si odškrtnout další z vel-
kých problémů. V roce 2010, když 
jsem nastoupil na radnici, tak jsem 
napsal, že na některé starosty vypadá-
vají po předchozím vedení kostlivci, mě 
zatopily splašky. Největší problém pá-
teřní stoky A je vyřešen,“ popisuje sta-
rosta Vladimír Kořen (Klidné město) 
a dodává: „Časy, kdy potokem pod 
naším městem plavaly kusy toaletního 
papíru, jsou doufám za námi.“
V místech, kde protékají odpadní vody 
z 60 % území města, docházelo totiž 
ještě v roce 2011 k častým únikům 
splašků do přírody. Hlavní kanalizační 
stoka byla v havarijním stavu, potru-
bí bylo netěsné, s vypadlými střepy 
a v některých místech i rozrušené 

kořeny stromů. Hlavním problémem 
byla nedostatečná kapacita trubek, 
kdy při sebemenším dešti či ve špič-
kách z hlediska vypouštění odpadních 
vod přetékala odpadní voda ven z ka-
nalizačního systému. Se zásadní re-
konstrukcí tak město nesmělo otálet. 
„Kanalizace byla v tomto úseku vy-
budována na počátku 70. let. Rozvoj 
Říčan přinesl i zvýšení počtu napoje-
ných nemovitostí na kanalizaci a tím 
výrazně změnil ředicí poměry vod pře-
padlých v odlehčovacích komorách při 
srážkových událostech. Tím docházelo 
ke zhoršování stavu kvality vody v Ří-
čanském potoce, což výrazně pociťo-
valy i obce a města na toku potoka pod 
městem,“ popisuje Monika Burešová 
z oddělení investic. 
Modernizace probíhala ve dvou eta-
pách. V rámci první etapy v roce 2013 
došlo k výstavbě dvou odlehčovacích 
komor u křižovatky ulic 17. listopadu 
a Pod Lihovarem, které zabraňují pře-
tékání odpadních vod do okolí. Minulý 
rok město odstartovalo druhou fázi 
oprav, kdy vznikly kanalizační řad 
s větším objemem a dvě velké retenční 
nádrže. Zrekonstruovaný úsek vede 
od ulice Jelení směrem od čistírny 
odpadních vod pod ulici Říčanskou, 

podél benzínové pumpy a dále podél 
potoka až k nově vybudovaným re-
tenčním nádržím u ulice Kozinova.
„Zvýšení kapacity potrubí z 300 mm 
na 500 mm, vybudování retenčních 
nádrží a celková rekonstrukce odleh-
čovacích komor výrazně snižuje čet-
nost a především objemy přepadlých 
vod z jednotné kanalizace na odleh-
čovacích komorách. Současně zabez-
pečuje, že ředící poměry přepadlých 
objemů jsou mnohem příznivější, než 
byly před rekonstrukcí,“ připomíná 
Monika Burešová s tím, že oprava 
přinese především lepší kvalitu vody 
v Říčanském potoce a zabrání opako-
vání havarijních situací.
Stavební práce zajišťovala společnost 
Porr a.s, která vyhrála ve veřejné sou-
těži s nejnižší nabídkovou cenou přes 
30 milionů korun. 

Relaxační park Kozinova
Plocha u Lihovaru je podle vedení města 
ideální pro odpočinkový park se stromy, 
zelení, květinami a vycházkovými cesta-
mi. Možností je ale na louce mezi ulicí 
Kozinova a nákupní zónou ještě víc. Vy-
pracování projektové studie v pěti vari-
antách nyní zajišťuje společnost C.H.S. 
Praha s.r.o., která vyhrála veřejnou 

Nová páteřní stoka A v Říčanech má větší kapacitu 
a zamezuje přepadům odpadních vod do okolí!

Lidé v hlasování Řídím Říčany vyberou projekt parku v lokalitě Kozinova
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  Schválený  Upravený  Skutečnost    % plnění
  rozpočet  rozpočet  k 30. 4. 2016  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)

204Ê984Ê000,00 218Ê284Ê000,00 56Ê494Ê800,80 25,88

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

74Ê691Ê142,00 75Ê669Ê126,76 26Ê075Ê889,97 34,46

Kapitálové příjmy (příjmy z prodeje 
majetku)

12Ê373Ê501,00 12Ê993Ê942,00 1Ê058Ê212,00 8,14

Přijaté dotace 42Ê257Ê800,00 62Ê340Ê922,95 32Ê563Ê963,94 52,24

Přijaté splátky půjček 85Ê200,00 85Ê200,00 22Ê100,00 25,94

Příjmy celkem 334Ê391Ê643,00 369Ê373Ê191,71 116Ê214Ê966,71 31,46

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

51Ê400Ê907,00 111Ê789Ê618,88 22Ê763Ê385,71 20,36

Rozpočtové příjmy celkem 385Ê792Ê550,00 481Ê162Ê810,59 138Ê978Ê352,42 28,88

Přebytek hospodaření za minulý rok 37Ê045Ê284,00 58Ê849Ê249,48 58Ê849Ê249,48 100,00

Příjmy celkem vč. přebytku hospodaření 422Ê837Ê834,00 540Ê012Ê060,07 197Ê827Ê601,90 36,63

VÝDAJe 

Běžné (provozní) výdaje 252Ê917Ê006,00 267Ê198Ê348,70 79Ê242Ê920,14 29,66

Rozpisové rezervy 2Ê550Ê000,00 3Ê126Ê698,66 0,00 0,00

Běžné výdaje celkem 255Ê467Ê006,00 270Ê325Ê047,36 79Ê242Ê920,14 29,31

Kapitálové (investiční) výdaje 57Ê360Ê351,00 119Ê592Ê509,48 22Ê454Ê647,87 18,78

Rezervy na investice 39Ê259Ê080,00 18Ê954Ê394,35 0,00 0,00

Investiční výdaje celkem 96Ê619Ê431,00 138Ê546Ê903,83 22Ê454Ê647,87 16,21

Výdaje celkem 352Ê086Ê437,00 408Ê871Ê951,19 101Ê697Ê568,01 24,87

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

51Ê400Ê907,00 111Ê789Ê618,88 22Ê763Ê385,71 20,36

Rozpočtové výdaje celkem 403Ê487Ê344,00 520Ê661Ê570,07 124Ê460Ê953,72 23,90

Splátky úvěru 19Ê350Ê490,00 19Ê350Ê490,00 9Ê702Ê489,60 50,14

Výdaje vč. splátky půjčky 422Ê837Ê834,00 540Ê012Ê060,07 134Ê163Ê443,32 24,84

rozdíl příjmy - výdaje 0,00 0,00 63Ê664Ê158,58

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

zakázku za necelých 190 tisíc korun. 
Všechny návrhy musí obsahovat izolač-
ní zeleň a spojovací cestičky, varianty se 
budou lišit zaměřením nebo kreativními 
návrhy projektanta. O vítězném návrhu 
poté rozhodnou občané v elektronickém 
hlasování Řídím Říčany. 
K zahájení prací  v budoucím parku by 
mohlo dojít již na jaře příštího roku. 

Do té doby je však potřeba vyřešit ma-
jetkoprávní vztahy, protože některé po-
zemky nejsou v majetku města. Náklady 
se odhadují na cca 9,5 milionů korun 
s tím, že celková cena se může změnit 
díky potřebám města či občanů a pře-
devším veřejnou soutěží na zhotovitele. 
Město hodlá s projektem soutěžit o pod-
poru z evropských dotačních programů.

Nyní je prostor upraven a zatravněn. 
Problémem jsou však nepořádní 
spoluobčané, kteří si veřejný prostor 
pletou se skládkou či sběrným dvo-
rem. Město žádá občany, aby místo 
udržovali čisté a neznečišťovali ho 
odpadky.

Adéla Ambrožová,  
tisková zpráva města Říčany

17



Informace z radnice

Dotační řízení Organizace Předmět žádosti Částka schválená 
zastupitelstvem v Kč

PrOVOz 2016 AIKIDO KeNKyUKAI ŘíČANy z.s. provoz organizace 96 310

PrOVOz 2016 Ant Parkour deadly Team Říčany z.s. provoz organizace 96 310

aKcE 2016 běžecký klub Říčany z.s. Lesní běh Říčany Xcr 10 000

PrOVOz 2016 běžecký klub Říčany z.s. provoz organizace 9 640

PrOVOz 2016 Centrum Na Fialce o.p.s. provoz organizace 240 760

aKcE 2016 Centrum Na Fialce o.p.s. Víkend cestovatelských filmů 97 500

aKcE 2016 Centrum Na Fialce o.p.s. Plavecký maraton „z Říčan až na Sněžku“ 21 000

aKcE 2016 Centrum Na Fialce o.p.s. den dětí 16 100

aKcE 2016 Cesta integrace, o.p.s. den bez úrazů - 7. ročník 17 000

aKcE 2016 Cesta integrace, o.p.s. Klub i v ulicích 12 000

PrOVOz 2016 Církev bratrská Říčany provoz organizace 24 080

PrOVOz 2016 Český rybářský svaz z.s., místní organizace Říčany provoz organizace 96 310

aKcE 2016 Divadelní spolek Tyl Říčany divadelní podzim Jiřího Šatopleta -20. ročník 50 000

PrOVOz 2016 Divadelní spolek Tyl Říčany provoz organizace 9 640

PrOVOz 2016 FbC Říčany, z.s. provoz organizace 144 460

PrOVOz 2016 Fight club Říčany, z.s. provoz organizace 24 080

aKcE 2016 Fight club Říčany, z.s. Říčanské potahání 3 7 280

aKcE 2016 Fight club Říčany, z.s. Říčanské potahání 4 7 280

PrOVOz 2016 FK radošovice, z.s. provoz organizace 96 310

PrOVOz 2016 FK Říčany, spolek provoz organizace 240 760

aKcE 2016 FK Říčany, spolek Memorial Miroslava Šafaříka 2016 - 13. ročník 43 960

aKcE 2016 Judo Club Kyklop pobočný spolek Říčany Judo cup Říčany 47 530

PrOVOz 2016 Junák - český skaut, středisko Lípa Říčany z.s. provoz organizace 144 460

aKcE 2016 Junák - český skaut, středisko Lípa Říčany z.s. cyklotrophy 7 000

aKcE 2016 Jureček z.s. Jurečkovská trefa - 13. ročník 40 000

PrOVOz 2016 Klub šachistů Říčany 1925, z.s. provoz organizace 96 310

aKcE 2016 Klub šachistů Říčany 1925, z.s. Simultánka s velmistrem 11 500

aKcE 2016 Klub šachistů Říčany 1925, z.s. regionální žákovská liga 9 000

aKcE 2016 Klub šachistů Říčany 1925, z.s. Krajský přebor družstev do 12 let 7 000

aKcE 2016 Ladislav Musil Koloběžková Grand Prix Říčany - 14. ročník 15 000

aKcE 2016 MAS Říčansko o.p.s. Čertovský rej na Masarykově náměstí - 8. 
ročník

25 500

PrOVOz 2016 Mraveniště, centrum volného času při ZŠ Říčany, z.s. provoz organizace 144 460

Dotace města rozděleny
Zastupitelstvo města Říčany schválilo dne 11. května 2016 rozdělení finančních 
prostředků v rámci vyhlášených programů AKCe 2016 a PrOVOZ 2016.

18 texty.kuryr@ricany.cz
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aKcE 2016 Mraveniště, centrum volného času při ZŠ Říčany, 
z.s.

Mistrovství Čr v Trialu 35 000

aKcE 2016 Mraveniště, centrum volného času při ZŠ Říčany, 
z.s.

Indiánské loučení s létem - 22. ročník 21 500

aKcE 2016 Mraveniště, centrum volného času při ZŠ Říčany, 
z.s.

Tátohraní 12 000

aKcE 2016 Okrašlovací spolek v Říčanech, z.s. Likvidace náletových rostlin - křídlatka 15 800

PrOVOz 2016 Okrašlovací spolek v Říčanech, z.s. provoz organizace 9 640

aKcE 2016 Organizace závodů z.s. Říčanská výzva 13 300

PrOVOz 2016 rugby Club Říčany, z.s. provoz organizace 144 460

PrOVOz 2016 Říčanský Komorní Orchestr z.s. provoz organizace 24 080

PrOVOz 2016 SC SPIrIT ŘíČANy z.s. provoz organizace 96 310

aKcE 2016 SC SPIrIT ŘíČANy z.s. dětská sportovní liga karate v Říčanech 30 000

aKcE 2016 SC SPIrIT ŘíČANy z.s. Říčanský minivolejbal v barvách 17 500

PrOVOz 2016 Seniorcentrum Říčany, z.s. provoz organizace 96 310

PrOVOz 2016 SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů v Říčanech provoz organizace 48 160

PrOVOz 2016 SK Slunéčko, z.s. provoz organizace 96 310

PrOVOz 2016 spolek Studio Dance eb provoz organizace 96 310

aKcE 2016 spolek Studio Dance eb Taneční soustředění 24 010

PrOVOz 2016 Sportovní, o.p.s. provoz organizace 96 310

PrOVOz 2016 Škola Taekwon-do ITF Kwang Gae z.s. provoz organizace 96 310

aKcE 2016 Škola Taekwon-do ITF Kwang Gae z.s. 7. BOhEMIa cuP 2016 50 000

aKcE 2016 Škola Taekwon-do ITF Kwang Gae z.s. BEST OF ThE BEST - 13. ročník 50 000

PrOVOz 2016 Tělocvičná jednota Sokol Pacov provoz organizace 9 640

PrOVOz 2016 TJ Sokol Říčany a radošovice provoz organizace 240 760

aKcE 2016 TJ Sokol Říčany a radošovice hledá se český Michael Phelps 31 500

aKcE 2016 TJ Sokol Říčany a radošovice Jarní atletické závody 30 000

aKcE 2016 TJ Sokol Říčany a radošovice Šlehačkový pohár 15 400

PrOVOz 2016 TJ Tourist, z.s. provoz organizace 144 460

PrOVOz 2016 TK radošovice, z.s. provoz organizace 96 310

aKcE 2016 TŠ Twist Říčany, z.s Pohár starosty (16. ročník) 60 000

aKcE 2016 TŠ Twist Říčany, z.s Jarní cena TŠ Twist Říčany 2016 (14. ročník) 60 000

PrOVOz 2016 TŠ Twist Říčany, z.s. provoz organizace 144 460

aKcE 2016 TŠ Twist Říčany, z.s. Předreprezentační soustředění 23 000

aKcE 2016 Vesmír Říčany z.s. Pořádání dětského dne na Marvánku 9 000

PrOVOz 2016 ZO ČSOP ekocentrum Říčany provoz organizace 96 310

aKcE 2016 ZO ČSOP ekocentrum Říčany Víkend s netradičními workshopy 28 800

aKcE 2016 ZO ČSOP ekocentrum Říčany den stromů 15 700

aKcE 2016 ZO ČSOP ekocentrum Říčany Poznej svého farmáře 7 000

CeLKeM 3 994 190
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Radnice plánuje rozšířit počet sportovních ploch 
v Říčanech. V různých částech města by si například 
děti mohly zaskákat na trampolínách, mládež „zas-
kejtovat“ na překážkových drahách, dospělí zacvičit 
na workoutové sestavě či na venkovních fitness prv-
cích. K vytipování nejvhodnějších lokalit s odlišnými 
typy sportovišť městu pomohla koncepce sportovní 
vybavenosti tzv. generel sportovišť. Vedení města chce 
nyní v hlasování „Řídím Říčany“ od občanů poradit, 
jaká sportoviště má realizovat jako první. 
Město si letos nechalo zpracovat generel sportovišť, který 
měl za cíl zmapovat potřeby obyvatel a naplánovat rozšíře-
ní počtu i druhů ploch pro sportování a cvičení v Říčanech. 
Koncepce sportovní vybavenosti vycházela jednak z mož-
ností, které poskytuje územní plán města, a také z anonym-
ní ankety od obyvatel. Zpracovaný dokument je nyní zveřej-
něný na webu města a bude předložen zastupitelstvu. 
„Díky generelu teď přesně víme, kde máme rezervy a kde je na-
opak už poptávka uspokojena. Jako nedostatečná se ukázala 
zejména velká hřiště pro celoroční využití (např. velká „uměl-
ka“ pro fotbal a ragby), ale též moderní sportovní prvky pro 
mládež (typicky např. workout, parkour, skate),“ komentuje 
radní David Michalička a dodává: „Máme k dispozici obsáh-
lou databázi lokalit v Říčanech a přidružených obcích, kde 
studie doporučuje budovat nová či upravit stávající sportoviš-
tě. V každém roce chceme alespoň něco z návrhů realizovat.“ 
Město však nechce budovat menší sportoviště jen tak naho-
dile bez zapojení veřejnosti. O umístění a zaměření menších 
sportovišť budou proto spolurozhodovat občané města. 

Kdy můžou občané hlasovat? 
Hlasování Řídím Říčany pro registrované občany starší 
15 let začne během června a potrvá i během letních 
prázdnin. Každý hlasující bude mít k dispozici opět něko-
lik plusových hlasů i možnost využít záporné hlasy. 
„Máme vytipovaných cca šest až osm lokalit, které jsou 
jako stvořené pro sportovní účely. Zároveň můžeme v těch-
to místech postavit různé sportovní prvky. Proto chceme 
poradit, jaké typy sportovišť si lidé přejí a s čím máme 
přednostně začít. Vyhradili jsme na to 1,5 milionu korun. 
Lidé tuto částku rozdělí mezi několik projektů, které skončí 
na prvních místech,“ připomíná starosta Vladimír Kořen. 
Některá místa nebudou do hlasování zařazena, protože 
zde už město sportoviště připravuje v rámci komplexních 
projektů většího území (Marvánek, park Kozinova, zahra-
da u ZŠ U Říčanského lesa).  
Jednotlivá hřiště se mohou lišit v podobě i počtu cvičeb-
ních prvků. Lidé budou vybírat mezi multifunkčními 
plochami s různými typy cvičebních a hracích sestav 
nebo plochou pro jeden typ aktivity. V nabídce budou 
třeba street-workoutové sestavy, trampolíny, venkovní 
posilovny, fitness prvky pro seniory, překážkové dráhy 
pro skateboard, kola, kolečkové brusle a koloběžky, bas-
ketbalové koše, parkúrové sestavy, lezecké stěny, šacho-
vé stolky a další. 
Jednotlivé návrhy s přiloženými fotografiemi a vizualizací 
budou k vidění na webových stránkách města a představí-
me je v příštím čísle Kurýru.

Adéla Ambrožová, tisková zpráva města Říčany

Trampolíny, venkovní posilovny nebo workoutové 
hřiště. Jaká sportoviště mají vzniknout v Říčanech? 
Zeptáme se občanů města v hlasování Řídím Říčany!
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Vážení občané, místní poplatek ze psů na rok 2016 lze 
platit v hotovosti v pokladně Městského úřadu Říčany 
v budově A na Masarykově nám. čp. 53  u pí. Frýdlové (tel. 
323 618 161)  v tyto pracovní dny:
pondělí a středa  od 7.00 – 18.00 hod.  
 polední přestávka od 12.00-12.30 hod.
úterý a čtvrtek  od 7.00 – 15.00 hod. 
  polední přestávka od 12.00-12.30 hod.
pátek  od 7.00 – 11.00 hod.
Poplatek je splatný v hotovosti na pokladně do 30.6.2016. V pří-
padě, že poplatek za rok 2016 nebude zaplacen do 30.6.2016, 
bude držitelům psů zaslána složenka Města Říčany s vyzna-
čením výše a druhu poplatku a variabilním symbolem. Platbu 
nutno provést pod přiděleným variabilním symbolem!

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

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

Sazba poplatku
Poplatek činí za kalendářní rok:
a) za psa chovaného v obytných domech (činžovních 
a panelových) 1000 Kč
b) za psa chovaného v rodinných domech  700 Kč
c) za psa, jehož držitelem je poživatel  invalidního, starobního, 
vdovského a vdoveckého důchodu, který je jeho jediným 
zdrojem  příjmu anebo poživatel sirotčího důchodu 200 Kč
d) za druhého a každého dalšího psa, jehož držitelem je 
osoba uvedená v písm. a) 1500 Kč
 písm. b) 1050 Kč
 písm. c) 300 Kč

Splatnost poplatku
Poplatek je splatný nejpozději do 30.6. příslušného kalen-
dářního roku. Vznikne-li poplatková povinnost po termí-
nu splatnosti, je poplatek splatný nejpozději do 10 dnů ode 
dne, kdy povinnost platit poplatek vznikla.

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

Úleva ze sazby poplatku
Držiteli psa, který doloží, že pes byl označen čipem, bude 
poskytnuta správcem poplatku jednorázová úleva ve výši 
500 Kč, a to snížením poplatku. Úlevu nelze uplatnit u po-
platku za jiného psa, než kterého se poplatek týká. V pří-
padě zániku předmětu poplatku zaniká i nárok na úlevu.
V případě, že nemáte svého pejska u nás přihlášeného, 
učiňte tak u pí. Frýdlové. Tiskopis přihlášky najdete také 
na našich webových stránkách. Při přihlášení obdržíte  
identifikační známku pro svého psa.

Věra Krejčová, vedoucí finančního odboru

Platba místního poplatku ze psů
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Město má k dispozici několik spor-
tovních zařízení, která kromě žáků 
ve školách mohou využívat i různé 
organizace. Stačí si pronajmout 
na určitou dobu nebo dlouhodobě 
na celý školní rok jednotlivé tělo-
cvičny základních škol nebo měst-
skou sportovní halu. K tomu nyní 
slouží nový elektronický systém 
dlouhodobého pronájmu. Jeho cí-
lem je zjednodušit uzavírání nájmů 
s příspěvkovými organizacemi a za-
jistit maximální využití sportovních 
prostor v Říčanech. Jaké jsou ceny 
nájmu a jak se přihlásit?
V Říčanech je možné využívat ke spor-
tovním účelům několik krytých spor-
tovišť, která patří městu. Jedná se 
o tělocvičny ve všech čtyřech základ-
ních školách a zrcadlové sály a hlavní 
prostor ve sportovní hale. Všechna 
tato sportovní zařízení nabízí město 
ke krátkodobému i dlouhodobému 
pronájmu. Některé z těchto areálů 
však nejsou dostatečné využívané. 
V dopoledních hodinách zde většinou 
cvičí žáci, odpoledne a o víkendu bo-
hužel často nejsou plně obsazeny. 
K efektivnějšímu využití sportovišť má 
nyní sloužit nový elektronický systém 
dlouhodobého pronájmu, který pro-

ces rezervace významně zrychlí a zjed-
noduší. Krátkodobé pronájmy budou 
řešit ředitelé příspěvkových organiza-
cí samostatně, ale rovněž elektronicky.

Termín elektronické přihlášky: 
15. června 2016
Požádat o rezervaci konkrétní tělo-
cvičny během období od začátku 
září 2016 až do konce června 2017 

mohou organizace se sportovním i ji-
ným zaměřením z Říčan i se sídlem 
mimo město. V případě zájmu o dlou-
hodobý pronájem nyní stačí poslat 
elektronickou přihlášku do 15. června 
2016 do 12.00 hodin. Kromě novinky 
ve formě elektronické přihlášky došlo 
i ke sjednocení ceníku dlouhodobého 
pronájmu. Jednotlivé tělocvičny mají 
stanovené ceny za hodinu užívání 

Říčany zavádí elektronický systém 
dlouhodobého pronájmu sportovních ploch

LÉTO ZIMA

Cena v Kč/hod  
v daném čase

Cena v Kč/hod  
v daném čase

SKuPINA 1 14-16 17–19 20–22 14-16 17–19 20–22

Sportovní hala – sál 2 190 240 290 190 240 290

Sportovní hala – sál 1 190 240 290 190 240 290

SKuPINA 2

ZŠ Nerudova 60 80 100 60 80 100

ZŠ Bezručova – sál 2 110 140 170 110 140 170

SKuPINA 3

1. ZŠ Říčany 110 140 170 150 180 220

ZŠ U Lesa – sál 1 200 250 300 260 320 390

ZŠ U Lesa – sál 2 200 250 300 260 320 390

SKuPINA 4

ZŠ Bezručova – sál 1 300 380 460 400 500 600

Sportovní hala – hlavní sál 320 400 480 420 520 620
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prostor podle rozlohy sportovní 
plochy zvlášť v různých fázích 
dne a ještě se liší pro letní a zimní 
období.  
Výběr nájemců proběhne na zá-
kladě čtyř kritérií s různým 
bodovým ohodnocením. Město 
zajímá způsob využití (sport, jiná 
aktivita), věková skladba (děti, 
mládež, dospělí), délka pronájmu 
a působnost organizace. V přípa-
dě většího počtu zájemců se stej-
ným počtem bodů o nájem ve stej-
ný den a čas proběhne s žadateli 
jednání o dalších možnostech.  
Příspěvkové organizace nadále 

budou uzavírat nájemní smlou-
vy na využití tělocvičen jménem 
zřizovatele a zajišťovat služby 
související s nájmem. Fakturaci 
a účetní záležitosti nyní zajistí 
město. „Režim pronájmů se tedy 
nově bude řídit zákonem o obcích 
s tím, že úmysl pronájmu se zve-
řejní na úřední desce s výjimkou 
pronájmů kratších než 30 dnů či 
pronájmů jiné právnické osobě 
zřízené obcí,“ doplňuje vedoucí 
oddělení hospodářské správy 
Alena Linková.

Adéla Ambrožová,  
tisková zpráva města Říčany

Průběh výběrového 
řízení
1. Město Říčany zveřejní na veřejně přístupných 
místech (web města, web příspěvkových organi-
zací, úřední deska města, Říčanský kurýr) záměr 
dlouhodobého pronájmu všech sportovních zařízení 
v majetku města Říčany na období následujícího 
školního roku (od 1. 9. 2016 do 30. 6. 2017).
2. Žadatel o dlouhodobý pronájem vyplní pouze 
elektronickou žádost přístupnou na webu města Ří-
čany, Termín podání: 23.5 – 15. 6.2016 do 12:00
3. do elektronického systému je možno podat 
několik žádostí. 
4. Správce majetku města společně s řediteli přísluš-
ných příspěvkových organizací (ředitelé škol) posoudí 
a vyhodnotí došlé žádosti. Termín: do 30. 6. 2016
5. V době posuzování došlých žádostí mohou být 
žadatelé vyzváni k doplnění, upřesnění nebo k jed-
nání o podané žádosti.
6. Výsledky výběrového řízení zveřejní správce majet-
ku nebo příslušní ředitelé příspěvkových organizací 
prostřednictvím elektronickém systému a na webo-
vých stránkách města a žadatelé budou vyzváni 
k uzavření smlouvy o pronájmu. Termín: do 7. 7. 2016
7. Všichni žadatelé vybraní dle kritérií uzavřou písem-
nou smlouvu o pronájmu. Termín: do 31. 8. 2016

historicko-dobrodružný příměstský tábor s Cestou integrace, o. p. s. Návrat strojem času do minulosti 
města Říčan a hledání indicií, kde je bájný poklad ukryt. Celotáborová hra, výlety, kamarádi, celodenní 
strava a prázdninové užívání :-)

Tábor je určen dětem od 7 do 14 let z Říčan a okolí.
Termíny: 11. – 15. července a 8. – 12. srpna 2016, vždy od 8:30 do 17:00 v prostorách klubu Cesta 
(Na Obci, Říčany).
Cena: 500 Kč (tábor se slevou - více o možnostech slevy naleznete v podmínkách tábora), 
1500 Kč (běžná cena). V ceně obou variant je zahrnuta dopolední a odpolední svačina, oběd a pití.

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

23



(                     ) 

(                        ) 

ODPOLEDNE PRO DĚTI
Start, 18:00 

Pohádkové zpívání,
písničkový pořad

divadla Hnedle vedle

MIKULÁŠOVY PATÁLIE 
Francie – 2009,

 režie: Laurent Tirard

VEČERNÍ PROGRAM
Slavnostní zahájení, 21:00

Koncert Jazzmazec

PŮLNOC V PAŘÍŽI
USA – 2011, režie: Woody Allen,

Oscar za Nejlepší scénář

OSCAROVÉ
krátkometrážní filmy

Občerstvení & netradiční posezení
( Za deště promítáme v kapli léčebny )

Říčanské filmaření_inz_165x245.indd   1 20.05.16   14:38



Bezpečnost a infrastruktura

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

e-mail: mestska.policie@ricany.cz

tel. 323 618 150  
Mob. 725 022 765

Městská policie radí a informuje

Nábor strážníků
Městská policie Říčany již od loňského roku v rámci 
nové koncepce činnosti, nabírá nové strážníky. Vzhledem 
k tomu, že se jedná o téměř poloviční navýšení stavů, tak 
to není úplně jednoduchý proces. Koncem roku 2015 situ-
ace vypadala dobře, podařilo se nabrat pět strážníků, ale 
následně nám tři zkušení strážníci odešli. Navíc jednomu 
novému se nepodařilo uspět u zkoušek a dále již nechtěl 
pokračovat v opakování pro vysokou náročnost. Příprava 
strážníků není vůbec jednoduchá, kurz, kterým prochází, 
je na úrovni další maturitní zkoušky. Ne každý strážník 
tak uspěje a má výdrž pokračovat. V novém roce jsme byli 
opět téměř na začátku, následně nám hodně pomohla cí-
lená kampaň na nábor strážníků. V současné době nám 
již teoreticky schází pouze jeden strážník. Ve výkonu služ-
by tomu tak ještě úplně není, neboť tři strážníky máme 
ve dvouměsíčním kurzu na získání osvědčení. Úplný po-
čet strážníků v terénu, pokud nebude jiná změna, lze oče-
kávat v srpnu. Strážníci teprve po nástupu získávají místí 
a osobní znalost, navíc musejí projít ještě několika povin-
nými školeními. Samotná škola nám je nemůže na všech-
no připravit, říká se, že strážníkem, nebo policistou se stá-
váme nejdříve za tři roky služby. Do té doby se ještě naši 
nováčci budou hodně učit, k tomu jim pomáhají starší 
kolegové. Proces je to zdlouhavý, ale již nyní se projevuje 
více strážníků v ulicích, a to i v místech, kde nás tak často 
nebylo vidět. Mohu však potvrdit, že stávající tým strážní-
ků je dostatečně silný a brzy budou zvládat všechny úkoly 
v rámci zajištění bezpečnosti ve městě. 

Jak jsem již říkal, jedná se o zdlouhavý proces a nelze ho 
příliš uspěchat, pokud chceme mít kvalitní strážníky. 
Nebylo vůbec jednoduché je k nám nalákat, zvlášť když 
máme silnou konkurenci v Praze. Hodně strážníků využilo 
nabídky v Praze, kde je větší městská policie, včetně širší-
ho uplatnění a možnosti získání bytů. Nakonec se nám ale 
začíná dařit a proces se chýlí ke konci. Novým strážníkům 
přeji hodně zdaru a věřím, že budou dlouho naší posilou, 
která tu scházela. 

Václav Řezáč, vedoucí Městské policie Říčany

Kurz první pomoci 
Strážníci městské policie v měsíci dubnu prošli kurzem 
první pomoci, který v rámci společné spolupráce složek 
integrovaného záchranného systému zajistila Zdravotnic-
ká záchranná služba Středočeského kraje. Kurz byl sesta-
ven přímo pro potřeby městské policie a plně reflektoval 
dnešní povinnosti a nároky, které jsou na strážníky kla-
deny. Hlavním zaměřením bylo poskytnutí první a neod-
kladné pomoci občanům, ale také samotným strážníkům, 
které mohou během výkonu služby postihnout specifická 
zranění. Proveden byl praktický nácvik první pomoci se 
simulací reálných situací, se kterými se strážníci mohou 
při výkonu služby setkat. Dále byl kurz zaměřen na první 
pomoc při náhlé zástavě krevního oběhu (první pomoc 
za využití automatizovaného externího defibrilátoru, 
kterým strážníci disponují), první pomoc při krvácivých 
stavech, první pomoc u dětí, zlomeniny, popáleniny, tonu-
tí atd. V kurzu byly využívány prostředky, které samotná 
městská policie již používá, aby vše probíhalo s reálným 
vybavením (např. dostupné lékárničky apod.), které mají 
strážníci k dispozici. Proběhla i diskuze nad vybavením 
lékárniček první pomoci, jejich složení výbavy, kdy v ně-
kterých případech byla záchranáři doporučena výměna, 
doplnění nebo zakoupení nových prostředků, aby byla 
činnost a hlavně pomoc od strážníků efektivnější a účin-
nější.
Jindřich Joch, zástupce vedoucího Městské policie Říčany
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V druhé polovině jara se u říčanských dobrovolných hasičů 
stále něco dělo. 16. dubna se družstvo složené z členů naší 
jednotky a jednotky ze Všestar zúčastnilo soutěže v praž-
ských Letňanech, O pohár starosty Letňan. Jednalo se 
o již 11. ročník soutěže v hasičské všestrannosti. Soutěží 
se v disciplínách, jako jsou jízda zručnosti, dopravní neho-
da s hořícím vozem, zdravověda, zásah u požáru budovy 
s osobou uvnitř, slaňování, štafeta se zvýšenou tělesnou 
zátěží. V konkurenci třinácti převážně pražských družstev 
obsadilo naše složené družstvo úžasné první místo. Para-
lelně s touto soutěží se zde uskutečnila soutěž Letňanský 
železný hasič, kde se na druhém místě z třiceti soutěžících  
umístil náš borec Dominik Pokorný. Rovněž jsme pokračo-
vali v preventivně výchovné činnosti. Celkem třikrát jsme 
zavítali do mateřských škol. 26. dubna to byla MŠ Nemo, 
2.května MŠ Dráček a 11.května MŠ Srdíčko. Dětem jsme 
ukázali naše vybavení, techniku a zopakovali jsme si spo-
lu zásady bezpečného chování. Děti si vyzkoušely hašení 
domečku pomocí ruční stříkačky a na závěr jsme dětem 
předvedli opravdové hašení domečku z kartónových kra-
bic. Poslední dubnový den zajišťovala naše jednotka asis-
tenci při pálení čarodějnic. K vidění jsme byli na Jurečku, 
na Marvánku a u skautské klubovny. Z této asistence jsme 
byli povoláni k  nahlášenému požáru do Kolovratské ulice, 
kde se následně ukázalo, že se jedná o nenahlášené pálení 
čarodějnic.   Naše jednotka byla dále povolána dne 5. květ-
na k požáru skladu do Křenic a 11. května k požáru skládky 
do Popoviček. Během dubna a května provedli naši tech-
nicky zruční členové částečnou přestavbu naší Tatry, kdy 
přemístili vysokotlaké zařízení do jiné části nástavby a tím 
se následně mohl efektivněji využít úložný prostor cisterny. 
Naši mladší žáci pilně trénovali na jarní kolo soutěží celo-
státní hry Plamen. V neděli 1. května dokonce uskutečnili 
pod vedením svých vedoucích Denisy, Markéty a Dominika 

celodenní trénink, aby se dokonale připravili na květnovou 
dvoudenní soutěž v Čelákovicích. Trochu atletiky si užili 
naši členové Dominik Pokorný a Denisa Korbelová, když 
se 4. května zúčastnili Jarního běhu kunratickým lesem. 
Oba skončili ve svých kategoriích na pátém místě.  V sobo-
tu 7. května vyrazili naši železní hasiči Dominik Pokorný, 
Pavel Kačírek a Marcela Macháčková do Mrače u Benešo-
va, aby se utkali v soutěži TFA - nejsilnější hasič přežije. 
V neděli 8. května jsme se spolupodíleli na organizačním 
zajištění Dne záchranářů  v Kolíně. Vůdci malého plavidla 
z naší jednotky zde zajišťovali ukázky práce na vodě.  S mo-
torovým člunem se během celého dne proháněli po Labi 
okolo Kmochova ostrova, aby návštěvníkům akce před-
vedli svoje zručnosti a dovednosti při práci lodivoda. 

Filip Šilar, jednatel SDH Říčany

Co nového u hasičů
www.sdhricany.wz.cz
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Říčanské zahrady
Jubilejní povídání o dřevinách ne-
bude zaměřené jen na jeden strom, 
nýbrž na říčanské zahrady a zejména 
na jednu z nich.
Procházky po Říčanech trochu navo-
zují pocit z dendrologické zahrady. 
Už od dob první republiky, kdy vzni-
kala vilová zástavba, zde bylo vysa-
zováno nebývalé množství dřevin 
z celého světa. Jistě k tomu přispěly 
nedaleké Průhonice, kde byly některé 
cizokrajné druhy pěstovány u nás vů-
bec poprvé (park založil hrabě Silva 
Tarouca v roce 1885). V Průhonicích 
byla také vyšlechtěna řada oblíbe-
ných a dnes rozšířených kultivarů.
V Říčanech navíc působil a okrasné 
školky vedl František Josef Thomayer 
(1856–1938) významný český za-
hradní architekt, bratr lékaře Josefa 
Thomayera.
Unikátní říčanskou zahradu je mož-
né navštívit v Bezručově ulici. Její 

historie začíná v roce 1921, kdy zde 
svůj dům postavil majitel sousedního 
Parkhotelu Monopol (dnešní nemoc-
nice), pan Josef Novák. Pozemek pak 
koupil architekt V. Šurovský a poslé-
ze, roku 1946, doktor Jiří Brdička.
Současný vzhled zahradě vtiskli man-
želé Ivan a Hana Brdičkovi. Během 
prohlídky, kterou RNDr. Ivan Brdič-
ka živě komentuje, je možné objevit 
pečlivě střiženou francouzskou za-
hradu, meditační a čajovou zahradu 
v japonském stylu, nebo volnější vý-
sadby parkového typu.
Zahrada je to krásná pro laika a zá-
roveň obdivuhodná pro odborníka. 
Na jednom místě zde rostou zástupci 

všech rodů jehličnanů, které je v na-
šich podmínkách možné pěstovat. 
Potkáme tu i mnoho vzácných list-
náčů, celkem přes 230 druhů dřevin. 
Pan Brdička má rád výzvy a tak otu-
žuje i druhy, které zatím jinde v Če-
chách nerostou.
Zahrada je přístupná po domluvě, 
nebo během Víkendu otevřených za-
hrad 11. – 12. června od 8.00 do 20.00. 
Do akce Víkend otevřených zahrad je 
v Říčanech zapojeno ještě Didaktické 
centrum geologie Muzea Říčany ote-
vřené v sobotu odpoledne.

Jakub Halaš
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Vycházka na louku 
u Vojkova
V neděli 8. května proběhla vycházka 
na louku u Vojkova. Prstnatce májové 
právě rozkvétaly a louka byla plná 
blatouchů, řeřišnic a zběhovců. Kaž-
doročně se o ni staráme a vy se do péče 
můžete zapojit. Předběžně plánujeme 
hrabání a následné sušení části sena 
na sobotu 23. 7. Termín se může změ-
nit dle počasí. Pokud se chcete zapojit, 
kontaktujte nás: Kateřina Čiháková ka-
terina.cihakova@muzeum.ricany.cz.  
Louka je útočištěm mnoha druhů 

motýlů, kobylek, žab či ještěrek. Vě-
říme, že se ji podaří zachovat a ne-
padne za oběť rozšiřování křižovatky, 
pokud dojde k výstavně plánované 
silniční přípojky přes Tehov na D1.

Záhony kvetou a bzučí
U komunitního záhonu na rohu Ko-
menského náměstí vedle gymnázia 
přibyl nízký plot, který by měl zabránit 
pošlapání vysazených rostlin. Záhon je 
vysázen tak, aby poskytoval nektar a pyl 
opylujícímu hmyzu od časného jara 

až do podzimu. Teď začátkem června 
rozkvétají hluchavkovité byliny – šal-
věje a marulky, ozdobné česneky a ša-
tery, v létě záhon zdobí květy třapatek. 
Na podzim necháváme neostříhaná 
květenství, v kterých hmyz přezimuje. 
Semínka navíc lákají stehlíky a sýkorky.
O záhon pečují děti z přírodovědných 
kroužků a z družiny v budově U Slu-
nečnice. Hledáme další dobrovolníky, 
maminky na mateřské či seniory, kteří 
by se o záhon rádi starali. Pokud byste 
měli zájem se dozvědět více o rostli-
nách a čmelácích, motýlech a samo-
tářských včelách zveme vás na odpo-
ledne 11.6. od 14.00 do Didaktického 
centra geologie Muzea Říčany.

Výlet za farmáři
V letošním roce navazujeme na tradici 
objevování původu našich potravin. Za-
jímá nás, jak se pěstuje zelenina, kterou 
si můžeme koupit na sobotním trhu, 
proto jsme se rozhodli zorganizovat 
exkurzi přímo na statek rodiny Svači-
nových na Mělnicku. Součástí exkurze 
bude i možnost nákupu právě sklize-
ných kedlubnů, či raných brambor .
Druhá část exkurze nás zavede 
do míst, kde se vykrmují kuřata a pra-
sata, na farmu Otryby u Kutné hory. 
Zvířata mají možnost volného pohy-
bu a jsou krmena kvalitními lokální-
mi potravinami. To výrazně zvyšuje 
kvalitu jejich života. Produkty z far-
my je možno zakoupit na Vyžlovce, 
nově také v rámci naší iniciativy o do-
voz místních potravin i v Říčanech
Exkurze se uskuteční v neděli 12. 6. 
objednaným autobusem, cena je 100 Kč 
za dospělého a 50 Kč za dítě (s nárokem 
na sedačku). Pro přihlášení použijte for-
mulář na webu Ekocentra Říčany. 

Dění v Olivovně
Počátkem května se usku-
tečnil  další z odborných 
seminářů pro lékaře a zdra-

votní sestry. Akce byla garantována Českou lékařskou ko-
morou Praha východ a Českou asociací sester. Za účast 
na vzdělávací akci byly uděleny kreditní body v rámci celoži-
votního vzdělávání. Odborným garantem byla MUDr. Olga 
Böhmová.  Jako přednášející lékař se představil náš přední 
nefrolog MUDr. Jan Langer ze Všeobecné fakultní nemoc-
nice v Praze Kliniky dětského a dorostového lékařství VFN 
a 1.LF UK. Tématem semináře byla infekce močových cest 
a vezikoureterální reflux u dětí, tedy velmi časté onemoc-
nění malých pacientů. Účast zdravotníků i tentokrát byla 

vysoká a potvrdila zvyšující se zájem o naše semináře. Další 
plánované akce naleznete na našich webových  stránkách.  

Za ODL  Olga Böhmová
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Terapeutické centrum 
Modré dveře
Již od září 2015 poskytuje sociální služby 
i v Říčanech. Nyní skončila mnohaměsíční 
psychoterapeutická skupina pro ženy, jež se 
v životě potýkají s psychiatrickou diagnózou.  

Terapeutické centrum Modré dveře se zabývá pomocí li-
dem v krizi, lidem s psychickými obtížemi (např. partner-
ské potíže, obtíže při výchově dětí atd.), lidem s psychiat-
rickou diagnózou, lidem s mentálním postižením a lidem 
(včetně dětí), které potřebují psychologickou diagnostiku. 
Ambulantní služby poskytujeme v Říčanech a v Kostelci 
n. Č. L., terénní služby poskytujeme v rozsahu cca 20 km 
od sídla organizace. Drtivá většina našich služeb je pro 
klienty bez přímé úhrady.

Od září/října  budeme v Říčanech opět 
otevírat tyto skupiny: 
-psychoterapeutická a podpůrná skupina pro ženy s psy-
chiatrickou diagnózou,
-psychoterapeutická a edukační skupina pro osoby s dia-
gnózou z okruhu psychóz (např. schizofrenie),
- psychoterapeutická a edukační skupina pro osoby s dia-
gnózou z okruhu neurotických obtíží,

-individuální psychoterapie pro osoby s OZP, kterým se 
nedaří uplatnit se na trhu práce,
-trénink kognitivních funkcí pro osoby s psychiatrickou 
diagnózou,
- psychoterapie pro osoby pečující o osoby blízké (těžce 
nemocné děti, seniory, osoby tělesně postižené, o osoby 
s duševním onemocněním atd.).
Zájemci o tyto programy ozývejte se na email  
modredvere@modredvere.cz, kapacity jsou omezené 
a budeme zájemce evidovat dle pořadníku, který vznikne 
na základě jejich písemného projeveného zájmu. Všechny 
výše uvedené sociální služby jsou bezplatné.   Poskytujeme 
rovněž individuální, párovou a rodinnou terapii, naše te-
rapeuty můžete zhlédnout na www.modredvere.cz v sek-
ci Náš tým. Terapie mohou probíhat jak v Říčanech, tak 
v Kostelci n. Č. L. Přesné adresy našich působišť naleznete 
na našich webových stránkách. 

Tým Terapeutického centra Modré dveře.
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Pro seniory

seniorcentruM Říčany
Květen byl na akce bohatý – proběhly 
nejen pravidelné akce, ale také tradič-
ní posezení ke Dni matek v Kulturním 
centru Labuť. Celé odpoledne nám hrála 
hudební skupina New Banjo Trio a pří-

tomné ženy obdržely přání i kytičku od místostarosty 
města Zdeňka Hraby. Slunečnou sobotu 7. května se sku-
pinka seniorů zúčastnila komentované prohlídky Jarní 
keře v Dendrologické zahradě v Průhonicích. Jak skvělá 
přednáška, tak i rozkvetlé keře a jarní cibuloviny nám zpří-
jemnily den. A samozřejmě, tak jako kolikátý rok za se-
bou, jsme uspořádali rekondiční pobyt – tentokrát nás 

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

Pravidelné akce:
Cvičení na židlích – každé úterý v DPS Senior od 15.30 
do 16.30 hodin.
Zdravotní jógová cvičení – v DPS Senior každé úterý 
a čtvrtek 18.00 – 20.00 hodin.
Pěvecký kroužek – pravidelně každou první a třetí středu 
v měsíci od 14.00 hodin v jídelně DPS Senior. 
Kavárnička – od června do srpna se nekoná!

Akce:
n 2. června, čtvrtek – Komentovaná prohlídka archivu 
kláštera v Třeboni – Jednodenní autobusový zájezd. Ko-
mentovaná prohlídka archivu a dalších přírodních a kul-
turních památek oblasti.  Příspěvek účastníků: 280 Kč 
(obsahuje dopravu, pojištění). Místa nástupu: 6.50h aut. 
zastávka K Žel. stanici, 6.55 h aut. zastávka Rychta, 7.00 
h aut. zastávka Sukova, 7.05 h aut. zastávka Masarykovo 
náměstí, 7.30 h Mnichovice – náměstí.
n 3. června, pátek – Kurz PC pro seniory  – Kurz je 
určen pro začátečníky či mírně pokročilé. Celkem pro-

běhne 5 lekcí (1 lekce = 1,5 hodiny). Zahájení: 16.00 h. 
Lektorem je Mgr. Jiří Maček. Kurz bude probíhat v plně 
vybavené učebně v ul. E. Beneše 375/20. Příspěvek 
účastníků: 700 Kč. 
n 9. června, čtvrtek – Komentovaná prohlídka skanze-
nu lidové architektury v Přerově a soukromého muzea 
bicyklů a motocyklů (okres Nymburk) – Jednodenní au-
tobusový zájezd. Příspěvek účastníků: 250 Kč (obsahuje 
dopravu, vstupné, pojištění). Místo nástupu: 8.20 h aut. 
zastávka K Žel. stanici, 8.25 h aut. zastávka Rychta, 8.30 
h aut. zastávka Sukova ul., 8.35 h aut. zastávka Masary-
kovo nám. 

Připravované akce 
– možnost přihlášení:

n 7. července, čtvrtek – Komentovaná prohlídka zámku 
Stránov (okres Mladá Boleslav) – Jednodenní autobu-
sový zájezd. Komentovaná prohlídka zámku a přírodních 
či kulturních památek okolí. Příspěvek účastníků: 250 Kč 
(obsahuje dopravu, vstupné, pojištění). Místo nástupu: 
8:10h aut. zastávka K Žel. stanici, 8.15 h aut. zastávka 
Rychta, 8:20h aut. zastávka Sukova ul., 8.25 h aut. zastáv-
ka Masarykovo nám.

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

Návštěvní den (ostatní dny a hodiny dle domluvy): 
čtvrtek 16. června 2016 od 10.30 do 12.00 h.

přivítalo město Pardubice a okolí. Nesmíme zapomenout 
na prohlídku zámku Veltrusy, vrcholného díla barokního 
umění 18. století. 

Stacionář Olga | BLahOSLaVOVa 2576, ŘíČaNy
DOPLňuJe TeRMíNY VYhLášeNÝCh ODLehČOVACíCh SLužeB
Jedná se o 14 denní nonstop pobyt pro osoby se sníženou soběstačností, 

vyžadující pomoc jiné osoby
4. 7. – 17. 7. 2016  |  15. 8. – 28. 8. 2016  |  19. 9. – 2. 10. 2016 

24. 10. – 6. 11. 2016 |  28. 11. – 11. 12.2016 
bližší informace: Jana Kadeřábková, tel: 323 618 272, 733 340 061, 

e-mail: pecovatelky@dps.ricany.cz, iveta.zavodska@dps.ricany.cz

Stacionář Olga | BLahOSLaVOVa 2576, ŘíČaNy
Hledá 2 PečOVAtelKy

Jedná se o HPP
Kvalifikační kurz a praxe v sociálních službách výhodou. Aktivní ŘP 

nutný. Nástup 1. 7. 2016
bližší informace: Jana Kadeřábková, tel: 323 618 272, 

733 340 061, e-mail: pecovatelky@dps.ricany.cz,  
iveta.zavodska@dps.ricany.cz
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JAKÉ SLUŽBY NABÍZÍME?
| ZAJEDEME ZA KLIENTEM DOMŮ A PŘEDSTAVÍME 
PROGRAM NA CELÝ DEN | PŘIVEZEME JEJ DO 
STACIONÁŘE A BUDEME MU NEUSTÁLE PO RUCE 
| POMŮŽEME S BĚŽNÝMI ÚKONY, U NÁS JE TO JAKO 
DOMA | PROGRAM ŠIJEME NA MÍRU | POVÍDÁME SI  
O RADOSTECH I STRASTECH | NIKDO NENÍ SÁM,  
POMÁHÁME NA JÍT Z A JÍMAVÉ INFORMACE I Z ÁBAVU  
| ZAJDEME S KLIENTEM NA ÚŘAD, NA NÁKUP NEBO 
JEN NA PROCHÁZKU | POVZBUZUJEME CHUŤ DO 
ŽIVOTA A SNA ŽÍME SE TROCHU ROZHÝBAT TĚLO  
| S VEČEREM ODVEZEME KLIENTA DOMŮ A JSME  
S NÍM DÁLE V KONTAKTU | 

| BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP |  
| PROSTORNÉ POKOJE | 
| ZAHRÁDK A S ALTÁNEM | 
| MOŽNOST DELŠÍCH POBYTŮ | 

KONTAKTUJTE NÁS: 
Dům s pečovatelskou službou Senior
Blahoslavova 2576/6a 
251 01 Říčany u Prahy 
Tel: 733 340 028, 323 604 244-7
e-mail: stacionar@dps.ricany.cz
http://www.stacionar-olga.cz/
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V sobotu 7.5.2016 se do Měšic u Lí-
beznice sjely světlušky a vlčata z ce-
lého okresu, aby poměřily své síly. 
Konalo se zde totiž okresní kolo Zá-
vodu vlčat a světlušek – tentokrát se 
středověkou tematikou. Legenda pra-
vila, že král Willi se rozhodl vyhlásil 
turnaj, aby zjistil, kdo je nejchrabřejší 
a nejmoudřejší, a mohl si vybrat nové 
panoše a rytíře pro křižáckou výpravu. 

Za naše středisko závodily dvě hlídky 
světlušek a jedna hlídka vlčat. Během 
závodu museli všichni předvést ob-
ratnost, spolupráci, znalost přírody 
a zdravovědy, ale i znalost historie 
a schopnost orientace na mapě. Po zá-
vodě si mohli vyzkoušet obléct pravou 
rytířskou zbroj, projít se na chůdách 
nebo si vyrobit náramek. Největší zá-
jem ale byl o projížďku na loďce. 

Všechny naše hlídky se umístily pří-
mo výborně - světlušky obsadily 2. 
a 3. místo a vlčata získala 2. místo. To 
znamená, že všechny říčanské hlídky 
postoupily do krajského kola, které 
nás čeká na začátku června u České-
ho Brodu. 

Vosa (Zuzka Gašparínová)  
a Lukáš Pavelka

Strašínské 
čarodějnice
V sobotu 30. dubna připravila skupina 
strašínských čarodějnic velkolepé sou-
těžení pro děti a jejich rodiče. Tentokrát 
byly hry připravené v duchu boje Harry 
Pottera proti lordu Voldemortovi . Více 
než stovka dětí bojovala na devíti sta-
novištích o zisk viteálů, a protože děti 
slavně uspěly, zlo bylo poraženo a lord 
Voldemort byl upálen na hranici. Pro 
potěšení dětí přijelo i loutkové divadélko 
Minor a jeho principál sehrál poutavé 
představení o kohoutkovi, který ztratil 
hlas. Příjemné odpoledne pokračovalo 
koncertem country kapely a zábava se 
protáhla až dlouho do noci. Děkujeme 
všem dětským i dospělým účastníkům 
za skvělou atmosféru, děkujeme všem 
milým spolupracovníkům za pomoc 
a závěrečný úklid následující den  a těší-
me se na další společnou akci.

Pro děti a rodiče
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Na Krajském úřadu proběhla 
konference na téma efektivní 
školská prevence v praxi
Středočeský kraj uspořádal ve středu 27. dubna v prosto-
rách krajského úřadu konferenci na téma Efektivní škol-
ská prevence v praxi. Konference se konala pod záštitou 
Středočeského hejtmana Miloše Petery a statutárního 
náměstka pro oblast školství, mládeže a sportu Milana 
Němce. Přednášejícími byli zástupci organizací posky-
tující ve Středočeském kraji primární prevenci – Magda-
léna, o.p.s., Prostor plus, o.p.s., Semiramis, z.s. a Cesta 
integrace, o.p.s. Vedoucí Centra primárních programů 
Cesty integrace Markéta Hubínková,  vedla worksho-
py na téma prevence úrazů a efektivní tvorba pravidel 
ve školním prostředí a podělila se o letitou praxi zejména 
v oblasti dopravní výchovy i certifikovaných programů 
primární prevence rizikových jevů na Říčansku. Konfe-
rence se zúčastnilo 80 zájemců z řad ředitelů, metodiků 
prevence, učitelů či pracovníků pedagogicko-psycholo-
gických poraden.

Občanská poradna vydala 10 
„zlatých pravidel“ finanční 
odpovědnosti pro seniory
V květnu vrcholil projekt „Občanská porad-
na- finanční, dluhové poradenství a osvěta pro 
seniory“, podpořený ČSOB, a.s. a s ohledem 
na dotazy klientů poradny v praxi tým poradců 
vytvořil tzv. desatero zlatých pravidel finanční 
odpovědnosti. 

„10 zlatých pravidel“ 
finanční odpovědnosti pro 
seniory

1. Myslete na „zadní kolečka“ již v produktiv-
ním věku a pokud možno si udělejte dostupnou 
rezervu. Sjednejte si penzijní připojištění, sta-
vební spoření či např. investujte do podílových 
fondů.
2. V důchodovém věku se vyvarujte nakupová-
ní na splátky, leasingu a úvěrům.
3. Hospodařte rozvážně – choďte nakupo-
vat s nákupním seznamem napsaným doma 
a eventuálně se snažte snížit výdaje.
4. Výdaje na domácnost i osobní výdaje plá-
nujte.
5. Běžný účet je z hlediska bezpečnosti jistější, 
než peníze v hotovosti doma.

6. Pokud je to jen trochu možné, stále si něco, alespoň 
málo, spořte.
7. Čemu nerozumíte, to nepodepisujte – seriózní pro-
tistrana vás nikdy nebude nutit podepisovat závazky hned 
nebo dokonce mezi dveřmi, před domem.
8. Neručte někomu, kdo si chce s vaší pomocí půjčit a je-
hož finanční situaci dobře neznáte.
9. Pokud se dostanete do dluhu, jednejte s věřiteli, řešte 
své dluhy včas a hledejte s odbornou pomocí řešení, které 
zabrání exekučnímu řízení.
10. Uvážlivě jednejte v případě, že už nezvládáte všechno 
jako dříve a budete se muset spoléhat na pomoc sociálních 
pracovníků v zařízeních pro seniory.

Příměstský tábor s Cestou 
integrace: StROJ čASU aneb 
ztracený poklad pánů z Říčan 
Neváhejte se přihlásit. Ještě máme pár volných míst. 
Termíny: 11. – 15. července a 8. – 12. srpna 2016, vždy 
od 8.30 do 17.00 hod. v prostorách Klubu Cesta (Na Obci 
2049, Říčany). Více informací na  www.cestaintegrace.cz 
a tel.: 774 780 540. 
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Co se děje v Mraveništi
Blíží se nám konec 
školního roku, tak si 
dovolím malé ohléd-
nutí. Letos se nám 
v Mraveništi opět po-

dařilo zajistit spoustu různorodých  kroužků pro děti každého 
věku. Rozšířili jsme hudební studio i sportovní aktivity. Spo-
lečně jsme si užili Čertovský rej na náměstí i Karneval v Labuti. 
Díky obětavým lektorům si také mohly jet děti zalyžovat do Ra-
kouska o jarních prázdninách. Taktéž v létě si s námi mohou 
děti užívat tábornické dovednosti. Kromě pravidelných aktivit 
jsme letos zorganizovali i výtvarné dílničky (korálkování, veli-
konoční dílny). Tímto bych ráda poděkovala všem lektorům, ale 
i dobrovolníkům z řad rodičů, kteří se na aktivitách Mraveniště 
podílejí. **** díky za granty, bez kterých by to nešlo.
Zápis do Mravenčí školičky v MC Mraveniště na školní rok 
2016/2017 se uskuteční elektronicky. Zapisovat se můžete 
od 13. 6. 2016, veškeré informace na webu Mraveniště.
Na příští školní rok plánujeme školičku od pondělí 
do čtvrtka v čase  8.10–12 h.
Jedná se o zábavný a vzdělávací program pro děti od 2,5 
do 5 let bez přítomnosti rodičů.
Nabízíme individuální přístup v malé skupince dětí. 
O maximálně 12 dětí ve skupině se starají 2 lektorky. 
Program školičky si můžete prohlédnout na www.mater-
ske.mraveniste.info

V červnu nás také čeká již 3. ročník TÁTOHRANÍ, tento-
krát 19. 6. 2016. Srdečně vás zveme.

Stále se můžete hlásit na letní příměstské tábory. 

Zápis do Mravenčí školičky Od 13. 6. 2016 – elektronicky

TáTOHrANí (na Jurečku) 19. června 2016 9-12h

Příměstské tábory v Mraveništi 
2016
Nově 8.00–17.00h, Cena: 2100Kč

18.července – 22. července 2016

22. srpna – 26. srpna 2016

Létohraní 2016 – Tábor v Peci 
pod Sněžkou

2.7. – 9.7.2016 (4200 Kč)

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

aneb den dětí s tátou (mámou)
TÁTOHRANÍ

MRAveNišTě pOŘÁdÁ děTský deN

NevšedNÍ 
zÁžiTky

Jureček, 19. 6. 2016, 10-13 hodin

pÍsNičkOvý 

pOŘAd

sOuTěže  

děTÍ s ROdiči

Pro děti a rodiče
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TÁTOHRANÍ

Příměstský tábor
Robinson v Říčanech

Rezervujte co nejdříve!
www.ckrobinson.cz

CKR_inzerce2016_70x105_Ricany.indd   1 26.04.16   15:14
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MŠ Srdíčko
Díky Sboru dob-
rovolných hasi-
čů Říčany jsme 
prožili příjemné 
květnové dopo-
ledne. Poutavý, 

ale zároveň i naučný program děti nad-
chnul. Dozvěděli jsme se, jak předchá-
zet nebezpečným situacím a v případě, 

že již nastanou, jak se máme zachovat 
a koho zavolat. Svojí ochotou a trpěli-
vostí si hasiči získali sympatie dětí, kte-
rým se asi nejvíce líbila návštěva v ka-
bině hasičského auta. Na závěr jsme 
si mohli vyzkoušet, jak těžké je uhasit 
opravdový oheň. Při odjezdu za zvuku 
sirény nám bylo líto, že už je konec, ale 
již nyní se těšíme na shledanou v příš-
tím školním roce.

S díky děti a kolektiv MŠ Srdíčko

MŠ Srdíčko Říčany přijme od 1. 9. 2016 asistentku pedagoga  a kvalifikovanou učitelku MŠ na zkrácený úvazek. Zájemci 
získají více informací na telefonním čísle:739666423 a 601574041. Eva Stoupencová 

Pramínek se rozšiřuje o novou třídu 
Několikanásobně převyšující zájem rodičů o lesní školku 
Pramínek a naše omezené možnosti volných míst ve stáva-
jících dvou třídách Pramínek a Kapičky nás dovedlo k myš-
lence umožnit dalším dětem „být venku“ a založit novou 
třídu Marvánků. Tato třída bude realizovaná ve spolupráci 
se Skauty Říčany a přivítá své první děti v září.

lesní rodinné dopoledne v červnu
Lesní dopoledne se koná pravidelně ve čtvrtek od 10 do 12 
hodin v Pramínku a nabízí příjemný prostor ženám s ma-
lými dětmi pro sdílení, tvoření a relaxaci. Je zakončeno 
společným obědem. Cena: 90 Kč za rodinu

Program: 
2. června Tvoření z hlíny 
9. června Hrátky s mořem a povídání o ekopraní s Betty
16. června Kuličky z rouna s Olgou
23. června Svatojánské dopoledne s Betty

Více informací na www.lesniklubpraminek.cz

Příměstské tábory v lese – léto 2016
Nabízíme ještě tyto volné termíny za sníženou cenu:
11. 7. - 15. 7. - Taneční s Hankou Říhovou (pro děti 3-6 let)
25. 7. - 29. 7. - Tkáme a vážeme si svoje sny Veronika Tře-
bická - Tomanová a její výtvarno, řemeslo  (pro děti 4 - 7 let)
22. - 26. 8. - Řemeslně - výtvarný s Veronikou Třebickou 
a Vendy Zemanovou a Jarem Truhelkou (pro děti 5 - 10 let)
 Cena: 2 400 Kč (cena zahrnuje oběd), 
Další informace najdete na našich webových stránkách 
www.lesniklubpraminek.cz anebo na tel: 732 662158 
Barbora Smetánková. 

S blížícím se koncem  školního  roku  
bychom  chtěli touto  cestou  poděkovat  
mateřské škole U Slunečních hodin. 

Díky patří nejen všem našim paním 
učitelkám Jiřince, Haničce a Verunce, 
ale především paní ředitelce Jarmile 
Šebkové, která nejen, že skvěle řídí 
chod celé školky, ale je báječnou uči-
telkou našich dětí. Především díky ní 
školka funguje tak skvěle a děti se kaž-
dé ráno nadšeně těší do školky. Moc 

si ceníme trpělivosti učitelek, jejich 
obětavosti a profesionálnímu přístupu 
k dětem. Paní ředitelka vytvořila třídy 
spokojených školkáčků a rodičů, kteří 
budou velmi dlouho a rádi vzpomínat 
na roky strávené právě s ní a v této škol-
ce. Ještě jednou VELKÉ DÍKY!
Přejeme krásné prázdniny plné poho-
dy, sluníčka a zaslouženého odpočinku.

rodiče dětí ze Zajíců a Ryb

MŠ U Slunečních hodin
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Půldenní do-
cházka 1650 Kč
Celodenní 
docházka  
2300 Kč

Sourozenci půldenní docházka 
 2800 Kč (dvě děti)
Sourozenci celodenní docházka 
  3900 Kč (dvě děti)
1. a 9. týden týden je ponížen o 2 dny

Půldenní docházka  990 Kč
Celodenní docházka  1380 Kč
Sourozenci půldenní docházka 
  1680 Kč (dvě děti)
Sourozenci celodenní docházka  
 2340 Kč (dvě děti)
V ceně je stravné + pitný režim.

Prázdniny téma:
1. týden 4. 7.–8. 7. Kuchaři 

2. týden  11. 7.–15. 7. Táborníci
3. týden 18. 7.–22. 7. rybáři
4. týden 25. 7.–29. 7. hudebníci 
5. týden 1. 8.–5. 8. Pohádkový svět 
6. týden  8. 8.–12. 8. Týden řemesel 
7. týden 15. 8.–19. 8. Piráti a malé mořské 
víly 
8. týden 22. 8.–26. 8. Výtvarníci 
9. týden 29. 8.–31. 8. Svět dinosaurů

Kontakt:  skolkakolovratek@gmail.com
tel: 605 555 009, 602 484 921   

Školka Kolovrátek příměstský tábor

Zrození školy nastalo na jaře roku 2010, 
kdy naše společnost založila Mateřskou 
školu Minisvět U krtečka s místem pro-
vozovny Praha 9 Klánovice. Důvodem 
založení mateřské školy byl tehdejší 
neutěšený stav v oblasti kapacity těch-
to předškolních zařízení s představou 
vytořit a poskytnout dětem ve věku 
od 3-6 let maximálně možný individu-
ální přístup v oblasti jejich všestran-
ného rozvoje. V roce 2011 byla škola 
zapsána v rejstříku škol a školských 
zařízení MŠMT. Vize mateřské školy je 
od počátku směřována k prožitkovému 
učení, sepětí s přírodou, dostatečným 
pohybem, logickým myšlením a las-
kavým přístupem pedagogů. Na konci 
roku 2015 byla škole schválena žádost 
o dotaci z EU, konkrétně z Evropské-
ho fondu pro regionální rozvoj. Tento 
finanční transfér umožnil vybudovat 
další dvě provozovny zařízení pro děti 

ve věku od 1-6 let v Říčanech a Úvalech. 
Příjemnou skutečností pro rodiče dětí 
je výše dotovaného školného, které je 
téměř o 50 % nižší než na kmenové ma-
teřské škole v Klánovicích. 
Vzhledem k poptávce našich klientů-
-rodičů související s návazností soukro-
mé mateřské školy a soukromé základ-
ní školy jsme se rozhodli vyhovět těmto 
požadavkům. V dubnu 2016 jsme zís-
kali schválení MŠMT k založení zá-
kladní školy. Tímto se naše mateřská 
škola transformovala na Základní ško-
lu a mateřškou školu M.U.K. V červnu 
nás tedy čeká zápis do první třídy zá-
kladní školy v Říčanech. Vize základní 
školy: ve třídě maximálně 18 žáků, 4 
hodiny anglického jazyka týdně od prv-
ní třídy, spojení pohybu s rozvojem lo-
giky (taneční škola, škola taekwondo, 
šachová škola), podpora k aktivnímu 
učení, ne však k učení encyklopedické-

mu, ale získávání pro život důležitých 
kompetencí, sociálních dovedností 
a učení se řešení problémů.
Naším cílem je v dětech podporovat 
pozitivní prožívání, získání zdravé-
ho seběvědomí, rozvíjení kritického 
myšlení a schopnost sebehodnocení. 
Chceme, aby se naše škola stala pod-
nětným prostředím s kvalitním a kva-
lifikovaným vzděláváním, kde se děti 
cítí bezpečně a spokojeně. Při stano-
vení výše školného v částce 5400 Kč/
měsíc, byla pro nás prioritou maxi-
málně možná finanční dostupnost 
pro co nejširší oblast rodin. Těšíme se 
na naše nové prvňáčky a jejich rodiče. 

Milada Stárková, ředitelka školy

Soukromá Základní a mateřská škola M.U.K.

ze života škol(ek)
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Přespání ve škole 
po anglicku
Na tuto akci se naše anglická třída 
připravovala dlouho dopředu. Proč? 
Celý večer, noc a druhé ráno se žáci 
– pod dohledem třídní paní učitelky 
Zajíčkové, angličtinářek paní učitelky 
Uríkové a Pokorné – snažili za všech 
okolností komunikovat v angličtině.
Již měsíc dopředu se žáci připravovali 
na zinscenování vtipných divadelních 
scének v angličtině, připravovali si 
masky, učili se text a upravovali si jeviš-
tě. Všechny scénky byly natočeny na vi-
deo. Premiéra proběhla hladce, teď do-
pilujeme detaily a zahrajeme hry našim 

zahraničním studentům, kteří na naši 
školu zavítají v červnu, a také rodičům 
při přátelském posezení na konci roku.
Následovala práce s anglickým tex-
te, kdy žáci s paní učitelkou přečetli 
příběh o mezigeneračních vztazích 
a o tom, proč si vážit svých rodičů 
a prarodičů. Děti článek převyprávěly 
a diskutovaly o tomto tématu.
Při třetí aktivitě se žáci rozdělili do sku-
pinek a hráli deskové hry. I zde využí-
vali jako komunikační jazyk angličtinu 
a procvičili si tak jednak slovní zásobu 
a dále pokyny, které se v jednotlivých 
hrách opakovaly. Během hraní při-
pravily paní učitelky popcorn, bram-
bůrky, slané pečivo, tyčinky a další 
(ne moc zdravé) pochoutky. Po hře se 
žáci pohodlně usadili ve třídě a zhlédli 
několik dílů Simpsonových. Jak jinak 

než v originální verzi a po americku, 
s pytlíkem dobrot. 
Po probuzení si děti s třídní učitelkou 
udělaly ve cvičné kuchyni tradiční brit-
skou snídani, ve které nechyběly toasty, 
párečky, vajíčka, fazole v tomatové omáč-
ce, slanina, rajčata a pomerančový džus.
Tahle kalorická bomba dodala všem 
žákům energii, takže na nich nikdo 
druhý den nepoznal stopy únavy… 
Nebo možná jen trošku.

ZáKLADNí ŠKOLA u ŘíČANSKÉHO LeSA

Pisálkův svátek v 1. 
třídách

Zavedenou tradicí ve škole je pasování 
prvňáčků na pisálky. Každá paní učitel-
ka pojala tuto událost po svém. Pro po-
bavení nabízíme slib jedné třídy, za jehož 
složení obdrželi žáčci drobný dáreček. 
(Badatelům v oblasti vývoje jazyka se 
omlouváme za drobné nedostatky.)

Říčany 16. 2. roku 2016
Já, níže podepsaný žák, v případě 
děvy sličné žákyně, slavnostně slibuji, 
že dnešním vzácným dnem počínaje 
budu své písemnosti jen perem ob-
hospodařovati. Svůj nový titul pisálek 

budu hrdě nositi a jménu tomu ostudy 
nebudu činiti. A to tak, že bych se býval 
na židli chtěl vrtěti a jinak kroutiti.
Že bych svůj hřbet nehodlal rovně dr-
žeti a nohy vzduchem házeti namísto 
toho bych je k podložce hodlal tlačiti.
Očiska svá na papír budu z výše tři-
ceti centimetrů, jak je zákonem dáno, 
valiti. Pisálka není hodno pero rukou 
v křeči svírati a jinak je porůznu pa-
zuchou zle žmoulati, stejně tak jako 
příliš u hrotu toto náčiní držeti.
V případě porušení slibu jsem ocho-
ten, děva ochotna, z rukou své přísné 
leč spravedlivé učitelky Márii, patřič-
ný trest přijati, bych ze stavu pisálků 
nemusel odvolán býti.

Absolventský ples 
devátých tříd
Jako každý rok i letos připravili de-
váťáci ples pro své rodiče, praro-
diče, sourozence, kamarády a uči-
tele. Po úvodním přivítání všech 
tancechtivých vedením školy násle-
doval nástup 9.A a 9.B. Při přehlíd-
ce krásných slečen a sympatických 
mladých mužů cvakaly fotoaparáty, 
jela kamera a maminky (někdy i ta-
tínci) otíraly (otírali) zvlhlé oči, když 
si uvědomili, že končí jedna velká 
etapa v životě jejich holčiček a kluků. 

Třídní páni učitelé rozdali a přijali 
šerpy a pak už jsme na pódiu přivítali 
kapelu. Výběr skladeb byl povedený 
a parket nezůstal prázdný ani chvil-
ku. Během večera proběhla dvě kola 

tomboly a několik tanečních vystou-
pení. Áčáci si připravili vtipnou vi-
deoprezentaci, která mapovala vývoj 
třídy od začátku jejich docházky až 
po současnost. Dvě děvčata z béčka 
zazpívala anglické písničky, při kte-
rých je doprovázel jejich spolužák, 
nadějný beatboxař. A mezitím tanec, 
tanec a tanec.
Děkujeme deváťákům a hlavně paní 
učitelce Dobešové, panu učiteli Já-
nošovi a panu učiteli Černému za pří-
pravu s organizací.

Zuzana Pokorná

POZVáNKA

INDIáNSKý 
DeN

Zveme rodiče a děti na Indiánský 
den. Proběhnou různé indiánské 
soutěže o ceny a hon na bizona. 

Kdy: 16.06. 14:00 – 16:00
Kde: zahrada školy 

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

zuzana.pacalova@zs.ricany.cz 
(do13. 6.)
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poznávací zájezd do itálie
V pátek 6.5.2016 se v podvečer začali sjíždět do Wolkerovy ulice 
účastníci zájezdu do Říma a Florencie. Vesměs to byli žáci osmých 
a  devátých  ročníků  z  I.  ZŠ  Říčany,  která  pro  své  děti  každoročně 
pořádá výjezd do některé z metropolí Evropy. Těsně po šesté hodině 
jsme opustili naše město a pokračovali přes Německo a Rakousko 
do italské Florencie. Do cíle jsme dorazili ráno kolem osmé.

  Celou  sobotu  jsme  věnovali  poznávání  památek  Florencie 
(florentský  dóm,  historické  centrum,  slavný  Ponte  Vecchio 
přes řeku Arno, katedrála Santa Maria del Fiore, Bazilika Santa 
Croce, Baptisterium San Giovanni a další) a také nasávání zcela 
specifické  atmosféry  tohoto  překrásného  města.  Večer  jsme 
odjeli  do  lázeňského  městečka  Cianciano  Therme,  ve  kterém 
jsme měli objednáno ubytování a večeři. Myslím, že na úžasně 
srdečnou  až  rodinnou  atmosféru  malého  hotýlku  a  nečekané 
lukulské hody, které pro nás připravili, nikdo z nás nezapomene. 
Brzy ráno jsme po snídani vyrazili do Říma.

Na neděli byla naplánována převážně antická část italského hlavního 
města, a tak jsme do odpoledních hodin brouzdali po Foru Romanu 
a  obdivovali  důmyslnost  stavitelů  Kolosea  a  přilehlých  antických 
chrámů. Odpoledne jsme se chladili u slavné Fontány di Trevi a krásy 
Říma sledovali z vrcholku jednoho ze sedmi římských pahorků. Noc 
z neděle na pondělí jsme měli zajištěnu v luxusním hotelu asi 50 km 
na jih od Říma. Vzhledem k tomu, že celý den pálilo slunce a bylo 
kolem 30°C, každý z nás nejvíce uvítal sprchu a po ní i dobrou večeři. 

V pondělí jsme absolvovali nejprve návštěvu Vatikánu, hlavně jeho 

monumentální Baziliky sv. Petra na stejnojmenném náměstí. Poté 
jsme vyrazili kolem Andělského hradu přes řeku Tiberu na skvostné 
barokní náměstí Navona, v jehož centru stojí Berniniho Fontána čtyř 
řek. V obchůdcích a restauracích jeho postranních uliček jsme se 
občerstvili,  nakoupili  pozornosti  domů  a  vychutnali  si  atmosféru 
téměř  letního  Říma.  Ještě  před  odjezdem  jsme  pak  postranními 
uličkami dorazili na náměstí Piazza della Rotonda, kde se nachází 
Pantheon,  jedna  z  nejzachovalejších  antických  staveb  v  Římě. 
Plni dojmů a notně uondáni jsme kolem páté dorazili k autobusu, 
kde nás čekalo již tradiční „párečkové občerstvení před odjezdem 
domů“. V půl šesté jsme začali ukrajovat první kilometry k domovu. 
Do Říčan jsme dorazili v úterý kolem desáté dopoledne. 

Když se člověk ohlédne zpátky, musí ocenit výbornou organizaci 
a  přístup  naší  průvodkyně  Blanky,  která  dokázala  okamžitě 

úspěch žáKů 9.c v KrajsKéM 
Kole vědoMostní soutěže 
eurorebus
V minulém čísle Kurýru  jsme vás  informovali o úspěších našich 
žáků v okresním kole zeměpisné olympiády. Vědomosti z oblasti 
zeměpisu  a  příbuzných  oborů  můžou  naši  žáci  také  využít 
i  v  tradiční  vědomostní  soutěži  Eurorebus,  kterou  již  22.  rokem 
pořádá Terra Club, o.p.s. Letošního ročníku se zúčastnila třída  9.C, 
která na základě úspěchu v základním kole dostala možnost vyslat 
3  účastníky  do  kola  krajského.  Za  své  zástupce  si  třída  vybrala 

Marka Otrubu, Deyvida Penkova a Františka Šuráně. ..a výběr se 
ukázal jako velmi zdařilý. Jmenovaní žáci prokázali v krajském kole 
soutěže výborné znalosti a v kategorii soutěže školních tříd ZŠ 02 
( tj. kategorie žáků 8. a 9. tříd, tercie a kvarty víceletých gymnázií) 
v  silné  konkurenci  50  soutěžních  trojic  ze  Středočeského  kraje 
a hl. města Prahy se umístili na výborném 4. místě.  Radost byla 
o  to větší,  že se  jednalo o nejlepší umístění mezi  zúčastněnými 
základními  školami  (medailové  pozice  obsadila  družstva 
z víceletých gymnázií). Tímto umístěním si žáci zároveň vybojovali 
postup do celostátního kola. Držme jim palce, neboť v tomto kole 
se již hraje o účast na expedici Eurorebus a další atraktivní ceny.

basKet na naší šKole záŘí.
Okresní kolo v Brandýse nad Labem jsme odehráli pouze s jednou 
prohrou, a to se ZŠ Na Výsluní, která se dá popsat jako smolná, 
pak už jen vítězíme. Postupujeme tedy do krajského kola.

Jedeme  trochu  s  obavami  do  Benešova.  Naše  družstvo  je  složeno 
především  z  mladších  hráček.  Začínáme  výhrou  ve  skupině  a  pak 
následuje velký boj o postup ze skupiny se ZŠ Dukelskou z Benešova. 
Nakonec se rozezní vítězný pokřik při skóre 35:27. Hurá. Boj o pořadí 
na 1. – 3. místě byl velmi poznamenán únavou družstev, která měla 

malý  počet  hráček,  např.  ZŠ  Březové  hory 
z  Příbrami  celý  turnaj  odehrála  pouze  se 
6  hráčkami,  které  se  během  turnaje  ještě 
zranily.  Postupně  jsme  tedy  porazili  ZŠ 
a  MŠ  Kladno  50:23  a  již  zmíněnou  školu 
ZŠ  Březové  hory  43:16.  Holky  to  dokázaly 
ve  složení  B.  Kopecká,  M.  Charvátová,  A. 
Alexandrová, E. Hněvsová, M. Nádvorníková, 
Z.  Řeřichová,  T.  Bočková  a  S.  Kadlecová. 
Nezbývá mi než před nimi smeknout.

Lenka Schickerová
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ŘeKni Mi, co čteš?
V dnešním „digitálním“ světě je čím dál těžší motivovat děti ke čtení knih. 
Projekt čtenářských dílen, do kterého jsme se letos zapojili, měl proto 
za cíl posílit u žáků naší školy vztah ke čtení. Projekt také pomohl rozšířit 
povědomí o nabídce knih a obohatil školní knihovnu o nové tituly. Díky 
finančním prostředkům z OP „Vzdělávání pro konkurenceschopnost“ 
přibylo do knihovny 285 českých a 195 anglických knížek.

Do projektu se zapojily především 2. a 3. ročníky, ve kterých studuje 
146  žáků.  Výuka  probíhala  podle  vzorových  metodik  společnosti 
SCIO nebo podle metodických listů připravených našimi pedagogy. 
Od  listopadu  do  května  jsme  si  ve  20  čtenářských  dílnách 
vyzkoušeli  různé  techniky  a  metody,  např.  řízené  čtení,  čtení 
s  otázkami,  metodu  INSERT,  čtení  v  rolích,  myšlenkové  mapy, 
předvídání z klíčových slov, volné psaní, „pětilístek“. Většina dílen 
přesáhla  jednu  vyučovací  hodinu,  často  jsme  čtení  kombinovali 
s poslechem audioknih, s výtvarnými aktivitami  i hraním divadla. 

Vyzkoušeli  jsme  dvě  česko-anglické  dílny  a  společným  tématem 
propojili čtení v rámci výuky obou jazyků. 

Ukázalo  se,  že  čtenářské  dílny  vyhovují  většině  žáků  více  než 
běžné hodiny čtení. Dětem přinesly větší zážitek z četby a daly jim 
prostor pro vlastní iniciativu a kreativitu. Chceme je proto rozšířit 
i do dalších ročníků. Věříme, že na otázku: „Řekni mi, co čteš?“ 
žáci naší školy nebudou odpovídat: „Nic. Jen maily a esemesky.“

V  souvislosti  s  projektem  čtenářských  dílen  bychom  chtěli 
poděkovat  říčanské  knihovně.  Díky  ochotným  knihovnicím 
dostaly naše nové knížky krásné obaly. Děkujeme!

Iva Mašková

oKresní Kolo ovov
Dne 3. května proběhlo v ZŠ Bezručova okresní kolo OVOV – 
Odznak Všestrannosti Olympijských Vítězů. 
Závodu  se  zúčastnilo  sedm  škol  z  okresu  Praha-východ. 
Soutěžilo se v kategorii osmičlenných družstev (4 dívky a 4 
chlapci) a v kategorii jednotlivců.
Soutěž  byla  skvěle  organizována  týmem  učitelů  a  žáků  ZŠ 
Bezručova. Za uspořádání akce jim patří velký dík.
Družstvo našich závodníků dosáhlo na stupně vítězů a v silné 
konkurenci získalo 3. místo.

V  kategorii  jednotlivců  jsme  obsadili  postupová  místa 
do krajského kola.

1.místo – Klára Válková roč. 2003
2.místo – Míša Vlčková roč. 2003
2.místo – Eliška Krsková roč. 2004
3.místo – Anna Alexandrová roč. 2002
2.místo – Vojtěch Bouda roč. 2001
2.místo – Jan Šimunič roč. 2002

Za  vzornou  reprezentaci  a  výborné  výkony  našim  žákům 
děkujeme a přejeme úspěchy na krajském kole v Čáslavi.

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

reagovat  na  stávající  situace  a  poskládat  program  tak, 
abychom  toho  viděli  a  zažili  co  nejvíce,  a  to  s  co  nejmenšími 
frontami turistů. Náš dík patří i oběma řidičům, kteří nás po celý 

zájezd vozili zcela bezpečně a včas, a to i přes dopravní špičky 
a opravované úseky silnic a dálnic.

Lenka Prchalová a Zuzana Čásenská

DIDAKTICKÉ
CENTRUM
GEOLOGIE
MUZEA RÍCANY´́´́
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bezručovka

Pro rodiče žáků, učitele i veřejnost 
máme dobrou zprávu. Naše škola zís-
kala titul „Škola udržitelného rozvoje 1. 
stupně“ na období 2016–2018. Sou-
těž vyhlásil Klub ekologické výchovy 
ve spolupráci se Středočeským krajem.
V minulém soutěžním období (2014–
2016) nám byl propůjčen titul škola 
2. stupně. Nyní jsme díky plnění pod-
mínek projektu získali nejvyšší mož-
ný stupeň ocenění. 
Proč jsme školu přihlásili? 
Protože se nám líbilo, že soutěž  ma-
puje aktuální situaci v oblasti envi-
ronmentální výchovy na škole, nabízí 
srovnání mezi školami a současně 
podporuje aktivitu dětí.
Co se v soutěži hodnotilo? 
Hodnocení se týkalo různých oblastí 
environmentální výchovy – zapojení 
učitelů do EVVO, nakládání s odpady 
a obaly, šetření vodou a energiemi, 

spolupráce školy s neziskovými orga-
nizacemi, s rodiči a veřejností…
Děkujeme všem, kteří škole k získání 
titulu pomohli – vedení školy, koor-

dinátorovi environmentální výchovy, 
učitelům, provozním zaměstnan-
cům, rodičům i žákům.
Jana Slámová, koordinátorka EVVO

RUN ANd HelP 
2016
Naše škola se již po druhé 
zapojila do akce Run and 
Help – běhání pomáhá.

Co je Run and Help?
Akci pořádá nadace Konto Bariéry.
Smyslem je pomoci dětem, které mají 
nějaký zdravotní problém. Ten jim 
neumožňuje žít svůj život tak, jako 
ostatním zdravým dětem. Pomoc má 
podobu finanční podpory konkrétní-
ho dítěte.  Zároveň si každý zapojený 
člověk sám zasportuje.
Kdo a kdy běžel?
Naši žáci od prvňáků po deváťáky 
(celkem 28 tříd a 28 učitelů) běželi 
29. dubna okruh dlouhý 700 metrů. 
Vedl od koupaliště Jureček ke starému 
koupališti. Každý běžec přispěl 20 ko-
runami. Byli však i tací, kteří přispěli 
daleko větší částkou. Akci pro nás po-
řádal Spolek Bezručovka – občanské 
sdružení rodičů a přátel školy.
Pro koho jsme běhali?
Běhali jsme pro Adélku. 
Adélka je šestiletá dívenka, která 
půjde za rok do školy. Bydlí v naší 
spádové oblasti a je možné, že bude 
navštěvovat v budoucnu naší školu.

V tuto chvíli se jí špatně chodí. Musí 
pravidelně rehabilitovat, aby se jednou 
mohla proběhnout jako ostatní děti.  
Každým rokem v létě odjíždí na léčení, 
které není nejlevnější. Naše škola se 
rozhodla přispět právě na letošní pobyt 
v lázních.  I Adélka si prošla trať, i když 
část tratě se musela vézt na kočárku. 
Měla dobrou náladu a děti se jí líbily.
Kolik jsme vybrali?
Celkem jsme vybrali 20 000 Kč.

Děkuji všem dětem, jejich rodičům 
i učitelům za příspěvek pro Adélku.
Adélko! Přejeme ti všichni hodně štěs-
tí při zdolávání tvého velkého úkolu 
a příjemný pobyt v lázních.

Marie Lejčková, ředitelka školy

Bezručovka získala titul „Škola udržitelného rozvoje 1. stupně“
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ZŠ Nerudova
Naše škola a příroda
Akce žáků, jejich rodičů a pedagogů jsou důkazem aktiv-
ního přístupu k ochraně životního prostředí.
V rámci projektu „Recyklohraní“  sbíráme elektrozaří-
zení a baterie. S panem Popelou třídíme a sbíráme papír. 
Dne10.května proběhne svoz hliníku. Nasbírali jsme té-
měř 80 kilogramů.
V září jsme se opět zúčastnili ekologické olympiády v Kos-
telci nad Černými lesy. Již několik let pro nás místní paní 
učitelky připravují zábavnou a poučnou soutěž.
V listopadu nás navštívila lektorka společnosti  Ekokom. 
Její přednáška, která byla přizpůsobena věku a schopnos-
tem žáků, se pedagogům i dětem moc líbila.
Pozitivní reakci sklidilo divadelní představení „ O Balyn-
ce, dobrém štěněti“ v kulturním domě Labuť. Herci Kar-
lovarského hudebního divadla seznámili žáky 1. stupně 
hravou formou s tříděním odpadu. 
Nyní na konci května připravujeme již 4. ročník soutěže 
předškoláků pro naše děti z přípravné třídy a MŠ U Slu-
nečních hodin v Říčanech. Celá tato soutěž je také zamě-
řena na oblast ochrany životního prostředí.
Dny zdravé výživy (soutěž o zdravou svačinu), třídění od-
padků v budově školy, vlastivědné vycházky, spolupráce 
s Muzeem a jiné aktivity jsou důkazem snahy nás dospě-
lých k pochopení vztahu životní styl – životní prostředí 
u mladé generace.

Jitka Rosůlková, koordinátor EVVO

Konečně první!
Na oblastní kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů již 
jezdíme do Nymburka mnoho let. Umísťovali jsme se čtvr-

tí, třetí a často i druzí. Ale letos konečně dvě 1. místa. Obě 
družstva získala 1. místo v konkurenci deseti škol z celého 
Středočeského kraje. Přivezli jsme dva krásné putovní po-
háry. Máme velkou radost.

Ivana Bílková

ze života škol(ek)
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Škola ve Světicích letos slaví 3. naro-
zeniny. První 3 ročníky navštěvuje již 
přes 70 dětí a v září přibude dalších 
24 prvňáčků a 24 žáků 6. třídy z Teho-
va, Světic a okolí.
Škola se těší dobré pověsti a podpoře 
ze strany obce, zejména pro svou ote-
vřenost a vstřícný přístup k dětem, 
rodičům i širší veřejnosti.  
Během školního roku pořádáme řadu 
pravidelných akcí. Hned po Novém 
roce vyrážíme tradičně na zimní po-
byt na horách, spojený s lyžováním, 
výlety a hrátkami na sněhu. V květnu 
jezdíme na školu v přírodě po vlas-
tech českých. Loni jsme byli v Krko-
noších, letos se vydáme na Šumavu.
Začátkem dubna přespáváme ve ško-
le v rámci akce Noc s Andersenem. 
Letos se děti na chvíli proměnily 
v Malé mořské víly. Čarodějnice jim 
vzala hlas a poté procházely „boso-
nohou“ stezkou, poskládanou z řady 
hmatových vjemů pro nožky.

Jsme zapojeni do projektu Celé Čes-
ko čte dětem, pořádáme podvečerní 
čtení pro děti a veřejnost. Několikrát 
nás navštívil pan spisovatel Michal 
Viewegh, který četl nejen pro děti, ale 
i pro rodiče. Těm představil svůj po-

slední román Biomanžel. V rámci této 
akce nás navštívili také zkušení herci 
a „vypravěči pohádek“ Simona Bab-
čáková, Jakub Chromeček, Robert 
Janč. Pan spisovatel Michal Vaněček 
dětem přečetl své autorské pohádky. 

Spolupracujeme s Muzeem a Eko-
centrem Říčany a Lesním klubem 
Pramínek. Rádi si zveme do školy 
společnost Ornitu, která dětem pře-
dává úžasným způsobem informace 
o životě ptactva. 

Naše družina připomíná jeden velký 
zájmový kroužek. Děti tráví každý 
den čas venku na hřišti a v blízkém 
lese, vyřádí se i v tělocvičně a mají 
možnost rozvíjet svou kreativitu při 
práci se zajímavými materiály.
V současné době hledáme třídní paní 
učitelku do 4. třídy a provozní pracov-
níky do školní výdejny jídel. Nabízíme 
příjemné pracovní prostředí a dobrý 
kolektiv. Školní výdejna je vhodná pro 
maminky na mateřské dovolené nebo 
aktivní paní v důchodu, které mají 
kladný vztah k dětem. Pracovní doba:  
1. pracovník 11.00 – 14.00, 2. pracov-
ník 12.00 - 15.00 (pondělí až pátek).
Pro bližší informace volejte 
na 605 966 310 anebo pište na skola-
svetice@seznam.cz. 

Ve Světicích máme přátelskou školu

Říčanská jazyková škola LANGFOR 
v dubnu 2016 jako jedna z prvních 
škol v ČR úspěšně prošla nezávislým 
certifikačním auditem společnosti 
Bureau Veritas dle nového standardu 
Asociace jazykových škol (AJŠ) de-

finujícího kvalitu služeb v oblasti ja-
zykového vzdělávání. Jedná se o nej-
vyšší možné ocenění kvality jazykové 
výuky, které dosud získaly pouze 4 
školy. AJŠ je jediná profesní asociace 
sdružující české jazykové školy. Z cel-

kového počtu cca 1000 jazykových 
škol a agentur na trhu jich podmín-
ky vstupu do AJŠ splňuje pouze 47, 
na Praze-východ jako jediná právě JŠ 
LANGFOR.
Gratulujeme!

Na Říčansku máme jednu z nejlepších jazykových škol!
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Pěvecká soutěž PĚVeCKÉ MládÍ 
V kulturním centru U Labutě se 18. 3. 2016 uskutečnil 
čtvrtý ročník soutěže Pěvecké mládí.
V letošním roce soutěžilo 55 žáků a studentů, což je o 17 
více než v loňském roce, celkem z 9 škol a školek.
 Děti hodnotila porota složená z učitelů jednotlivých škol. 
Předsedkyní poroty byla paní prof. Jana Nováková z Mezi-
národní konzervatoře v Praze, která má s pěveckými sou-
těžemi bohaté zkušenosti. V porotě dále zasedli pan uč. 
Pavol Jánoš (ZŠ Říčanského lesa), Martin Mužík (ZŠ Bez-
ručova) a Jan Krásný (ZŠ Masarykovo n.) a paní učitelka  
Martina Červená ze ZUŠ Říčany. Role tajemníka poroty 
se ujala paní uč. Hana Javorská ze ZUŠ Říčany.
Děti byly hodnoceny v bronzovém, stříbrném a zlatém 
pásmu. Každý soutěžící si odnesl diplom a odměnu a mohl 
svůj výkon prodiskutovat s předsedkyní poroty. Korepeti-
ce žákům zajišťoval pan uč. Petr Malínek a o ozvučení se 
postaral Roman Kadlčák z KC Labuť.
Plakáty a diplomy připravila paní uč. Helena Dušková ze 
ZUŠ Říčany.
Děkuji  všem kolegům za přípravu soutěže a čas, který 
tomu věnovali a budeme se těšit na V.ročník soutěže Pě-
vecké mládí v březnu 2017.

Výtvarná přehlídka  Byl jednou 
jeden král 
25.dubna 2016 proběhla v prostorách obřadní síně na Sta-
ré radnici vernisáž výstavy ,,Byl jednou jeden král“ , která 
byla věnována  výročí 700 let od narození „Otce vlasti“, 
krále českého a císaře Svaté říše římské, Karla IV.
Soutěž pořádala ZUŠ Říčany ve spolupráci s Městem Ří-

čany, Husovou knihovnou, Fakultou strojní ČVUT v Praze 
a Muzeem Říčany pod patronátem místostarostky města 
paní Hany Špačkové.
Děti a rodiče přivítala paní místostarostka a pan docent 
Josef Zicha z fakulty ČVUT v Praze.
Vernisáže se zúčastnili i další významní hosté – vedoucí 
školství a kultury Petr Dušek,  Pavla Tillingerová z fakulty 
ČVUT a ředitel Husovy knihovny Vladimír Levický. Ne-
chyběla ani předsedkyně výběrové komise Hana Večeřová 
ze ZUŠ Velké Popovice a paní učitelky Hana Šebestíková 
a Helena Dušková.
Ve zcela zaplněné obřadní síni si oceněné děti a kolektivy 
převzaly diplomy a odměnu ve formě poukázky na sladké 
potěšení do cukrářského salónu z rukou pana docenta 
Viktora Kreibicha z fakulty ČVUT v Praze.
Výtvarné přehlídky se zúčastnilo celkem 24 subjektů – 
škol, školek a výtvarných ateliérů a ve výtvarném ateliéru  
ZUŠ se sešlo kolem 200 prací individuálních či skupino-
vých zhruba od 220 dětí.
Husově knihovně děkujeme za možnost vystavovat v je-
jích prostorách a velké díky patří paní učitelkám Haně Še-

bestíkové a Heleně Duškové 
za přípravu celé akce.
Zveme vás na vernisáž 25. 
května 2016 do Technologic-
ké galerie Ústavu strojíren-
ské technologie na fakultě 
ČVUT. Vernisáž bude spoje-
na  prohlídkou budovy a uče-
ben ČVUT.
Přijďte, těšíme se na vás.

A na závěr bych chtěla  po-
děkovat  městu Říčany za  fi-
nanční podporu uměleckých 
soutěží a přehlídek v rámci 
projektu Patriot.

Za organizační tým
Iveta Sinkulová, ZUŠ Říčany

ZHODNOCeNí UMĚLeCKýCH SOUTĚŽí PrOJeKTU PATrIOT
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zuzanka Soldátová ze zŠ Bezručova

děti na výtvarné přhlídce (KarelIV)
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Smyčcové trio ze třídy h. Kutmanové a h. Javorské

V letošním školním roce naši žáci opět postoupili 
do ústředních kol soutěží MŠMT. V obrovské konkurenci 
talentovaných žáků z celé republiky jsme se ani v letoš-
ním roce neztratili.
Do ÚK postoupilo celkem šest komorních souborů, 
dva ze smyčcového oddělení a čtyři soubory z dechové-
ho oddělení. Jako první proběhlo ústřední kolo soutěže 
MŠMT v komorní hře dechových nástrojů  6. - 8.5. 2016 
v ZUŠ Orlová. I když letošní ročník provázely technické 
problémy s organizací, nakonec vše dopadlo uspokojivě 
a děti strávily na  Ostravsku příjemné chvíle. 
Získali jsme celkem tři 3.ceny a jednu 2.cenu.
DECHOVÉ TRIO - 3. cena 
Andrea Moučková, Jakub Tománek, Šimon David (peda-
gog Petr Sinkule a Lukáš Kořínek)
SAXOFONOVÉ KVARTETO - 3.cena
Jana Janovská, Tomáš Rychta, Petra Porschová, Kristýna 
Stocková  (pedagog Tomáš Remek)
ŽESŤOVÉ KVARTETO - 3.cena
Anežka Fořtová, Lucie Ferklová, Amálie Plešingrová, 
Tobiáš Dědek (pedagog Jiří Odcházel)
FELDPARTIE KVARTET - 2.cena
Jáchym Svoboda,  Jan Javorský, Ondřej Kutman, Andrea 
Křešťáková (pedagog Josef Brázda a Petr Sinkule)
Ve smyčcové soutěži, která proběhla 13. – 15.5. 2016 
v ZUŠ v Jindřichově Hradci, reprezentovaly ZUŠ dva 
soubory  a  získaly dvě 3.ceny.  Tato soutěž proběhla bez 
problémů a děti, společně s rodiči a pedagogy, strávily 
v Jindřichově Hradci krásný den.
KLAVÍRNÍ  TRIO – 3.cena
Kateřina Stocková, Terezie Mužíková, Martin Klásek
TRIO – HOUSLE, KLAVÍR – 3.cena
Jáchym Šimon, Cyril Šimon, Barbora Nováková
Oba soubory připravily paní uč. Hana Kutmanová a Hana 
Javorská.
Postupy do ústředních kol považuji za velký úspěch vzhle-

dem ke kapacitě ZUŠ, kde v hudebním oboru studuje 
pouze kolem  350 dětí. Svědčí to o tom, že naši učitelé 
skutečně dokážou objevit hudební talenty a vést je správ-
ným směrem. Samozřejmě soutěže nejsou pro každé dítě 
a není to hlavní náplň naší práce, ale  ty děti, které napětí 
před soutěží inspiruje a posunuje dál, si svojí cestu mo-
hou najít. Škoda jen, že MŠMT neustále snižuje dotace 
na umělecké soutěže a tudíž ve stejném poměru stoupají 
náklady, které musí nést jednotlivé umělecké školy. Účast 
v ústředních kolech samozřejmě každá škola považuje 
za čest, ale pokud je škola úspěšná, náklady na účast dost 
znatelně zatíží její rozpočet.
Všichni doufáme, že přijde doba, kdy  MŠMT začne brát 
ZUŠ více na zřetel a snad znovu objeví kvality, které systém 
našeho uměleckého školství, jako jediný v Evropě, nabízí.

Iveta Sinkulová, ředitelka ZUŠ Říčany

ZUŠ reprezentovala Říčany 
v ústředních kolech hudebních 
soutěží

Feldpartie kvarteto ze třídy J. Brázdy a P. Sinkule
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Soutěžní úspěch 
našich studentek

V letošním kole soutěže Středoškol-
ské odborné činnosti se studentkám 
Gymnázia Říčany opět dařilo. Krajské 
kolo této soutěže se konalo 27. 4. 2016 
v Kladně na Střední průmyslové škole 
stavební a ve velké konkurenci více jak 
sta prací v různých oborech činnosti 
získala 1. místo Leticie Outhierová  ze 
septimy v oboru teorie kultury s prací 
zabývající se bilingvismem. Stejného 
umístění dosáhla Helena Šářecová ze 
septimy v oboru zdravotnictví s prací, 
která se zabývala výzkumem pediat-
rické tématiky. V oboru fyzika si septi-
mánka Kateřina Nováková vybojovala 
s prací o možnosti akumulátorového 
napájení u kolejových vozidel 4. místo.  
Studentkám blahopřejeme a budeme 
jim držet palce v celostátním kole!                                

I.Zarachovská, dř

Přechod planety 
Merkur přes sluneční 
kotouč v objektivu 
žáků gymnázia
Všem žákům a učitelům našeho gym-
názia se v pondělí 9. května naskytl 
na školní zahradě nevídaný pohled. 
Díky zrcadlovému dalekohledu jsme 

byli schopni promítat na bílou desku 
unikátní astronomický jev - přechod 
Merkuru před Sluncem. I přesto, že 
se Merkur zobrazoval pouze jako 
malá tmavá tečka, byl jeho postup 
slunečním kotoučem dobře vidět.
David Pavelka, septima

Finále recitační 
soutěže v německém 
jazyce s naší účastí
Dne 25. dubna jsem se zúčastnila finále 
recitační soutěže v německém jazyce, 
organizované Pražským literárním do-
mem německého jazyka. Finále se ko-
nalo v Grand Hotelu Bohemia v Praze 
a bylo uspořádáno formou galavečera, 
jehož součástí byla i vydatná večeře.
Byli jsme rozděleni do šesti kategorií 
dle věku a podle toho, jestli je němčina 
naším mateřským jazykem, či nikoliv.  

Abych nezapomněla, ještě tam byla 
jedna zvláštní kategorie, a to hudební. 
Vystoupení byla opravdu rozmanitá, 
od krátkých říkanek po dlouhé bala-
dy, od divadelních vystoupení po rap. 
Dle mého názoru se všem vystoupení 
moc povedla, ale vítěz mohl být v kaž-
dé kategorii jen jeden, a kdo jím bude, 
rozhodne porota. Jsem ráda, že jsem 
se finálového večera mohla zúčastnit.

Marie Anna Hanzalová, kvarta

Úspěchy našich 
studentů ve třetím 
čtvrtletí školního roku 
2015/16
V celostátním kole olympiády ve špa-
nělském jazyce nás reprezentovala 
Kristýna Pěstová z kvinty, které se 
umístila na 4.místě. 
Kvartánka Natálie Najdenová vyhrá-
la krajské kolo olympiády v  anglic-
kém jazyce v kategorii II.B.
V okresním kole biologické olympi-
ády v kategorii D obsadili primáni 
Jakub Sůsa 1.místo a Šimon Vašut 2. 
místo,  3.místo vybojovala sekundán-
ka Ema Dorňáková. 
Úspěšní byli žáci i v okresním kole 
soutěže „Matematický klokan“. V kate-
gorii Kadet se na 2. místě umístila Bar-
bora Hálová z tercie, stejného umístění 
dosáhl v kategorii Junior Jakub Profota 
z kvinty. V kategorii Student maturant 
Mirek Šťastný obsadil 2. místo a na 3. 
místo v téže kategorii dosáhla septi-
mánka Kateřina Nováková.
Všem jmenovaným studentům bla-
hopřejeme a postupujícím přejeme 
hodně úspěchů! dř

„Poslední zvonění“ oktavánů a čtvrťáků
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Procházíme spolu město, ve kterém žiji téměř dvaadevade-
sát let, a tak ho důvěrně znám. Přirozeně i z mé paměti tu 
a tam vypadne jméno nebo datum, stále se ale mám koho 
zeptat a také sdílet společné vzpomínky.
Zrovna nedávno jsem si nemohl vzpomenout, který osvíce-
ný muž zařídil pozemek pro Dělnickou tělovýchovnou jed-
notu (DTJ) nedaleko vily Minka. V našem městě byla tato 
organizace založena už v roce 1918. Když za protektorátu 
nacisté zakázali činnost Sokola, ona ještě asi půldruhého 
roku fungovala. Zatelefonoval jsem známému a ten mi 
připomněl sociálního demokrata a zaměstnance železnice, 
pana Františka Vencovského. Plácek DTJ sahal ke kole-
jím. Vybavuji si upravené volejbalové hřiště, závodní okruh 
a z kolejí přenesený salonní železniční vůz z dob císařství, 
snad vůz následníka trůnu Františka Ferdinanda. Sloužil 
jako místo pro schůze, ale později se tam hrálo také lout-
kové divadlo – v polovině vozu byla snímatelná přepážka, 
která oddělovala jeviště od hlediště. Když se po válce pře-
stavovaly koleje a bylo potřeba vystěhovat uhelné sklady 
z míst dnešní Uhelné ulice, vzniklo skladiště tady. Z vagonu 
se stala kancelář. (Sklady pak zase zanikly.)
Projděme z ulice Smiřických pod železniční tratí a vydej-
me se do města po pravé straně Rýdlovy. V jedné z vilek 
před odbočkou do Jaselské bydlel pan Norbert Havelka, 
za mých žákovských let ředitel školy na náměstí. Dobro-
myslnému a bručlavému pánovi jsme říkali Méďa. Na téže 
ulici žil s početnou rodinou i bratr pana řídícího. Měl 
dceru Hanu, provdanou Kyzlíkovou. Manželé Kyzlíkovi, 
vážení členové KSČ, bývali v dobách tzv. reálného socia-
lismu postrachem města. Pan Kyzlík působil jako komu-
nistický aparátčík krajského formátu, byl tedy autoritou 
i mezi místními vládci. Jeho žena v rámci uličních orga-
nizací po léta spolurozhodovala o tom, který z maturantů 
dostane doporučení ke studiu na vysoké škole. A že ho 
mnozí výborní studenti (s nevyhovujícím kádrovým pro-
filem) nedostali! Jejich vilka se později objevovala v mé-
diích v souvislosti s nešťastným osudem známé zpěvačky.
O dům dál kdysi bydlel můj strýc Otakar Hofta, ve dva-
ačtyřicátém roce Němci popravený za činnost v odboji. Měl 
dva syny. Staršího Přemysla formovala ve Zlíně Baťova 
škola práce. Našel si zde i manželku – v Říčanech pak byla 
zaměstnána v prodejně Baťa na náměstí. Po únoru 1948 
Přemysl pracoval na ministerstvu průmyslu a později se 
stal diplomatem ve Švýcarsku, končil někdy v Dubčekově 
éře. Mladšího Otakarova syna Tomáše, nesmírně praco-
vitého a zručného člověka, můžete potkávat po Říčanech. 
Blízko autobusové zastávky nad Mánesovou ulicí se nachá-
zí zahrada a v ní menší, popínavou rostlinou obalený do-
mek. Bydlel v něm pan Kniha, prvorepublikový důstojník. 
Ve vedlejším domě sídlil instalatér a obětavý sokol pan Ko-
lář. Dařilo se mu zvláště v době po okupaci. To si už lidé za-
čali ohřívat vodu pomocí elektrických bojlerů a instalatéři 

měli napilno. Další vilka patřila panu Sládečkovi, dlaždiči, 
který přišel do Říčan před válkou z pohraničí. Asi jen se tře-
mi dalšími pomocníky vydláždili za několik měsíců ulice Ši-
rokou a Rooseveltovu, od pily přes náměstí až ke hřbitovu. 
V ulici měl domek také vyhlášený předválečný cukrář pan 
Smolík. Jeho cukrárna stávala na náměstí vedle dnešního 
fotoobchodu; zanikla, když vznikal Růžek. My kluci jsme 
tam za padesátník získali kornoutek jedinečné zmrzliny 
a už jsem vám vyprávěl, jak vyráběli pralinky. Domek neda-
leko muzea koupil železničář pan Plíva. Učil mě řídit starou 
Pragovku, kterou vlastnila Československá strana národně 
socialistická (tatínek byl předsedou okresní organizace). 
Jezdili jsme v ní na předvolební schůze v širokém okolí. 
Na rohu ulic Rýdlova a Štefánikova měl dům pan Havlí-
ček – zmíníme se o něm příště. Cestou po Rýdlově dolů 
připomeňme smutný příběh pana Miloslava Čiháka, syna 
obchodníka z náměstí, který tam měl též adresu (Kurýr č. 
10/ 2008). A na rohu s Olivovou ulicí, tam kde je dnes žlutá 
prodejna hraček a sportovních potřeb, stával statek Václa-
va Bareše. Byl to tzv. střeďák (majitel hospodářství střední 
velikosti), měl koně a přivydělával si také povoznictvím.

Zaznamenala Renata Skalošová

NeObyČeJNí ObČANÉ ŘíČAN /41
Vzpomínky Dalibora Hofty
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Pan Norbert havelka před lety řídil školu na náměstí.
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Zprávy z MASky
V úterý 11. 5. 2016 se uskutečnilo již osmé za-
sedání certifikační komise regionální značky 
oblasti za Prahou  - Říčanska a Dolnobřežan-
ska. Nově se certifikátem může pyšnit Pam-
peliškový sen ze Svojetic, Textilní tvorba 
Gugu design a Malovaná keramika z dílny 
Bludička. Komise taktéž prodloužila certifi-

káty stávajícím držitelům, kterým končila jejich platnost. MAS 
děkuje všem členům certifikační komise, že si našli čas a pod-
pořili svou účastí regionální značku ZÁPRAŽÍ originální pro-
dukt®. Takto značené výrobky si každým dnem získávají nové 
příznivce kvality a tradice, za což jsme upřímně rádi. 
Na Ministerstvo pro místní rozvoj jsme podali podru-
hé naši strategii a nyní čekáme na výsledky hodnocení. 
V prvním kole jsme byli ukončeni a po odvolání jsme zís-
kali časovou kompenzaci ve druhé vyhlášené výzvě. MAS 
Říčansko se zaměřila na programy, kde má alokované 
celkové dotační peníze za cca 102 mil. Kč. Jde o Integro-
vaný regionální operační program, Program rozvoje ven-
kova a operační program Zaměstnanost. 
Ve středu 11. 5. 2016 proběhlo setkání starostů území 
MAS Říčansko v kapli Olivovy dětské léčebny, která poskytla 
jako vždy perfektní zázemí a servis. Děkujeme. Náplní setkání 
bylo seznámení zástupců obcí s aktuální personální a finanční 
situací v MASce. Vzhledem k prodlevám se schvalováním stra-
tegických dokumentů vázne všem místním akčním skupinám 
i financování jejich nákladů ze strany Ministerstva. Tyto pro-
dlevy mají pro MASky doslova fatální dopad. Všechny MASky 
bohužel doplácí na špatně nastavený systém. Od roku 2014 
vše financujeme z vlastních uspořených rezerv a nyní jsme 
nuceni pokrývat jen nezbytně nutné náklady a nedokážeme 
udržet plné pracovní úvazky. Kancelář bude od června zajiště-
na pouze dohodami o provedení práce. Tento nouzový režim 
dokážeme zajistit maximálně do října. Přítomní starostové se 
na setkání usnesli, že podpora z jejich strany je nezbytná, 
a to i do budoucna, kdy MAS musí na své financování získat 
z vlastních zdrojů peníze na nezpůsobilé výdaje a spoluúčast 

ve výši 5 %. Nesmírně si vážíme tohoto postoje a věřte, že pro 
rozvoj regionu budeme nadále dělat maximum! Podpora 
pro MAS ze strany Ministerstva bude oproti předchozím letům 
jednoznačně menší, přestože objem práce bude výrazně vyšší.  
Kancelář MAS připravila pro starosty a jejich zastupitelstva 
finanční přehled podpory od jednotlivých obcí propočtem ze 
získaných peněz z minulého dotačního období a na dalším 
společném setkání, které je naplánováno na září, uvidíme, zda 
tyto návrhy zastupitelstvy prošly.   
Nyní realizujeme z dotace Středočeského kraje brožuru 
„Průvodce naučnými stezkami Říčanska“. Na našem 
území máme poměrně hodně naučných stezek a touto ces-
tou je chceme zviditelnit, celkově zpřehlednit a propagovat 
Říčansko jako příjemný cíl turistů, ale také jako možnost 
využití pro školy v rámci environmentálního vzdělávání. 
Z grantu ČSOB na podporu vzdělávání neziskového sekto-
ru ukončujeme sérii seminářů a školení, převážně zaměřené 
na dotační tituly nového období. Získané poznatky promítáme 
již nyní do nastavení budoucích výzev na příjem projektů. 
„Česká republika se zavázala realizovat část programového 
dokumentu prostřednictvím komunitně vedeného místního 
rozvoje, což probíhá právě přes MASky. A já pevně věřím, že 
konečně dojde k posunu a dlouho očekávané vyhlášení první 
výzvy na příjem projektů se stane skutečností a ne prázdnými 
slovy,“ říká Pavlína Filková ředitelka MAS Říčansko o. p. s. 

Členové proběhlé certifikační komise

Informuje Římskokatolická farnost
Císařská Noc kostelů 

Říčanský kostel sv. Petra a Pavla se opět připojil k mezi-
národní akci Noc kostelů, a tak se znovu můžete zúčast-
nit zajímavého programu. Letošní Noc kostelů se ponese 
v duchu oslav 700 let od narození Karla IV. a 180 let od po-
slední české korunovace Ferdinanda V. 
Z doby Karla IV. se dochovala nynější kaple sv. Václava, vy-
zdobená nástěnnými malbami, jejichž autor se inspiroval 
Mistrem Theodorikem. Po krátké prohlídce kaple, při níž 
nezapomeneme na děti, bude následovat četba životopisu sv. 
Václava (sepsal jej sám Karel IV.) doprovázená zpěvem dobo-

vých skladeb. Ze středověku do roku 1836 přenese návštěv-
níky varhanní hudba, po níž budou moci slyšet zápis z farní 
kroniky. Vzhledem k letošnímu výročí poslední české koru-
novace byl vybrán (dosud nepublikovaný) text, který tehdejší 
říčanský farář zapsal na památku korunovace císaře Ferdi-
nanda I. na českého krále. Po zpěvech z Taizé a kompletáři 
bude následovat silentium – chvíle ticha, během které bude 
prostor k prohlídce kostela nebo chvíli posedět a ztišit se.
Noc kostelů se koná v pátek 10. června od 19 hodin.

Petropavlovské poutní slavnosti
Římskokatolická farnost Říčany zve srdečně na poutní oslavy 
kostela sv. Petra a Pavla. Stejně jako v minulých letech je zahájí 
Pocta sv. Petru a Pavlu ve čtvrtek 23. června v 19 hodin. 
Slavnostní poutní mši sv. bude celebrovat biskup Karel 
Herbst v neděli 26. června od 9.30 hodin.

Farnost Říčany
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Festival řemesel a slavnosti bylinek přivolaly jaro
Město Říčany ve spolupráci s MAS Říčansko opět uspořádalo již tradiční Festival řemesel 
a slavnosti bylinek. Celá řada řemeslníků, většinou držitelé značek Zápraží originální produkt 
a Kraj blanických rytířů regionální produkt, nabízela své kvalitní výrobky. Příjemnou atmosféru 
dokreslil pestrý program na pódiu. Všem účinkujícím děkujeme. Velká pochvala nejen od kapely 
za skvěle odvedenou práci patří našemu výbornému zvukaři Ondrovi Pátkovi.

Vystoupily děti z mateřských škol u Slunečních hodin, Srdíčko a dětský 
folklorní soubor Mikeš. 

rozmarnou pohádku O vodnickém štěstí s písničkami předvedl finalista 
loňského ročníku zlatého oříšku Středočeského kraje dětský divadelní 
soubor Tyl z dolních Stakor. 

Milovníky dobré hudby potěšila na závěr programu country rocková kapela 
holokrci. 

Jitka Bahenská

historické divadlo Traken pozvalo na své představení.

Řemeslníci nabízeli své originální zboží. Lidé si mohli koupit nejen bylinky 
a sazenice, ale také košíky, drátované zboží, textilní a kožené doplňky, 
šperky, levandulové panenky či předměty z keramiky a skla.
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Dne 16. 6. 2016 oslaví své 84. narozeniny moje 
milovaná maminka, babička a prababička paní 
Jaromíra Kášová. Do dalších let jí za celou 
rodinu přeji vše nejlepší, hlavně hodně zdraví, 
klidu a pohody.
Děkuji Ti za všechno, moje drahá maminko 
a jsem ráda, že jsi tu stále s námi.
Miluji Tě. Tvoje dcera Hanka

Dne 30. 4. 2016 oslavili na MÚ v Říčanech zlatou 
svatbu naši rodiče Jan a Milada Matysovi.
Rády bychom jim popřály hodně zdraví do dalších 
let a poděkovaly za výchovu a lásku.
Dcery Hana a Eva s rodinou

Mezi námi

KLUB ČESKýCH TURISTů ŘíČANy – RADOŠOVICE
ve spolupráci s pivovarem Velké Popovice

pořádá
11. ročník turistického pochodu

Za Kozlem  
do Velkých Popovic

Datum konání: sobota 11. června 2016

Délka tras: pěší trasy - 10, 20 km, cyklotrasy 10 až 44 km 
Start: Říčany nádraží ČD 7.00 - 9.30 hod., pěší trasa 20 km, 
cyklotrasa 20 a 44 km, Mnichovice zastávka ČD 9.00 – 12:00 
hod., pěší trasa 10 km, cyklotrasa 10 a 22 km  
Startovné: dospělí 20 Kč, děti do 15 let 10 Kč
Cíl: VE VELKýCH POPOVICíCH JE PRO VŠECHNy TRASy 
OD 11.00 do 16.00 HOD. V AREÁLU PIVOVARU 
ubytování: není zajištěno
Občerstvení: z vlastních zdrojů či v restauracích na trase a v cíli
Vybavení: turistická mapa KČT č. 37 Okolí Prahy – východ,  
cykloturistická mapa KČT Praha-jih  
Doprava: vlakem z Prahy hl. n. do Říčan a Mnichovic (trať 221 
S9 Praha - Benešov)
Informace: www.kct-ricany.cz, kct.ricany@seznam.cz

Na Vaši účast se těší pořadatelé
Ing. Pavel Charvát, Žižkova 1483/33, 251 01 Říčany,  

telefon 603545369, mail charvatpav@email.cz

VÝLeT DO KuDOWY ZDROJe – poslední volná místa v autobusu – úterý 7. 6. 2016. 
Odjezd z náměstí (MESTEK, Dm drogerie) je v 06.00 hodin ráno (další zastávka-U kina, Na zastávce 
a Rychta. Je možné nastoupit i v Mukařově a v případě většího počtu zájemců kdekoliv po trase. Vystupovat 
se bude na nástupních stanicích - zastávkách. Příjezd okolo 17 hodiny.
Závazně přihlásit a zároveň zaplatit je možné v TURISTICKÉM INFORMAČNÍM CENTRU, Masarykovo nám. 
83, Říčany (stará radnice). Reservace nejsou možné.
tel. 323 602 639, 724 514 824, e-mail: susovamilada@seznam.cz.
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Ladův kraj a jeho okolí svou malebnou kopcovitou kra-
jinou plnou, lesů, luk, pastvin a rybníků, patří mezi jed-
nu z nejvyhledávanějších víkendových cyklodestinací 
v bezprostředním okolí Prahy. Jeho obliba je dána nejen 
unikátním podhorským krajinným rázem zakončeným 
údolím řeky Sázavy, ale také jeho mimořádně snadnou 
dostupností
Horší je to bohužel s dostupností pro ty, kteří by chtě-
li jezdit na kole přímo do či z Prahy. Stávající značené 
cyklotrasy, při neustálém růstu automobilové dopravy, 
absolutně nevyhovují a v některých místech jsou dokon-
ce nebezpečné. Situace se částečně zlepšila díky novým 
stezkám propojujícím jižní okraj Prahy s Průhonicemi 
a Jesenicí, odkud již vedou příjemné cesty do Velkopo-
povicka, Kamenicka a dále do Posázaví. Podstatně horší 
situace je ale ve směru na Říčany a dále v ose železniční 
tratě Praha - Benešov. Zde neexistuje bezpečná alterna-
tiva frekventovaným silnicím. Několik obcí Ladova kraje 
se dohodlo na společném projektu výstavby „páteřní“ 
cyklostezky, která by bezpečně propojila Říčany s řekou 
Sázavou přes Světice, Všestary a Mnichovice. Vzniklo by 
tak nejen atraktivní spojení pro rekreační cyklistiku, ale 
také bezpečné propojení obcí na trase. K záměru se navíc 
připojila i městská část Praha – Kolovraty, čímž by bylo vy-
tvořeno propojení i dále na Uhřiněves a tamní cyklotrasy 
směřující k Praze. Obce ze svých rozpočtů financují roz-
sáhlou projektovou přípravu a snad se jim brzy podaří zís-
kat prostředky na samotnou realizaci! Čestlice a Nupaky 
již realizují bezpečné propojení s Průhonicemi a jakmile se 
najde varianta jak pokračovat také na Benice či Kolovraty, 

vznikne propojení jižních a jihovýchodních částí Prahy, 
Ladova kraje a Posázaví. 
Kromě značených cyklotras je Ladův kraj protkán bezpoč-
tem polních a lesních hospodářských cest, cest vedoucích 
do chatových osad, historických cest apod. Jde o cesty, 
které mnohdy znají jen místní a vzhledem k novým oby-
vatelům, kteří se k nám stále stěhují, už ani první část 
této věty tak úplně neplatí. Svazek obcí Ladův kraj proto 
připravil úplné zmapování všech, řekněme třeba „cyklo-
přátelských“ cest v regionu a jeho bezprostředním okolí. 
Jednak se tím získala jasná představa, kde je třeba něco 
budovat a kde stačí pracovat s tím, co již existuje a dát 
vlastně jen vědět, že to existuje. 
Stávající značené cyklotrasy mnohdy vedou po silnicích, 
přitom existují alternativy, které cyklisty nejen, že odve-
dou ze silnice, ale ukáží jim další krásná místa a nezřídka 
i kratší spojení mezi dvěma místy. Cyklisté také využívají 
značené turistické cesty pro pěší, které však v některých 
případech nejsou pro kolo vůbec vhodné, nemluvě o pra-
vidlech pohybu v lese.  Dalším důvodem mapování tak 
bylo, dát návštěvníkům i zdejším obyvatelům souhrnnou 
a pokud možno úplnou informaci o cestách, na které 
se mohou na kolech vydat, kam je dovedou a kterým je 
naopak lépe se vyhnout. Vyvstala také otázka, jak tuto 
mimořádně hustou síť značit v terénu? Rozsah doporu-
čených cest v kraji se totiž vymyká ustáleným pravidlům 
jejich značení. Nechceme navíc krajinu „zanášet“ dalšími 
a dalšími cedulemi, proto jsme se rozhodli pro vytvoření 
podrobné mapy v měřítku 1:25000, kde budou všechny 
značené i neznačené „cyklopřátelské“ cesty zakresleny. 

MIKROReGION

ladův Kraj
Na kole Ladovým krajem
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Tištěná cyklomapa je součástí tohoto vydání Kurýru a pro další zájemce bude zdarma k dispozici na infocentrech, 
na obecních úřadech a dalších vhodných místech. Ke stažení bude také na stránkách www.laduv-kraj.cz, kde snad 
v dohledné době přibude i její interaktivní verze. 
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Co nového na kraji?
Dobrou zprávou pro Říčany je získání ne-
malých prostředků z grantů do různých 
projektů, ale především podpora vzniku 
Sportovního centra mládeže Rugby, díky 
kterému bude naše rugby získávat ročně 
významný příspěvek na jeho provoz.

Ostatní informace už tak pozitivní nejsou. Asi největším pro-
blémem je schválení Plánu odpadového hospodářství do roku 
2025, díky kterému reálně hrozí násobné zdražení ceny likvi-
dace odpadu, tedy popelnic. A je lhostejno zda to zaplatí měs-
to z našich daní, jak mj. slibovalo Klidné město, nebo občané 
přímo. Nepříjemná je i situace kolem rekonstrukce Roosevel-
tovy ulice, která se nepovedla. Jsem z toho smutný nejen pro-
to, že jsem vedení Kraje garantoval připravenost projektu, ale 
i z toho jak si vedení města myje nad problémem ruce. 
Nutno připomenout, že příprava šla plně za městem a díky 
nekvalitnímu projektu se soutěžilo několik měsíců a reálně 
hrozilo, že se projekt zastaví a nebude se dělat vůbec. I vlast-
ní realizace vázla. Kvůli projektantovi, zjištěním při realiza-

ci i dodatečným požadavkům města. Nechápu proto reakci 
Davida Michaličky v posledním Kurýru, která velmi rozlíti-
la vedení odboru dopravy na Kraji. Projekt připravilo město 
a nutno říct, že špatně. Silnice byla převzata s prodlouže-
nou zárukou a po provedení množství i povrchových oprav.
Naopak mám radost, že se podařilo díky aktivitě osadního 
výboru Pacov změnit stanovisko Města k přeložce silnice 
101 mezi Pacovem a Úvaly, které původně opakovaně 
nemělo k projektu připomínek. Pravda, hrozí zde, že se 
příprava realizace zastaví a kraj bude po městu požadovat 
náhradu vynaložených prostředků na projekt, ale kvůli 
oprávněnému, ale novému požadavku se vše zdrží, nebo 
dokonce zastaví, ale pokud se podaří „rozjet“ přípravu ob-
chvatu Prahy, nebude nutné po jeho dostavbě nic překlá-
dat, protože většina dopravy se na něj přesune. 
Proběhla setkání na téma řešení dopravní situace na Říčansku 
nad zpracovanou Studií, ale to je opět téma mimo limit mého 
příspěvku, stejně jako povinnost města k rozšíření čistírny, 
které město MUSÍ naplnit do roku 2020, jak je mj. schváleno 
v plánovacích dokumentech kraje, ke kterým se město mělo 
možnost vyjádřit. Miloslav Šmolík, zastupitel

Již několikrát jsem upozorňoval, a ne já sám, sekretariát 
starosty na to, že celé město je rozsvíceno ráno i navečer, 
když je již světlo jak v poledne. Doma si hlídáme každé jed-
notlivé světlo, aby zbytečně nesvítilo a nemuseli jsme zby-
tečně platit za odebranou elektřinu. V našem městě svítí 
stovky a možná tisíce světel několik hodin denně zbyteč-
ně a vedení našeho města to nevadí. Přitom jsou obce kde 
si takový přepych nemohou dovolit a dokonce některé obce 
po půlnoci, kdy prakticky téměř nikdo nechodí, osvětlení 
na dvě tři hodiny zhasínají. U nás od půlnoci, tak do 3 hod 
projede na nejfrekventovanější silnici, na Černokostelecké 
jedno auto za 10 – 15 min. a celé město je rozsvíceno.
Bylo by možná vhodné, aby městská policie denně osvětlení 

města kontrolovala, starostovi podávala hlášení, a případ-
ně světla vypínala. Při dnešní úrovni techniky by ale neměl 
být problém světla vypínat automaticky a dokonce existují 
smrákací vypínače, které reagují na změnu intenzity světla.  
Za 2 roky mi bude 80 let a mohlo by mi to být jedno, tak jako 
našim radním. Mně to ale nedá spát. Není mi jasné, proč se 
tak mrhá společnými prostředky, vždyť to přeci musí všich-
ni naši šéfové také vidět . Vnucují se proto otázky jako: kdo 
na tom má zájem, komu to nějak prospívá, nebo komu to při-
náší přináší nějaký efekt? Dovedl by na ně někdo odpovědět? 
Může někdo zodpovědný zveřejnit kolik kWh se za hodinu 
osvětlením našeho města spotřebuje a co to město stojí?

Josef Trojánek

Svítíme, svítíme a svítíme. Kolik to stojí a kdo to platí? 

Všechna zapínací místa veřejného osvětlení (VO) města 
Říčany jsou vybavena soumrakovými spínači, takže se roz-
svěcují a zhasínají podle intenzity denního světla. Asi u po-
loviny zapínacích míst (u těch s největším odběrem) máme 
regulátory napětí, které od určité hodiny snižují napětí, 
tudíž světla svítí méně a dochází tak k úspoře elektrické 
energie nejméně o 18,94 %. Veřejné osvětlení (veškeré lam-
py) jsou napojeny na příslušné spádové spínače (cca 40) 
s vlastním soumrakovým spínačem. Tento soumrakový spí-
nač pracuje (vypíná, zapíná) na principu aktuální intenzity 
světla, která je ovlivněna mj. ročním obdobím, slunečním 
svitem a meteorologickými podmínkami. Může se stát, že 
je nutná oprava a údržba VO i během dne. Roční spotřeba 
elektrické energie za všechny lampy VO je 914,656 MWh.

Městská policie veřejné osvětlení denně kontroluje během 
služby a v případě, že zjistí závadu na osvětlení, obratem ji 
oznamuje příslušnému subjektu k zajištění nápravy, a to 
i v případě, pokud je zjištěno, že nedošlo k vypnutí světel 
v době, kdy mají být vypnutá. Vypínání světel a jejich roz-
svěcení je zajištováno automaticky, včetně čidel na světlo, 
pokud však dojde k závadě, je možné věc oznámit na pří-
slušnou linku pro poruchy osvětlení na tel. 800 101 109 
centrální dispečink ELTODO nebo na městskou policii, 
která zajistí nápravu. Poruchu veřejného osvětlení lze také 
oznámit i prostřednictvím webové stránky města Říčany 
v sekci oznámení poruchy osvětlení.

Václav Horník, Odd. hospodářské správy,  
OSM MěÚ Říčany

Pejsci a hřiště
K emotivní diskusi, která proti sobě staví majitele psů a jejich 
odpůrce, bych ráda přidala svůj postřeh. Pochopila jsem, že zá-
kladem tohoto opatření je zejména obava z napadení člověka 

či psa a hygienické důvody. Stejně, jako řadu obyvatel našeho 
města, mě trápí znečišťování veřejného prostoru psími výkaly. 
Mám malé děti a není téměř den, abychom si domů nedonesli 
nějaký pěkný bonus z říčanských ulic. O volných travnatých 
plochách, kde si děti tak rády hrají, ani nemluvě. Absolutním 
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Pejsci u Kotelny
Po přečtení článku v posledním Kurýru a zjištění, že město 
uvažuje o zřízení místa pro venčení u galerie, si vám dovo-
luji napsat svůj názor. Již jenom ten fakt, že ke kulturnímu 
stánku ve městě (galerie funguje již desátým rokem bez 

jakéhokoliv finančního zatížení ze strany města) někdo na-
vrhuje zřízení místa s kameny na čůrání psů, je mi smutno. 
Možná že bych mohla oslovit některého sochaře o jejich 
ztvárnění. Naivně jsem si myslela, že by na tomto místě 
mohlo stát umělecké dílo, ale vidím, že kulturní pohled 
ve městě je diametrálně odlišný.  Eva Kočová

Názory

Marné to volání
V květnovém čísle byl příspěvek paní Klapálkové pod názvem 
Přírodo, nedej se, který reagoval na úvodní článek paní Kate-
řiny Čihákové. Obávám se, že její obavy o podobu Říčan jsou 
oprávněné. Naše město již dávno není malebné městečko, 
oplývající panenskou přírodou, klidem a čistým vzduchem 
a vše nasvědčuje tomu, že to bude stále horší. Je to bohužel vše-
obecný trend, zabírat rovná pole pro stavbu mamutích křižova-
tek, pro nové silnice a dálnice, skladové haly, pro fotovoltaické 
elektrárny a samozřejmě pro další zástavbu, aby si developeři 

přišli na své. Lesem budujeme asfaltové cyklostezky a bereme 
mu jeho přírodní krásu atd. Krátce řečeno, příroda a zeleň jsou 
stále na ústupu a nic nenasvědčuje, že to vezme konec. 
Začali jsme se zástavbou propojovat s okolními obcemi 
a v každém volebním období dochází k nevratným změnám 
k horšímu a vše směřuje  k tomu, že v dohledné době  budeme 
součástí jednolité aglomerace celých středních Čech se vše-
mi negativními důsledky, protože i okolní obce se chovají ob-
dobně. Vše pro peníze zájmových skupin. Až si ti odpovědní 
uvědomí, že jsme si tu větev pod zadkem uřízli úplně, bude již 
pozdě, vlastně ono je pozdě již nyní.  Václav Macinauer

Pan Macinauer mi (a jistě nejen mně) 
mluví z duše. Nepřiměřeně velké a ne-
vhodně umístěné zastavitelné plochy, 
které byly schváleny v územním plánu 
Říčan zejména v 90. letech, nám děla-
jí problém dodnes. Jaké byly důvody 

tehdejších zastupitelů, se již asi nedozvíme. Nutno však 
dodat, že právě téma výstavby je stále stěžejním bodem 
programu Klidného města. V roce 2010 jsme přišli s vizí 
další rozvoj maximálně brzdit, aby Říčany alespoň trochu 
zůstaly tím malebným městečkem. Prostě děláme, co mů-
žeme, ale před lety schválené záměry a projekty se občas 

Reaguji na články týkající se ploch k ven-
čení psů. Předně je třeba uvést, že venče-
ní psů i bez vodítka či náhubku je možné 
nadále bez jakékoliv regulace na všech 
plochách mimo zastavěné území, tedy 
i v dnešních parcích, na loukách atp. Uve-

dená mapa lokalit se týkala potenciálních ploch pro speciál-
ní psí hřiště, kde bude možné psy cvičit atp.
I na základě reakcí veřejnosti k tomuto pracovnímu seznamu 
ploch pro „psí hřiště“ jsme seznam významně zrevidovali 

a doplnili. Například plocha u galerie Kotelna zde již nefigu-
ruje. Aktuálně jsou jednotlivé lokality diskutovány přímo se 
zástupci kynologů a „pejskařů“. Cílem je postupně zřídit spe-
cializované plochy zvlášť pro majitele malých plemen a zvlášť 
pro velké psy. První by měly vznikat zejména v blízkosti sídlišť 
a v centru, kde lidé vlastní spíše malé psy a nemají vlastní po-
zemek. Tyto plochy by byly menší a pravděpodobně oploce-
né. Pro větší plemena by byla naopak větší, neoplocená hřiště 
dál od zástavby, typicky třeba v blízkosti Marvánku.

David Michalička, radní

vrcholem všech nečistých pejskařů je les u Olivovny, přímo 
u sídliště. Nezbývá mi tedy, než děti vypouštět na omezené pro-
story hřišť, které jsou sice bez přístupu psů, ale sebelepší herní 
prvky nikdy nenahradí různorodost přírody. 
Ze zkušenosti, kterou mám, po psovi výkaly sbírá mini-
mum majitelů, nehledě na fakt, zda jsou či nejsou na vodít-
ku. Občas se ale nedivím. Psa mám a postrádám dostatek 
košů pro vyhazování exkrementů při průchodu městem; 
stává se mi, že nosím v ruce sáček s exkrementem třeba 
celou procházku a nakonec si jej donesu až domů, protože 
na veřejné koše na odpadky nenatrefím. Město tedy vydá 
regulativ, nicméně stále spoléhá na dobrovolnost a ocho-
tu majitelů psů, která se již v zásadě projevila. A je jedno, 
jestli v ruce s vodítkem, či nikoliv. 
Pes se mi, stejně jako většině majitelů aktivních plemen, na vo-
dítku ve městě nevyvenčí. Respektuji vyhlášku, nicméně do-
stává mě to do patové situace. Ve městě psa navolno mít nemo-
hu a v lese také ne. Kde tedy mám psa vyběhat? Město zavede 
restrikci ve formě vyhlášky, ale až když se ozvou negativní ohla-
sy majitelů psů, tak začne horkou jehlou řešit prostory k venče-

ní? To nepovažuji za profesionální. Zamezení volného venčení 
psů bylo jednoduše vyřešeno pouhým okopírováním seznamu 
všech ulic města bez většího rozmyslu. Chápu, že by se mělo 
omezit na veřejných místech, kde dochází k velké koncentra-
ci obyvatelstva, jako je náměstí, zastávky autobusů a vlaku, či 
okolí škol, lékařských ordinací a podobně. Na druhou stranu 
je ale v Říčanech spousta ulic, kde by se pes vyběhal, nikoho 
prakticky neobtěžoval, neboť frekvence a provoz pěších (v to 
čítaje děti a další pejskaře) je zde nízká, tudíž i případná spole-
čenská nebezpečnost psa zanedbatelná.
Lokality, které město pro volné venčení nově nabízí, jsou znač-
ně diskutabilní. Až na pole u Kavčí skály či bývalý hřbitov jsou 
podle mě poměrně nevyhovující pro venčení středních a vět-
ších plemen, neboť je jich málo a také mají relativně malou 
rozlohu. Neumím si také představit kolizi volně puštěných psů 
v jednom momentu na malém omezeném prostoru kupříkladu 
na plácku před Kotelnou. Domnívám se, že by se v Říčanech 
našlo víc pejskařů, kteří by se mnou souhlasili. Uvítala bych 
tedy ještě diskusi nad navrhovanými lokalitami a trochu více 
kompromisu ze strany města.  Julie Vacková
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Názory

Reakce pana místostarosty na můj článek 
mne utvrzuje v tom, že rozvoji Říčan je 
potřeba věnovat velkou pozornost. Pře-
kvapuje mne, že má zapotřebí psát o ne-
pravdách, zkreslování a demagogii, byť 
sám mnohé nepravdy snad z neznalosti 

píše či překrucuje (náklady na vybudování čistírny, aktu-
ální počet obyvatel, výhled napojení, atd). Jakoby chtěl 
za každou cenu získat sympatie voličů v blížících se kraj-
ských volbách.
Město by mělo pracovat na koncepci strategie a rozvoje 
města se všemi důsledky a zvažovat řešení, než v rozporu 
s územním plánem bránit rozšíření i základních infra-
strukturních potřeb. 
Naším cílem rozhodně není podpora gigantických deve-
loperských projektů a od roku 2010 úspěšně spolupra-
cujeme na umírněném rozvoji města a posílení potřebné 
občanské infrastruktury. Při tvorbě územního plánu jsme 
ve Výboru pro územní rozvoj, který jsem vedl, uvažovali 
koncepčně. Většina budoucích kapacit je pod regulační-
mi plány, které město schvaluje samostatným procesem 
a může je tedy podstatně ovlivnit. Je nutné zdůraznit, že 
nerozšíření čistírny nic pozitivního nepřinese, naopak. 
Navíc nadále budou vznikat jímky a přílivu obyvatel se 
stejně neubráníme, i když bychom si to všichni logicky 
přáli. Můj odhad nárůstu počtu obyvatel v příštích letech 

vychází i ze zkušenosti, že od roku 2000 se jejich počet na-
výšil o cca. 4tisíce, a to se stavělo víc než dnes. 
Vedení města bylo mj. opakovaně upozorněno Středočes-
kým krajem na nutnost dodržení svého závazku rozšíření 
kapacity čistírny nejpozději do roku 2020 vč.zkušebního 
provozu. Zatím však nezadalo ani zpracování projektu, 
a to k dnešnímu datu podle oficiálních údajů není stále 
připojeno cca 2000 lidí. 
Referenda o rozšíření čistírny se v ODS nebojíme, je ov-
šem otázkou co (Klidnému) městu kromě očekávané 
podpory Z.Hraby v krajských volbách přinese, jaká bude 
účast, kolik bude stát peněz? U takto důležitých a kon-
cepčních rozhodnutí by mělo rozhodovat vedení města, 
které má komplexní znalost problematiky.
Ohledně zmiňovaného developerskému projektu „několi-
ka bytových domů“ nutno poznamenat, že se jedná o pro-
jekt dvou třípodlažních viladomů jejichž součástí mají 
být i služby. Infrastrukturu má zčásti vybudovanou a roz-
hodně nemá zásadní souvislost s rozšířením ČOV, kterou 
Z.Hraba uvádí zřejmě aby odvedl pozornost od problémů 
vedení města vč. většiny těch, co nedávno popisoval Náš 
region. 
Je vedení města opravdu schopno naslouchat i jiným než 
svým názorům, nebo si s námi i prostřednictvím D21 
vlastně jen šikovně hraje?

Miloslav Šmolík, zastupitel

Zastaví KM rozvoj města?

realizují až v dnešních dnech. Není to tedy tak, že by vede-
ní města umožňovalo jakoukoliv novou výstavbu na poli/
louce či prázdném pozemku. Tam, kde se staví či stavět 

bude, již byla výstavba povolena v minulosti. Naopak, po-
dařilo se nám mnoho již schválených stavebních záměrů 
zastavit či zmenšit. David Michalička, radní

Šlápl jsem na něčí kuří oko?
Poslední příspěvek M. Šmolíka, věno-
vaný opět mé osobě, je tentokrát osvě-
žen tématem krajských voleb. Ano, je 
pravdou, že jsem kandidátem Starostů 
a nezávislých (STAN) – od března toho-
to roku. Debata nad vyhlášením referen-

da k otázce upřednostnění blízkého nebo vzdálenějšího 
termínu rozšíření čističky odpadních vod se ale vede už 
od loňského podzimu. M. Šmolík to samozřejmě z jednání 
zastupitelstva velmi dobře ví. Ale teprve nyní náhle obje-
vil, že téma referenda bylo snad nastoleno kvůli krajským 
volbám a mé osobě. Čtenáři jsem tak nucen opět připo-
menout, že polemika M. Šmolíka nastala poté, kdy jsem 
napsal, že občané Říčan by měli sami v referendu rozhod-
nout, zda si přejí nejdříve opravit ulice a chodníky, nebo 
rozšířit čistírnu odpadních vod pro zejména nové obyvate-
le, kteří se teprve přistěhují. 
Ano, myslím si, že spojit hlasování o kandidátkách 
do krajských voleb s hlasováním o otázce uvolnění dnes 
bržděné výstavby (respektive o realizaci intenzifikace čis-
tírny odpadních vod, která je dnes podmínkou výstavby 
v dříve schválených rozvojových plochách), je rozumné 

a nejméně zatěžující finance města. A já budu jejich volbu 
(ať už bude jakákoli) samozřejmě respektovat. 
Pokládal bych za rozumné spojit otázku rozšíření kapacity 
čistírny odpadních vod s určením etapizace nové výstavby 
ve městě novelou územního plánu. Jinými slovy, rozšíření čis-
tírny odpadních vod realizovat, až bude jasně dané, že se město 
bude zvětšovat postupně a úměrně svým financím a své infra-
struktuře. A tedy že v blízké budoucnosti – řekněme, pěti let  - 
se nebude město rozrůstat vůbec a vyšší kapacita čistírny bude 
vyčleněna maximálně pro stávající obyvatele, kteří se chtějí 
připojit na kanalizaci, a teprve pak se město může zvětšovat, 
ale jen po menších, absorbovatelných skocích. 
Vyjadřovat se k jakýmsi údajně „přesným číslům“ M. 
Šmolíka nebo k jeho neúnavnému opakování nesmyslu 
o definitivním zablokování rozšíření čističky, nemá smy-
sl. Smysl snad má jen si připomenout poučku pověstného 
propagandisty o účelu 100x opakované dezinformace.     
A k „otření se“ o projekt D21? Ptát se občanů Říčan 
na jejich názor v referendu je podle ODS špatně. Ptát se 
občanů moderním komunikačním kanálem D21 je podle 
ODS také špatně. Ideálem ODS je asi ten pověstný „klid 
na práci“, kdy se vládnoucí „elita“ nikoho neptá, protože 
má přece „čtyřletý mandát“ a bude si dělat, co si usmyslí.

Zdeněk Hraba, radní
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Na tradiční závod 
v Kolíně s názvem 
„Hledáme nové talen-
ty“ jsme první květno-
vou neděli vyslaly tři 
čtyřčlenná říčanská 
družstva. V nejmladší 

ktg. 2009-10 družstvo ve složení Je-
chová, Žvejkalová, Rašková, Šebes-
tová zvítězilo, přestože byly holčičky 
papírově nejmladším týmem. Druhé, 
stejně mladičké družstvo (Hrušková, 
Rampulková, Štěpáníková, Pechma-
nová) obsadilo 7. místo. V hodnocení 

mezi 43 jednotlivkyněmi  na 2. místo 
vystoupala sedmiletá Andrejka Jecho-
vá a hned za ní o rok mladší Amélka 
Žvejkalová. Starší družstvo v ktg. roč. 
2008 (Procházková, Koudelková, 
Pospíšilová, Hanzálková) obsadilo 6. 
místo.
Na závodech v Jihlavě o týden později 
jsme opět slavily medailové úspěchy a to 
díky A. Žvejkalové (1.místo), A. Jechové 
(3. místo) a M. Škardové (3.místo).

Výsledky Krajských přeborů ČASPV 
Středočeského kraje předčily naše 
očekávání. Všechny naše závodnice 
postoupily na republikové finále kona-
né v polovině května, kde závodily jako 
jednotlivkyně, ale i jako členky družstev 
Středočeského kraje v ktg. mladších 
žákyň 2008-07 a 2006-05. V soutěži 
družstev jsme měly v týmu A mladších 
žákyň I. Anežku Hanzálkovou a Adélku 
Bernardovou, třetí členkou byla týnec-
ká M. Kmošková - holčičky obsadily 
3.místo! (celkem 16 družstev ze všech 
krajů ČR) V ktg. mladší žákyně II. jsme 
slavily úspěch družstva A, kde jsme 
měly zastoupení díky Agátě Vašutové, 

další dvě členky týmu byly z Bělé pod 
Bezdězem a Netvořic - obsadily 2. mís-
to!!! Čtvrtá říčanská gymnastka Terka 
Šubrtová byla členkou B týmu Středo-
českého kraje(díky 6. místu na přeboru 
kraje) a toto družstvo obsadilo 7. místo 
(celkem 18). Největší radost propukla 
mezi fanoušky říčanské gymnastiky 
po vyhlášení výsledků jednotlivkyň - 
MISTRYNÍ ČR je Agáta Vašutová! 
Oproti loňskému úspěchu - stříbrné 
medaile právě Agáty, se letos můžeme 
pochlubit celou sadou medailí! Hol-
čičkám i trenérkám patří velké díky 
za skvělou reprezentaci oddílu, města 
Říčany i celého Středočeského kraje!

Oddíl SG

S rekordním počtem účastníků se se-
tkal již 13. ročník Mez.šampionátu 
,,BEST OF THE BEST 2016“ (BOB), 
který opět pořádala říčanská Škola 
Taekwon-Do ve spolupráci s Čes-
kou federací TKD. 208 bojovníků 
z Běloruska, Slovenska, Maďarska, 
Rakouska, Slovinska a z celé ČR, se 
utkalo v kategoriích volného boje, 
sestav, speciálních technik, silového 
přerážení a modelového sparingu 
v kategoriích žáků,juniorů a seniorů. 
16. 4. 2016 v 10.00 v hale Na Fialce. 
Soutěž zahájil starosta města Říčany 
Vladimír Kořen, olympijská legenda 
Bohumila Řimnáčová - Řešátková 
a Mistr TKD V. Machota 7. Dan. Čes-
kou státní hymnou,kterou zazpívala 
zpěvačka Andrea Kapounková, byl za-
hájen program, ve kterém se předsta-
vil mistr světa v cyklotrialu V. Čiháček 
a L. Valný. Poté následovaly vlastní 
závody. Před zaplněným hledištěm 

své také předvedli nejen debutanti, ale 
i ti nejlepší ze říčanského oddílu Alex 
Vištal, Marek Jankovský, Matěj Jirá-
sek, Marko Antonio Machota, kteří se 
dokázali ve svých kategoriích, ve kte-
rých zvítězili, nominovat do prestiž-
ní kategorie Best o pohár šampiona 
pro rok 2016. Tato soutěž  je součástí 
řetězce mez. soutěží, které probíha-
jí ve střední Evropě. Sezóna tohoto 
soutěžního systému začíná v září 
ve Slovinsku, v říjnu v Rakousku, v lis-
topadu v ČR v Říčanech a pokračuje 
v únoru na Slovensku, v březnu v Ma-
ďarsku a kolo soutěží uzavírá soutěž 
Best of the Best opět v ČR. Členové 
říčanského oddílu se účastní všech 
uvedených soutěží a to vždy s vynikají-
cími výsledky, a to i na úrovni medailí 
nejcennějších zlatých. V letošním roce 
jsme mohli všem účastníkům zajistit 
profesionálnější podmínky, což se týká 
nejen vybavení haly, počtu cen a spe-

ciálně odlitých medailí pouze pro tuto 
soutěž, ale i sladkého a slaného občer-
stvení a pitného režimu zcela zdarma. 
Rádi bychom poděkovali našim hlav-
ním partnerům a významným osob-
nostem, kteří 13. ročník Best of the 
Best podpořili: Středočeskému kraji, 
zastupitelstvu města Říčany, redakci 
Kurýr Říčany a dále našim sponzorům 
a partnerům.

Škola Taekwon-Do KG Říčany

13. ročník Mezinárodního šampionátu beST OF THe beST 2016
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Říčanské gymnastky na závodech „hledáme nové 
talenty“

Mistryně Čr ve sportovní gymnastice je z TJ Tourist Říčany

MČr ve sportovní gymnastice - medailistky z Říčan
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„Nabíráte do TŠ Twist ještě 
nové členy??“

Tuto otázku slýcháme v TŠ Twist 
Říčany nyní často. Konec školního 
roku se blíží a rodiče nejmenších 
hledají, kam své děti po prázdni-
nách zapíší. V našem klubu, který 
čítá 16 různých skupin (!), máme 
takřka plné stavy, ale šikovné děti 

vždy přivítáme! 
V září do přípravky nabíráme děti ve věku  do 7- 8 let.  
V přípravce děti zjistí, kam následně postoupí, zdalipak 
do soutěžních párů, či formací.  A nebojte, trenéry jsou 
v TŠ Twist Říčany vždy dospělé osoby s trenérskou licencí. 
Zatím se nám daří nejen výsledkově – máme tituly mistrú 
světa – ale také společensky. Twist není jen kroužek, ale 
jakási „větší rodina“. Často se naši svěřenci scházejí spo-
lečně i mimo tréninky a soustředění.  A jakpak  se nám daří 
výsledkově  letos na jaře? Sami rozhodněte, vážení čtenáři:
Medailí a pohárů máme tolik, že by na to povolený rozsah 
článku nestačil. Hned dva šestnáctičlenné týmy TŠ Twist 
se zřejmě nominují na mistrovství světa v kategorii juni-
orských dívčí formací, které se koná na podzim. Jistotu už 
má formace Madonna s trenéry Jiřím a Zuzanou Boháčko-
vými.  Skupina Queen trenérky Evy Dvořákové musí ještě 
potvrdit nominaci na červnové soutěži v Brně.  V dětské ka-

tegorii  drtivě kraluje tým Minnies trenérky Karolíny Bene-
šové.  Mezi páry máme také hvězdy, jmenujme alespoň letos 
českými páry nepokořený dětský pár  Anna Bláhová –Vojta 
Šimek. Mezi staršími to už tak slavné na jaře nebylo. Avšak 
považte, loňští vítězové žebříčků, mistři republiky  B a C le-
tos maturují, či je trápí zdravotní potíže. A tak na MČR letos 
v květnu zabojoval jen pár Sára Burešová – Lukáš Rumian, 
kteří získali ve finále krásné páté místo.  
Letos na jaře už jsme vozili medaile ze souteží v Benátkách, 
Říčanech, v Náchodě, Praze.  Stihneme do vysvědčení 
ještě Světový pohár v Belgii, mistrovství ČR v Praze, no-
minační soutěž v Brně a zatančíme před prázdninami 
znovu v Praze.  Kromě toho samozřejmě vystupujeme 
na mnoha akcích a plesech. 
Více o TŠ Twist Říčany na www.tstwist.cz, nebo na facebooku.

Plavmo na Sněžku
1.5.2016 jsme se v bazénu Na Fialce 
rozhodli oslavit Svátek práce sportem. 
Plavecká škola zde uspořádala historic-
ky první plavecký maratón v Říčanech. 
Rozhodli jsme doplavat z bazénu až 
na vrchol Sněžky. Našli jsme si trasu 
pro pěší od bazénu až na Sněžku – 
cesta by dle plánovače tras trvala 29 
hod a její délka je 137 km. My jsme 
se rozhodli tuto vzdálenost společně 
uplavat za 12 hod.
Oslovili jsme všechny plavce plavecké 
školy. Celkem se registrovalo 103 plav-
ců na vzdálenost od 25 m (délka 1 bazé-
nu) až na 10 km (délka  400 bazénů). 
Na bazén jsme dorazili v početné pří-
pravné skupince v 9:30 hod a k našemu 
překvapení první plavci na nás již čekali 
 Na stěnu jsme pověsili mapu trasy se 
šipkami s údajem vzdálenosti v každé 
obci, kterou se mělo plavat a na začátek 
přilepili velkou šipku „TADY JSME“. 
Na okna jsme nalepili obrovské archy 
s čísly od 1 do 5.480 – to byl počet bazé-
nů, který nás ten den čekal. V 10.00 hod 
skočil do bazénu první plavec a hned 

na to další tři a začali jsme ukrajovat 
první metry z naší cesty.
Celkem přišlo 115 plavců – amatérů 
i závodníků. Nejmladší plavkyni ješ-
tě nebyly ani 2 roky a uplavala 50 m 
a tak jako každý účastník si za svůj 
výkon vysloužila pamětní list se svým 
jménem a uplavanou vzdáleností, pa-
mětní placku a také si odstřihla čísla 
s počtem odplavaných bazénů.
První dvě hodiny na bazénu byly 
ve velkém tlaku, každý registrovaný 
si napsal, jakou vzdálenost chce upla-
vat, ale atmosféra každého natolik 
strhla, že výkony se postupně náso-
bily a každý chtěl posunout šipku 
na mapě právě svým výkonem. Nej-
delší vzdálenost byla opravdu 10 km, 
následovalo 7,5 km (300 bazénů) 
a 5,55 km (222 bazénů). 
Nejstarším plavcem byl 70 letý dědeček 
nejmladší plavkyně, který posunul šipku 
o 1 km. Z největší dálky přijel dálkový 
plavec z Brna, který uplaval 3 km. Od 17 
do 19 hod to v bazénu vřelo – dráha byla 
plně obsazena závodními plavci z říčan-
ského oddílu PLAF, kteří se nenechali 
pobízet a všichni odplavali víc než 1 km.

V 19:20 hod jsme dosáhli vrcholu Sněž-
ky – uplavali jsme neskutečných 5.480 
bazénů, ale čas běžel dál a dvanácti-
hodinový maratón neskončil. Další 
přicházející plavci plavali dál, a když 
z bazénu něco po půl desáté odcházel 
poslední plavec, bylo celkem odplavá-
no 155 km (6200 bazénů). Myslím, že 
na první pokus opravdu super výkon!

Vlaďka Lipovská,  
vedoucí plavecké školy Na Fialce
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Mají si děti s kým 
hrát?

I takto by se mohl 
jmenovat úspěšný 
župní doškolovací 
seminář pro cviči-
tele, který se usku-
tečnil v sokolovně 

v Říčanech 16. dubna 2016.
Téma tohoto semináře bylo „Pohybo-
vé hry s Ferdou Mazalem“ a byl určen 
zejména pro cvičitele všestrannosti, po-
mahatele, vedoucí sportovních krouž-
ků, trenéry sportovních oddílů apod.
Zájem o tento seminář byl nezvykle 
velký i z řad zástupců sesterských žup 
a rozhodně nikoho nezklamal. Vedl 
ho renomovaný lektor doc. PhDr, 
Ferdinand Mazal, CSc., který je nejen 
autorem mnoha poučných a inspira-
tivních knih, ale který je v současné 
době expertním lektorem UNESCO 

jako lektor pohybových her pro 
všechny věkové kategorie ve světě.
Průběh semináře byl poznamenán 
vysokou erudovaností, skromností, 
vtipem a charismatem lektora, který 
nenechal účastníky semináře skoro 
odpočinout a motivoval je k neúnavné-
mu „doškolování“. Seminář měl končit 
v 16 hodin, když doc. Mazal, který měl 
před sebou ještě dlouhou cestu domů 
na Moravu, zvolal: „Nesmím ještě 
odejít, abych vás ještě neseznámil s…“ 
A není docela obvyklé, že všichni účast-
níci seminářů vytrvají až do konce pro-
gramu, ale tentokrát nejen, že vytrvali, 
ale doškolovali se i „přesčas“.
A proč jsem použila výše uvedený název 
mého příspěvku? Dovoluji si citovat 
doc. Mazala: „Je hra a hraní vůbec k ně-
čemu, je možné považovat hru s dět-
mi za práci? Ano, hrou vychováváme 
a vzděláváme. Věk předškoláků i ško-
láků je základním obdobím pro rozvoj 
kvalitních pohybových dovedností, roz-

voj vlastností a postojů v životě. Pokud 
rodiče či cvičitelé dokáží děti vhodně 
motivovat pohybem a hraním, je pro ně 
pohybová hra přirozenou zábavnou čin-
ností, ve které se rozvíjí jejich osobnost.“
Proto neodhánějme dítě, když si chce 
s námi hrát, s tím, že nemáme čas a aby 
si šlo hrát samo, samo si četlo, učilo se, 
případně si pustilo televizi nebo hrálo 
hry na tabletu. Učí se obvykle agresi-
vitě, kterou tak často vidí v televizi či 
v jiných elektronických hrách.
Zamysleme se tedy, prosím, nad dosa-
vadním naším přístupem k hrám a měj-
me na paměti, že děti, ale i lidé, kteří si 
umí hrát, jsou právě díky hře mnohem 
odolnější, flexibilnější, tvořivější a druž-
nější, že mají rády pohyb a prožitek, že 
umí prožívat nejen vítězství, ale rado-
vat se i z průběhu hry. Stále častěji jsou 
schopni radovat se i z úspěchů druhých.

Hana Dobrovodská
místostarostka T.J. Sokol Říčany 

a Radošovice

Velmi si vážíme vstřícnosti lidí z Oli-
vovy dětské léčebny, o.p.s., díky níž 
se mohl i 4. ročník našeho přespoláku 
konat na pozemcích léčebny. Olivov-
na se navíc postarala o výtečný stá-
nek s občerstvením. Děkujeme vám 
za pomoc, podporu a fantastickou 
spolupráci!
Vlastní závody proběhly dle obvyk-
lého scénáře: registrace, prezence, 
rozcvičení, prohlídka trati, pár rad 
od rodičů před stratem, START! 
V případě těch nejmenších závod-
níků znamenal výstřel ze startovací 
pistole strart i pro rodiče. Proč ne? 
Pro některé děti to byl první start 
v životě a u toho by rodiče měli být. 
Letos běžely starší kategorie v po-

rovnání s minulými roky o trochu 
delší tratě, které vedly většinou le-
sem, takže paráda. 
Na prvních pozicích ve svých katego-
riích se umístili: Karolína Horáčková, 
Štěpán Kalista, Johana Machovcová, 
Tonda Čadil, Barbora Míková, Ma-

tyáš Drobný, Kateřina Černohorská,  
Honza Škarda, Lucie Jonáková, To-
máš Nykodem a Jakub Král. Umístě-
ní ostatních závodníků a fotky nalez-
nete na našich stránkách.  

Vendula Höfinghoff, za atletický 
oddíl T.J. Sokol Říčany a Radošovice

V tomto roce budou naše dvě dese-
tičlenná družstva bojovat ve čtyřech 
kolech (plus finále) o týmové zlato 
v družstvech přípravek. 
První kolo proběhlo 6. 5. 2016 v Če-
lákovicích, družstvo A „skončilo“ 
na prvním místě a družstvo B na 19. 
místě z 24 družstev. GRATULACE! 

Do začátku letních prázdnin se stih-
nou ještě dvě kola a po prázdninách 
nás čeká 4. kolo a finále ve Staré Bo-
leslavi. 
Minulý rok se naše A družstvo umísti-
lo ve finále na 12. místě z 24 družstev. 
Tenkrát jsem psala, že je to skvělé 
umístění, protože naši závodníci byli 

oproti ostatním výrazně mladší, a že 
je to příslib medaile do budoucnos-
ti. Uběhlo 7 měsíců a první důležitý 
krok k celkovému zlatu byl učiněn. 
O dalším průběhu soutěže vás bude-
me pravidelně informovat.

Vendula Höfinghoff, za atletický 
oddíl T.J. Sokol Říčany a Radošovice

Čtvrtý ročník přespolního běhu kolem Olivovny je za námi

Krajské přebory družstev pro atletické přípravky (KDP)
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Náš seriál o osudech říčanského sokol-
ského tenisu se přehoupl do své druhé po-
loviny. Jeho šesté pokračování věnujme 
vývoji oddílu od počátku devadesátých 
let minulého století do současnosti.
Celé toto období je spojené s význam-

nou činností osobnosti dlouholetého předsedy oddílu 
(1991-2013), milovníka dobré party, stále aktivního hrá-
če a za mne dodávám přes věkový rozdíl báječného přítele 
a kamaráda, pana Stanislava Tůmy.
Stejně jako Jan Neruda vzpomíná v Povídkách malostran-
ských na obyvatele této čtvrti, bez kterých by prostě její at-
mosféra a genius loci v době jeho dětství nebyly stejné, tak 
i my si v posledních desetiletích  bez  našeho „ Stanleyho“ 
nedokážeme představit říčanský tenis.
Až do své sedmdesátky aktivní závodní hráč B družstva 
a od šedesátých do osmdesátých let 20. století též opora 
A týmu, patří i dnes Standa Tůma mezi aktivní členy oddílu.
Mezi jeho obrovské zásluhy patří provedení oddílu těžkou 
dobou transformace po změně politické konstelace v naší 
zemi, udržení jednotné party lidí kolem něj a zejména pře-
budování celého areálu u říčanské polikliniky v moderní 
sportovní klub s vybavením a infrastrukturou, která z něj 
činí příjemný kout v blízkosti centra města, kde stojí za to si 
zasportovat a příjemně posedět v čistém a milém prostředí.
Ve spolupráci s dalšími členy oddílu, zejména Petrem Va-
culčiakem a Františkem Křížkem se S. Tůmovi podařilo 
z oddílu se dvěma chátrajícími dvorci, starým oplocením 
a stařičkou dřevěnou boudou místo klubovny bez sprch či 
toalet vybudovat současný moderní areál. 
Výše uvedeným se povedlo získat dotace ze soukromých 
i veřejnýc h zdrojů ve výši téměř 3 miliony korun, díky kte-
rým došlo nejen k rekonstrukci stávajících dvou dvorců 
a výstavbě třetího. Klub se může pochlubit  funkční sty-
lovou dřevěnou klubovnou s plným hygienickým záze-
mím, cvičnou odrazovou stěnou pro tréninky mládeže, 
skladem nářadí a zázemím pro správce dvorců. Nemluvě 
o vnějším oplocení ze strany Štefánikovy ulice, které po-
mohlo významně zvýšit herní komfort na dvorcích.

Kolik času, úsilí a energie oddílu věnoval s láskou a dobro-
volně, asi nikdo nespočítá. Při pohledu na poslední čtvrt-
století zkrátka zanechal po sobě takový kus práce, že jej 
alespoň zčásti vyrovnat bude velmi obtížné.
Ukázal nám všem také jednu z podstatných stránek dobrého 
manažera a vedoucího. Umění udržet početný, zájmově a vě-
kově či jinak různorodý spolek lidí pohromadě dlouhodobě 
tak, že jsme všichni společně ve jménu něčeho, co lze těžko 
pojmenovat (možná sokolství, možná lidství, možná prá-
vě toho genia loci říčanských kurtů...) táhli ze jeden provaz 
a vraceli se mezi ploty našich dvorců jako do lázní pro duši 
a tělo. S nadhledem, humorem, s láskou, lidsky a poctivě, 
často navíc s dávkou potřebné diplomacie a pokory.
A to by pro nás dnes i dále mělo být vzorem a motivací. 
Nikdo není dokonalý a perfektní, stejně jako řada stromů 
šumícím lese. Některé jsou mladší, drsné a přímé (a musí 
tam být v dostatečném počtu, aby les dále vzkvétal). Občas 
potřebují usměrnit a pár věcí si uvědomit. Jiné jsou již star-
ší, ale stále silné a hrdé (poskytují stín těm mladým, které 
k nim vzhlížejí). A ve své moudrosti tuší a ví, že žádný strom 
neroste do nebe. Každý je jiný, ale celek působí harmonicky, 
unikátně a nádherně.  Byli jste někdy v uměle vypěstovaném 
lese stejných stromů v řádcích? A bylo Vám tam pěkně? Je 
tak krásné, že je nás tolik a nikdo nejsme stejný. Mějme se 
za to rádi, respektujme se. Každý z nás má korunu i kořeny. 
Můžeme růst vedle sebe v respektu a souznění.
I to mě naučil Standa Tůma a tenis. Snad se nám to všem 
na tenise i jinde podaří.
Za Tenisový oddíl Sokola Říčany a Radošovice Václav Votruba

85 let tenisového oddílu Sokola (6)

Říčanské „a“ družstvo dospělých v roce 1969. zleva S. Tůma, M. Šindelářo-
vá, J. Linková, P. Vobořil, a. Tůmová a M. cibulka  

S. Tůma při oslavách 80. výročí oddílu spolu ve svými 70tinami v roce 2011 
(uprostřed) s prezidentem Českého tenisového svazu Ivo Kaderkou (vlevo) 
a předsedou Středočeského TS Leošem Fialou
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Innebandy Cup 2016
Již potřetí jsme za-
vítali do Českých 
Budějovic na flor-
balový turnaj urče-
ný nejmladším ka-
tegoriím, přípravce 

a elévům. Letos jsme vyjeli v nejširší 
sestavě se dvěma družstvy elévů 
a jedním družstvem přípravky. Za-
tímco družstvo přípravky bylo slože-

no téměř ze samých nováčků, pro kte-
ré to byla první významná turnajová 
zkouška, první družstvo elévů mělo 
po loňském druhém místě ty nejvyšší 
ambice. Ale vezměme to popořádku.

Přípravka
Naši nejmenší vstoupili do turnaje 
velmi dobře, když si v prvních dvou 
zápasech postupně poradili s týmy 
Malonty B a FBK Tábor. Další tři sou-
peři, Malonty A, domácí A tým SK 

Meťák ČB a Milevsko, byli nad naše 
síly. V neděli ráno jsme po velkém 
boji podlehli domácímu B týmu 3:4 
a ani následující výrazná výhra nad 
týmem ze Strakonic v poměru 9:2 
nám do bojů o medaile nepomohla. 
Ve skupině o 5.-8.místo jsme nejprve 
vrátili porážku domácímu B týmu SK 
Meťák ČB a následně jsme si i podru-
hé poradili s družstvem Tábora, takže 
jsme tuto skupinu vyhráli a obsadili 
celkově 5.místo. 

tak to tu ještě nebylo
Tak by se dal nazvat Krajský přebor 
družstev mladších žáků. Rekordní 
účast 26  družstev a  na prvním a dru-
hém místě Říčany. Obě družstva tak 
postupují na M ČR, kde je doprovodí 
třetí Řevnice.
V neděli 1. 5. nám po 15 letech utekl 
postup na M ČR družstev do 12 let. Bo-
hužel se stalo, že ve 2. kole remizovalo 
naše A družstvo s B družstvem a to na-
konec rozhodlo. Tuto smutnou zprávu 
jsme museli číst minulý rok, ale letos 
jsme dokázali něco fantastického!
Začalo to podobně: A tým se ve tře-
tím kole utkal s B týmem, kde Áčko 
po velkém boji zvítězilo a získalo 
důležité tři body. Věděl jsem, že to je 
důležité vyhrát, protože utkání bylo 
dlouho vyrovnané, ale zkušenější 
borci zvítězili. Dále jsme dokázali 
porazit všechny ostatní soupeře a do-
kráčeli jsme si pro zlaté medaile. 
Ovšem to nebylo to jediné fantastické 
vítězství, B tým dokázal v posledním 
kole zničit Vlašim a skončili na dru-
hém místě!! Neuvěřitelný výsledek, 
který nečekal nikdo. Ovšem to není 
vše, C tým uzavřel top5, takže Říčany 

mají vážně tři silné celky. Je to krásná 
odměna za práci dětí, trenérů.
Družstvo tvoří 6 hráčů a musí  mít 
mezi sebou jednu dívku a jednoho 
hráče do 9 let. Děti musí být navíc 
registrované. Hrálo se  na digitálních 
hodinách tempem 2 x 20 minut + bo-
nifikace 10 vteřin na tah. Celkem 7 kol.
Domácí KŠ Říčany 1925 vyslalo 
do boje dokonce 6 družstev, což jasně 
demonstruje, jaká starostlivost o mlá-
dež v našem klubu již řadu let funguje. 
Celkové pořadí:  1. KŠ Říčany 1925 
„A“ 2. KŠ Říčany 1925 „B“,  3. ŠK  
Řevnice,  4. Spartak Vlašim  5. KŠ 
Říčany „C“,  6. Jawa Brodce KDJS 
Sedlčany, 7 Sokol Buštěhrad, 8. So-
kol Brandýs n/L,. 9. Kralupy n/Vl., 
10.ŠK Dobrovice, 11.Baník Příbram,  
12. ŠK Milovice,  13. Sokol Mšeno, 
14. TJ Jince, 15. Sokol Bakov nad 
Jizerou, 16. Buštěhrad B, 17. KŠ Ří-
čany „D“, 18. ŠK Zdice, 19. Kavalier 
Sázava, 20. ŠK Řevnice B 21. Kame-
nice, 22. KDJS Sedlčany, 23. Sokol 
Buštěhrad „C“ 24.  KŠ Říčany 1925 
E , 25. Říčany 1925 F. 26. Lvi Úvaly

Úspěšná sestava našeho A družstva 
od první šachovnice:  Němeček L.  
3,5 bodu , Mačok M. 5,5  Hampl 
D. 6, Bartoš V. 7,  Pastrnková K. 4, 
Šmolík J. 4,5 
Sestava B družstva od první šachov-
nice: Němeček P. 3,5, Zemen P. 4, 
Jiroušek Š. 4,5, Mandát K. 4,  Prav-
dová T., 4 , Němec J. 6 

Stanislav Stárek

Pressler krajským 
vícemistrem
Krajský přebor nejmladších do 8 let  se 
hrál v Kamenici 30. 4. Každým rokem 
hraje tento turnaj více a více dětí a letos 
se sešlo na startu 47 hráčů a hráček. 
A Říčany byly vidět. Krajským vice-
mistrem se stal Tobiáš Pressler, který 
skončil druhý jen na pomocné hodno-
cení za vítězným Sedmihradským z Če-
lákovic. Veronika Myšková získala 
v soutěži dívek bronzovou medaili.  
O týden později se hrálo v Mostu M ČR 
do 8 let. Účast 96 chlapců a 31 dívek je 
velmi překvapivá, potěšující a rekord-
ní.. Naše úspěšné děti z KP nastoupi-
ly do dvoudenního M ČR. Nejúspěš-
nějším se stal Davida Kudrna, který 
skončil na výborném 20. místě a zúročil 
tak i loňské zkušenosti. Krajský vicemis-
tr Tobiáš Pressler skončil na 37. místě. 
Jáchym Němec na 47. místě a Václav 
Mráz na 71. místě. Jedinou zástupkyní 
v dívčí soutěži byla Veronika Myšková, 
která obsadila pěkné 14. místo.

Jaroslav ŘíhaFoto a družstvo (Karel Jukl)

Foto B družstvo (Karel Jukl)

70 texty.kuryr@ricany.cz



ze sportu

DATuM ČAS SPORT A KATegORIe PROgRAM MíSTO

4.6. 9.00 - 18.00. rugby Old Boys turnaj Staropražská šunka stadion rugby Říčany

9.30. kopaná st.žáci Mělník fotbalový stadion Říčany

11.15. kopaná ml.žáci Mělník fotbalový stadion Říčany

5.6. 10.00. rugby  U 12 turnaj stadion rugby Říčany

10.15. kopana KP dorost A st. Říčany - Kunice fotbalový stadion Říčany

12.30. kopaná KP dorost A ml. Říčany - Kunice fotbalový stadion Říčany

14.00. žena Elite turnaj stadion rugby Říčany

11.6. 17.00 kopaná muži A  Radošovice - Struhařov  fotbalový stadion Radošovice

17.00. kopaná muži A  Říčany - Zruč nad Sázavou fotbalový stadion Říčany

12.6. 10.15. kopaná dorost Radošovice - Prčice fotbalový stadion Radošovice

12.30. kopaná ml.žáci Radošovice - Klecany fotbalový stadion Radošovice

17.00 kopaná muži B Říčany - Křenice fotbalový stadion Říčany

18.6. 9.30. kopaná muži B Říčany - Rakovník fotbalový stadion Říčany

Kalendář vybraných sportovních akcí v Říčanech – červen 2016

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

elévové modří
Kluci nastoupili na své soupeře vel-
mi odhodlaně, občas ale narazili 
na protivníka, který byl nad jejich 
síly. Postupně bylo vidět, jak o sobě 
kluci čím dál víc vědí a jejich výkon 
jednoznačně gradoval. To může být 
dobrým odrazovým můstkem pro 
příští sezónu, kdy jádro tohoto týmu 
převezme štafetu po letos tak úspěš-
ných klucích ročníku 2005, kteří se 
posunou do mladších žáků.
Základní skupina: FBK Tábor 1:8, 
Troopers Moravany 1:6, DDM Kap-
lice černí 6:2, Došwich Milevsko 
1:7, Meťák Tygři 0:6, UHC Linz 5:2, 
DDM Kaplice G13 2:3
Skupina o 9-13. místo: Meťák Lvi 6:2, 
Meťák Black 11:0, celkově 9. místo

elévové bílí
Bílí se od začátku netajili nejvyššími 
ambicemi, vždyť jaká jiná motivace 
po loňském stříbře se nabízela? V zá-
kladní skupině B je potrápili hlavně 
soupeři z Kaplice, kdy kluci dlouho 
nemohli gólově odskočit a rozhod-
nutí přišlo až v závěru - 4:1. Společně 
s nimi nakonec postoupili do skupiny 
o 1-4. místo. Tam je čekal velmi ne-
příjemný a místy za hranicí pravidel 

hrající soupeř z Milevska, který vedl 
už 3:2, ale Mára S.  asi minutu a půl 
před koncem s přehledem proměnil 
nařízené trestné střílení a udržel tak 
naděje na celkové vítězství. K tomu 
kluci s ohledem na ostatní výsledky 
potřebovali v posledním utkání vy-
hrát nad vítězi skupiny A, Troopers 
Moravany o 3 branky. Moravští kluci, 
šikovní s florbalkou, ale místy hodně 
hrající na sebe, od začátku zaostáva-
li v nasazení a naši kluci je dostávali  
pod tlak. Konečné skóre jednoznačné 
6:0. Skvělý kolektivní výkon podtr-
žený vůlí a bojovností a naprosto za-
sloužené vítězství na turnaji.
Základní skupina : FBK Strakonice 
9:1, FBC Jindřichův Hradec 8:1, Me-
ťák Lvi 8:1, Meťák Black 13:0, Meťák 

G13 3:2, UHC Linz G13 5:1, DDM 
Kaplice červení 4:1
Skupina o 1-4. místo : Došwich Mi-
levsko 3:3, Troopers Moravany 6:0, 
celkově 1. místo
Sobotní odpoledne jsme si zpest-
řili výletem na Kleť, kde jsme měli 
mimořádnou prohlídku místní 
hvězdárny a dozvěděli jsme se 
spoustu zajímavých informací. Uby-
tovaní jsme byli v krásném penzionu 
v Šindlových Dvorech u rybníka, 
a protože bylo nádherné počasí, 
kulisa neměla daleko do klasických 
českých pohádek.

Pozvánka na den 
florbalu v Pacově
18.6. 2016 bude na novém multi-
funkčním hřišti v Pacově den věno-
vaný říčanskému florbalu. Postupně 
budeme hrát přátelská utkání našich 
nejmenších až po muže. Mezitím 
nebude nouze o jinou zábavu, vy-
zkoušení si florbalových dovedností, 
utkání rodičů a občerstvení. Přijďte se 
podívat, vyzkoušet si florbal a hlavně 
zpříjemnit  si sportem víkend. Přejme 
si jen pěkné počasí. Více na www.fb-
cricany.cz.
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billiard – hockey 
šprtec 
V sobotu 20. 2. 2016 hráli nováčci le-
tošní sezóny opět v Praze na ZŠ U Ro-
háčových kasáren. Ve složení Matěj 
Holeček, Vojtěch Mátl a Václav Kořen 
reprezentovali ZŠ Bezručova, Říčany 
v Lize škol v kategorii Billiard-hockey 
šprtec. Proti zkušenějším soupeřům 
měli bohužel malé šance k postupu 
do dalšího kola, přesto šli do zápasů 
s velkým nasazením.  V pěti kolech se 
utkali s týmy z Vršovic, Peček a Luště-
nic. Z týmu si vedl nejlépe Matěj, který 
vybojoval výhru a remízu a nastřílel 
celkem 32 gólů. Celkově skončil tým 
říčanské základní školy na 6. místě. 
Zvítězil tým ZŠ Pečky. 

Letos měli fanoušci stolních hokejů 
možnost po osmileté odmlce zažít at-
mosféru mistrovství světa ve stolních 
hokejích v ČR. Od čtvrtka 14. 4. 2016 
do neděle 17. 4. 2016 hostilo mostecké 
Středisko volného času čtvrté mistrov-
ství světa ve stolních hokejích. Na dvě 
stovky hráčů a hráček se při něm utka-
ly o tituly ve třech různých formách 
této hry – v billiard-hockeyi šprtci, 
v air-hockeyi a v táhlovém hokeji Che-
moplast. Tuto akci organizačně zajistil 
Billiard-hockey club Most ve spolu-
práci se Střediskem volného času 
Most. Do bojů o tituly v kategorii bil-
liard-hockey šprtec i říčanská hráčka 
Petra Mátlová. Výsledek mistrovského 
turnaje byl opět otevřený až do samé-
ho konce, kdy o konečném umístění 
rozhodoval poslední zápas. Petra sice 

naplno využila zkušeností z předcho-
zích sezón, avšak v posledním zápase 
se jí nedařilo a umístila se na 3. místě 
za lépe hrajícími soupeřkami Petrou 
Zajíčkovou (1. místo) a Marcelou Ka-
brdovou (2. místo). I přes nepovedený 
závěr je 3. místo velkým úspěchem.
Další šprtcové akce, informace 
o kroužku, výsledky apod. naleznete 
na stránkách: http://bhc-radosovice.
webnode.cz .

Petra Mátlová, Jakub Hasil

Duben a květen pro tanečníky studia 
DANCE EB je a byl zatím nejúspěš-
nějším obdobím. Nejstarší tým cheer-
leaders (15+) letos po třetí tančil v O2 
aréně na Superfinále florbalu ČR, kde 
slečny byly vyhledávaným programem 
celého dne. Můžete s nimi najít mno-
ho krásných videí a fotek, například 
ve spolupráci s Českým olympijským 
týmem. Oba týmy dětí cheerleaders 
z regionální soutěže postoupily na mis-

trovství Čech, které se konalo 15.5. Tak-
též sóla a duo pom pom. Týmy street 
dance na dubnových soustěžích získaly 
4 zlatá umístění a 3 stříbrná. Velmi 
vydařená první stepařská soutěž pro 
týmy z celé ČR, kterou studio pořádalo, 
byla třešínkou na dortu. 
Napilno mají také naše hostesky, které 
téměř 7 dní v týdnu jezdí na nejlepší 
akce a koncerty v Praze a celé ČR. Nově 
spolupracujeme s FAJN rádiem, tuto 
spolupráci si slečny nemohou vyna-
chválit! Jsou všude, kde to žije, práce 
s mladými lidmi, celebritami aj. 
Chcete být součástí tanečníků studia 

DANCE EB nebo hostesek? Chce-
te užívat letní volné chvíle naplno 
a mít nespočet krásných zážitků? 
Jsme stále online na Facebooku nebo 
web www.danceeb.cz. 
Tereza Broukalová, Studio DANCE EB

Když se daří, tak se daří. A díky za to!

Minulý měsíc 
jsme vás infor-
movali o medailo-
vých umístěních 
našich párů. I ten-
to měsíc tomu 

nebylo jinak. Jan a Pavla Beránkovi si 
poslední dubnový den dovezli bron-
zovou medaili ze seniorské taneční 
ligy. Ze stejné soutěže, která se konala 
v Radimi u Kolína, si v kategorii C-LAT 
vytančil pár Petr Tlustý a Šárka Spáči-
lová 3. místo. O den později na pražské 
soutěži sice na medaile nestačili, vytan-
čili si pouze pomyslnou bramborovou, 

ale 4. místo i tak stačilo na zisk vyšší 
třídy B. Na soutěž do Prahy vyrazil i náš 
další pár – Jiří a Jana Tomkovi, kteří 
nakonec obsadili 2. místo v kategorii 
SEN-E-LAT. Naším dalším úspěš-
ným párem byl Tomáš Rychta s Lucií 
Doležalovou. 24. dubna si na soutěži 
v Nymburce, kterou pořádal taneční 
klub Marendi, vytančili v kategorii E-
-LAT 3. místo. O týden později, na sou-
těži v Holešovicích, skončili ještě lépe 
a to na místě druhém. Na soutěže vyjely 
i nové páry. Filip Thein s Marií Formán-
kovou v Nymburce na své první soutěži 
skončili na 6. místě. O 2 týdny později 

si výrazně polepšili a podařilo se jim 
probojovat na bronzovou příčku. Dal-
ším nováčkem v soutěžním tancování 
je pár Petr Fiřt se Sofií Epsteinovou. Ti 
na své první soutěži skončili na 10. mís-
tě. O týden později se již protancovali 
na bramborovou pozici. Náš nejmenší 
pár Tomáš Holík s Františkou Haškov-
covou měli na soutěži v Praze smůlu 
a do finále se neprobojovali o jedno 
místo, skončili pátí. Tolik k soutěžím. 
Naše taneční sezóna se pomalu chýlí 
ke konci a jak je zvykem, zakončíme ji 
již tradiční taneční akademií. Pro info 
sledujte facebookové stránky Fuego 
Říčany. Těšíme se na vás.

Vaše Fuego

Ve Fuegu to cinká cennými kovy

ze sportu
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Turnaj minivolejbalu
Není tomu dlouho co jsme vás 
v Kurýru informovali o rozrůsta-
jícím se volejbalovém klubu v ZŠ 
U Říčanského lesa a o návštěvě 
volejbalisty Matěje Prajzlera, který 
k nám přijel ze švýcarského volejba-
lového klubu VBC Einsiedel. Máme 

tu další měsíc a další volejbalovou událost, týkající se ten-
tokrát těch nejmenších dětí. A to turnaj v minivolejbale. 
Děti volejbalového oddílu SC SPIRIT ŘÍČANY se účastnily 
turnaje v minivolejbalu v nedalekých Čerčanech, odkud si 
přivezly úžasné zážitky, řadu vítězství a i něco na zub. Každý 
z nás dobře zná volejbal, ale co je to vlastně minivolejbal? 
Na rozdíl od jiných sportů je volejbal pro děti náročný 
zejména na techniku, která sice pomůže dětem v jejich 
dlouhodobém rozvoji, ale chvilku trvá, než se děti naučí 
správně odbíjet a pracovat s míčem. K tomu jim právě 
pomáhají speciální pravidla minivolejbalu, resp. Mini-
volejbalu v barvách. Minivolejbal není hrou volejbalu 
s menším míčem a není ani hrou vytvořenou pro trpaslíky 
čekající na Sněhurku. Spíše se jedná o speciálně uprave-
ná pravidla volejbalu pro děti, které se díky změně těchto 
pravidel mohou lépe rozvíjet, mohou soutěžit, a to vše ne-
násilnou formou, která je velice baví.  Děti jsou rozděle-
ny podle věku do různých kategorií jako žlutý, oranžový, 
červený, zelený, či modrý minivolejbal. Každá barva má 
vlastní pravidla, která se liší počtem hrajících dětí, způso-

bem hraní, či např. velikostí hřiště. Například žlutý mini-
volejbal je určen pro ty nejmenší děti, které hrají na malém 
hřišti pouze ve dvojici a mohou míč chytat. U ostatních 
barev postupně herní náročnost stoupá a přechází z ne-
plynulého odbíjení na prstové odbíjení a následně na běž-
né odbíjení, které všichni dobře známe. Naši malí repre-
zentanti v Čerčanech soutěžili hned ve dvou kategoriích, 
a to ve žlutém a oranžovém minivolejbalu. A rozhodně se 
neztratili. Řadu kol vyhráli a mohli tak odjíždět zpět do Ří-
čan s dobrým pocitem a skvělým herním zážitkem. Dvoji-
ce našich závodnic ve složení Vendula Třeštíková a Adéla 
Příkáská dokonce vyhrála celou kategorii oranžového mi-
nivolejbalu. Nadšení dětí i rodičů z této akce přesvědčila 
vedení klubu SC SPIRIT ŘÍČANY k uspořádání podobné-
ho turnaje přímo v našem městě, a to ještě před koncem 
tohoto školního roku. Máme se tedy na co těšit. 

Filip Miler

ze sportu

Kamiwaza cup 2016  
– turnaj karate 
Po několika sportovních turnajích karate, které v nedávné 
době proběhly v Říčanech, se naše reprezentace říčanských 
karatistů vydala na soutěž do nedaleké Prahy, a to na tradič-
ní turnaj Kamiwaza cup 2016. Tato soutěž patří k největším 
turnajům svého druhu v ČR. Naši závodníci soutěžili v kon-
kurenci dětí, které startovaly v 447 individuál-
ních startech. O velikosti akce svědčí také ná-
vštěvnost, která činila více než 1000 osob. I tak se 
však naši říčanští karatisté neztratili, ba naopak. 
Děti z našeho města přivezly celkem 12 medailí, 
a to včetně těch nejcennějších zlatých kovů. 
Cílem celé akce je zejména motivace dětí, pod-
pora jejich chuti ke sportu a sbírání závodních 
zkušeností v karate, které v budoucnu jistě zužitkují např. 
na mezinárodních soutěžích. Na turnaji již tradičně roz-
hodovali bývalí, či současní velmi úspěšní závodníci, kteří 
mají zkušenosti nejen z reprezentace ČR, ale také z mezi-
národních turnajů a největších světových akcí karate. 
Na turnaji karate není příliš běžné, že by děti dostávaly dárky 
za účast. To však na Kamiwaza cupu neplatí. Díky sponzo-
rům a partnerům akce dostaly všechny děti nejen účastnické 
diplomy, ale také mnoho drobných dárků, které je jistě po-
těšily. Pochopitelně ani medailisté neodjížděli s prázdnou. 

Získali originální medaile, diplomy 
a mnoho dalších cen. 
Děti soutěžily ve třech disciplínách, 
a to: techniky, kata a kumite. Ve všech 
těchto disciplínách byly naše říčan-

ské děti velmi dobře vidět a hrdě reprezentovaly Říčany. Při 
hodnocení turnaje se všichni trenéři klubu shodli, že se naše 
děti stále zlepšují a zdokonalují, což je velmi pozitivní příslib 
do budoucna. Dalším příslibem rozvoje říčanského karate 
do budoucna je také fakt, že probíhající tréninky v ZŠ u Ří-
čanského lesa jsou tradičně obsazené a zájem říčanských 
rodičů o karate každým rokem značně roste. 
Nyní se děti mohou těšit na blížící se jarní soustředění 
a poté letní soustředění a příměstský tábor karate. 

Filip Miler, www.spirit-sport.cz
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ze sportu
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Honzo, ragby hraješ devět let, chtěl bys ho za devět let ještě 
hrát? A proč? Čím tě ragby nejvíc baví? 
V ragby chci pořád pokračovat i nadále. Rozhodně ne-
mám v plánu končit s tímto sportem. Jeden z důvodů, proč 
nechci končit, je i můj cíl, který je se dostat do francouzské 
Pro D2 nebo nejlépe do Top14 jako Miroslav Němeček, 
který je také ze Říčan. Ragby mě baví férovostí a respek-
tem k rozhodčímu, soupeřovi i k trenérům a spoluhráčům, 
ale i dramatičností. Ragby mám rád i z důvodu, že v týmu 
máme výbornou partu kluků, se kterými si pomáháme jak 
na hřišti, tak i mimo hřiště a doufám, že to bude i nadále.

Dá se ragby zvládat se školou v sedmé třídě? A myslíš, že to 
půjde i později a hlavně až budeš studovat? 
Ragby a škola se v sedmé třídě zatím dá zvládat. Velká vý-
hoda je, že mám školu v Říčanech, takže vše stíhám dobře. 
Ragby mě velmi  baví a myslím, že v budoucnu to se školou 
budu zvládat stejně dobře jako teď.

Jaký jste tým na hřišti, jaká jste parta kluků po zápase? 
Chodíte na extraligu na áčko se dívat, jak hraje?
Tým na hřišti jsme opravdu velmi sehraný. Vždy každý 
z kluků se snaží pracovat na maximu pro tým. Po vítězném 

Čarodějnický víkend hostilo Brno 
rej dětí v obou brněnských klubech 
na dvou vyvedených ragbyových turna-
jích s mezinárodní účastí. Na Dragon 
se sjely kategorie U14 a U12 na devate-
náctý ročník tradičního Dragon Cupu, 

zatímco Bystrc se ujala dobré myšlenky uspořádat ve stej-
ném termínu turnaj pro mladší kategorie a připravila 
skvělý turnaj pro U10, U8 a U6. Většina klubů tak využila 
možnosti vyjet se všemi svými týmy žáků a přípravek k po-
měření sil s moravskými kluby přímo na moravských po-
lích, navíc sehrát i zápasy s mužstvy z Rakouska, Maďar-
ska a Slovenska. Všechny kategorie ale nakonec vítězně 
ovládly Říčany. Rugby Club Mountfield Říčany vyhrál 
jak obě kategorie na Dragon Cupu, tak i také na Bystrci 
v U10, kde dokonce se třemi týmy skončil na prvních 
třech místech. Dvě nejmladší kategorie pořadí dětí ne-

Čarodějnice v brně patřily Říčanům

Rozhovor s talentovaným ragbistou 
Honzou Frintou
Jan Frinta, ragbista
Věk: 13 let
škola: Masarykovo Klasické Gymnázium 
Říčany, sekunda B.
Klub: Rugby Club Mountfield Říčany
hráč: #15 / zadák
Úspěchy: 3x Mistr ČR, 2x vítězství turnaje Mantova (ITA), 2. a 2x3. 
místo turnaje Mogliano (ITA), 3.místo turnaje Grenoble (FRA), 
3x1.místo mezinárodního turnaje PyRF, 2x1.místo mezinárodního 
turnaje Dragon Cup, nejlepší hráč Dragon Cupu 2016
Záliby: ragby, plavání, kolo

Starší žáci s pohárem za vítězství na dragon cupu 2016, který předával 
prezident rc dragon Brno Jiří Valášek (vlevo)
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zápase si dáme klasický pokřik Říčan “Hrom tě vem”, pak 
jdeme do šaten a slavíme. Mimo hřiště chodíme spolu s Lá-
ďou Radou, Jirkou Šimečkem, Davidem Maškem a Matě-
jem Formánkem na jednu školu a do stejné třídy, takže se 
známe opravdu dobře. Těchto skvělých výsledků (jako je 
např. vítězství v Brně) bychom ovšem nedosáhli bez tre-
nérů Honzy „Seldy“ Selixe, Vladimíra „Hracha“ Jelínka 
a Pavla Frinty. S kluky z týmu chodíme fandit na zápasy na-
šeho „Áčka“, abychom je podpořili v cestě za titulem.

vyhlašovaly. Navíc nejlepším hráčem Dragon Cupu byl 
vyhlášen Honza Frinta. 

Mediální komise RC Mountfield Říčany 
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co se děje v kultuře

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 

V oddělení pro dospělé budeme mít 
v červenci a srpnu otevřeno od pondělí 
do pátku od 8.30 do 18 hodin, kro-

mě dvou týdnů od 25. července do 7. 
srpna, kdy bude otevřeno jen v úterý 
a ve čtvrtek, rovněž od 8.30 do 18.

V oddělení pro děti bude celé prázd-
niny otevřeno v pondělí a ve středu, 
vždy od 8.30 do 18 hodin.

Podívejte se na fotografie z vernisáže 7. 5. 2016 k zahájení festivalu amatérsky tvořících výtvarníků. 
Tento festival se koná každý rok již po deváté v galerii Kotelna.

Petr Gruber, Mokře
Od 3. června 2016 představí v Galerii 
Kotelna své nové obrazy současný kra-
jinář Petr Gruber (1989). Ve své tvorbě 
vychází z hlubokého osobního proží-
vání a zrcadlení pocitů skrze krajinu. 
Jeho nová plátna spojuje téma vodní-
ho elementu v krajině. Mokro nachází 
v podobě mokřadu, jindy ve vodou na-
syceném lese, jemné vzdušné vlhkosti 
jarního tání, ve zbytcích sněhu. Díky 

citlivému procesu abstrahování se 
konkrétní místa stávají osobou malíře 
nezatíženým prostorem a divákovi tak 
poskytují nejen vizuální zážitek, ale 
i dějiště pro jeho vlastní prožitky a po-
žitky. Petr Gruber studoval na Akade-
mii výtvarných umění v Praze. 

Lucie Šiklová

Výše uvedená otevírací doba platí do konce června. 
rádi bychom již nyní, s předstihem, informovali, jak budeme mít 
otevřeno o prázdninách. Omezení provozu bude relativně malé, v žádném 
prázdninovém týdnu nebude knihovna po celou dobu zavřená. 



co se děje v kultuře

Otevírací doba během výstav:
pondělí - čtvrtek  14:00 - 18:00
pátek zavřeno
sobota a neděle  13:00 - 18:00

Dopolední vstup pro školy, 
skupiny i jednotlivce je nutno 
rozervovat.

Rýdlova 271/14; tel.: 323 603 161           www.ricany.cz/muzeum

Výstava 
SPOLeČeNSKý ŽIVOT 
HMyZU
od 20. dubna do 14. srpna
Tušili jste, že sameček mouchy krou-
žilky své partnerce nosí dárky a ta ho 
pak náležitě odmění? Nebo že děl-
nice včely medonosné během svého 
života vystřídají povolání uklízečky, 
chůvy nebo stavitelky? Přijďte se 
dozvědět zajímavosti ze společnos-
tí mravenců, včel, sršňů, čmeláků 
a dalšího hmyzu.  
Prohlédněte si živé exempláře – ob-
rovské šváby, kteří se pravidelně 
„svlékají“ a připomínají pak průsvit-
né trilobity, barevné strašilky objeve-
né teprve před 10 lety, chrousty nebo 
zlatohlávky. Unikátně můžete pozo-
rovat vývoj lišaje smrtihlava – barevné 
housenky se nám zakuklily a čekáme, 
až přijde čas, kdy z nich vyletí dospělý 
lišaj. Vývoj pro vás fotografujeme. 
Návštěvu výstavy spojte s prohlídkou 
přilehlé zahrady. Najdete zde čmelín, 
na interaktivním panelu si vyzkoušíte, 
jak vidí včela a další živočichové. Vy-
lezte na strom a v hnízdě si prohlédně-
te věrné repliky vajíček různých druhů 
ptáků, napumpujte vodu do připrave-
ných koryt a zatím, co si děti budou 
hrát, můžete studovat, jak využít deš-
ťovou vodu v zahradě.

sobota 18. června od 14 do 17 hodin
Zajímá vás, co se asi děje uvnitř mra-
veniště? Fascinuje vás tvarová rozma-
nitost strašilek a dokonalá maskovací 
taktika kudlanky? Chov hmyzu doma 
umožňuje dlo uhodobě pozorovat jeho 
životní projevy, vzhledem k nízkým 
nárokům některých druhů je vhod-
ný i pro starší děti. Přijďte se poradit 
s Václavem Skoupým, který má dlou-

holeté praktické zkušenosti s chovem 
hmyzu. Prohlédnout a zakoupit si 
budete moci více druhů kudlanek, 
mravenců, strašilek a švábů, formi-
kária pro chov mravenců, insektária 
na chov kudlanek, nebo strašilek. 
Dle počasí bude probíhat v zahradě 
nebo v muzeu. 
Vstup na akci je v ceně vstupenky 
na výstavu Společenský život hmyzu.

sobota 11. června od 14:00 do 17:00 
Kde: Didaktické centrum geologie 
Muzea Říčany u 1. ZŠ na Masary-
kově náměstí

Proč bych měl/a na své zahradě 
chtít včelky samotářky a čmelá-
ky? Opravdu tyhle včelky štípou 
a čmeláci koušou? Proč opylující 
hmyz z přírody mizí a jak mu můžu 
pomoci na své zahradě? 
Přijďte se dozvědět, jak opravdu 
žijí čmeláci a včelky samotářky. 
Ukážeme si různé typy domků 
pro samotářské včely a domeček 
pro čmeláky s ochrannou klapkou 
proti parazitujícím zavíječům. Do-
zvíte se, jaké rostliny vysázet, aby 

měli čmeláci a včelky u vás po celý 
rok dostatek potravy. 
Pro děti budou připravené hry 
a úkoly, mohou zkusit odchytit 
hmyz do sítěk a pozorovat je pod 
lupou, zahrát si na čmeláky a opy-
lovat květiny v geoparku nebo si 
sestavit miniaturní včelí domek.
Program povede Mgr. Kateřina 
Čiháková. 
Při prohlídce geoparku můžete vy-
užít paleontologické naleziště, rý-
žování granátů a výklad průvodce.
Vstup: 40 Kč, děti, studenti a důchod-
ci 20 Kč, rodinné vstupné 100 Kč
Program podpořil Středočeský 
kraj. Akci pořádáme v rámci Dne 
otevřených zahrad.

Didaktické centrum geologie:  
Čmeláci a včelky samotářky

Doprovodný program k výstavě: Prodejní výstava exotického hmyzu

77



Výměnný bazar rostlin
sobota 11. června od 14:00 do 17:00 
Kde: Didaktické centrum geologie 
Muzea Říčany u 1. ZŠ na Masaryko-
vě náměstí
Máte na zahradě květiny, které musí-
te vzhledem k prostoru omezovat a je 
vám líto je vyhodit? Přineste je na vý-
měnný bazar. Potěšíte někoho, kdo si 
právě takovou rostlinku na zahradu 
přeje a zároveň si vyberete nové kytič-
ky, kterými obohatíte svou zahradu. 

Kolik rostlin přinesete, tolik si může-
te odnést. 
Rostliny noste v hrnkách (květiná-
čích), zakořeněné nebo s dostateč-
ným balem, aby bylo zaručeno jejich 
přežití. Přijímáme pouze zahradní 
rostliny, ne plané druhy, nenoste 
vzrostlé stromy a keře.  Rostliny, kte-
ré si nikdo nevybere, nabídneme ří-
čanským školám a školkám nebo za-
sadíme v některé z muzejních zahrad.
Vstup je zahrnutý v ceně vstupného 
do DCG

co se děje v kultuře

VÝZVA PRO VOLNOČASOVÉ A SPORTOVNí ORgANIZACe: 

Účastněte se Týdne volného času 
a sportu | 4. – 9. září

Přihlášky organizací přijímáme do konce června!
Město Říčany a Muzeum Říčany pořádá v září další ročník Týdne volného času a sportu. Týden zahájíme Veletrhem volného 
času a sportu na Městských slavnostech v neděli 4. září, kde říčanské organizace představí svou činnost ve stánku nebo 
vystoupením na pódiu v průběhu programu. 
Po  celý  týden  pak  budou  probíhat  ukázkové  aktivity  a  akce  pro  veřejnost  zdarma.  Nabídka  aktivit  bude  zveřejněna 
ve speciální zářijové příloze Kurýra „Volný čas a sport v Říčanech“. Organizace, které se týdne zúčastní, dostanou 
příležitost v příloze zdarma prezentovat svou činnost.  
Podrobné informace a přihlášky na edita.jezkova@muzeum.ricany.cz, tel: 323 603 161.

Hledá se drobné 
zemědělské 
nářadí pro 
muzejní 
expozici
Hledáme drobné historické 
zemědělské nářadí a vybavení 
– zejména cepy, hrábě, vidle, 
proutěné koše, chomouty, jha, 
kosiště (zejména ke kose hra-
bici), ale i jakékoli další před-
měty zemědělského či obecně 
etnografického charakteru. 
Předměty se stanou součástí 
venkovní expozice „Dvorek“ 
naproti hlavní budově muzea 
v Rýdlově ulici. 
Případní dárci nechť, prosím, 
kontaktují historika Muzea Ří-
čany Martina Hůrku (telefon  
604 237 175).

Město Říčany bývalo za Rakouska-
-Uherska regionálním centrem – při-
spívala k tomu železnice, sídlo okres-
ního soudu, krátce i okresního úřadu, 
tři peněžní ústavy, pošta, řada živností 
a krámků.  Již tehdy zde žila a usazova-
la se početná vrstva inteligence. Jedna-
lo se nejen o státní úředníky, poštovní 
nebo železniční zaměstnance, ale také 
o učitele, lékaře, advokáty a studenty. 
Ti všichni spoluvytvářeli nový životní 
styl, vznikaly kulturní a tělovýchovné 
spolky. K jednotlivým profesím nále-
želo i řádné oblečení, často stejnokroj 
– ať již služební, užívaný při každoden-
ním výkonu povolání nebo slavnostní, 
opatrovaný pro slavnostní příležitosti 
(výročí, oborové slavnosti apod.).
Nedílnou součástí těchto stejnokrojů 
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Martin Hůrka

Ze SbíreK MUZeA
Klobouky a čepice
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06 červen
PRogRam 2016

Láska je Láska
 St 15 / 06 / 2016 – 19.00
   Letní konceRt kytaRového kuRzu Jiřího  
   BaRdy a SBoRu BaRdáček.  

HOT sIsTers
 St 08 / 06 / 2016 – 20.00
   Swingové vokáLní tRio  
   S doPRovodnou kaPeLou.  

U2 // Desire  
+ Green Day PraGUe iDiots revival Praha 
– Koncert dvou revivalových velikánů
 unikátní spolupráci dvou celosvětově uznávaných kapel u2 a green day 
zopakují na říčanském pódiu dva jejich nejúspěšnější české revivaly. Během 
jednoho večera diváci uvidí a uslyší koncertní vystoupení u2 desire Revival Bandu 
a green day Prague idiots Revivalu. u2 desire Revival Band baví české publikum 
už více než 14 let. odehrál společný koncert třeba s německým Scootrem, českými 
čechomor, kryštof, wohnout, chinasky, katapult, Ready kirken, slovenskými  
no name… Své místo si ale našel i v programu řady evropských hudebních 
festivalů. tito ostřílení muzikanti kladou při svých koncertech důraz jak na hudební  
preciznost, tak i na vizuální stránku a pódiovou show, která k irským u2 
neodmyslitelně patří. green day Prague idiots Revival slibuje dávku energie  
každému návštěvníkovi během autentické a osobité koncertní show. Projekt vznikl  
v roce 2012 spojením čtyř zkušených muzikantů z žánrově i lidsky spřátelených 
hudebních uskupení. od té doby odehráli řadu koncertů na českých a zahraničních  
pódiích. 

hot sisters 
– swingové vokální trio s doprovodnou kapelou
 hot SiSteRS je originální dívčí vokální trio s  doprovodnými muzikanty, 
zaměřené na swing. nebojí se zabloudit do více než sto let starých vod či vás 
okouzlit První republikou, zároveň ale dokáže jít s dobou a zakomponovat  
do své hudby moderní prvky jako např. beatbox nebo udělat vtipný, do swingu laděný 
cover světových hitů. hot Sisters vás zkrátka nenechají chladnými! v jejich repertoiru 
se objevují převážně vlastní aranže evergreenů a mnoho autorských skladeb  
s velice vtipnými českými texty, které dívky čerpají od své babičky věry chrbolkové, 
dcery významného swingového pianisty antonína kudrny. toto generační spojení 
vytváří zábavu pro všechny věkové skupiny a dokáže pobavit jak na čaji o páté,  
tak i na pozdní taneční zábavě.

hot SiSteRS jsou živým důkazem toho, že swing stále žije. Pokud doma nemáte 
gramofon, přijďte si je poslechnout! Samozřejmě si můžete i zatancovat! hot 
SiSteRS jsou zárukou radosti z rytmických a melodických skvostů doby, kdy jazz 
byl ještě mladý. 

Složení hot Sisters: 

Doris lamošová je skladatelka, hudební aranžérka a zpěvačka, vystudovala skladbu 
na konzervatoři Jaroslava Ježka u profesora milana Svobody. zajímá se jak o hudbu 
klasickou, tak i o populární žánry. největší inspiraci čerpá z jazzových nahrávek 
dvacátých let minulého století nebo šansonů z různých koutů světa. 

alice Bauer Po maturitě na gymnáziu studovala souběžně s FFuk klavír  
na konzervatoři Jaroslava Ježka. kromě swingového vokálního tria hot SiSteRS, 
zpívá s jazzovým a-cappella sextetem Skety, dále spolupracuje s Janem kořínkem 
(deska „our kind of Blues”) a swingovým Sextetem Jiřího Polydora, originálním 
pražským synkopickým orchestrem (oPSo). S okamžitým Filmovým orchestrem 
(oFo) svého bratra varhana působí od jeho počátků. nazpívala s ním řadu filmových 
skladeb, např. árii do goyových přízraků miloše Formana. 

sophia lamoš – studentka mezinárodní konzervatoře Praha. vystupuje  
v pražských hudebních klubech a na hudebních festivalech po celé republice.  
Je členkou kapel hot SiSteRS, mr. elastic, Lady absinthe. Spolupracuje také např. 
s kapelami voila, charlie Slavik Revue a Janem kořínkem. 

trio vystupuje s doprovodnými muzikanty klavír, kontrabas, violinophone. 

ZÁPisy Do taneČnÍCh KUrZŮ v roCe 2016
      Základní kurzy tance a společenského chování budou zahájeny  
v sobotu 10. září  2016 v 17.00 a 20.00 v sále kc Labuť v říčanech. Přihlásit 
se můžete v  kanceláři kc nebo prostřednictvím webových stránek. 
taneční kurzy pro dospělé začínají v pátek 7. října 2016, budou  
se konat vždy jednou za 14 dní. Jsou rozděleny na začátečníky 
a mírně pokročilé od 19.00 a pokročilé od 21.00. všechny kurzy 
povede taneční mistr ing. ivan vít s partnerkou paní Janou vítovou.

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

19.00
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U2 // DesIre +  
Green DaY PraGUe IDIOTs 
revIvaL PraHa
 So 04 / 06 / 2016 – 20.00
   SPoLečný konceRt dvou SkvěLých čeSkých  
   RevivaLových SkuPin.  

HOT sIsTers
 St 08 / 06 / 2016 – 20.00
   Swingové vokáLní tRio  
   S doPRovodnou kaPeLou.  

 KonCert y 

U2 // Desire + Green Day PraGUe 
iDiots revival Praha
So Společný koncert dvou skvělých českých revivalových skupin.

 KonCert y 

4. (nejen) Kytarový KonCert žÁKŮ 
onDŘeje PÁtKa a Mraveniště
Po  Letní koncert žáků ondřeje Pátka letos ve spolupráci s Mraveništěm, kde se 
představí také žáci Miloše hejného (kytata), víti Kopeckého (kytara), ráchel 
skleničkové (klavír). doprovodná kapela: Michal „Kolouch” Daněk – bicí, 
Dalibor „joska” Mucha – basa.

 KonCert y 

hot sisters
St Swingové vokální trio s doprovodnou kapelou.

 sPoleČnos t a ta neC 

PrvnÍ ŘÍČansKÁ veŘejnÁ tanČÍrna
čt Příjemné prostředí, kvalitní taneční hudba. neformální oblečení. Přijďte  
se pobavit, procvičit taneční kroky či odložit zbytečná kila!

 KonCert y 

lÁsKa je lÁsKa
St Letní koncert kytarového kurzu jiřího Bardy a sboru Bardáček.

  ta neC 

taneČnÍ aKaDeMie ZUš ŘÍČany
čt zuŠ říčany.

 KonCert y 

aBsolventsKý KonCert
Po  zuŠ říčany.

 KonCert y 

letnÍ KonCert KlavÍrnÍCh KUrZŮ
St koncert klavírních kurzů adély Donátové.

 KonCert y 

tP Fest
čt i. základní škola říčany. vystoupení pro školy.

 sPoleČnos t a ta neC 

PrvnÍ ŘÍČansKÁ veŘejnÁ tanČÍrna
čt Příjemné prostředí, kvalitní taneční hudba. neformální oblečení. Přijďte  
se pobavit, procvičit taneční kroky či odložit zbytečná kila!

 sPort 

šaChový tUrnaj
Pá

 KonCert y 

tP Fest
Út i. základní škola říčany. vystoupení pro veřejnost.
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těšíme se na vaši návštěvu!
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U2 // DesIre +  
Green DaY PraGUe IDIOTs 
revIvaL PraHa
 So 04 / 06 / 2016 – 20.00
   SPoLečný konceRt dvou SkvěLých čeSkých  
   RevivaLových SkuPin.  

info@kclabut.cz

nejúsPěšnějšÍ seZóna  
KrUhU PŘÁtel hUDBy
 květnovým koncertem souboru Pro arte 
Bohemica skončila sezóna komorních 
koncertů 2015/2016. Po několika letech 
byl opět překonán návštěvnický rekord. 
vzhledem k atraktivnímu programu jsme  
to očekávali, že se však počet abonentů zvýší 
o 40 na celkem 173, nepředpokládal ani 
největší optimista. kromě toho se výrazně 
zvýšil i prodej jednorázových vstupenek  
na jednotlivé koncerty.

 výsledky jsou samozřejmě pro pořadatele 
zavazující. Práce na dramaturgii nového 
ročníku 2016/2017 probíhají, zatím jsou 
domluvena vystoupení mezzosopranistky 
Dagmar Peckové a klavíristy jana simona 
s fenomenálním německým cellistou 
Wolfgangem emanuelem schmidtem.  
S dalšími umělci jednáme. 

  velmi si vážíme také toho, že máme 
velkou skupinu věrných návštěvníků. mnozí 
z nich jsou dlouholetí držitelé abonentních 
vstupenek. Snažíme se zachovat jim jednu  
z výhod – stálé místo v sále. zde bychom 
měli právě na tyto návštěvníky velkou prosbu  
– aby nám závazně potvrdili zájem  
o abonentku na další sezónu (případně 
si ji zakoupili) co nejdříve poté, co bude 
znám definitivní program celého cyklu.  
my se tato místa pro stálé držitele abonentek 
snažíme co nejdéle rezervovat, přitom ale 
zaznamenáváme zájem o tato místa ze strany 
dalších návštěvníků, někdy i prosby typu  
„my je známe, oni to letos určitě chtít nebudou, 
můžete to klidně prodat nám“. organizačně 
někdy stojíme před opravdu obtížným 
rozhodováním. Letos očekáváme tyto tlaky 
ve zvýšené míře, neboť právě zahajovací 
koncert bude velmi atraktivní (19.10. Dagmar 
Pecková).

 těšíme se na vás, překonáme rekord  
v návštěvnosti i letos?

KRUH 
PŘÁTEL 
HUDBY

neBUď laBUť a  zaJdi na kuLtuRu!
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rozhodováním. Letos očekáváme tyto tlaky 
ve zvýšené míře, neboť právě zahajovací 
koncert bude velmi atraktivní (19.10. Dagmar 
Pecková).

 těšíme se na vás, překonáme rekord  
v návštěvnosti i letos?

KRUH 
PŘÁTEL 
HUDBY

neBUď laBUť a  zaJdi na kuLtuRu!



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

co se děje v kultuře

do 14.8. Říčany Společenský život hmyzu – Nahlédnutí do úžasného světa hmyzu 
prostřednictvím fotografií, zajímavých exponátů, modelů i živého hmyzu. 
Muzeum.

od 3.6. Říčany Petr Gruber - Mokře – Výstava současného krajináře v Galerii Kotelna.

4.6. Uhříněves 
Říčany

8.00 
- 9.30      

10.00 - 
12.30

Po-Po-Les – 38. ročník pochodu pohádkovým lesem. Start č. 1 u ZŠ Vachkova 
v uhříněvsi, trasa 12 km. Start č. 2 na koupališti Jureček, trasa 3 km, cíl 
pohádkový les Strašín. Startovné 50 Kč. Doporučujeme přijít do Říčan na start 
později, vyhnete se tak frontám a žádné dítě o nic nepřijde.

4.6. Velké 
Popovice

14.00-
18.00

Dětský den – Dětské soutěže, vystoupení skupiny Flám, jízda na koních, 
výtvarný stan aj. Vstup zdarma, místo konání Na Radosti.

4.6. Vyžlovka 14.00 Vyžlovské léto – Otevření kouupaliště Vyžlovka, akce pro děti, malování 
na obličej, úkoly a rébusy, skákající hrad aj. Od 16 hod vystoupení žáků a učitelů 
ZUŠ Music Art, kapely Klasickej postup, Homer beat a The IndieAnn s Annou 
Veselovskou.

5.6. Velké 
Popovice

10.00 6. Velkopopovický trail run – Lyžařský oddíl Sokol Senohraby pořádá závod 
pro všechny věkové kategorie. Start i cíl v parku Daleška, startovné 50 Kč děti, 
dospělí 150 Kč. Cukrová vata pro účastníky zdarma.

8.6. Říčany 20.00 HOT SISTERS – Swingové vokální trio s doprovodnou kapelou v Kulturním 
centru Labuť.

9.6. Uhříněves 15.00 Kavárenské posezení s dílnou - porcelán – V příjemné atmosféře divadelní 
kavárny si namalujete originální hrneček. Kresba konturou, tupírování a malba 
barvou na porcelán. Vstupné 100 Kč, určeno pro dospělé. Divadlo U22.

9.6. Říčany 19.00 První říčasnká veřejná tančírna – Příjemné prostředí, kvalitní taneční hudba. 
Neformální oblečení v Kulturním centru Labuť.

10.6. Říčany 8.45-
12.00

Den bez úrazu – 7. ročník bezpečnostně preventivní akce pro žáky 3. tříd 
říčanských základních škol na dětském dopravním hřišti.

10.6. Kunice 20.00 ABBA CZ revival – Koncert, vstupné 250 Kč. Zámek Berchtold.

10.6.-
11.6.

Brandýs 
n/L

17.00 OPEN AIR festival – V pátek vystoupí Klára & Markéta, 4zdi, Marien 
na nádvoří zámku. Sobotní program od 10 hod - Robert Křesťan a Druhá tráva 
v zámecké zahradě pod balustrádami. Předprodej vstupenek též v TIC Říčany.

10.6. Říčany 19.00 Noc kostelů – Prohlídka kaple, četba životopisu sv. Václava, zpěv, dobová 
hudba, prohlídka kostela sv. Petra a Pavla na Masarykově náměstí.

11.6. Průhonice Trvalky – Komentovaná exkurze v dendrologické zahradě. Více na www.
dendrologickazahrada.cz.

11.6. Říčany 9.00 Dětský den – 12. ročník soutěží pro děti i dospělé na ragbyovém hřišti. Vstup 
volný.

12.6. Říčany 7.35 Nedělní pochod s Líbou – Turistický pochod Kamenný Přívoz - Pikovice - 
Davle, 15 km. Odjezd vlakem ze Říčan, přihlášky na tel. 723 513 431 nebo 
libuse.rohoskova@centrum.cz.

12.6. Mnichovice 10.00 Mnichovická běhna – 3. ročník závodu v běhu mnichovickou krajinou. 
Děti startují v 10 hod trať dlouhou 1,5 km, dospělí v 11 hod trasu 9 km ze 
Šibeničního vrchu. Přihlášky do 1.6., startovné 100 Kč, děti 50 Kč.
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co se děje v kultuře

15.6. Říčany 19.00 Láska je láska – Letní koncert kytarového kurzu Jiřího Bardy a sboru 
Bardáček. Kulturní centrum Labuť.

16.6.-
12.7.

Průhonice 9.00-
18.00

Lilie – Výstava v dendrologické zahradě.

17.6. Štiřín 19.30 4TET – Koncert na Zámku Štiřín, vstupné 500/600 Kč. Učinkují Jiří Škorpík, 
Dušan Kollár, Jiří Korn a David Uličník.

18.6. Milovice 7.00 Burza & Oldtimer výstava – Tradiční burza v areálu Tankodromu. Přijeďte 
prodat vše co Vám doma, v garáži, či stodole leží ladem nebo nakouit co dama 
ještě nemáte. Veteráni mají vstup zdarma. Burza probíhá na zpevněné ploše 
za každého počasí.

18.6. Průhonice Růže historické, sadové a pnoucí – Komentovaná exkurze v dendrologické 
zahradě. Více na www.dendrologickazahrada.cz.

18.6. Vyžlovka 17.00 Wohnout – Koncert na koupališti Vyžlovka, vstupné 300 Kč v předprodeji (též 
v TIC Říčany), na místě 350 Kč.

23.6. Říčany 19.00 Pocta sv. Petru a Pavlu – Kostel sv. Petra a Pavla na Masarykově náměstí.

23.6. Říčany 19.00 První říčasnká veřejná tančírna – Příjemné prostředí, kvalitní taneční hudba. 
Neformální oblečení v Kulturním centru Labuť.

25.6. Kostelec 
n/Č.Lesy

Černokostelecký Paďour – 18. setkání majitelů čs malých motocyklů 
vyrobených max do roku 1989. Součástí akce je spanilá jízda. Areál 
černokosteleckého pivovaru.

26.6. Říčany 9.30 Slavnostní poutní mše sv. – Celebrovat bude biskup Karel Herbst SDB 
v kostele sv. Petra a Pavla na Masarykově náměstí.

26.6. Kunice 20.30 Lakomec – Divadelní představení, hrají Gustav Bubník, Lucie Rusiňáková, 
Kateřina Kryčová, Tereza Kaucká, Petr Míka a Patrik Šimůnek, vstpné 250 Kč. 
Zámek Berchtold.
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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 Ve sbírkách Muzea Říčany jsou kromě historických fotografií také obrazy, kresby a rytiny s místní tematikou. dnes 
představujeme kresbu Františka Tereby z roku 1845. zachycuje budovu staré radnice, která svému účelu sloužila v letech 
1736–1866. do rybníčka v popředí stékala dešťová voda z náměstí (nebylo dláždění ani kanalizace). K radnici je z levé 
strany přilepen nízký domek šatlavy (vězení). Při levém okraji kresby je přístřešek kryjící roubenou studnu. Pozadí vyplňují 
měšťanské domy s barokními štíty. Prostor vlevo od radnice byl v polovině 19. století zastavěn budovou soudu (dnes ji využívá 
zŠ). Samotná radnice byla o několik let později přestavěna. zkuste najít rozdíly oproti dnešnímu stavu (např. sluneční hodiny).


