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Hlavní téma:

Referendum 2016
Říčany čeká první referendum  
o budoucnosti města



Pavla Matoušková 
ředitelka MŠ Zahrádka

Mateřská Škola Zahrádka slaví roční výročí 

v červenci roku 2015 byla slavnostně otevřena nová Mateřská škola Zahrádka pro 112 dětí. Ze začátku 
se celý kolektiv věnoval hlavně adaptaci dětí, protože mnohé z nich nikdy nenavštěvovaly větší kolektiv 
a odloučení z rodinného prostředí se neobešlo vždy bez slziček. vlídní a trpěliví zaměstnanci dávali dě-
tem pocit bezpečí, pomáhali při sebeobsluze a seznamovali je s prostředním mateřské školy. Již po pár 
měsících překonala dětská zvídavost pocit odloučení a atraktivní prostředí, plné poznávání, přineslo 
radost a úsměvy všech. 

náš školní vzdělávací program „Zahrádkové poznávání“ nabízel činnosti ze všech oblastí předškolního 
vzdělávání. Paní učitelky měly s dětmi pohybové aktivity, hudební, výtvarné, upevňovaly sebeobsluhu 
a pracovní návyky. nedílnou součástí byla i logopedická prevence na třídách a rozvoj předčtenářské 
i předmatematické gramotnosti. děti poznávaly okolní svět, tradice, historii a získávaly plno potřeb-
ných informací. Během školního roku jsme navázali kontakt s domem s pečovatelskou službou senior 
a propojili svět seniorů a dětí. spolupráce s Muzeem říčany byla přínosná a obohatila tak výchovně 
vzdělávací program školy s environmentálním zaměřením. velký důraz byl kladen  na bezpečnost a do-
pravní znalosti. spolupráce s hasiči byla velmi žádaná a měla velký úspěch. 

v druhém pololetí se otevřela nová zahrada v přírodním stylu a mohli jsme s dětmi využívat větší a velmi 
atraktivní prostory přírodního prostředí. věřím, že rozvoj mateřské školy bude nadále pokračovat a bu-
deme dětem nabízet podnětné a vlídné prostředí.

ráda bych poděkovala všem zaměstnancům mateřské školy, jejichž úsilí vedlo k tomu, že jsme společně 
zahájili provoz v přátelském a vlídném přístupu pro děti i dospělé.

Slovo úvodem
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Krátce z rady 16. 6. 2016
u rada souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem 
říčany a společností Porr, a.s., odštěpný závod – vodohospo-
dářské stavby na vybudování chodníku pro pěší v ulici Jizerská 
včetně souvisejících terénních úprav za cenu 397.080,86 kč 
včetně dPh a dále rada souhlasila s uvolněním částky 
128.755,86 kč ze své rezervy na stavbu chodníku Jizerská.
u rada schválila uzavření smlouvy o dílo se společností 
City Parking Group, s.r.o., na realizaci návrhu rozšíření 
systému placeného stání v centrální části města říčan 
v celkové hodnotě 175.450 kč včetně dPh.
u radní souhlasili s uzavřením nájemní smlouvy mezi 
vlastníkem pozemku parc. č. st. 44 o výměře 964 m2 
v k.ú. říčany u Prahy jako pronajímatelem a městem ří-
čany jako nájemcem od 15.6.2016 do 15.6.2021 za cenu 
12.000 kč/měsíc pro účely parkoviště a dále souhlasili 
s uvolněním částky 78.000 kč ze své rezervy na úhradu 
nájemného za tento pozemek.

Krátce z rady 23. 6. 2016
u rada souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem 
říčany a eltodo-CItelUM, s.r.o., na demontáž dvou 

u Zastupitelstvo rozhodlo v souladu se zákonem o vy-
hlášení místního referenda na území města říčany o této 
otázce: „Souhlasíte s tím, aby město Říčany v samostatné 
působnosti jednalo tak, aby v katastrálních územích města 
nedošlo do roku 2030 k výstavbě, která by měla za následek 
zvýšení počtu obyvatel města nad 20 000?“
u Zastupitelé souhlasili s připojením se města říčany 
k dopisu skupiny starostů JIhovýChod ze dne 29. 6. 
2016 ve věci přípravy stavby sokP 511 – silniční okruh 
kolem Prahy.
u Zastupitelstvo schválilo uzavření dohody o spolupráci 
mezi městem říčany a městem Gmina opatówek v Polsku.
u Zastupitelé vydali oZv města říčany, kterou se stanoví 
školské obvody základních škol zřízených městem říčany 
a část školského obvodu základní školy zřízené městem 
říčany. touto vyhláškou se stanovují obvody příspěvko-
vých organizací – 1. ZŠ Masarykovo nám. říčany, 2. ZŠ 
Bezručova říčany a 3. ZŠ u říčanského lesa říčany.
u Zastupitelstvo vydalo oZv města říčany, kterou se 
mění oZv č. 1/2016 a ruší příloha č. 1 této vyhlášky, kte-
rá vymezuje místa, kde je zakázáno požívat alkoholické 
nápoje na veřejném prostranství, s tím, že v nové přílo-
ze vyhlášky již nebude prostor podchodu pod nádražím 
a prostor výstupu z nádražního rondelu uveden.
u Zastupitelé vydali oZv města říčany, kterou se mění 
oZv říčany č. 5/2014 o místních poplatcích, v tom 
smyslu, že se od poplatku za užívání veřejného prostran-
ství osvobozuje užívání veřejného prostranství za účelem 
umístění zařízení sloužícího pro poskytování prodeje nebo 
služeb umístěného bezprostředně u provozovny typu re-
staurace, bistro, kavárna, cukrárna (tzv. předzahrádky).

u Zastupitelstvo schválilo Generel sportovní vybavenosti 
města říčany.
u Zastupitelé schválili investiční záměr na akci sporto-
viště ZŠ U říčanského lesa říčany.
u Zastupitelstvo schválilo uvolnění rezervy FrM ve výši 
2,5 mil. kč na realizaci zastřešení hřiště s umělým po-
vrchem v areálu volnočasových aktivit v Pacově.
u Zastupitelé zrušili usnesení č. 15-08-008 ze dne 9. 9. 
2015, kterým schválilo investiční záměr „navýšení ka-
pacity ZŠ U říčanského lesa“ z důvodů realizace postup-
ného navyšování kapacity ZŠ z finančních prostředků 
základní školy, a dále schválili rozpočtové opatření města, 
kterým se ruší investiční položka na rozšíření kapacity 
3. základní školy U říčanského lesa a uvolněné prostřed-
ky ve výši 860.000 kč se přesouvají na zpracování projek-
tové dokumentace na sportoviště u ZŠ U říčanského lesa.
u Zastupitelstvo souhlasilo s uzavřením kupní smlouvy 
na koupi nádražní budovy čp. 219, která je součástí po-
zemku st. parc. č. 236/5 a pozemku parc. č. 1966 v k.ú. 
říčany u Prahy, které byly GP č. 4408-150/2013 odděleny 
z pozemku st. parc. č. 236, od českých drah, a.s. za kupní 
cenu ve výši 7.100.000 kč s tím, že město říčany uhradí 
v plné výši daň z nabytí nemovitých věcí. dále souhlasili se 
zřízením služebnosti práva stezky a cest na pozemku parc. 
č. 1966 ve prospěch českých drah, a.s.
u Zastupitelé schválili investiční záměr na rekonstrukci 
půdních prostor ZUŠ pro 3 učebny na Masarykovo nám. 
57, říčany a souhlasili s uvolněním 242.000 kč z rezervy 
FrM na zahájení projekčních prací těchto prostor.

Kompletní zápis naleznete na www.ricany.cz

Krátce z červencového jednání Zastupitelstva města Říčany

Pozvánka 
pro říčanskou veřejnost na

řádné zasedání
Zastupitelstva města Říčany

středa 14. 9. 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

stávajících svítidel a realizaci veřejného osvětlení na hrázi 
Mlýnského rybníka za cenu 376.022,44 kč včetně dPh.
u rada souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo mezi měs-
tem říčany a společností technické služby český Brod 

Informace z radnice
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na realizaci veřejného osvětlení se solárními svítidly v ul. 
Úvalská v říčanech za cenu 276.823 kč včetně dPh.

Krátce z rady 30. 6. 2016
u rada souhlasila s pořádáním výroční konference part-
nerských měst ve dnech 3.-6. listopadu 2016 v říčanech 
a pověřila komisi rady pro partnerská města organizací 
tohoto jednání v součinnosti s pracovníky MěÚ a dále 
jmenovala Mgr. Zuzanu havlíkovou členkou komise pro 
partnerská města.
u radní schválili udělení výjimky žadateli spolek přátel 
starého koupaliště, z.s., který je pořadatelem akce „starák 
12“ na starém koupališti v říčanech, a to dne 14.8.2016 
od 01.00 do 04.00 hod. z oZv města říčany č. 2/2016, 
k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na 
veřejných prostranství ve městě říčany, za těchto podmí-
nek: z pátku na sobotu hudba do 01.00 hod., ze soboty na 
neděli ztlumeno na desetinu hlasitosti od 01.00 do 04.00 
hod, od 04.00 vypnout úplně.
u rada schválila udělení výjimky z oZv města říčany 
č. 3/2011, o některých podmínkách pro pořádání veřej-
nosti přístupných akcí a o jiných opatřeních k zajištění 
veřejného pořádku, těmto zařízením v daném rozsahu: 

ve dnech od–do platnost do

Dartś Pub PO-NE 00:00- 02:00 31.1.2017

Na Rychtě, 
Oliva, Kryšpín PO-NE 00:00-04:00 31.1.2017

Na Zastávce SO-NE 00:00-01:00 31.1.2017

Na marvánku SO-NE 00:00-02:00 31.1.2017

u radní schválili uzavření veřejnoprávních smluv 
s okrašlovacím spolkem v říčanech, z.s., a poskytnutím 
individuálních dotací z rezervy rady na opravu thomaye-
rovy studánky ve výši 24.000 kč a na péči o zeleň ve výši 
28.000 kč. 
u rada souhlasila s přijetím dotace MŠMt ve výši 
2.999.469 kč na projekt MaP v orP říčany, který bude 
realizován v letech 2016-2017. 

Krátce z rady 7. 7. 2016
u radní souhlasili s uzavřením smlouvy o dílo mezi měs-
tem říčany a ndCon, s.r.o., na zhotovení projektové 
dokumentace pro akci odbahnění Jurečku s vytvořením 
biotopů za cenu 148.830 kč včetně dPh a uvolnili částku 
4.235 kč z rezervy rmř.

Krátce z rady 14. 7. 2016
u rada vybrala ve věci veřejné zakázky Projektová do-
kumentace – objekt základní školy na komenského 
náměstí v říčanech nejvhodnější nabídku od uchazeče 

Informace z radnice

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

Z  
OČí  
DO  
OČí

u  s místostarostou Zdeňkem Hrabou  
každou první středu v měsíci, 17–18 h. 
Tento měsíc bude 7. 9. 

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

u  s místostarostkou Hanou Špačkovou 
Tento měsíc se kvůli státnímu svátku 
mimořádně ruší.

sdružení říčany – Pd ZŠ komenského; vedoucí člen 
sdružení: energy Benefit Centre, a.s., s nabídkovou cenou 
4.677.860 kč včetně dPh. dále souhlasila s uzavřením 
smlouvy o dílo mezi městem říčany a touto společností. 
u radní souhlasili s uzavřením smlouvy o sdružených 
dodávkách elektrické energie mezi městem říčany a do-
davatelem amper Market, a.s., a s uzavřením smlouvy 
o sdružených dodávkách zemního plynu – maloodběr 
a smlouvy o sdružených dodávkách zemního plynu – stře-
doodběr a velkoodběr mezi městem říčany a dodavatelem 
Pražská plynárenská, a.s.

Krátce z rady 18. 7. 2016
u rada souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo mezi měs-
tem říčany a firmou atelier M.a.a.t, s.r.o., na vypracování 
projektové dokumentace na stavbu „Přírodě blízká opatře-
ní na toku říčanského potoka – I. etapa: revitalizace koryta 
říčanského potoka – olšany“ za cenu 568.700 kč.
u radní souhlasili s uzavřením smlouvy o dílo mezi 
městem říčany a Firast, s.r.o. na vypracování projektové 
dokumentace pro provedení stavby s názvem „stavební 
úpravy ZŠ kuří na MŠ“ za cenu 235.950 kč včetně dPh. 
u rada souhlasila s přijetím dotace z rozpočtu středo-
českého kraje na akci Městské slavnosti „říčany v době 
karla Iv.“ ve výši 120.000 kč a s uzavřením veřejnoprávní 
smlouvy na tuto akci.

Krátce z rady 28. 7. 2016
u radní souhlasili s uzavřením dohody o spolupráci na 
pilotním projektu participativního rozpočtování mezi 
městem říčany a společností demokracie 2.1 s.r.o.
u rada souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo o tech-
nické podpoře „Mobilní aplikace říčany v mobilu“ mezi 
městem říčany a firmou eternal, s.r.o., za cenu 1 815 kč 
včetně dPh/měsíc na dobu 2 let.
u radní souhlasili s udělením výjimky z počtu dětí v jed-
notlivých třídách pro školní rok 2016/2017:
- Mateřské školy U slunečních hodin: 4 třídy po 26 dětech, 
1 třída – 25 dětí, 1 třída – 20 dětí, 1 třída – 24 dětí (nevyžaduje 
udělení výjimky). v mateřské škole bude celkem 173 dětí.
- Mateřské školy Zahrádka: 4 třídy po 28 dětech. v mateř-
ské škole bude celkem 112 dětí.
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Krátce z rady 4. 8. 2016
u rada schválila udělení výjimky z oZv města říčany 
č. 3/2011, o některých podmínkách pro pořádání veřej-
nosti přístupných akcí a o jiných opatřeních k zajištění 
veřejného pořádku, těmto žadatelům v daném rozsahu: 
- v pondělí až neděli od 00:00 do 04:00 hod. do 31.12.2016 
- Cotton Club, star arena, eso a riviera bar
- v sobotu a neděli od 00:00 do 04:00 hod. do 31.12.2016 - 
azzurro club, Ballagio, sport, k2 a nabrufast 
- žadateli avalo s.r.o., která je provozovatelem herny 
reno, udělena výjimka nebyla.
u radní souhlasili s uzavřením smlouvy o dílo mezi 
městem říčany a společností vodohospodářský rozvoj 
a výstavba a.s. na zpracování projektové dokumentace na 
akci Přírodě blízká opatření na toku říčanského potoka 
– II. etapa: Přírodní park za zimním stadionem za cenu 
477.950 kč včetně dPh.
u rada souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo mezi 
městem říčany a společností vMs projekt, s.r.o., na 
zhotovení projektové dokumentace na akci snížení 
energetické náročnosti budovy MěÚ, Masarykovo ná-
městí čp. 53 za cenu 348.480 kč včetně dPh (včetně 
autorského dozoru).

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

Městský úřad říčany hledá nové pracovníky na následující pozici: 

Referent oddělení investic – odbor správy majetku
Termín podání přihlášek: 12.9.2016 do 17,30 hod.
Termín výběrového řízení: 13.9.2016 od 9,00 hod. 

Pracovní náplň: zajištění přípravy investičních akcí a zpracování investičních záměrů dle zadání, způsobu 
financování, projektové přípravy apod. – podrobněji na www. ricany.cz v sekci volná pracovní místa. 

Případné další informace na telefonu: 323 618 116 – Ing. arch. alice Štěpánková, vedoucí oddělení investic,  
nebo tel. 323 618 128 – Störzerová zdeňka, personalistka

Městský úřad říčany nabízí 
občanůM 

práci v okrskových 
volebních komisích (OVK)

pro volby do krajského zastupitelstva  
a mísTní referendum. 

 
Volby se konají Ve dnech 7. a 8. října 2016.

Členem OVK může být pouze občan Čr,  
který v den složení slibu na prvním zasedání OVK 
dosáhl věku 18 let, u něhož nenastala překážka 
volebního práva a není kandidátem pro volby do 
zastupitelstva kraje. Na prvním zasedání OVK se 

losem určí předsedové komisí.
Odměna za práci v okrskové volební komisi  

je od 1 300 Kč do 1 700 Kč. uzávěrka přihlášek je 
v pondělí 19. 9. 2016.

bližší informace poskytne:  
Mgr. Bohumila Kulíšková, tel. 323 618 276,  

e-mail: bohumila.kuliskova@ricany.cz  
nebo Mgr. Markéta Javůrková, tel. 323 618 140, 

e-mail: marketa.javurkova@ricany.cz

PZVÁNKA
PoZvánKa na slavnostní otevŘení  
ZReKonstRuované budovy soKolsKá, Říčany
Pondělí 5. ZáŘí 2016 ve 14.30 hodin

PrOJEKT ByL SPOLufINaNcOVáN EVrOPSKOu uNIí - fONdEM SOudržNOSTI a STáTNíM fONdEM žIVOTNíhO 
PrOSTŘEdí Čr V ráMcI OPEraČNíhO PrOgraMu žIVOTNíhO PrOSTŘEdí a MINISTErSTVEM fINaNcí Čr.
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Praha avizovala, že hodlá od no-
vého roku vytlačit tranzit kamio-
nů mimo své území. Říčany, které 
leží na křižovatce mezi dálnicí D1 
a Pražským okruhem, by čekal 
totální dopravní kolaps.  Říčanští 
zastupitelé proto žádají okamžitou 
dostavbu silničního okruhu kolem 
Prahy a vyzývají Středočeský kraj, 
aby nedopustil dopravní obětování 
obcí u Prahy.
„Vlastně Pražanům rozumím. Kamio-
ny z celé Evropy čadí v dlouhých fron-
tách pod okny Spořilova. Magistrát 
chce své občany ochránit,“ říká sta-
rosta vladimír kořen (klidné město) 
a doplňuje: „Jenom chci upozornit, 
že si Praha podřízne sama větev. Ka-
mionový kolaps v říčanských ulicích 
zastaví zásobování logistických center 
a Prahy. Tranzit patří na dálnice.“ 
Proto říčanští zastupitelé již letos 
v únoru souhlasili s realizací pro-
jektu, jehož cílem je také omezení 
průjezdu nákladních vozidel městem 
o hmotnosti přes 12 tun. „Připravu-
jeme nyní podklady pro celkové řešení, 
součástí bude dopravní průzkum pře-
sahující hranice města Říčany, návrh 
úpravy dopravních značek a projed-

nání s příslušnými úřady. Budeme 
spolupracovat s okolními obcemi, aby 
se dopravní zátěž nepřenesla na ně,“ 
přibližuje radní david Michalička.   
Cílem bude převedení tranzitní těžké 
dopravy na stávající síť dálnic a silnic 
I. třídy. do města by však mohly ka-
miony pro místní zásobování, ale na-
příklad v omezenou denní dobu.

Praha i Říčany se shodují 
u dostavby okruhu
Urychlené řešení dopravního zatí-
žení města vyvolala i zpráva o zpo-
malení dostavby silničního okruhu 
kolem Prahy (sokP 511). „Vláda 
vyřadila dostavbu Pražského okruhu 
mezi Říčany a Běchovicemi z priorit 
akcí podporovaných ze zdrojů EU. Tím 
spustila vlnu paniky. Stále čekáme na 
jasné sdělení, že těch dvanáct kilomet-
rů zásadních pro celou dopravu v Pra-
ze zaplatí stát,“ vysvětluje starosta 
říčan a dodává: „Je jedno, jestli jsou 
u vlády sociální nebo občanští demo-
kraté, Ano či TOP 09. Na téhle silnici 
si zatím všichni vylámali zuby.“ 
Praha i říčany jsou v dostavbě sokP 
511 – tedy jihovýchodní části Praž-

ského okruhu zajedno. alespoň 
v deklaracích, posunutí stavby za 
horizont roku 2025 je podle říčanské 
radnice neodpovědný hazard.
Praha nyní zpracovává podrobnou 
dokumentaci k omezení vjezdu tran-
zitní nákladní dopravy. snahou je 
snížit dopravní zátěž v hlavním městě 
až o cca 50 %. omezení začne platit, 
až bude v právní moci rozhodnutí 
příslušných silničních správních úřa-
dů. Možným termínem je však už rok 
2017. 
„Šetření ukázalo, že z celkového po-
čtu kamionů vyjíždějících z oblasti na 
hranicích Prahy a části Středočeské-
ho kraje vymezené na jihu současným 
a budoucím vedením Pražského okru-
hu je 30 % vozidel, která v ní měla 
zdroj své cesty, a 70 % vozidel, která 
celou oblastí pouze projela. Vztáhne-
me-li tyto podíly na výsledky kordono-
vého sčítání provedeného na hranicích 
téže oblasti v roce 2015, lze počet 
tranzitujících kamionů odhadnout na 
cca 17 až 18 tisíc vozidel projíždějících 
Prahou denně,“ sdělil tiskový mluvčí 
pražského magistrátu vít hofman. 

Adéla Ambrožová,  
tisková zpráva města Říčany

Říčanská radnice se připravuje na zákaz 
vjezdu kamionů do Prahy 
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Říčanští obyvatelé rozhodnou 
v referendu o velikosti svého města

Město Říčany čeká v době krajských voleb také historicky 
první referendum. Občané by tak měli sami rozhodnout 
o rozrůstání města, a to až do horizontu roku 2030. Ří-
čany jsou díky své poloze na kraji Prahy pod velkým tla-
kem developerů a zájemců o bydlení obecně. Za poslední 
desetiletí se město rozrostlo o více než čtvrtinu. Aktuálně 
žije v Říčanech přes 15 000 lidí a tento počet stále stoupá. 
Obyvatelé tak mají možnost zavázat radnici a říčanské 
zastupitele, aby podnikali všechny kroky proto, aby počet 
obyvatel do roku 2030 nepře sáhl 20 000. 
„Územní plán, který jsme převzali od předchůdců, umož-
ňuje výstavbu pro 25 000 obyvatel. Říčany by praskly ve 
švech, město nemá školy, školky, dostatek silnic, chybí Praž-
ský okruh, městské finance by takový nápor nezvládly,“ vy-
světluje starosta vladimír kořen (klidné město) a doplňu-
je ho předseda finančního výboru Martin Gebauer (klidné 
město): „Městský rozpočet nemůže unést překotný rozvoj 
Říčan. Umožněním další plošné výstavby  bychom podpo-
rovali developery, kterým jde o zisky, ne o kvalitu života stá-
vajících obyvatel. Musíme si vybrat, jestli peníze půjdou na 
zvyšování  životního standardu stávajících obyvatel, nebo 
na jejich úkor budeme investovat do lidí, kteří se do Říčan 
teprve přistěhují. Referendum? Za mě souhlas, finanční 
logika dává jednoznačnou odpověď .“  
říčany mají zhruba 15 rozvojových ploch – mezi nimi 
třeba lokalitu, kde chce investor postavit až 26 bytových 
domů. na jiném místě je zase možné postavit takřka 80 
rodinných domů. Celkem by v těchto lokalitách mohlo 
bydlet přes tři tisíce lidí. Zastupitelé vládnoucího uskupe-
ní klidné město chtějí, aby výstavba právě v těchto loka-
litách byla zablokována buď trvale, nebo alespoň podmí-
něně do roku 2030. referendum by ale svým významem 
zavazovalo i všechny budoucí zastupitele či úředníky po 
obecních volbách v letech 2018, 2022 a 2026.  
„Referendum je víc než hlasování zastupitelů o územním 
plánu, referendum je dokonce mnohem víc než běžné vol-
by. Výsledky referenda musí respektovat politici i radnice,“ 
vysvětluje místostarosta Zdeněk hraba (klidné město) 
a doplňuje: „Šest let omezujeme velmi výrazně výstavbu, ale 
Říčany stále nabobtnávají a s vypětím všech ekonomických 
nástrojů stačíme život ve městě udržet na přijatelném stan-
dardu. Tohle referendum je velmi důležitým nástrojem, jak 
rozrůstání města dlouhodobě zafixovat na udržitelné míře.“ 
Pokud lidé plán radnice podpoří, neznamená to automa-
ticky stop veškeré výstavbě. Zákaz by se měl týkat přede-
vším rozvojových ploch na polích a ve volné krajině. lidé 
budou naopak moci stavět v prolukách nebo budou moci 
zvětšovat stávající domy.
„V centru města naopak vidím značný prostor pro investice. 
Říčany by tam mohly mít konečně reprezentativní hlavní třídu. 
Teď jsou tam rozpadající se domky s oprýskanými fasádami. 
Rekonstrukce takových domů budou mít určitě podporu a in-
vestoři to doufám rychle pochopí,“ doplňuje starosta v. kořen.

referendum také umožní investici do čistírny odpadních 
vod a upřesní její kapacitu. radnice se rozhoduje mezi 
variantou pro 21 tisíc ekvivalentních obyvatel a variantou 
pro 27 tisíc ekvivalentních obyvatel.
„Dlouho jsme přemýšleli, jak zabezpečit rozumný a udr-
žitelný rozvoj Říčan. Po volbách může přijít kdokoli a od 
stolu všechna omezení zrušit. Jedině referendum zavazuje. 
Pokud nám lidé v Říčanech pomohou, můžeme rozhodnout 
na dlouhou dobu. Nechceme omezit stávající obyvatele, ale 
obyvatele budoucí, “ obhajuje myšlenku radní david Mi-
chalička (klidné město).
vyhlášení referenda schválili zastupitelé na červencovém 
jednání, bude stát zhruba 300 tisíc korun, přičemž orga-
nizačně se spojí s konáním krajských voleb. referendum 
bude platné, pokud se jej zúčastní 35 % oprávněných voli-
čů (v říčanech cca 3900 lidí) a omezení výstavby podpoří 
nadpoloviční většina z nich, nejméně však 25 % z celkové-
ho počtu oprávněných voličů (v říčanech cca 2 800 lidí).

tisková zpráva města Říčany

8 texty.kuryr@ricany.cz



7. – 8. ŘÍJNA 2016 SOUČASNĚ S KRAJSKÝMI VOLBAMI

ANO
ŘÍČANY BEZ DALŠÍCH SÍDLIŠŤ A MASIVNÍ 
DEVELOPERSKÉ KOBERCOVÉ VÝSTAVBY

ANO
ZASTAVENÍ DALŠÍHO RŮSTU AUTOMOBILOVÉ 
DOPRAVY V ŘÍČANSKÝCH ULICÍCH

ANO
PENÍZE PRO POTŘEBY A ROZVOJ STÁVAJÍCÍCH 
OBYVATEL, NIKOLI BUDOUCÍCH  

ANO
ZACHOVÁNÍ ZELENĚ A VOLNÉ NEROZPARCELOVANÉ 
OKOLNÍ KRAJINY

ANO
ŘÍČANY S MAXIMÁLNÍM POČTEM 20 000 OBYVATEL

VÁŠ HLAS ROZHODNE, JAK ŘÍČANY POROSTOU
DALŠÍCH 14 LET! POMŮŽETE?

ŘÍČANY PRASKAJÍ 
VE ŠVECH. ZPOMALME 
DALŠÍ RŮST A ŘEŠME 
POTŘEBY SOUČASNÝCH 
OBYVATEL.

Říčany_referendum_165x245_v2.indd   1 22.08.16   14:23
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oprava bývalé školní jídelny probíhala od léta loňského 
roku. kromě třech školních učeben v prvním patře slouží 
prostory také nové spisovně městského úřadu v suterénu 
a školní jídelně včetně zázemí v druhém podlaží. Z ope-
račního programu Životní prostředí se podařilo získat 

dotaci také na zateplení, výměnu oken a střechy. slav-
nostní otevření nových tříd proběhne v pondělí 5. září 
ve 14.30 hodin za přítomnosti vedení města, dětí, rodičů 
a všech osob podílejících se na rekonstrukci. Jak je škola 
připravena těsně před nástupem malých školáků? 

Vstup do budovy se už pyšní  
označením „základní škola“  
a čeká na 1. září, kdy to vypukne.

Školní jídelna září novotou a těší se na hladové školáky. 

Pro prvňáčky jsou přichystané také školní skříňky. V zelené, 
oranžové a modré barvě.

Poslední vybavení je třeba rozbalit ještě v dalších místnostech.

Poslední dodělávky. Školní třídy zdobí moderní vybavení, nechybí 
ani interaktivní tabule.

Škola volá! ZŠ bezručova otevře  
v září tři první třídy v Sokolské ulici

Adéla Ambrožová, tisková zpráva města Říčany 

Prvňáčci, kteří nastupují v Základní škole bezručova do dvou klasických a jedné bilingvní 
třídy, se budou od září učit v nových učebnách budovy v Sokolské ulici. 

10 texty.kuryr@ricany.cz
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Různé sportovní kluby i volnočasové spolky mohly 
před letními prázdninami zažádat o pronájem krytých 
sportovišť v Říčanech na celý školní rok 2016–2017. 
Město nově zavedlo jednotný systém dlouhodobého 
pronájmu tělocvičen základních škol a sportovní haly. 
V dopoledních hodinách zde cvičí školáci, odpoledne 
je město nabídlo pro veřejnost. O pronájem tělocvičen 
požádalo celkem 40 klubů a jednotlivců. Na základě 
čtyř kritérií a následné domluvě s žadateli město sesta-
vilo finální rozpis rezervovaných prostor. Volné kapaci-
ty budou k dispozici dalším zájemcům.
v říčanech je možné využívat ke sportovním účelům ně-
kolik krytých sportovišť, která patří městu. Jedná se o tě-
locvičny ve všech čtyřech základních školách a zrcadlové 
sály a hlavní prostor ve sportovní hale. kromě žáků ve ško-
lách je přes školní rok a v odpoledních hodinách mohou 
využívat i různé organizace. 
„V Říčanech je obrovský zájem o sport, a míst v tělocvičnách 
málo. Systém rozdělení časů byl dost nepřehledný. Vlastně 
ho nikdo nekoordinoval a nebyl průhledný,“ komentuje sta-
rosta vladimír kořen (klidné město) a doplňuje: „Možná 
jsme někoho novým systémem naštvali, ale snažíme se, 
aby nikdo nebyl poškozen jenom kvůli tomu, že se nezná se 
správcem sportovní haly, s ředitelem školy nebo nechodí na 
pivo se starostou.“    
Pro zjednodušení a zrychlení uzavírání nájmů s příspěv-
kovými organizacemi a zajištění maximálního využi-

tí sportovišť město nově zavedlo elektronický systém 
dlouhodobého pronájmu. Celkově radnice obdržela 109 
přihlášek na 246 hodin od 20 sportovních klubů a 20 jed-
notlivců. výběr nájemců proběhl na základě čtyř kritérií 
s různým bodovým ohodnocením. 
„Zjišťovali jsme, jaký je způsob využití (sport, jiná aktivi-
ta), věková skladba (děti, mládež, dospělí), délka pronájmu 
a působnost organizace. Sportovní kluby i jednotlivci měli 
možnost na jednu přihlášku uvést preferovanou tělocvičnu 
a čas i náhradní volbu. Většina přihlášených tuto možnost 
využila. Z důvodu velkého zájmu přihlášených ale nebylo 
možné uspokojit všechny žadatele,“ upřesňuje vedoucí od-
dělení hospodářské správy alena linková.
rozvrh začne platit od začátku září letošního roku do kon-
ce června 2017 s tím, že je možnost se do volných termínů 
ještě přihlásit v průběhu roku. obsazenost jednotlivých 
tělocvičen můžete nalézt na webových stránkách města 
nebo na http://sportoviste.ricany.cz. krátkodobé proná-
jmy prostor budou řešit ředitelé škol samostatně.
„A protože se ukázalo, že je velmi vysoká poptávka po tělo-
cvičnách v zimním období, inicioval jsem uvolnění více než 
dvou milionů korun na nafukovací halu v Pacově. Je to nej-
rychlejší řešení, plán je takový, že v lednu by tam už mohli 
hrát florbalisti nebo cvičit milovníci bojových umění,“ do-
končuje starosta.

Adéla Ambrožová,  
tisková zpráva města Říčany

městské tělocvičny v Říčanech 
využije takřka 30 sportovních klubů 
a volnočasových organizací
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Říčany zahájily partnerskou spolupráci 
s městem Opatówek v Polsku

Město v rámci Twinning Říčany –
partnerství měst spolupracuje se 
šesti zahraničními městy v Němec-
ku, Velké Británii, Francii, Dánsku 
a Švédsku. A letos k nim přibylo dal-
ší město – Opatówek v Polsku. Do-
hoda mezi městy má za cíl podpo-
rovat mezilidské a sociální kontakty 
v oblasti kultury, vzdělávání, sportu, 
předávání zkušeností z místních sa-
mospráv a také spolupráci při využí-
vání fondů Evropské unie. 

vzájemná spolupráce říčan a polské-
ho města opatówek odstartovala le-
tos v dubnu. starosta vladimír kořen 
navštívil polského starostu, kde po-
depsali Memorandum o partnerské 
spolupráci s tím, že v budoucnu obě 
strany zavedou formální partner-
ské vztahy. „Česká a polská historie 
jsou si velmi blízké, jazyková bariéra 
je snadno překonatelná. Byli jsme 
pozvaní do Opatówku – zajímavého 
města s bohatou historií. Sídlí zde 
zahradnická škola, jsou tu příležitos-
ti pro rybáře i myslivost. Nedaleko je 
velký lesní areál s chovem zubrů, skvě-

lé místo na výlet,“ popisuje starosta 
vladimír kořen. 
v červenci tak říčanští zastupitelé 
schválili dohodu o spolupráci mezi 
oběma městy, která je důležitá také 
pro návazné projekty v rámci Interre-
gu – programu na podporu spolupráce 
mezi regiony v rámci eU. tuto dohodu 
podepíší obě strany 27. srpna 2016 
v říčanech. „Hlavním cílem spojenec-
tví je podpora a upevnění mezilidských, 
sociálních a přátelských vztahů mezi 
obyvateli obou měst. Chceme rozvíjet 
všestrannou spolupráci v oblasti po-
znávání kultur a historie národa, posílit 
ekonomické a kulturní vazby a budovat 
kontakty mezi vzdělávacími a vědecký-
mi institucemi. Součástí dohody je také 
výměna znalostí a zkušeností v řízení 
místních samospráv a využívání evrop-
ských fondů,“ upřesňuje koordinátorka 
twinningu říčany Jana vavřinová.
„Podle mého názoru bude nové part-
nerství prohlubovat evropskou integra-
ci. Očekávám, že tato spolupráce obě 
strany poučí o kultuře, historii a regi-
onálních tradicích. Budeme se na sebe 
moci obrátit v otázkách vedení města, 
vzdělávání, životního prostředí, veřej-
ného zdraví, sociálního rozvoje i ekono-
mických záležitostech a strategického 
plánování,“ sdělil starosta města opa-
tówek sebastian Wardęcki.  

město Opatówek zblízka
opatówek je menší město ležící v ma-
lebné kopcovité krajině uprostřed 

Polska s necelými 4 tisíci obyvateli. Je 
vzdálené asi 10 km jihovýchodně od ob-
chodního a průmyslového centra kališ. 
Celý region s okolními 28 obcemi čítá 
okolo 10 tisíc obyvatel a zaměřuje se pře-
devším na zemědělskou a průmyslovou 
výrobu. Město se pyšní zajímavou histo-
rií, přírodními i kulturními krásami. 
v oblasti městyse jsou dva parky, kde 
v jednom z nich se nachází také nej-
starší železný most v celém Polsku. 
architektonickými skvosty jsou zá-
mek a kostel pocházející ze 13. století. 
v první polovině 19. století zde vznikla 
jedna z největších továren na výrobu 
plátna v polském království. od roku 
1981 se v ní nachází muzeum historie 
průmyslu, kde je nejcennější expozicí 
sbírka starožitných pian polských fi-
rem. vedle výstav se zde pořádají kon-
certy, konference a jiné kulturní akce. 
největším podnikem v obci opatówek 
je v současné době „hellena“, který 
vyrábí džusy a nápoje.
„U Opatówku se také vyrábějí velmi 
známé sušenky Grzeski a třeba se v bu-
doucnu najde i nějaká příležitost pro 
říčanské podnikatele a obchodníky. 
Ostatně i další partnerská města Říčan 
mají svoje regionální pochoutky – Whit-
stable vyhlášené ústřice, Grabow vyni-
kající cukrářské špičky – Küsschen,“ 
doplňuje říčanský starosta.

První partnerství v Dánsku
historie říčanského twinningu se 
píše již 23 let. Jako první uzavřelo 
naše město partnerství s albertslun-
dem v dánsku v roce 1993, další rok 
s městem Mölndal ve Švédsku a v roce 
2000 s Whitstablem ve velké Británii. 
s městy Borken (německo) a da-
inville (Francie) došlo ke sdružení 
přes albertslund. v německu máme 
vazby ještě s městem Grabow. hlavní 
podstatou partnerství jsou výměnné 
studentské programy, ekonomic-
ká, sportovní a kulturní spolupráce. 
town-twinning má veliký význam pro 
výměnu zkušeností v nejrůznějších 
oblastech týkajících se života města.

Adéla Ambrožová,  
tisková zpráva města Říčany fO
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Oprava rybníka marvánek se blíží do finále!  
Na podzim ho čeká napuštění

K poškození hráze rybníka Marvánek došlo nečekaně 
na začátku června. U výpusti se vytvořila díra v hrázi, 
která způsobila během pár hodin odtok veškeré vody 
do sousedního Mlýnského rybníka. Závada vznikla 
v důsledku činnosti zhotovitele při realizaci odbahně-
ní. V červenci se začalo s opravou potrubí a hráze, kte-
rou by měl zhotovitel na své vlastní náklady dokončit 
na začátku září. Napouštění Marvánku bude závislé na 
množství srážek v září a říjnu.
„Havárie na Marvánku mě osobně velmi mrzí a naprosto chá-
pu spršku stížností, posměšků a jízlivostí, která se na radnici 
i mě osobně sesypala. Všichni se těšili na letní koupání a pak 
místo vody prach a džungle,“ říká starosta vladimír kořen 
(klidné město) a dodává: „Kdybych loni mohl, tak ty trub-
ky sám prolezu, no nic naplat. Řešení havárie trvá tři měsíce 
a rozhodně to není jednoduché, hrozil i velký zásah do hráze. 
Už jsme ale na konci, tedy doufám.“ 
Únik vody z Marvánku způsobilo poškození původního od-
tokového potrubí. toto potrubí nebylo součástí odbahnění 
rybníka, které proběhlo před více než rokem. nicméně 
k poškození došlo v důsledku činnosti zhotovitele při rea-
lizaci odbahnění. stanovení přesné příčiny závady je ještě 
předmětem šetření specialistů na bezpečnost vodních děl. 
Zhotovitelská firma PB sCoM s.r.o. uznala odpovědnost 
a písemně se zavázala způsobenou škodu odstranit na 
vlastní náklady. Finančně jde o takřka jeden milion korun, 
projekt a financování se řešily do poloviny července. 
rybník zůstává až do úplné opravy části hráze vypuštěný,  
a aby se odkrylo místo poškození, bylo nutné odstranit 
i schodiště. na opravu potrubí a hráze nechalo město po 

zjištění místa úniku vody zpracovat projektovou doku-
mentaci. 

Napouštění rybníka během září nebo října
„Oprava začala v polovině července. Na vybetonovaný podklad 
v místě poruchy se položilo nové potrubí. Další dva týdny si 
stavební přestávku vyžádalo vyzrání betonu. Začátkem srp-
na se zahájil proces hutnění v prostoru natržení hráze. Poté 
bude následovat příprava pro obnovu kameninové rovnaniny, 
vybetonování podkladu opěry lávky a schodiště,“ vysvětluje 
vodohospodář Jiří sedláček s tím, že uvedené kroky na 
sebe navazují a doba ukončení je i závislá na době zrání 
nových betonů. 
dokončení oprav zhotovitel předpokládá na přelomu 
srpna a září či začátkem září. Ještě v září nebo případně 
během října by mělo proběhnout vlastní napouštění. „Na-
pouštění bude závislé na množství srážek. Může se stihnout 
za dva až tři týdny, ale v případě opakování loňského suchého 
podzimu může trvat také měsíc či i déle,“ připomíná Jiří sed-
láček. Ještě předtím město připravuje posekání zarostlého 
rybníka, nejdříve je však potřeba obdržet souhlasné stano-
visko orgánu ochrany přírody.
„Před havárií jsme řešili otázku přemnožených řas. Do Mar-
vánku přitéká voda velmi bohatá na živiny. Je to hodně způso-
bené zemědělstvím. Hnojiva totiž blahodárně nepůsobí jenom 
na obilí nebo řepku, ale taky na rostliny ve vodě a taky na řasy,“ 
vysvětluje starosta: „Budeme muset zvýšit výsadbu v litorál-
ním pásmu, kde nám mnoho rostlin zašlo, nebo je rozkradli.“

Adéla Ambrožová,  
tisková zpráva města Říčany
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Z obecně závazných vyhlášek města Říčany  
– víte, jaké povinnosti má občan?

Kam s odpadem?
Každý občan a majitel nemovitosti v Říčanech se musí zapojit do systé-
mu města na shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání a odstra-
ňování komunálních odpadů. Po podpisu smlouvy a zaplacení úhrady 
na pokladně MěÚ může využívat jak nádoby na směsný odpad, tak na 
bioodpad, tříděný odpad, odpadkové koše, tak i sběrný dvůr a velkoobje-
mové kontejnery. upraveno vyhláškou č. 4/2013. 

Pořídili jste si pejska? 
Pak jste povinni ho přihlásit u správce poplatku, kterým je odbor 
finanční MěÚ. Poplatku podléhají psi starší tří měsíců a poplatek 
platí držitel psa, který má v Říčanech trvalý pobyt. Vyhláška o míst-
ních poplatcích č. 5/2014 stanoví sazby  a osvobození, které musí 
poplatník správci poplatku prokázat. Pokud je pes označen čipem, 
bude poplatníkovi poskytnuta jednorázová sleva 500 Kč. 

Jaká jsou pravidla pro volný pohyb psů?
V zastavěných částech města, které jsou vyhláškou města č. 2/2016 
vymezeny, musí být pes upevněn na vodítku. Vybraná plemena psů pak 
musí mít i náhubek. Pokud dojde k znečištění veřejného prostranství, je 
vlastník psa povinen zajistit odstranění znečištění (to platí i pro chovate-
le drůbeže a jiného hospodářského zvířectva). zákaz vstupu se psy je na 
veřejnosti přístupná dětská hřiště, koupaliště Jureček a pláž koupaliště 
Marvánek. 

Jak je to s pitím alkoholu na veřejném 
prostranství? 
I to upravuje vyhláška města č. 1/2016, která vymezuje prostranství, 
kde je zákaz požívání alkoholických nápojů. zákaz se vztahuje především 
na náměstí (vyjma restauračních předzahrádek), prostranství v okolí škol 
a školských zařízení, podchod pod nádražím, nástupní ostrůvky a samo-
statná nástupiště veřejné dopravy, parky a prostory dětských hřišť.

Užíváte veřejné prostranství? 
užívání veřejného prostranství za účelem provádění výkopových 
prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskyt-
nutí prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních 
zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, 
umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání 
veřejného prostranství pro reklamní akce nebo potřeby tvorby 
filmových a televizních děl, jste povinni nahlásit správci poplatku, 
kterým je odbor finanční MěÚ. V případě užívání komunikace musíte 
mít nejdřív povolení silničního správního úřadu, kterým je oddělení 
technických služeb. za užívání veřejného prostranství se vyměřuje 
místní poplatek, sazby a osvobození stanoví vyhláška o místních po-
platcích č. 5/2014. Nárok na osvobození musí být správci poplatku 
poplatníkem oznámen.
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Věra Krejčová, vedoucí odboru finančního
Eliška Špoková, vedoucí odboru právního

Poskytujete přechodné ubytování za úplatu? 
Poplatek se vybírá z ubytovací kapacity v zařízeních ve městě 
určených k přechodnému ubytování za úplatu. Poplatek 
se platí za každé využité lůžko a den. Vyhláška o místních 
poplatcích č. 5/2014 stanoví sazbu a osvobození od poplatku. 
Nárok na osvobození musí být prokázán.

Pálení trávy? 
zákon o ochraně ovzduší jasně říká, že v otevřeném ohništi lze spalovat 
jen suché rostlinné materiály neznečištěné chemickými látkami. Obec 
může obecně závaznou vyhláškou stanovit podmínky pro spalování či 
spalování tohoto odpadu zcela zakázat, pokud je zajištěn jiný způsob. 
Město Říčany vyhlášku nevydalo, nicméně občanům umožňuje za 
výhodných podmínek si pořídit nádobu na svoz biologického odpadu či 
využít sběrný dvůr. 

Co můžeme pálit v kotli či kamnech? 
Opět zákon o ochraně ovzduší říká, že v stacionárním zdroji  
(tj. kotli či kamnech) lze spalovat paliva, která splňují požadavky 
na kvalitu paliv stanovené prováděcím právním předpisem a jsou 
určená výrobcem. z toho vyplývá zákaz spalovat tuhé, kapalné 
a plynné materiály, které nejsou určeny jako topné médium pro 
výrobu tepla, tj. je zakázáno spalovat plasty všeho druhu, polysty-
rény, směsné odpady atd.  

Sekání v neděli?
Město Říčany vydalo obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015, 
o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností ve městě Ří-
čany, která zakazuje o nedělích a ve dnech státem uznaných svát-
ků provádět žádné práce a činnosti, které jsou spojené s používá-
ním hlučných strojů a zařízení (např. sekaček na trávu, zahradních 
traktorů, cirkulárek, motorových pil, křovinořezů apod.).  

 

Noční klid? 
Noční klid je vymezen dobou od 22.00 do 6.00 hodin. V této době je 
každý povinen zachovat klid a omezit hlučné projevy. Vyhláška č. 1/2015 
stanovuje výjimku na noc z 31.12 na 1.1., kdy noční klid je časový úsek 
od 2.00 do 6.00 hodin. O případných výjimkách rozhoduje rada města Ří-
čany. Od 1.10.2016 již rada města nebude moci výjimky z nočního klidu 
udělovat. zkrácení doby nočního klidu u konkrétních akcí bude muset být 
uvedeno v obecně závazné vyhlášce města.
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V rámci akce Fórum Zdravého 
města si občané Říčan vyzkouše-
li tvořit pocitovou mapu města. 
Účastníci zaznamenali k různým 
místům ve městě body/pocity po-
mocí špendlíků šesti různých ba-
rev. Jaké lokality jsou bezpečné 
a klidné a kde naopak pociťují oba-
vu z nebezpečí? Jaká prostředí jsou 
příjemná nebo naopak zanedbaná? 
Kde trápí občany špatná dopravní 
situace? Zajímavé výsledky přináší 
Univerzita Palackého v Olomouci. 
Před rokem měli občané možnost 
v rámci doprovodného programu 
akce Fórum Zdravého města a hle-
dání desatera problémů vytvořit 
z říčan tzv. pocitovou mapu. Jde 
o mentální mapování, kdy respon-
denti vyjadřují pomocí prostorových 
nástrojů svůj názor/pocit na lokalitu, 
ve které bydlí. 
tvorby pocitové mapy se účastnilo 
přibližně 40 občanů města, kteří do 
mapy říčan zanesli informace rozdě-
lené podle různých barev. hodnotili 
místa s dobrým společenským živo-
tem, klidem a bezpečím, příjemné 
prostředí (zeleň, architektura, vy-
bavení) a naopak místa se špatnou 
dopravní situací, neklidem a nebez-

pečím či zanedbané prostředí (ze-
leň, architektura, vybavení). také 
označili lokalitu s tíživou dopravní 
situací. „Tím, že účastníci naznačili 
špendlíkem do mapy bod, označili mís-
to pocitem, který v nich vyvolává. Není 
to tedy metoda založená na exaktních 
měřeních, ale na subjektivních hodno-
ceních a pocitech. Účastníci akce moh-
li mimo spolupráce na pocitové mapě 
také zapisovat problémy města dle 

kategorií na jednotlivé papíry,“ připo-
míná autor mapy Jiří Pánek. 
Mimo papírovou verzi byla vytvořena 
také elektronická mapa, která byla 
dále šířena občanům a je uložena na 
adrese: http://pocitovamapa.nszm.
cz//ricany-2015/nahled. do elektro-
nické verze se zapojilo 16 responden-
tů, z nichž většina pocházela z říčan. 
Z mapy vystupuje několik míst, která 
jsou zmiňována častěji než ostatní. 

bezpečné a příjemné 
prostředí je centrum města 
a okolí rybníků
Mezi oblasti, které občané hodnotí 
jako místa s dobrým společenským 
životem, patří kino a oblast „na Fial-
ce“, centrum města a rybníky Jureček 
a Marvánek. klidně a bezpečně se 
lidé cítí opět například v centru města 
nebo u rybníka  Jureček. Za lokality 
s příjemným prostředím s množstvím 
zeleně, hezkou architekturou a do-
statečným vybavením považují okolí 
městských rybníků, centrum města 
a sportovní areál u ragbyového hřiště. 
„Naopak jako zanedbané prostředí 
hodnotili občané především severní 
část Mlýnského rybníka, oblast na se-
veru města podél Říčanského potoka, 
oblast u kina a okolí vlakového nádra-
ží. Otázce na neklid a nebezpečí domi-
nují hlavně tři oblasti: park A. Šveh-
ly, podchod pod železnicí u nádraží 
a oblast před diskotékou Ballagio na 
Černokostelecké ulici,“ doplňuje Jiří 

Pocitová mapa Říčan: 
Kde se občané města cítí 
nejlépe a kde mají obavy?
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Bude se jednat o moderní a praktic-
ký nástroj pro občany, kteří vlastní 
tzv. chytrý telefon či tablet. Aplika-
ce bude zdarma ke stažení, nejprve 
pro platformy Android a iOS. 

Co bude aplikace umět?
Primárně půjde o zdroj aktuálních 
informací. dříve byl ve městech roz-
hlas, dnes dostanete aktuální zprávu 
přímo do kapsy. Budete si moci na-
stavit, jaký typ oznámení chcete do-
stávat, anebo třeba všechna či žádná. 
dozvíte se o pořádaných sportovních 

a kulturních akcích, ale třeba také 
o požáru v lese či přistavení kontej-
neru na odpad. když budete chtít, 
budou vám chodit oznámení o veřej-
ných zakázkách města, volných pra-
covních pozicích atp.
samozřejmostí bude přehledný ad-
resář kontaktů na úřady, důležité 
instituce či živnostníky. najdete zde 
též návody na řešení nejčastějších 
životních situací. Přes aplikaci se 
budete moci objednat na úřad (na-
příklad na vyzvednutí pasu) nebo si 
stáhnete potřebný formulář. 

další důležitou funkcí bude možnost 
nahlásit jakoukoliv závadu, poru-
chu či nepořádek přímo z místa, kde 
stojíte. stačí vyfotit, napsat komentář 
a poslat. Zpráva automaticky dojde 
k odpovědné osobě, která problém 
bude řešit.
do budoucna počítáme s tím, že přes 
aplikaci půjde platit obecní poplatky 
(za psa, popelnici atp.) a také parkov-
né či další služby.
turistům a návštěvníkům města po-
může aplikace najít ta nejhezčí mís-
ta a provede je tematickými okruhy 
po městě a okolí. Přes aplikaci bude 
též možné sledovat odjezdy vlaků 
a autobusů včetně jejich zpoždě-
ní ze zvolené zastávky v říčanech. 
výhledově připravujeme též mapu 
plánovaných staveb a investic města 
nebo třeba zobrazení aktuální polohy 
sypačů při zimní údržbě. 
Aplikace bude bezpečná. v žádném 
případě nebude zasahovat do vašeho 
soukromí ani nebude možné vás přes 
ni jakkoliv sledovat. Pokud neuvedete 
své osobní údaje, bude veškerá ko-
munikace zcela anonymní. výhodou 
aplikace proti mobilní verzi webo-
vých stránek bude její dostupnost 
v režimu offline, rychlost a přehled-
nost. data budou samozřejmě iden-
tická s daty na webu města, vše by 
mělo být ovšem výrazně přehlednější.
kdo má zájem, může si stáhnout a vy-
zkoušet aplikace, na základě kterých 
jsme tvořili zadání pro naše město: 
kolín v mobilu, Plzeň-občan či pro 
Moje kunratice.   

David Michalička, radní

Říčany v mobilu – aplikace pro občany
město na podzim spustí mobilní aplikaci  
„Říčany v mobilu“

úvodní stránka aplikace (předběžný 
návrh)

hlášení závady či poruchy (předběžný 
návrh)

Pánek. Poslední sledovanou otázkou 
byla špatná dopravní situace, kde 
jako v jiných městech občané ozna-
čovali především hlavní dopravní 
tahy procházející městem: říčanská, 
17. listopadu či černokostelecká.
„Městská policie díky pocitové mapě 
získala cenné informace z pohledu ob-
čanů na problematiku ve městě. Nově 

se strážníci zaměří na místa, která si ze 
svého pohledu označili občané. V těch 
již tradičních v blízkosti nádraží, dis-
koték a parků strážníci ještě zinten-
zivní svoji preventivní činnost. Výrazně 
tomu pomůže současné navýšení počtu 
strážníků v ulicích. V místech vysoké 
dopravní zátěže rovněž posílíme akti-
vitu,“ uvádí velitel MP václav řezáč.

Pocitová mapa říčan byla vytvořena 
v rámci projektu www.PocitoveMa-
py.cz výzkumníky na katedře rozvo-
jových studií Univerzity Palackého 
v olomouci za finanční podpory 
sFŽP čr a MŽP čr.

Adéla Ambrožová,  
tisková zpráva města Říčany
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Výstavba zimního stadionu v Říčanech 
směřuje do cíle!
Přes letní měsíce probíhaly na stavbě nového zimní-
ho stadionu v Říčanech, který staví společnost Říčan-
ská hokejová s.r.o., intenzivní práce. Během září se 
krytý stadion s ledovou plochou a kompletním záze-
mím včetně vnitřního i vnějšího parkoviště bude do-

končovat. Merkur aréna, jak zní nový název zimáku, 
se v říjnu dočká slavnostního otevření za účasti Inter-
nacionálů České republiky v ledním hokeji a mnoha 
osobností. Na podzim zahájí provoz pro hokejový 
klub, kroužek krasobruslení, školy i veřejnost. 

V prvním patře postupně vznikne restaurace, posilovna, 
tělocvična, masérna a kanceláře.

 
V přízemí je hotový základ pro dvě ledové plochy - hlavní a tré-
ninkovou.  

To není nahodilý systém trubek, ale sofistikované chladicí 
zařízení. Jedná se o ekologičtější variantu nepřímého chlazení 
s minimálním obsahem čpavku. Kromě dobetonování poslední 
chladicí části ještě zbývá dodělat spáry na plášti, osazení otvorů 
a natažení trubek. 

Adéla Ambrožová, tisková zpráva města Říčany

Stavební práce probíhají v souladu s časovým harmonogra-
mem. Investor se však musel poprat i s nepříznivým počasím 
(přívalové deště), které způsobilo zvlhnutí některých částí a bylo 
potřeba je vysoušet. Mírný skluz se ale dohnal a nyní už je 
střecha zaizolovaná a stavba suchá.

Provoz stadionu by se měl odehrávat celoročně každý den od 
6.00 cca do 24.00. dopoledne bude led vyhrazený pro školáky 
a děti ze školek, poté kroužku krasobruslení a odpoledne ke 
komerčním pronájmům. O víkendech pak bude hala vždy 1,5 
hodiny dopoledne i odpoledne otevřena pro veřejnost.  
V případě zájmu o pronájem ledové plochy je možnost volat  
na tel. 737 268 000.
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Pozvánka 
pro říčanskou veřejnost na veřejná projednání v říjnu

Parkovací zóny v Říčanech
Město Říčany má připraven návrh na zavedení parkova-
cích zón v širším centru. cílem je lepší ochrana občanů 
města a zajištění obrátkovosti míst u provozoven místních 
podnikatelů. Koncept připravila odborná dopravní spo-
lečnost na základě analýzy provedené na jaře 2016. celý 
dokument bude zveřejněn na webových stránkách města.
Veřejné projednání se koná v pondělí 10. října od 18:00 
v kc labuť.

Základní škola na Komenského náměstí 
v Říčanech
Město Říčany intenzivně pracuje na realizaci výstavby 
nové základní školy v Říčanech. Jako nejvhodnější poze-
mek pro vybudování školy pro cca 18 tříd se jeví plocha 
na Komenského náměstí mezi věžákem u kina a bytovým 
domem 2000. V červenci město vysoutěžilo projektan-
ta. architektonická studie budovy bude řešena včetně 
podzemního parkoviště, dopravního napojení na stávající 
komunikace a náměstí, eventuálně realizace nových 
komunikací včetně odstavných stání, řešení venkovních 
sportovišť a sadových úprav.
Veřejné projednání se koná v úterý 11. října od 18:00 
v kc labuť.

Zveme všechny občany, aby se dostavili na představení návrhů a následnou diskuzi.

Horká novinka v Řídím Říčany 
Registrace snadno a pohodlně přímo z domova!

V současné době chceme postup registrace do projektu 
Řídím Říčany ještě více zjednodušit. Nově tak od září 
funguje pro zásadní hlasování pro občany s trvalým 
bydlištěm v Říčanech registrace online přímo z domo-
va. Vyzkoušejte snadnou registraci a hned se zapojte 
do hlasování o sportovních hřištích.  
nebude tak nutné odevzdávat vyplněný registrační formulář 
na kontaktních místech jako doposud. Formulář bude mož-
né vyplnit online a odeslat elektronicky spolu se zaškrtnutím 
souhlasu se zpracováním a ověřením osobních údajů pro 
účely registrace v základních registrech. Poté žadateli zašle-
me poštou na adresu trvalého bydliště unikátní PIn kód, díky 
kterému se do systému hlasování jednoduše přihlásí. 
komfortnější registraci si můžete hned vyzkoušet na 
www.ridimricany.cz nebo webových stránkách města 

a zapojit se ještě do probíhajícího hlasování o sportovních 
hřištích v říčanech. tato volba je totiž otevřená pro re-
gistrované občany s trvalým pobytem v říčanech ve věku 
15+. rozhodněte svými čtyřmi plusovými a případně 
i dvěma minusovými hlasy o tom, jaké tři až čtyři projek-
ty drobných sportovišť město v říčanech letos na podzim 
nebo na jaře 2017 vybuduje. hlasovat můžete po přihláše-
ní na této stránce http://bit.ly/sportoviste-ricany.
hlasování ukončíme, jakmile odhlasuje alespoň 1000 
občanů. to může být třeba už zítra nebo pozítří. hlasová-
ní však netrvá až do prosince, jak by vás mohlo v systému 
hlasování zmást (termín ukončení je otevřený a toto datum 
je tam udáno pouze z technických důvodů). Neváhejte 
a hlasujte proto co nejdříve! Je to snadné a zabere to pár 
minut.

Sportovec roku 2016 – hlasování v anketě 
letos jsme se rozhodli hodnocení říčanských sportov-
ních úspěchů posunout na zimu. Cílem je, aby se hodno-
til celý kalendářní rok 2016 a ne trošku nezvykle sezóna 
2015/2016, jak tomu bývalo v minulých ročnících. 

držíme tedy palce vašim výkonům – přihlášky do anke-
ty otevřeme na začátku prosince, hlasování proběhne po 
novém roce. 

Město Říčany
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 Schválený Upravený Skutečnost   % plnění
 rozpočet rozpočet k 31. 7. 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)

204 984 000,00 223 004 370,00 148 814 500,64 66,73

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

74 691 142,00 75 822 418,76 45 338 767,53 59,80

Kapitálové příjmy (příjmy z prodeje majetku) 12 373 501,00 12 993 942,00 2 480 888,00 19,09

Přijaté dotace 42 257 800,00 72 553 393,27 52 470 057,43 72,32

Přijaté splátky půjček 85 200,00 85 200,00 1 937 100,00 2273,59

Příjmy celkem 334 391 643,00 384 459 324,03 251 041 313,60 65,30
Příjmy fondů z rozpočtu města (grantový, fond 
rozvoje bydlení, humanitární, sociální)

51 400 907,00 117 004 201,63 51 609 696,30 44,11

Rozpočtové příjmy celkem 385 792 550,00 501 463 525,66 302 651 009,90 60,35
Přebytek hospodaření za minulý rok 37 045 284,00 58 849 249,48 58 849 249,48 100,00

Příjmy celkem vč. přebytku hospodaření 422 837 834,00 560 312 775,14 361 500 259,38 64,52
VýDAJe 
běžné (provozní) výdaje 252 917 006,00 276 615 051,91 152 859 713,61 55,26

Rozpisové rezervy 2 550 000,00 4 937 389,10 0,00 0,00

běžné výdaje celkem 255 467 006,00 281 552 441,01 152 859 713,61 54,29
Kapitálové (investiční) výdaje 57 360 351,00 128 659 609,35 52 499 547,27 40,80

Rezervy na investice 39 259 080,00 13 746 033,15 0,00 0,00

Investiční výdaje celkem 96 619 431,00 142 405 642,50 52 499 547,27 36,87
Výdaje celkem 352 086 437,00 423 958 083,51 205 359 260,88 48,44
Převody z rozpočtu města do fondů (grantový, 
fond rozvoje bydlení, humanitární, sociální)

51 400 907,00 117 004 201,63 51 609 696,30 44,11

Rozpočtové výdaje celkem 403 487 344,00 540 962 285,14 256 968 957,18 47,50
Splátky úvěru 19 350 490,00 19 350 490,00 14 168 489,60 73,22

Výdaje vč. splátky půjčky 422 837 834,00 560 312 775,14 271 137 446,78 48,39
rozdíl příjmy - výdaje 0,00 0,00 90 362 812,60

Podrobné čerpání rozpočtu najdete na www.ricany.cz - radnice - město a samospráva - finance a majetek města - aktuální informace o čerpání rozpočtu města
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Přihlásit se můžete sami, nebo tak mohou učinit vaši rodiče, 
spolužáci, sourozenci ale i učitelé nebo trenéři!
 
Tak neváhejte! Další informace a přihlášku najdete na 
www.zlatyorisek.cz/stredoceskykraj 
Ale jen do 24. září 2016!

Zlatý oříšek 
Středočeského 
kraje 2016

Začíná 6. ročník soutěže
pro šikovné a nadané děti 

Slavnostní finále se koná 9. 10. 2016 od 10 hodin  
v Kulturním centru Labuť v Říčanech. 

              ŘÍČANY 2016  

Zlatý oříšek Středočeského kraje se koná  
pod záštitou hejtmana Středočeského kraje Ing. Miloše Petery.

Umíš něco zajímavého, dosáhl si vyjimečného úspěchu nebo vynaložil 
mimořádné úsilí v kterémkoli oboru nebo zájmu. Pro tebe je tu soutěž 
Zlatý oříšek! Tři vítězové krajského finále získají nejen finanční podporu pro 
svou další činnost, ale budou navíc automaticky zařazeni do celonárodního 
kola, které vrcholí novoročním televizním pořadem Zlatý oříšek 2016!
K tradici Zlatého oříšku Středočeského kraje patří také cena starosty  
města Říčan rovněž spojená s finanční odměnou.
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Městská policie Říčany
Komenského nám. 1619/3, 251 01 Říčany 

e-mail: mestska.policie@ricany.cz

tel. 323 618 150  
Mob. 725 022 765

městská policie radí a informuje
Z knihy událostí
25. června, 04.00
strážníci si všímají při kontrolní a hlídkové činnosti muže, 
který přichází z ulice riegrova do ulice černokostelecká. 
tento muž je zjevně zraněný a strážníkům uvádí, že byl 
přepaden a následně upadá na chodník. na další otázky 
strážníků uvádí, že osoby, které jej napadly, byly cizí státní 
příslušnosti a uvádí jejich popis a směr útěku, kdy v ulici 
riegrova je zjištěn ještě jeden muž se zraněním, který byl 
též neznámými pachateli přepaden. Zraněné strážníci 
předávají do péče pracovníkům soukromé bezpečnostní 
agentury, která se spolupodílí na zajištění veřejného po-
řádku u zábavních podniků, a následně je strážníky zahá-
jeno pátrání po podezřelých. toto se daří v krátkém čase 
v křižovatce ulic k Podjezdu a kamenická. následně je 
o věci vyrozuměna Policie čr, jelikož zadržení muži jsou 
podezřelí ze spáchání trestného činu. ve věci dále šetří Po-
licie čr. 
2. července, 03.58
operátorem kamerového dohlížecího systému je zjištěna 
skupinka osob v ulici černokostelecká, která se zjevně 
slovně napadá a vyvolává mezi sebou konflikt. na místo 
je vyslána hlídka strážníků, která se snaží uklidnit situaci. 
Místem projíždí i hlídka Policie čr, která se do řešení situ-
ace zapojuje. dvěma mužům ve fyzickém konfliktu pomy-
slně nezabrání ani přítomnost strážníků a policistů a vše 
vyvrcholí pěstním útokem. Při snaze hlídek  zabránit rvač-
ce je při použití donucovacích prostředků vůči aktérům 
hlídka Policie čr napadena zezadu dalším mužem z této 
skupinky, čímž vyvolal použití donucovacích prostředků 
vůči své osobě. všichni aktéři byli omezeni na osobní svo-
bodě z důvodného podezření ze spáchání trestného činu 
a byla jim přiložena pouta. Celou událost si na místě pře-
vzala Policie čr k dořešení.
3. července, 00.01
v ulici riegrova jsou hlídkou strážníků zjištěni dva psi 
bez vodítka pohybující se po komunikaci bez vlivu ma-
jitele. Psi brání průjezdu služebního vozidla a strážníci 
jsou nuceni zastavit, dokud psi neopustí dráhu jízdy slu-
žebního vozu. skupinky osob, která se v místě nachází, 
se strážníci dotazují, zdali jsou majiteli uvedených zvířat, 
což odmítají a sdělují, že majitelka psů je nedaleko. hlídka 
ženu zanedlouho nachází a oslovuje jí, zdali je majitelkou 
volně pobíhajících psů. na toto reaguje podrážděně, vul-
gárně a hlídku slovně napadá. Majitelka odmítá jakkoliv 
se strážníky spolupracovat, a to ani přes zákonné výzvy 
strážníků a například svým průkazem totožnosti po jed-

nom ze strážníků hodí. na upozornění na slušné chování 
se i nadále chová značně hrubě a z místa se snaží odejít. 
toto se najednou mění a žena vyrazila ke služebnímu vo-
zidlu strážníků, od kterého prudce otevřela zadní dveře 
a pokusila se do něj nastoupit, v čemž jí bylo zabráněno. 
na dotaz, proč do vozidla nasedá, odpovídá žena okamži-
tým fyzickým útokem na jednoho ze strážníků, kdy se jej 
snaží napadnout úderem do obličeje. toto vyvolalo zákrok 
ze strany obou strážníkům, kteří vůči ženě použili donuco-
vací prostředky a přiložili jí pouta. Z důvodu pro podezře-
ní ze spáchání trestného činu násilí vůči úřední osobě je 
na místo přivolána Policie čr. Při dalším řešení události 
strážníky i policisty dochází k opětovnému fyzickému 
napadení strážníků ze strany ženy, kdy jeden ze strážníků 
se útoku vyhýbá, ale druhý je zasažen do oblasti obličeje 
a navíc je poškozena jeho výstroj. Žena podezřelá ze tří 
přestupků a spáchání trestného činu je na místě strážníky 
předána policistům k provedení dalších úkonů a opatření.
10. července, 12.21
Městská policie přijímá žádost od Policie čr o prověření 
oznámení o domácím násilí v ulici Presslova, kdy syn fy-
zicky napadá svou matku, a to i v průběhu telefonického 
oznámení na Policii čr. hlídka strážníků i policistů při-
jíždí na místo události současně a následně je zjištěno, 
že k fyzickému napadání již nedochází a syn svou matku 
několikrát uhodil do obličeje a kopal do ní. na místě byla 
zjištěna i další skutečnost, a to, že syn se měl procházet po 
domě s nožem v ruce a pronášet výhružky o sebevraždě. 
na místo je přivolána zdravotnická záchranná služba a lé-
kař rozhoduje o převozu syna do specializovaného lékař-
ského zařízení v Praze.   
11. července, 19.40
Policie čr žádá strážníky o prověření oznámení ve věci 
neukázněné skupinky osob v ulici Podskalí. Po příjezdu na 
místo strážníci zjišťují, že se jedná o dvě skupinky osob, 
kdy došlo ke slovní potyčce a následně k odcizení fotba-
lového míče v hodnotě necelých dvanácti set korun. dále 
hlídka šetřením zjišťuje, že došlo i k fyzickému napade-
ní a slovnímu vyhrožování dalším osobám. na místě se 
strážníkům daří situaci uklidnit a následně dle výpovědi 
zúčastněných osob nalézt v odpadkovém koši odcizený 
fotbalový míč. na místě se věc nepodařilo dořešit, proto 
všichni zúčastnění byli poučeni, že celá událost bude řeše-
na strážníky pro podezření z několika přestupků. ve věci je 
dále strážníky šetřeno.
16. července, 23.07
Při kontrolní hlídkové činnosti si autohlídka strážníků vší-
má protijedoucího motocyklu v ulici černokostelecká, je-
hož posádka není vybavena za jízdy ochrannými přilbami. 
strážníci se za motocyklem otáčejí a dávají řidiči znamení 
k zastavení. ten na toto reaguje a zprvu zastavuje u krajni-
ce vozovky, následně spolujezdec seskakuje a utíká a řidič 
motocykl otáčí do protisměru a ujíždí. do celé události je 
okamžitě zapojena i druhá hlídka strážníků a Policie čr. 
strážníkům se daří řidiče motocyklu dostihnout na parko-
višti jednoho z obchodních řetězců, kdy řidič zanechává 
motocykl na místě a přeskakuje betonovou zeď. v roz-
hlehlém přiléhajícím areálu se mu podařilo zmizet z do-

Bezpečnost a infrastruktura
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I když letošní léto nebylo pro dobrovolné hasiče tak nároč-
né jako vloni, tak o události nebyla nouze. naše  jednotka 
byla povolána k nemálo výjezdům. Ještě 16. června jsme 
likvidovali následky rozmarů počasí. Byli jsme povoláni do 
všestar, kde došlo k zatopení rodinného domu. 22. června 
jsme byli povoláni k odstranění stromu přes cestu u nu-
pak. 20. července jsme vyjížděli do domažlické ulice, kde 
došlo k požáru osobního automobilu. 28. července jsme 
byli povoláni do herinku, kde v místním zemědělském 
areálu hořela sušička zemědělských plodin. 1. srpna jsme 
vyjížděli dvakrát. nejprve do pražské Uhříněvsi, kde 
v jedné z výrobních hal došlo k požáru elektroinstalace. 
a podruhé jsme byli povoláni do Jažlovic k odstranění 
nebezpečně nalomené větve nad vozovkou. 2. srpna jsme 
vyjížděli do říčanské ulice, kde v areálu autoservisu hořel 
osobní automobil. a 4. srpna  jsme byli povoláni do lo-
gistického areálu Green square, kde se jednalo o hlášení 
požárního poplachu elektronickou požární signalizací. 
Během léta jsme dále třikrát odstraňovali nebezpečný 
hmyz v říčanech a dvakrát jsme byli povoláni do zálohy 

na stanici profesionálních hasičů v říčanech, kteří zrovna 
zasahovali u jiných případů. 
náš sbor se v sobotu 18. června aktivně účastnil oslav 
115. výročí založení sboru dobrovolných hasičů ve vše-
starech. v neděli 19. června jsme byli k vidění na Jurečku, 
kde se konalo tradiční tátohraní. Zájemce jsme zde vozili 
na motorovém člunu. a ve středu 22. června jsme se s mo-
torovým člunem účastnili setkání u příležitosti tříletého 
výroční od povodní na Mlýnském rybníku. naši žáci se ve 
čtvrtek 23. června odpolednem plným her a soutěží roz-
loučili s jarní sezónou, aby se od září začali opět scházet 
a trénovat na podzimní kolo hasičských soutěží. 

Filip Šilar, jednatel SDH Říčany

Co nového u hasičů
www.sdhricany.wz.cz

hledu strážníků. strážníci a policisté společně po posádce 
motocyklu pátrají. toto se daří a dotyční jsou zanedlouho 
zadrženi. důvod řidičova újezdu před kontrolou strážníků 
je odhalen záhy. řidič i spolujezdec jsou pod vlivem alko-
holu.
17. července, 12.25
Policie čr žádá o prověření oznámení o bezvládně ležícím 
muži v parku a. Švehly. na místě hlídka strážníků muže 
nachází. Je zjištěno, že muž je zjevně pod vlivem alkoho-
lu, nahý, budí veřejné pohoršení, ale na žádné podněty 

nereaguje. na místo je přivolána zdravotnická záchranná 
služba a následně přijíždí i hlídka Policie čr. Muže se daří 
probrat a ten nesouvisle komunikuje. orientační decho-
vou zkouškou je zjištěna přítomnost alkoholu ve výši 3,52 
promile. Umístění na protialkoholní záchytnou stanici se 
nedaří zajistit a muže nechce přijmout do péče ani rodina. 
nakonec si muže přebírají kolegové ze zaměstnání, kte-
ří se o něj postarali. Jeho přestupkové jednání je později 
strážníky dořešeno uložením pokuty. 

23. července, 04.00
Při výkonu hlídkové činnost v lokalitě bytového komplexu 
Fialka a ulice scheinerova slyší hlídka strážníků hlučnou 
procházející skupinku osob. strážníci zanedlouho skupin-
ku vidí a zjišťují, že jeden muž z této skupinky seskakuje 
ze zaparkovaného vozidla, snaží se vyskočit na druhé, kdy 
toto se mu nedaří, a než v dalším jeho jednání stačí strážníci 
zabránit, vyskakuje na další zaparkované vozidlo. Při spat-
ření hlídky strážníků se snaží muž z místa utéci. v tomto mu 
strážníci zabraňují a jsou nuceni proti němu použít donu-
covací prostředky. o události je vyrozuměna druhá hlídka 
strážníků a následně i Policie čr, jelikož muž je omezen na 
osobní svobodě z důvodu podezření ze spáchání trestného 
činu. Šetřením je následně zjištěno poškození několika vo-
zidel v různém rozsahu a další vozidla, která jevila známky 
stop chůze a otisky obuvi po karosérii. odhadovaná škoda 
je vyčíslena majiteli na čtyřiceti tisíc korun.
30. července, 04.15
v ulici černokostelecká leží uprostřed komunikace žena 
a u ní stojí muž, který se jí snaží zvednout. Žena i muž jsou 
silně pod vlivem alkoholu. Muž dívku bere do náruče a od-
náší ji do vozidla, do kterého následně nasedá coby řidič 
a odjíždí směrem na Prahu. autohlídka strážníků se řidiče 
pokouší zastavit, na toto řidič nereaguje a zastavuje až při 
předjetí služebního vozidla strážníků a znemožnění další 
jízdy. Při kontrole vyplývá, že muž potřebné doklady k ří-
zení vozidla u sebe nemá a následná orientační dechová 
zkouška u něj prokazuje přítomnost alkoholu ve výši 1.92 
promile. Celá událost je předána Policii čr k dořešení.

Jindřich Joch
zástupce vedoucího Městské policie Říčany
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srstka angrešt
Ribes uva-crispa

srstka angrešt, nebo také srstka 
obecná či meruzalka srstka, plodí ob-
líbené zahradní ovoce. Bohužel často 
bývá hostitelem některé z houbových 
chorob, které ničí úrodu.
rod ribes, kam patří rybízy a angreš-
ty, je zastoupen asi 190 druhy keřů, 
které rostou v mírném pásu. nejvíce 
jich je v severní a Jižní americe nebo 
střední a východní asii.

srstka angrešt roste od severní afri-
ky přes celou evropu až po kavkaz. 
dnes nevíme, kde je zcela původní 
a kam se dostal až s člověkem. v naší 
přírodě se vyskytuje roztroušeně po 

celém území, hlavně ve světlých suťo-
vých a lužních lesích.
Menší keř dorůstá 1,5 metru výšky. 
na větévkách s šedavou kůrou bý-
vají jednoduché až trojčetné trny. 
laločnaté, zespoda chlupaté listy 
vyrůstají na zkrácených větvičkách 
-brachyblastech.
nenápadné zelenožluté květy s čer-
veným nádechem se objevují v dubnu 
v paždí listů. Plody „angrešty“ jsou 
drobné srstnaté bobule zelené barvy 
obsahující několik semen. dozrávají 
v červnu a červenci.
nejstarší záznamy o vysazování an-
greštu máme z 12. století z Francie. 
od 16. století je pěstování doloženo 
i ve střední evropě. v 19. století na-
stal rozvoj šlechtění velkoplodých 
odrůd, které konzumujeme dnes. 
čeští šlechtitelé se zasloužili o nástup 
stromkovitých rostlin, ty se roubují 
na podnož z různých druhů rybízů.
v říčanských zahradách roste řada 
z celkem asi 2 000 vyšlechtěných od-
růd. liší se hlavně velikostí, barvou, 
osrstěním a chutí plodů. různá je 
také odolností vůči parazitům jako 
je padlí angreštové (Podosphaera 
mors-uvae).
Zralé angrešty obsahují řadu cenných 
látek a vitamínů. konzumují se syro-
vé, nebo slouží k výrobě kompotů. 
Z nezralých plodů se získává pektin.
křížením srstky angreštu a rybízu 
černého (ribes nigrum) vznikla josta 
(ribes × culverwellii).

Jakub Halaš
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v letošním roce si včelaři připomínají 130 let od narození 
občana Babic u říčan a významného představitele českého 
včelařství, výzkumníka a učitele včelařství,
přítele otakara Brennera, který byl mimo jiné také dlou-
holetým předsedou zdejšího včelařského spolku. Proto Zo 
čsv říčany připravila v kC labuť říčany na 24. 9. 2016 
výstavu s přednáškami - „den pro otakara Brennera“. 
Přijďte na výstavu fotografií, rukopisů, poznámek a před-
mětů ze včelařské pozůstalosti o.Brennera, spojenou 
s přednáškami jak pro včelaře, tak i pro veřejnost. 
dopoledne budete mít možnost, díky autentickému zázna-
mu přednášky o. Brennera z roku 1966, seznámit se s jeho 
úžasným pohledem na chov včel. děkujeme panu daliboru 
hoftovi z říčan, který v roce 1966 nahrávku pořídil a umož-
nil nám ji použít.
odpolední přednáška nabídne pohled na vše, co nám včely 
poskytují, a také na možnosti, jak tyto produkty využít.

Eva Pecháčková, F.Lehovec - ZO Říčany  

Likvidace náletových rostlin - křídlatka
likvidace agresívní invazivní rostliny křídlatky v říča-
nech je jedním z trvalých úkolů okrašlovacího spolku v ří-

čanech, z. s. (osŔ). 
touto činností se spo-
lek zabývá již osm let, 
a výsledky jsou vidět. 
Plochy křídlatky kaž-
doročně ustupují a na 
dohled je doba, kdy 
říčany budou zcela 
bez křídlatky. v roce 

2016 probíhá likvidace u podjezdu dráhy čd, u podchodu 
dráhy čd, ve voděrádkách a Jažlovicích. Město říčany 
v rámci vyhlášených dotačních programů podpořilo tuto 
akci dotací ve výši 15.800,- kč.

Péče o veřejnou zeleň
činnost osř se soustřeďuje na údržbu ploch zeleně pře-
vzatých od Města do péče spolku (U rondelu, smiřických, 
thomayerova, srnčí palouček). Budou osazeny dvě la-
vičky v parčíku po bývalém radošovickém hřbitově. Jako 
každý rok proběhne mulčování u cest do Březí a k rozpa-
kovu. Bude provedena další etapa obnovy louky na srnčím 
paloučku. tato obnova byla inspirována připomínkami 
bývalých skautů, kteří zde kdysi skládali skautský slib. 
a pamatují si, že louka byla v dobrém stavu a větší, než 
je dnešní obnovená část. a samozřejmě budou vysázeny 

i stromy a keře. na péči o zeleň Město říčany poskytlo in-
dividuální dotaci ...kč

Oprava Thomayerovy studánky
v lese blízko za plotem bývalého thomayerova zahradnictví 
je malá nenápadná studánka. Pamětníci tvrdí, že k ní chodili 
pro vodu první chataři z blízkého okolí. studánka potřebu-
je celkovou rekonstrukci, 
při zachování současného 
charakteru úpravy. obnova 
studánek je současným tren-
dem v celém česku, kdy se 
klade důraz na udržení vody 
v krajině a to zejména detail-
ními menšímu zásashy na re-
gionální úrovni. na opravu thomayerovy studánky přidělilo 
Město říčany individuální dotaci ve výši  24.000,- kč.

Provoz organizace
a v neposlední řadě je třeba se zmínit o zajištění běžného 
provozu osř. spolek je malou organizací s malým počtem 
členů. o to těžší je zajistit finanční prostředky pro udržení 
alespoň minimálního chodu spolku. sponzoři rádi dávají 
peníze na sportovce, na děti a mládež, na seniory. Životní 
prostředí je v tomto ohledu popelkou, proto je vítaný Měs-
tem říčany vyhlášený program Provoz. 
Z tohoto programu získal osř dotaci ve výši 9.640,- kč.

Jiří Pánek

Kdo byl Otakar brenner  
(13. 7. 1886 - 12. 7. 1975): 
● od r. 1924 učitel, později Řídící uČITEL obecné 

školy v Babicích do r. 1948
● 1924 - 1928 starosta obce Babice
● od r. 1937 starosta Sokolské Jednoty v Babicích 
● předseda Včelařského spolku pro Říčany a okolí
● předseda Pražské včelařské župy a předseda 

zemského Ústředí včelařských spolků
● dlouholetý spolupracovník včelařských časopisů 

(Včelařské rozhledy, Včelařský Obzor), později 
šéfredaktor „Českého Včelaře“

● zasadil se o zřizování pokusných včelařských 
stanic, stal se správcem plemenného chovu včel 
v Čechách

● autor včelařských publikací Včelařova dílna, 
Přezimování včelstev, Včelař začátečník, Tlumení 
včelích nákaz, Nástavkový úl a zákonitosti života 
včelstva.

● učitel a propagátor včelařství, obor včelařský 
přednášel a učil až do svých 85 let.

● s manželkou annou obýval vilu Matyldu  
č. p. 16 v Babicích do konce života

Říčanští včelaři zvou 
na „Den pro Otakara 
brennera“

Co nového v Okrašlovacím spolku v Říčanech?
Pro rok 2016 jsou ve spolku rozpracované tři prioritní akce. 
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léčba ● ošetření ● podpora

ODBORNÁ ZDRAVOTNÍ PÉČE 
V DOMÁCÍM PROSTŘEDÍ KLIENTA

Službu poskytujeme ZDARMA
24 hodin denně / 7 dní v týdnu

Určeno klientům všech věkových skupin
Non-stop telefonní linka 727 917 946

Nabízíme:
• odborné zdravotní ošetření 
• profesionální ošetřovatelskou službu
• odbornou pomoc pečujícím rodinám
• zprostředkování kompenzačních pomůcek
• sociální poradenství

Garantujeme převzetí klienta do 24 hodin.
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Naším cílem je zajistit zdravotní a ošetřovatelskou službu 
pro klienty v jejich domácím prostředí. Ošetření a opatrování 
ve známém prostředí prokazatelně přispívá ke zlepšení 
zdravotního a psychického stavu klienta a zkracuje dobu pobytu 
ve zdravotnickém zařízení lůžkového typu. 

Domácí péče je:
• plně hrazena z prostředků veřejného zdravotního pojištění
• zajištěna 24 hodin denně / 7 dní v týdnu
• zajištěna týmem erudovaných, registrovaných zdravotních sester s dlouholetou 

praxí

Výkony hrazené zdravotní pojišťovnou:
• ošetřovatelské výkony stanovené lékařem
• komplexní dohled a pomoc nemohoucím klientům
• péče o klienty s onkologickým onemocněním
• opatrování a ošetření v terminálním stádiu nemoci
• péče o klienty po chirurgických a ortopedických operacích
• odběry krve a jiného biologického materiálu 
• sledování fyziologických funkcí (tlak, pulz, tělesná teplota)
• vyšetření glykémie
• aplikace infúzí, injekcí, inzulínu a léčebné terapie
• nácvik a zaučování aplikace inzulínu
• lokální ošetření ran
• převazy chronických ran (péče o proleženiny, bércové vředy)
• cévkování, klyzma, výplachy, péče o permanentní katétry
• ošetření stomií, PEGu, enterální sondy
• nácvik soběstačnosti, rehabilitace a aktivace klienta

Domácí péči indikuje:
• ošetřující lékař (domácí péče nepodléhá regulaci Úhradové vyhlášky 

č. 273/2015 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeba 
regulačních omezení)

• ošetřující lékař lůžkového zařízení při ukončení hospitalizace
• lékař jakékoliv odbornosti, pokud je klient v terminálním stádiu onemocnění

Kontakt - projekt manažer: 

Mgr. Vladimíra Dostálová • telefon: 720 950 024  
vladimira.dostalova@nemocnice-ricany.cz 
Službu poskytujeme klientům na území Praha - východ.
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Prořezání ořechovky
alej ořechovka u srnčího rybníčku 
prokoukla. Majestátní ořešáky mají 
teď šanci dožít se dalších desítek let, 
byl proveden bezpečnostní a odleh-
čovací řez, takže teď stromy netíží 
proschlé větve a neměly by se jim dále 
rozlamovat koruny. lidé, kteří tudy 
procházejí na procházku nebo sbírat 
ořechy, se již nebudou muset obávat, 
že jim při větrném počasí spadne pro-
schlá větev na hlavu. alej ořešáků je 
památkou na působení významné-
ho zahradního architekta Františka 
thomayera v říčanech. vzrostlé stro-
my s dutinami dnes slouží jako úkryty 
pro řadu ptáků a netopýrů. děkujeme 
firmě arborn za odborné prořezání 
stromů a Městu říčany za finanční 
podporu. 
Péče o ořechovku bude dále pokra-
čovat, dobrovolníci se budou moci 
zapojit do sekání podrostu a také do 

výsevu lučních druhů do travnatých 
pásů v aleji říčaňáků v dalším roce. 
v současné době zakládáme na dvor-
ku u Muzea říčany semenné porosty 
lučních rostlin. tento projekt je reali-
zován s finančním přispěním středo-
českého kraje.

lesní družiny 
děti se vrací po prázdninách zpátky do 
lavic, ale stále mají každý všední den 
volné odpoledne, které mohou trávit 
venku v přírodě. od září otevírá eko-
centrum říčany lesní družiny na třech 
školách: ZŠ U lesa, ZŠ světice a ZŠ 
tehov. na ZŠ U lesa bude probíhat 
lesní družina každé úterý od 14:00 do 
17:00. skupinu 15 dětí povedou ni-
col schejbalová a Jirka hrdonka. děti 
můžete přihlásit na e-mailu  barbora.
smetankova@lesniklubpraminek.cz.  

hledáte zajímavá místa, kam vyrazit 
s dětmi? děti a průvodci z lesních 
družin budou své zážitky z přírody, 
pozorování zajímavých živočichů 
a tipy na vycházky sdílet na interak-
tivní mapě kam do přírody na říčan-
sku, kterou najdete na http://ekorica-
ny.org/priroda.

tento projekt je realizován s finanč-
ním přispěním středočeského kraje.

exkurze na farmu  
tentokrát se vypravíme na farmu otry-
by, která do říčan dodává kuřecí maso 
a dále na Biofarmu sasov. exkurze 
proběhne v sobotu 24.9. – čas odjezdu 
bude upřesněn na www.ekoricany.org. 
Přihlásit se můžete na emailu jimedob-
re.ricany@gmail.com. 
na Biofarmě sasov si budeme moci 
prohlédnout venkovní chovy přeštic-

kých prasat, masného skotu a koní. 
dále se podíváme do sušárny bylin 
a konopí, zelinářské zahrady a bioply-
nové stanice. Budeme mít možnost 
ochutnat faremní produkty a zakoupit 
si je v obchůdku. děti se mohou vyřádit 
na hromadách slaměných balíků. 
děkujeme Městu říčany za finanční 
podporu, která nám umožní pokrýt 
část nákladů na autobus.

na dvorek za zvířátky 
Kdy: úterý 16:00-17:00  
(září – říjen, duben-červen)
Zveme vás na dvorek naproti muzeu 
na kroužek pro rodiče s dětmi.  děti 
si budou moci pohladit králíky a na-
krmit slepice z komunitního chovu 
ekocentra říčany. Při každém setká-
ní se dozvíme něco nového, zahraje-
me si hry, někdy si i něco vyrobíme.  
není potřeba docházet pravidelně, 
přidejte se k nám kdykoli. Jednorázo-
vý vstup je za 50 kč na rodinu. Peníze 
ze vstupného používáme na úhradu 
krmení a veterinární péče.

životní prostředí a zdraví
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modré dveře vás 
vyvedou z obtížné 
situace

Terapeutické centrum Modré dveře od září/října 2016 
otevírá psychoterapeutické skupiny pro: 
 ženy s psychiatrickou diagnózou (role ženy, potíže  
 v mezilidských vztazích, ženské tělo a hormonální  
 změny, těhotenství, mateřství, velké životní změny, 
 nahromaděný stres apod.)
 osoby s psychotickými obtížemi (samota, halucinace, 
 úzkost, deprese, fobie a strachy, mezilidské vztahy  
 apod.), 
 osoby s  neurotickými obtížemi (problémy na praco-

višti, úzkosti, deprese, nespavost, nervozita a tréma, 
mezilidské vztahy apod.).

Místem konání bude Psychoterapeutické centrum Mod-
ré dveře, Říčany, ulice Olivova 312. 

Již nyní se můžete do programu hlásit či se dozvědět více 
informací ke skupinám na telefonním čísle 606 600 275 či 
725 830 830 nebo e-mailu: modredvere@modredvere.cz. 
tato aktivita je realizována s finančním přispěním středo-
českého kraje. 
Účast ve skupině je zdarma.

Tým Terapeutického centra Modré dveře

řada spoluobčanů nabídku přijala. scházeli jsme se pra-
videlně každé úterý. někteří se přišli jen podívat a vyzkou-
šet své možnosti. Mnozí se přesvědčili o tom, že cvičení 
jim vyhovuje a navštěvovali cvičení až do konce prázdnin. 
vyhovovala jim zejména nenáročnost cvičení a to, že kaž-
dý cvičí jen tak, jak mu to jeho klouby a  svaly dovolí a že 
je dobré se protáhnout a uvolnit. Pochvalovali si zejména 
systematický nácvik správného dýchání. Mnohým se zase 
líbila závěrečná relaxace, při které se dokonale uvolnili.
v těchto cvičeních budeme pokračovat pravidelně každé 
úterý i po prázdninách od 18 do 20 hodin v senIorU na 
komenského náměstí.  

Josef Trojánek

životní prostředí a zdraví

Prázdninová zdravotní jógová cvičení
Na začátku prázdnin jsme nabídli našim občanům zdravotní jógová cvičení. 
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„Naše Pediatrická klinika je tvořena 
dvěma standardními lůžkovými od-
děleními, jednotkou intenzivní a re-
suscitační péče (JIRP), příjmovou 
ambulancí a řadou odborných ambu-
lancí. Celkový počet lůžek je 38 včetně 
5 lůžek na JIP. Léčíme děti od novoro-
zeneckého věku do 19 let,“ předsta-
vuje libuše Pešlová z odboru interní 
komunikace tn.
hlavními skupinami nemocí, které 
jsou diagnostikovány a léčeny na 
Pk, jsou onemocnění horních i dol-
ních dýchacích cest (astma, záněty 
plic a pohrudnice, intersticiální 
plicní procesy, vrozené vady plic 
apod.), ledvin a vývodných cest mo-
čových (zánět ledvin, infekce mo-
čových cest apod.), trávicího traktu 
(chronické záněty střevní, průjmo-
vá onemocnění, poruchy funkce 
jater apod.), srdce a oběhového 
aparátu (záněty srdečního svalu, 
poruchy srdečního rytmu atd.) 
a další. „Velkou tradici má na klini-
ce ftiseologické oddělení – speciali-
zované pracoviště pro diagnostiku 
a léčbu tuberkulózy u dětí, jediné 
svého druhu v ČR,“ říká přednostka 
kliniky hana houšťková.
„Důvodem pro vyšetřovací, obser-
vační nebo léčebný pobyt dítěte v ne-
mocnici mohou být akutní či chronic-
ké zdravotní problémy u dětí všech 
věkových kategorií. Ve spolupráci 
s dětskými neurology léčíme i některé 
závažné stavy spojené s postižením 
centrální nervové soustavy. Dětská 
klinika je vybavena moderními pří-
stroji umožňujícími rychlou diagnos-

tiku a léčbu širokého spektra nemocí 
(ultrazvuk, bronchoskop, laboratoř 
funkčního vyšetření plic atd.),“ do-
dává vrchní sestra Martina Pechová. 
JIP byla v roce 2010 kompletně zre-
konstruována a je v současné době 
vybavena moderními technologiemi 
pro monitoraci základních život-
ních funkcí, umělou plicní ventilaci 
a sledování metabolizmu. JIrP dále 
disponuje dvěma izolačními boxy se 
samostatnou klimatizací a zvláštním 
provozním režimem. Zde se léčí děti, 
které se v průběhu nakažlivé infekč-
ní choroby dostaly do těžkého stavu 
vyžadujícího podporu nebo náhradu 
základních životních funkcí (resus-
citační péči).
v ambulantní části kliniky zajišťu-
jeme zdravotní péči v celé řadě spe-
cializovaných oborů. nepřetržitě je 
v provozu všeobecná pediatrická am-
bulance. všichni zaměstnanci kliniky 
kladou velký důraz na osobní přístup 
k dítěti, respektování jeho požadavků 
a zajištění takové péče, která vede ke 
spokojenosti nemocného a jeho ro-
diny. Z říčan a okolí ošetříme ročně 
stovky nemocných dětí včetně hos-
pitalizací. komfort těchto dětí by se 
zásadně zlepšil při používání klima-
tizace na jednotlivých pokojích ne-
mocných dětí. Pokud by se podařilo 
postupně pořídit klimatizační jednot-
ky na pokoje pro pacienty nebo lepší 
vybavení pokojů nábytkem, jistě by se 
zpříjemnil pobyt nemocných dětí na 
oddělení. 
„Personál kliniky tímto děkuje všem, 
kteří se podílejí nebo se zapojí do vy-

lepšování prostředí na dětské klinice. 
Velmi si ceníme sponzorských darů 
a příspěvků, jak od města Říčany, tak 
od jednotlivců. Za tyto peníze postup-
ně pořídíme klimatizace a vybavení 
pokojů novým nábytkem,“ připomíná 
Martina Pechová.

Jeden příběh malého 
pacienta z Říčan za všechny
Jednoho mrazivého únorového dne si 
hrály děti na zahradě svého domova. 
dvě děvčátka ve věku 5 let a dvouletý 
chlapeček skotačili okolo jezírka. do-
váděli tak, až se chlapec octl v jezírku 
pod hladinou chladné vody. děvčátka 
okamžitě volala maminku, která do 
minuty chlapce z vody vytáhla. Přivo-
laná rychlá záchranná služba přivezla 
chlapce na JIP Pediatrické kliniky. 
Chlapec byl podchlazený a hrozilo 
nebezpečí z infekce dýchacích cest. 
naštěstí vše dobře dopadlo a po 
krátké hospitalizaci si šťastná rodina 
odvezla chlapce domů bez násled-
ků. Bohužel ne vždy má příběh takto 
šťastný konec.

„Tímto připomínáme všem, kteří se 
starají o malé děti, aby dbali na bez-
pečnost dětí. Úrazy, tonutí a např. 
intoxikace jedovatými plody nebo hou-
bami je vždy zbytečná, proto prevence 
a předvídavost je nezbytná součást na-
šeho života,“ uzavírá Pavel kabíček, 
primář kliniky.

 Libuše Pešlová, Thomayerova 
nemocnice

Za nemocnými dětmi z Říčan a okolí na Pediatrickou 
kliniku Thomayerovy nemocnice v Praze

životní prostředí a zdraví
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Pro seniory

seniorcentruM říčany
léto budiž pochváleno! I přes některé  
poměrně chladné dny bylo letošní léto 
pěkné. a to i díky akcím, které proběhly 
– návštěva romantického zámku strá-
nov, skanzenu lidové architektury a mu-

zea motocyklů v Přerově nad labem a již tradiční výstavy 
Země Živitelka. od září se začnou rozbíhat další pravidel-
né akce, na které jste zvyklí a které máte rádi. těšíme se 
na vás také na setkání seniorů při živé hudbě v kulturním 
centru labuť, který oslavíme Mezinárodní den seniorů. 

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 
(zahájení v průběhu září, resp. října): 
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 stře-
du v měsíci od 15.00 hodin v jídelně dPs senior. 
Povídání o historii – každou druhou středu od 16:00 
hodin ve společenské místnosti dPs senior (s výjimkou 
měsíce září!)

akce:
n 7. září, středa –  Povídání o historii – Čeští cestovatelé 
od 13. stol.
Místo: dPs senior – společenská místnost. Začátek: 17:00h. 
vstup zdarma. na setkání se těší Jiřina kutláková.
n 10. září, sobota –  Zájezd do Litoměřic – Zahrada Čech
Jednodenní autobusový zájezd do litoměřic. výstava je za-
měřená na všechny zahrádkáře, chalupáře, kutily, zahradní-
ky a milovníky přírody. kulturní památky a výstavy ve městě 
jsou tento den zdarma. Příspěvek účastníků: 220,- kč (pro 
členy klubu senior 200,- kč, zahrnuje dopravu, pojištění). 
Místa odjezdu: 7:15h aut. zastávka k žel. stanici, 7:20h aut. 
zastávka, rychta, 7:25h aut. zastávka sukova, 7:30h aut. za-
stávka Masarykovo nám. 
n 15. září, čtvrtek – Kavárnička 
Místo: dPs senior – jídelna. Začátek: 15:00h. Příjemné po-
sezení a popovídání při kávě nebo čaji. všichni jste srdečně 
vítáni. vstup zdarma.
n 22. – 23. září – Poznávací zájezd – Jižní Morava
dvoudenní autobusový zájezd – poznávání nejkrásnějšího 

kraje naší vlasti s bohatou nabídku zážitků, akcí, barev, chutí 
a vůní. Místo: nový Šaldorf (Znojemsko). v rámci poznávání 
navštívíme také vinný sklípek U koníčků. Příspěvek účastní-
ků: 990,- kč (cena zahrnuje dopravu, ubytování, pojištění, 
pobyt ve sklípku, vstupné do historických objektů). Místa 
odjezdu: 8:20h aut. zastávka k Žel. stanici, 8:25h aut. zastáv-
ka rychta, 8:30h aut. , zastávka sukova, 8:35h aut. zastávka 
Masarykovo nám. 
n 3. října, pondělí – Setkání s hudbou 
Místo: kulturní centrum říčany. Začátek: 14:00h. akce se 
koná u příležitosti oslav Mezinárodního dne seniorů tento-
krát se můžete těšit na Club Praha s kapelníkem Josefem Šra-
mem. na programu bude také „Překvapení pod plachetkou“ 
– tombola. vstup zdarma, přijďte se pobavit a strávit příjem-
né odpoledne plné hudby.

Připravované akce 
– možnost přihlášení:

n 6. – 7. října – Rekondiční pobyt (Jilemnicko)
dvoudenní autobusový zájezd do západního podhůří krko-
noš. Předpokládaný program rekondice: ubytování v hotelu 
vyhlídka v Jilemnici, návštěva plaveckého bazénu (případně 
i sauny), prohlídka kulturních památek (např. zámek Benát-
ky n. Jizerou, zámek horní Branná, Braunův Betlém u hři-
bojed apod.). Příspěvek účastníků: 950,- kč (cena zahrnuje 
dopravu, ubytování se snídaní, pojištění, vstupné do historic-
kých objektů). Místa odjezdu: 7:30h aut. zastávka Masaryko-
vo nám. (u labužníka), 7:35h aut. zastávka sukova, 7:40h 
aut. zastávka k Žel. stanici, 7:45h aut. zastávka rychta. 
n 14. října, pátek – Zahájení počítačového kurzu pro se-
niory – pokročilí
Místo: říčany – učebna v ul. e. Beneše čp. 375.  lektor Mgr. 
Jiří Maček. kurz bude probíhat každý pátek od 16:15h. Cel-
kem proběhne 5 lekcí (1 lekce = 2 hodiny). k dispozici je plně 
vybavená učebna. Příspěvek účastníků: 690,- kč. Přihlášení 
do konce září.

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): 
výjimečně pátek 16. září 2016 od 10:30 – 12:00h!
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První červencový termín odleh-
čovací služby ve Stacionáři Olga 
v Říčanech byl úspěšný, svůj účel 
pomoci rodinám s péčí o jejich 
blízké splnil nad očekávání. 
rodiny využily vzniklý prostor k nej-
různějším účelům, například dovo-
lené na zotavenou, pobytu v lázních, 
rekonstrukci bytu, regenerace sil, 
aby s novou, nabyvší energií mohly 
pokračovat v další péči o své rodiče 
a osoby blízké. 
naši službu absolvovaly čtyři kli-
entky, sešly se samé ženy a svůj 
čas trávily s příjemným kolektivem 
milých a ochotných pečovatelek 
a brigádníků, kteří se v péči střída-

li a každý z nich zanechal výrazný 
dojem v srdcích i hlavách našich 
obyvatelek. všichni společně pak 

fungovali jako spolupracující a vý-
konný tým.
aktivizační činnosti probíhaly za 
spolupráce externích pracovníků 
p. Pivoňkové a p. Kubínové, jednalo 
se o zdravotní a tělesná cvičení pro 
seniory a o vzdělávací, výchovné a so-
ciálně terapeutické činnosti.
a tak se s Miluškou Pivoňkovou 
protahovaly tělesné schránky za po-
moci tónů relaxační hudby, cvičilo 
se na židlích s cvičebními pomůc-
kami (overbaly, masážními ježky, 
gumou), stimulovaly se reflexní 
body (drbátka) a posilovaly svalové 
skupiny. a když už nastala příjemná 
únava, přišla na řadu „Kratochvil-
ná dopoledne“ a zábavně naučná 
odpoledne s evou kubínovou, která 
pomocí mozkového joggingu pro-
cvičila paměť účastnic a za použití 
reminiscenční terapie vyvolala jejich 
příjemné vzpomínky.

Stacionář Olga Říčany a odlehčovací pobyty

Zveme vás, přijďte se 
podívat a objednejte si 

pobyt v dalších termínech:

19. 9. – 2. 10. 2016, 
24. 10. – 6. 11. 2016, 
28. 11. – 11. 12. 2016 

Informace ráda a ochotně 
poskytne Pavla romanová, 

vedoucí denního stacionáře.

Kontakt.: 733 340 028,  
323 604 244-6W W W. R I C A N Y. C Z

NOVÁ  
BUDOVA
Z ROKU 
2015

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.: 323 618 272, 323 604 244-7
http://www.stacionar-olga.cz/

Pro seniory
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Pro děti a rodiče

dopravní výchova v Říčanech
Bezpečnost dětí na silnicích je dlouhodobým cílem nás 
všech. téma bezpečnosti v silničním provozu se stalo ne-
dílnou součástí základního vzdělávání, tedy povinné škol-
ní docházky od roku 2013. v říčanech a okolí je ale téma 
bezpečnosti dětí řešeno již mnohem déle. Právě dopravní 
hřiště města říčany a spolupráce s BesIP – Minister-
stvem dopravy umožňuje již 8 let organizovat souvislou 
dopravní výchovu pro žáky 4. tříd. Žáci získávají nejenom 
teoretické znalosti (značky, křižovatky, dopravní předpisy 
atd.), ale mohou si vše procvičit na městském dopravním 
hřišti jízdou na kole. výuka se skládá ze tří setkání, z čehož 
dvě jsou v říčanech na dopravním hřišti. Žáci tak během 
roku projdou deseti hodinami výuky dv. Cesta integrace, 
o.p.s., která výuku realizuje, dlouhodobě spolupracuje 
s 20 školami na Praze-východ. v 1. polovině roku 2016 
jsme proškolili 36 tříd, celkem bylo osloveno 662 žáků ve 
dvou setkáních konaných na jaře 2016. Celá výuka je zavr-
šena testem a jízdou na „body“ a získání Průkazu cyklisty. 
Cesta integrace, o.p.s. se snaží dopravní výchovu vnést 
i do jiných tříd. nyní realizujeme projekt podpořený Mi-
nisterstvem zdravotnictví – Prevence úrazů v dopravě – 
správný chodec zaměřený na 2. a 3. třídy ZŠ. témata obsa-
hují nejenom bezpečnou chůzi na silnici a přecházení, ale 
i chování v autě či Mhd, jízda na skateboardu a koloběžce 
atd. ve vyšších ročnících nabízíme programy zaměřené 
na první pomoc či adrenalin. více informací naleznete 
na www.cestaintegrace.cz. od září se těšíme na budoucí 
čtvrťáky opět na dopravním hřišti.

Za lektorský tým Markéta Hubínková

 Organizátor akce: Cesta integrace, o.p.s.
Hlavní partner akce: BESIP - Ministerstvo dopravy ČR

Bezpečně
NA KOLE

Bezpečně 
na kole 

201

Akce konaná v rámci Evropského týdne mobility s mottem
 

"Chytrá a čistá mobilita. Silná ekonomika"

5. ročník bezpečnostně preventivní akce
pro žáky 3. tříd 

říčanských základních škol

úterý 20. září 2016
8.30 – 12.30 

dětské dopravní hřiště Říčany

NA CO SE MŮŽEŠ TĚŠIT
l SLALOM NA KOLOBĚŽCE l ZNAČKIÁDA

l JAK SE CHOVAT NA SILNICI  l POVINNÁ VÝBAVA KOLA
l KŘIŽOVATKY l OPILECKÉ BRÝLE

l SOUTĚŽE O CENY

6
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Pro děti a rodiče

letos děti před odjezdem na letní tá-
bor, který každoročně pořádáme na 
začátku července, nedostaly žádné 
informace o tom, co je po příjezdu na 
místo čeká. nevěděli jsme to ani my, 
jelikož se naše tábořiště letos odělo 
do pláště záhad. Jisté bylo jen to, že 
se už nějakou dobu kolem pohyboval 
pár anglických gentlemanů, kteří se 
místních na leccos vyptávali.  
všichni jsme začali mít trochu jasně-
ji až první večer, když jsme zaslechli 
dusot nohou, výkřiky: „Chyťte ho!“ 
a výstřely ze zbraní. to sherlock hol-
mes s doktorem Watsonem vypátrali 
a chystali se zatknout nejhledanější-
ho světového zločince. ten se o jejich 
léčce bohužel dozvěděl a podařilo se 
mu uprchnout. 
děti měly takový zájem o jejich po-
čínání, že se oba pánové přimluvili 
a policie scotland Yard je přijala do 
detektivní školy. Po seznámení se 
s prací detektivů, začaly aktivně po-
máhat holmesovi a Watsonovi od-

halovat ďábelské plány prof. toma 
rairyho alias. Moriartiho.
následovalo 14 dní plných her, cesto-
vání, soutěžení, tvoření i relaxování. 
až předposlední den se dětem poda-
řilo sesbírat všechny indicie, které 
vedly k Moriartimu, a skrytě si na něj 
počkaly právě v okamžiku, kdy chtěl 
použít svůj vynález zkázy (shashlik) 
proti celému světu.
s pomocí holmese a Watsona se jim 
ho konečně podařilo zadržet a pře-
dat spravedlnosti. večer pak proběhl 
soud, který padouchovi udělil trest 
smrti za spáchané zločiny.
dětem poděkovala i anglická královna 

viktorie a sherlock s Watsonem jim 
všem udělili hodnost detektiva I. třídy.
letošní tábor se opět vydařil a už pře-
mýšlíme o tom, jakou hru budeme 
hrát příští rok. Pokud s námi budete 
chtít jet i napřesrok, nenechávejte nic 
na poslední chvíli, protože kapacita 
ve vesmírné lodi je omezena a rychle 
se plní.
Závěrem bychom chtěli poděkovat 
všem, kteří se na přípravě a chodu tá-
bora podíleli, všem kteří nám přispěli 
sponzorskými dary na neziskovou 
činnost a především báječným dětem 
za jejich účast. 

Za Vesmír Říčany, z. s. Ivo Jauris

naše Poradenské centrum pro rodi-
nu a děti „Úsměv“ uskutečnilo bě-
hem prázdnin dva letní pobyty pro 
děti z pěstounských rodin a ze soci-
álně znevýhodněných rodin, a to je-
den pobyt v červenci a druhý v srpnu. 

Celkem se zúčastnilo obou pobytů 98 
dětí. oba pobyty byly tematicky za-
měřené, v červenci jsme si na rakov-
nicku zahráli na egypťany a vysvo-
bozovali kleopatru, v srpnu jsme na 
vysočině byli šmoulí rodinou. dětem 

se na pobytech moc líbilo a kromě 
běžných výletů, koupání, sportov-
ních her a soutěží jsme si užili i skvělé 
odpoledne s ukázkou výcviku koní 
Městské policie z Prahy 5. oba po-
byty byly zakončeny diskotékou s oh-
ňostrojem a nechybělo ani rozdávání 
medailí a cen, které si děti zasloužily. 
naše aktivity tím však nekončí, brzy 
se s dětmi uvidíme na dalším pobytu, 
a to v době podzimních prázdnin. 

Za PC Úsměv: Michaela Vydrová

Vesmír Říčany 
odhaluje záhadu 
Shashliku

byli jsme starými egypťany i šmoulí rodinou
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Pro děti a rodiče

v neděli 10.7. bylo před sportovní halou v říčanech ruš-
no. sešli se tu totiž účastníci letního tábora říčanských 
skautů, aby společně vyrazili na louku u nečína, na které 
je čekalo 14 dní táboření. dřív, než mohl ale začít jakýkoli 
program a zábava, bylo potřeba na prázdné louce tábor 
postavit. skauti a skautky to s pomocí rodičů zvládli prak-
ticky za jediný den a táborový život tak mohl naplno vy-
puknout.
Jako každý rok, všechny oddíly provázela táborem velká 
etapová hra – každý oddíl měl svůj vlastní příběh a k němu 
se vztahující hry a aktivity.
světlušky pomáhaly Ferdovi opravit mraveniště, pochytat 
mšice a hlavně zachránit kukly ukradené červenými mra-
venci.
skautky se snažily překazit plány proradného Mefista 
a napravit pověsti o králi Ječ-mínkovi, daliborovi i praotci 
čechovi.
vlčata hned první den jejich cesty po exotických ostrovech 
ztroskotala a musela sestavit světelný maják, kterým se jim 
podařilo přivolat pomoc a z ostrova uprchnout.
skauti se stali přeživšími letecké havárie a ocitli se ztra-
ceni na pustém ostrově, kde je ohrožovala tajemná orga-
nizace dharma.

kromě celotáborové hry skauti a skautky absolvovali celo-
denní kurz první pomoci, kdy si kromě instruktáže mohli 
vyzkoušet i modelové situace; praxe, během kterých se učili 
rozdělávat oheň či brousit nástroje, hry, sport a koupání 
v nedalekém lomu.
ve volném čase si táborníci plnili odborky nebo odpočívali 
na balících slámy. na úplný konec tábora nás také přijeli na-
vštívit dva koně, takže o zábavu bylo rozhodně postaráno.
Jak vedoucí, tak děti si tábor velmi užili a už teď se těší na 
příští rok.

Za táborové vedení  
Lukáš Pavelka a Zuzana „Vosa“ Gašparínová
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Jaké bylo letošní léto v mraveništi

o prázdninách se v Mraveništi jako 
pokaždé konaly příměstské tábory. 
tentokrát se děti staly malými žlutými 
stvořeními - Mimoni a společnými silami 
hledaly největšího padoucha všech dob. 
aby se jim to podařilo, musely prokázat 

svoji chytrost, důvtip, soudržnost i fyzic-
kou zdatnost. Celý týden malí Mimoni 
hráli hry a plnily úkoly. nechyběla ani 
noční bojovka. Příští rok se opět těšíme. 
na závěr léta na nás již tradičně čeká 23. 
ročník Indiánského loučení s létem. 
Přijďte 17. 9. 2016 na Jureček.
nový školní rok zahájíme v pondělí 19. 
září 2016. na všechny děti se už těšíme.

mravenčí školička začíná  
již 12. 9. 2016
Na příští školní rok plánujeme Mra-
venčí školičku od pondělí do čtvrtka 
v čase 8:30-12h. 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. letos v MC přivítá-
me nové lektorky, které mají dlouholeté 
zkušenosti s dětmi a na práci s nimi se již 
moc těší.
Mravenčí školička se stejně jako ostatní 
kroužky platí na celé pololetí – cena jed-
noho (konkrétního) dopoledne na celé 
pololetí je 3900 Kč. Při řádné omluvě 

je možnost náhrady jiný den. Pro omluvy 
i náhrady slouží rezervační systém Mra-
veniště.
Na letošní školní rok opět připravuje-
me pestrou nabídku kroužků, za které 
si snad vybere každý. Můžete vybírat 
z nabídky hudebního, sportovního 
nebo výtvarného studia. na kroužky je 
potřeba se hlásit přes rezervační systém 
Mraveniště: www.mraveniste.webooker.
eu, podrobnosti najdete na www.mrave-
niste.info
Na všechny děti se už těšíme.

Ivana Dudová, koordinátorka MC

Pro děti a rodiče

Taneční školička iVy cenkoVé, zabývající se 
výukou tance a baletu pro děti přijímá přihlášky 
k výuce na školní rok 2016/2017.  
Výuka probíhá každé pondělí od 16:00 hodin 
v mš landie říčany.

Přihlášky najdete na webových stránkách https://tanecniskolicka.cz
Taneční hodiny obsahují:
 Klasický, moderní a lidový tanec Prvky Baletu a gymnastiky 
 Improvizaci a rytmiku
smyslem výuky je v dětech rozvíjet:
 Pohyb Nadání Osobnost Správné návyky a chování
 Správnou míru sebevědomí
kontakt: Taneční školička Ivy cenkové 
 https://tanecniskolicka.cz  iva.cenkova@tanecniskolicka.cz  tel.: +420 777 110 059

Hledají se fotbaloví talenti do FK Říčany
Prázdniny se nám chýlí ke konci 
a s nimi jde do finále i období sladké-
ho nicnedělání. ta dobrá zpráva ale 
je, holky a kluci, že to znamená, že se 
blíží další fotbalová sezona.
Je si třeba přestat lebedit na vavří-
nech, a že jich loni pro Fk říčany 
bylo požehnaně, oprášit kopačky 

a vyrazit prohánět kulatý nesmysl. 
tréninky, zápasy a turnaje fotbalové 
školičky (tedy kategorie kluků roční-
ku 2010 a mladších + holek ročníku 
2009 a mladších) i mladší přípravky 
(ročníky 2007, 2008) začínají po letní 
pauze zase koncem srpna.
další fotbalové talenty hledáme stále. 

tak jestli máš rád pohyb, fotbal, par-
tu kamarádů a vše okolo, neseď doma 
a přijď hrát fotbal se lvíčaty do Fk 
říčany. 
veškeré info najdeš na našich strán-
kách www.fkricanyskolicka.webno-
de.cz nebo na telefonu 722 965 087 
(david Man Maryško).
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SPORTOVNÍ KURZY
jsou rozděleny podle věkových skupin

PLAVECKÉ KURZY / AKVABELY / BADMINTON
 FLORBAL / MODERNÍ TANEC / BASKETBAL 

PARKOUR / SPORTOVNÍ GYMNASTIKA  
TANEČNÍ RYTMIKA / JUDO / PILATES

UMĚLECKÉ KURZY
rozvíjejí fantazii a zručnost

ANIMACE / MINIŘEZBÁŘSKÁ DÍLNA / VÝTVARNÝ 
ATELIÉR / DIGIFOTOGRAFICKÝ KURZ

VZDĚLÁVACÍ KURZY
doplňují předškolní a školní vzdělání

ANGLIČTINA HELEN DORON
KURZ MULTIMEDIÍ / VĚDA NÁS BAVÍ

sport | kultura | zábava

VELETRH KROUŽKŮ
2016/2017

1. ZÁŘÍ
13:00 - 15:00
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ze života škol(ek)

Landie - mateřská škola
zdravého životního stylu

  nabízí poslední volná místa

nabízíme:
zdravé vyvážené stravování se zastoupením BIO potravin

individuální respektující přístup v malém kolektivu

možnost pouze odpolední docházky od 12:00 (s obědem) 

všeobecný rozvoj pohybu

vzdělávací program „Cílem k aktivnímu životnímu stylu“

kontakt pro bližší informace:
Silvie Končická
tel: 603 510 030
e-mail: landie@landie.cz

již devět let pečujeme v Říčanech o děti v mateřské škole a jesličkách

díky dotaci z evropských fondů jsme výrazně snížili poplatek za docházku

příjímáme děti ve věku od 1 roku

Cena docházky za měsíc

celodenní
dopolední  3.000,- / odpolední 2.500,-

4.900,-
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ze života škol(ek)

Školka kolovrátek měla o prázdni-
nách otevřeno formou týdenních té-
matických příměstských táborů. Uži-
li jsme si kuchaře, výtvarníky, rybáře 
i týden s pohádkou. velmi intenzivně 

jsme využívali naší  zahradu, kde jsme závodili, stavěli 
hrady z písku a k úplně největšímu potěšení dětí stříkali 
zahradní hadicí.
nový školní rok jsme zahájili slavnostním přivítáním 
všech dětí, které k nám od září nastupují.
v kolovrátku se již sedmým rokem snažíme o zachová-
ní rodinného přístupu s respektováním osobnosti dítěte 
a jeho vývojové potřeby. snažíme se poskytovat podnětné 
motivujicí prostředí, kde mají děti chuť učit se a poznávat 
nové. Propojujeme znalosti se skutečným životem a pod-
porujeme spolupráci mezi dětmi spíše než soutěžení. Pra-
cujeme s dětmi na tom, aby se naučily respekt k druhému, 
vzájemnou toleranci, vlastní zodpovědnost a samostat-
nost. nově od září nabízíme maminkám besedy s výchov-
nou poradkyní, kde se v příjemné atmosféře u domácího 
občerstvení mají možnost poradit a podělit se s ostatními 
maminkami o výchovných metodách a přístupu k dětem.
 do naší školky stále přijímáme nové kamarády a kama-
rádky,  již od osmnácti měsíců věku.
Moc se na vás těší  tety z Kolovrátku.

Prázdniny v Kolovrátku

mateřská škola 
Čtyřlístek 
Kouzlo společné práce
nedá mi to a musím se s vámi podělit o jednu velikou ra-
dost, kterou jsem pocítila po společně vykonané práci. ale 
vezmu to od začátku.
to, že má MŠ čtyřlístek krásnou zahradu, není žádné ta-
jemství. ale i přesto na ní stále něco chybělo – trvalkový 
záhon, kde bychom mohli poznávat s dětmi květiny přímo 
na naší zahradě, a především osevní záhony. Jen málo dětí 
má v současné době možnost podílet se na společném osé-
vání či osazování záhonů, pletí, okopávání, zalévání a na-

konec i sklízení. to vše jsme chtěli našim dětem dopřát. 
ale jak na to?? oslovit zahradnickou firmu? Příliš drahé. 
Zkusit nějaký grant? Možná, ale příliš zdlouhavé. Co tedy 
zkusit rodiče? těžko odhadnutelný výsledek. Bude chtít 
vůbec někdo pomoci? najdou se rodiče, kteří se budou 
chtít materiálně či fyzicky podílet na tomto nemalém 
projektu? našli jsme odvahu a zkusili jsme to. s projek-
tem profesionálně poradila jedna velice šikovná maminka 
společně se zaměstnanci Muzea říčany. 
na první schůzku dorazily dvě maminky – je to málo, 
ale díky za ně! na první brigádu dorazily maminky tři 
i se svými malými potomky, kteří neváhali, a zatímco se 
jejich maminky praly s urputným plevelem a tvrdou jílo-
vitou zemí, statečně vozili kolečka s plevelem a pomáhali, 
kde mohli. Jedna rodinka pomáhala dokonce i o víkendu. 
další smluvené odpoledne už dorazilo pět maminek a po-
stupně se přidali i tatínkové, až se nám podařilo společně 
dokončit celý projekt naplněním záhonů a zamulčováním 
trvalkového a rybízového záhonu. někteří nebyli ani rodi-
če z naší MŠ, ale mladí kantoři z naší spřátelené ZŠ a přišli 
jen pomoci dobré věci – no není to nádhera?! a protože 
jsme společnými silami po pouhých čtyřech brigádách do-
končili vše, co jsme si v počátku jen nesměle přáli, mám 
další důkaz toho, že když si něco moc přejeme a je to pro 
dobrou věc, tak se nám to nakonec podaří. U nás to bylo 
díky dobré vůli rodičů a také naší šikovné a dobré paní 
školnici. kouzlo kolektivní práce je prostě veliké. všem 
zúčastněným tímto velmi děkuji!

Jana Pátková
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lesní rodinná dopoledne  
opět od září 
od poloviny září se budou opět konat lesní rodinná dopoled-
ne pro ženy s malými dětmi. Budeme se setkávat pravidelně 
vždy ve čtvrtek od 10 do 12 hodin. První setkání se uskuteč-
ní ve čtvrtek 15. září. Program a další informace najdete na 
www.lesniklubpraminek.cz anebo na emailu: olga.jarkov-
ska@lesniklubpraminek.cz. těšíme se na setkání v lese. 

Podzimní workshopy v Pramínku  
8. a 9. října
Zveme vás na víkend workshopů, kde se rodiče i děti mo-
hou naučit mnoho nového. dílny budou probíhat v sobotu 
8. října a v neděli 9. října od 9:30 do 16 hodin v Pramínku. 
Přihlášení a více informací na emailu: barbora.smetanko-
va@lesniklubpraminek.cz.
SOBOTA 8. ŘíJNA 
Rodinný cirkus – vede robert Janč, určeno pro rodiče 
s mladšími dětmi 
Workshop je zaměřen na hry s žonglovacími pomůckami 
a především na tzv. rodinnou akrobacii, tedy nácvik růz-
ných akrobatických technik dětí s rodiči.
Práce s vlnou – vede Jana Šilarová, určeno pro dospělé
Jana vás uvede do zpracování ovčí vlny v domácích pod-
mínkách, povíme si o praní, ukážeme si česání a přípravu 
na další práci. Plstění můžeme otevřít výrobou jednodu-
chých šňůrek a náramků, dále vyrobíme spirály na ozdo-
by, náušnice, šperky, přívěsky. 

NEDěLE 9. ŘíJNA
Dramatizace příběhu o Dračí perle – vede Petra Jančo-
vá, určeno pro rodiče s dětmi (6 – 9 let)
vstoupíme společně do příběhu o dračí perle, zažijeme 
mnohá dobrodružství a prozkoumáme téma slibu a jeho 
splnění. dílna bude vedena formou dramatické výchovy, 
předchozí zkušenost s dv není třeba. 
Lapače snů a betonový květináček – výtvarnou dílnu po-
vede veronika třebická, určeno pro rodiče i děti
den strávený rozjímavým tkaním kruhových zdobených 
pavučin, které ochrání vaše sny, a rozličných mobilů a pří-
rodních girland pro děti, pro podporu vzdušného elementu. 
Uzemníme se jednoduchou tvorbou betonových misek, kvě-
tináčků a ptačích pítek nejrůznějších tvarů, rozměrů i reliéfů.
akce je podpořena městem říčany.

ohlédnutí za příměstskými tábory
I o prázdninách bylo v Pramínko živo. Během července 
a srpna proběhlo celkem šest turnusů příměstských tábo-
rů, které vedli naši průvodci. tematicky i věkově byly tábo-
ry různorodé. děti si mohly mimo jiné zažít cirkus v lese 
s akrobacií a žonglováním, dále tancování, tkaní anebo 
výlety a koupání na outdoorovém chlapeckém táboře. vě-
říme, že děti i rodiče byli s tábory spokojeni.

ze života škol(ek)

Školka Říčánek 
Školka říčánek funguje již čtvrtým rokem. od ledna 2016 
jsme otevřeli i jesle a přijímáme děti již od šesti měsíců. na 
provoz školičky jsme získali grant z prostředků esF, díky 
němuž se školné pohybuje od 1 800 do 3 200 kč.
ZáSADOU ŠKOLIČKy JSOU TZV. 4R - RESPEKT, 
RADOST, ROVNOVáhA A ROZVOJ.
nejdůležitější je pro nás vytvořit rodinné prostředí. Chce-
me, aby děti přicházely a odcházely s úsměvem. Proto běž-
nými hrami a vzdělávacím programem s dětmi vytváříme 
i hlubší citové vztahy. vaše dítě se u nás bude cítit stejně 

dobře jako byste ho nechali u babičky nebo u tety. Záleží 
nám na každém dítěti. Chceme, aby se děti u nás naučily 
mít rádi jeden druhého a komunikovat s druhými. 
od září část našich dětí odchází do státních školek, uvol-
nilo se nám několik míst pro vaše ratolesti.  
v případě zájmu si můžete po dohodě s „tetami“ školičku 
prohlédnout, popovídat si a zeptat se na vše, co vás zajímá.

Jana Bačovská
najdete nás na adrese Barákova 237, říčany, 251 01. 
Kontakt: ředitelka Jana Bačovská tel.722 966 460, 
dsricanek@seznam.cz, www.ricanek.com,  
http://www.facebook.com/spolusmaminkou
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dále hledáme do našeho kolektivu příjemnou 
a společenskou  

paní /tetu na poloviční úvazek 
Požadujeme spolehlivost, chuť pracovat, kladný 

vztah k dětem a také nutné vzdělání (zdravotní sest-
ra, sociální pracovnice, pedagog předškolní výchovy 

nebo prvního stupně zŠ).  
Případně uhradíme kurz chůvy pro zájemce.
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Léto v Sofii
Léto v Sofii probíhalo po nezbyt-
ných opravách, malování a mo-
dernizaci vybavení tříd formou tý-
denních programů především pro 
děti z mateřské školy. Velký úspěch 
zaznamenal týden ve stylu severoa-
merických indiánů či srpnové bilin-
gvní týdny zaměřené na olympijské 
hry od Řecka až po Rio 2016. 
Přes léto tým učitelů hlavně odpo-
číval a cestoval, ale také pracoval na 
svém dalším rozvoji. několik učitelů 
se vypravilo do německa na týden-
ní výcvik oblasti kosmické výchovy 
(terminus technicus pro vše, co ne-
patří do výuky jazyka a matematiky), 
absolvovali jsme také letní školu Učí-
me v přírodě o přírodě. do mateřské 
školy v srpnu nastoupila nová paní 
učitelka. na podzim uvítáme další 
učitele anglického jazyka, z anglie 
a litvy. tým učitelů základní školy se 
také rozroste od září o dalšího prvo-
stupňového učitele se specializací na 
výuku anglického jazyka. 

A co připravujeme na nový 
školní rok? 
Již od srpna připravujeme 3. obnove-
né říčanské posvícení, které se koná 
11. 9. v sofii, o kterém se dočtete víc 
v samostatném rámečku. v rámci 

základní školy jsme se zapojili do 
pilotního programu MŠMt „hodi-
na pohybu navíc“, a také do cvičení 
v rámci oddílu abecedy praktického 
pohybu. v září přivítáme divadlo 
Minor se zájezdovým vystoupením 
autobus a s mateřskou i základní 
školou se chystáme do Prahy na další 
divadelní představení. Žáci základní 
školy budou pokračovat v poznávání 
pražských galerií a uměleckých ex-
pozic a zavítáme na několik velkých 
koncertů Fok a české filharmonie. 

stěhujete se do říčan a okolí a hledá-
te novou školu? nebo máte pocit, že 
současná mateřská škola či základní 
škola vám či vašemu dítěti nesedí? 
Jste otevřeni učení v souvislostech? 

Jestli ano, přijďte se k nám do výuky 
podívat. Určitě uvidíte něco zajíma-
vého, co vyvolá další otázky, jak by 
mohlo současné školství vypadat. 

Mateřská a základní škola Sofie je 
česká škola rodinného typu, s progra-
mem pro děti od 3 do 12 let, postave-
ným na věkově smíšených skupinách 
a prožitkovém vzdělávání. Za pomoci 
celostního přístupu ke vzdělávání, při 
využití moderní pedagogiky, Montes-
sori pomůcek a individuálního vztahu 
k dítěti následujeme potřeby dnešních 
dětí.
www.ms-sofie, www.zs-sofie.cz,  
tel: 773 220 281. 

Patrik Matlák, ředitel MŠ a ZŠ Sofie
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Posvícení 2016
Tradice je předávání zkušenosti 
a moudrosti z generace na generaci. 
Mateřská a základní škola Sofie se 
českými tradicemi zabývá již několik let 
a v tomto školním roce se připravu-
jeme na již 3.obnovené posvícení na 
Říčansku. Vnímáme tento svátek jako 
jednu z možností pro setkání rodičů, 
dětí, kamarádů, sousedů i organizací 
na Říčansku u jednoho stolu. 

Posvícení je svátek vysvěcení místního 
kostela, což v minulosti znamenalo 
roky dřiny i velké finanční výdaje vsi 
či města. dokončení a vysvěcení 
kostela znamenalo ve vsi velkou slávu, 
doprovázenou speciálně připraveným 
jídlem a pitím. V Říčanech tento svátek 
připadá na druhou neděli v září, tento 

rok se posvícení koná 11. 9. od 14.00 
na školní zahradě v Sofii. 

hned po začátku školního roku začnou 
děti z mateřské a základní školy 
společně s rodiči a učiteli připravovat 
posvícení tzv. „bílením“ (úklidem a pří-
pravou zahrady). Ve druhém zářijovém 
týdnu budeme pokračovat pečením 
koláčů - „zváčů“ a posléze posvícen-
ských koláčů. Se zváči se samozřejmě 
zase chystáme na radnici, na faru, 
na poštu, na policii i hasiče, či do 
muzea a knihovny. a když nás během 
září s dětmi potkáte, ochutnejte naše 
zváče a nechte se pozvat na posvícení. 
Na programu bude posvícenská husa, 
divadelní (a možná i jiné) představení, 
dobré pití a zábava. 

Příprava předškoláků
Program předškolní přípravy pro děti 
s nástupem do 1.ročníku ZŠ ve školním 
roce 2017/2018 se zapojením rodičů do 
přípravy svých dětí

POPIS PŘíPRAVy DěTí
 Strukturovaný program přípravy dětí 

do školy 
 Příprava na čtení, psaní a počítání 

a dalších oblastí předškolní přípravy 
s využitím Montessori pomůcek

 Práce s lektory při respektování 
potřeb každého dítěte

 cvičení koncentrace, samostatná 
i skupinová práce 

PŘíNOSy PRO RODIČe
 Možnost pozorovat své dítě při přípra-

vě do školy
 Prostor spolupracovat se svým dítě-

tem a následně mu být pomocníkem 
a partnerem při aktivitách v domácím 
prostředí

 Inspiraci pro další práci s dítětem 
v konkrétních oblastech

 Konzultace s učiteli prvního stupně 

DeTAILy PROGRAmU
 Lektoři - učitelé z MŠ a zŠ Sofie se 

zkušenostmi z předškolní přípravy
 Říjen 2016 - ledna 2017, celkem 

12 setkání ve středu od 15.00 do 
16.30 

 Skupina max. 12 dětí
 Kurzovné 2.200 Kč 
 registrace na webu www.zs-sofie.cz 

nebo na emailu info@zs-sofie.cz

Herny  
pro maminky s dětmi
Program pro děti od 18 měsíců do 3 
let realizujeme každý školní rok v rámci 
pátečních dopoledních heren. Pro děti 
v tomto věku máme připravené prostředí, 
ve kterém se děti cítí bezpečně a vše-
stranně se v něm rozvíjí. Program pro 
menší děti v současné době nenabízíme, 
nicméně mladší sourozenci jsou na herně 
vítáni, i když jsou pod pečlivým dozorem 
svých rodičů.
 
DeTAILy PROGRAmU
 program vedou učitelé z MŠ
 od poloviny září 2016 do ledna 

2017, celkem 12 setkání v pátek od 
09.00 do 11.00

 pro skupinu max. 10ti dětí
 190 Kč za vstup nebo permanentka
 registrace na webu www.ms-sofie.cz 

nebo na emailu info@ms-sofie.cz
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společně s dětmi jsme prožili krás-
né léto. Během července a srpna nás 
provázeli indiání, piráti, zvířátka, 
sportovní a výtvarné aktivity a také 
se nás dotkly olympijské hry, během 
kterých jsme si ve školce zasportovali 
a zasoutěžili. Chodili jsme na houby, 
na hřiště, na procházky a koupat se. 
Již během léta k nám přicházeli noví 
kamarádi, kteří se začleňovali do ko-
lektivu dětí. Zkrátka jsme si užívali 
jako po celý rok!
v září, jak ž to tak bývá se těšíme na 
nové kamarády, pro které nám zbývá 
pár posledních volných míst, aby se 
s námi pustili poznávat a zažívat spo-
lečné strávené chvíle, na které budou, 
doufejme, celý život vzpomínat.
od září budeme opět navštěvovat di-
vadla v MŠ srdíčko, bude k nám do-
cházet lektorka na tanečky a flétnu, 
čeká nás také pár zajímavých výletů 
a exkurzí. 
ZáPIS DěTí NA NOVÝ ŠKOLNí 
ROK JIŽ ZAháJEN! návštěva 

školky možná kdykoliv po tel. do-
mluvě. Pro děti od 2 let. Plenky u nás 
nejsou překážka. děti si získají nové 
kamarády a naučí se fungovat v ko-
lektivu dětí. Možná i nepravidelná 
docházka dle potřeby rodičů. 
Menší kolektiv zajišťuje individuální 
přístup k dětem, denně kroužky, pro-
gram na celý rok dle rvP pro mateř-
ské školy. angličtina v ceně školkov-
ného. Pestrý program včetně výletů 
a divadel. každoročně k nám jezdí na 
návštěvu také sdh říčany, s kterými 
máme výborné zkušenosti. každý 
měsíc chodíme do divadla.stravová-

ní zajištěno dle norem khs ze školní 
jídelny ZŠ U říčanského lesa. 
veškeré aktuální informace hledejte 
na našem facebooku.
Jsme tu pro vás již třetí rok

těšíme se na nové kamarády!
Petra Hůlová

více informací na tel. 777 191 010; 
www.skolickadracek.cz a najdete 
nás také na www.facebook.com/
skolickadracek
najdete nás na adrese horní 389, 
říčany

Nová škola a školka v Říčanech  
musela vybudovat obří jímku
stavba základní a mateřské školy 
Magic hill se nezastavila ani během 
prázdnin a nebýt deštivého počasí, 
stavělo by se ještě rychleji. kromě deš-
tivého počasí stavbu během léta nej-

více trápila instalace splaškové jímky. 
Z fotografií je patrné, že obří jáma 
pro jímku znamenala nejen enormní 
zásah do pozemku, ale i nemalé tech-
nické komplikace. Podloží je jílovité, 

Novinky  
z Dráčku!

četné a vydatné deště celý pozemek 
podmáčely, což v součtu znamenalo 
další náklady na vyztužení jámy. 
všem obyvatelům v okolí Fialky se 
opět touto cestou omlouváme a děku-
jeme za trpělivost během stavebních 
prací. ty by měly skončit na konci říj-
na letošního roku.

Martina Olivová,  
ZŠ a MŠ Magic Hill
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9. Ročník – obhajoby 
oborových prací

na konci školního roku čeká na žáky 
devátých ročníků obhajoba jejich obo-
rové práce, na které pracují během ce-
lého školního roku v oborových dnech 
a samostatně doma. obhajoba probí-
há před tříčlennou komisí složenou 
z vedoucího oborové práce, třídního 
učitele a zástupkyně pro 2. stupeň. 
Žáci obhajují před svými spolužáky. 
Po vlastní prezentaci jsou jim členy 
komise pokládány doplňující dotazy 

k upřesnění nejasností nebo zjiště-
ní doplňujících informací. členové 
komise se následně vyjádří ke všem 
aspektům, které k prezentování pat-
ří – tedy nejen k obsahu prezentace, 
ale také ke způsobu, jakým který žák 
prezentuje. Pro žáky je toto první velká 
zkušenost s prezentováním před vel-
kým počtem lidí, která je připravuje na 
mnoho dalších veřejných vystoupení. 
letos jsme měli možnost vyslechnout 
prezentace na téma „Malé a velké 
věci“, hovořilo se tedy o objektech 
mikroskopických i nepředstavitelně 
velkých. dalším tématem byly houby, 
jejich výskyt, zvláštnosti a použití. Jiní 
žáci se zamýšleli nad otázkou „Co je 
to úspěch?“ a jak být úspěšný. další 

oblastí byly logické hry a šifry, nechy-
běly prezentace o cizích zemích a ces-
tovatelských zkušenostech. sportovní 
téma „Gymnastika“ nám přiblížilo 
historii, významné osobnosti i součas-
nost tohoto sportu. kreativní jedinci 
nás seznámili s tím, jak dobře fotogra-
fovat, jaký fotoaparát si koupit a jak ho 
nastavit. 
Prezentace na téma „Média a jejich 
vliv“ nás upozornily na krásy i nebez-
pečí tohoto fenoménu. Mnoho pre-
zentací bylo na velmi vysoké úrovni 
a mnoho prezentujících předvedlo vel-
mi kvalitní výkon. Přejeme našim ab-
solventům mnoho úspěchů na střední 
škole nebo učilišti, které si vybrali, 
a věříme, že se jim bude dařit.

ZáKLADNí ŠKOLA u ŘíČANSKÉHO LeSA

slavnosti učení a škola nanečisto
Již druhým rokem je u nás konec školy 
spojen – možná poněkud paradoxně – 
s oslavou učení. tento rok se přípravy 
zhostili naši nejstarší žáci. vybrali si 
několik oblastí a nachystali čtyři sta-
noviště s tématikou mateřského jazy-
ka (pranostiky, přesmyčky, hádanky 
…), dvě přírodovědná stanoviště – na 
jednom žáci hádali koření podle vůně 
a na druhém určovali zvířata podle 
stop nebo podle siluet, jedno mate-
matické stanoviště plné logických 
her, jedno stanoviště chemie s pokusy, 
a poslední odlehčené stanoviště spor-
tovní, kde především chlapci poznáva-
li fotbalové týmy podle dresu a kde si 
kluci i holky fotbal mohli zahrát. naše 

jazyková třída vystoupila před ostatní-
mi žáky se svými divadelními minihra-
mi v angličtině, po kterých následova-
ly rozbory jednotlivých her.
odpoledne se slavností účastnili 
i naši letošní prvňáčci (tenkrát tedy 
ještě předškoláčci). Pan ředitel všech-
ny přivítal, společně jsme si zazpívali 
a pak si jednotlivé třídy se svými bu-
doucími učitelkami a vychovatelkami 
prošly stanoviště přizpůsobená jejich 
znalostem a schopnostem. rodiče 
měli mezitím možnost se vyptat vede-
ní školy na nejrůznější otázky a také 
se neformálně seznámit s ostatními 
rodiči. Poděkování patří i paní Marii 
Pasečné, která upekla výborné sušen-
ky v barvách školy. 

Zuzana Pokorná

olympiáda pro mš čtyřlístek
na konci loňského školního roku 
jsme opět pozvali naše malé kama-
rády ze čtyřlístku. tentokrát pro ně 
osmáci a deváťáci pod vedením paní 
učitelky Moniky dobešové připravi-
li sportovní olympiádu. Počasí nám 
přálo a ráno jsme na prosluněné 
zahradě přivítali okolo osmdesáti 
nadšených sportovců. čekaly na ně 
tradiční i méně tradiční disciplíny 
– sprint, skok do dálky, překážkový 
běh, hod na cíl, chůze na chůdách, 
běh s míčkem na lžičce, kroket, kop 
na bránu, bludiště, házení kroužku 

na kužel, skákání po jedné noze. Malí 
sportovci dostali kartičku s prázd-
nými políčky, kam jim za každou 
splněnou disciplínu přibylo razítko. 
naši žáci pilně zapisovali nejlepší 
výsledky, aby na konci celého klání 
mohli prvním třem nejlepším v každé 
disciplíně poblahopřát a předat slad-
kou odměnu. ale ani na ostatní malé 
sportovce jsme nezapomněli, zbytek 
sladkostí rozdělily paní učitelky všem 
nadšeným soutěžícím. vždyť není dů-
ležité vyhrát, ale zúčastnit se! Už nyní 
se těšíme na další setkání!
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Nový školní rok v bezručovce
Za několik dní začne 
školákům, kantorům 
a všem, kteří se kolem 
školy točí, nový školní 
rok. Naše škola zahájí 

školní rok 2016 – 2017 s řadou no-
vinek.
Předně dochází ke změně oficiálního 
názvu školy. nově naše škola nese ná-
zev 2. základní škola Bezručova říča-
ny, příspěvková organizace.
další zásadní změnou je rozšíření 
školy o nové pracoviště v sokolské 
ulici 1376. v budově jsou tři kmenové 
učebny, které budou užívat žáci prv-
ního ročníku. Prostory prošly rozsáh-
lou rekonstrukcí a jsou opravdu velmi 

pěkné. Prvňáčkům poskytnou klidné, 
moderně vybavené učebny, v nichž 
nechybí ani interaktivní technika.
Škola se díky rozšíření o další praco-
viště dočkala také navýšení své  kapa-
city na historicky nejvyšší počet žáků 
790.
souběžně s tím dochází i k navýšení 
počtu zaměstnanců ze stávajících 66 
na 76.
Zvýšila se také kapacita školní druži-
ny ze stávajících 210 dětí na 267.
dvě oddělení školní družiny budou 
nově pracovat na odloučeném praco-
višti v sokolské ulici.
Škola v novém školním roce oslaví 
malé kulatiny, sto deset let od svého 

založení. Je tedy na nás toto výročí 
důstojně oslavit.
na závěr nelze nezmínit, že základní 
školství uvádí do života řadu legisla-
tivních změn, které se promítnou i do 
práce v naší škole a od učitelů budou 
vyžadovat nové přístupy, další vzdě-
lávání a vyšší náročnost práce.
Jsme na startu, čeká nás skutečně ná-
ročný a na události zajímavý rok.

Přeji našim žákům úspěšný rok, uči-
telům dostatek sil, empatie a invence, 
správním zaměstnancům pak dosta-
tek pochopení pro potřeby dětí a uči-
telů.

Marie Lejčková, ředitelka školy

historická budova 
školy
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amatérská mineralogická 
burza poprvé
dne 25. 6. 2016 proběhla v budově 1. zŠ na Masarykově 
náměstí první mineralogická burza v dějinách školy i města.  
Nejdříve několik podstatných statistických údajů.
Burzy se účastnilo 45 vystavovatelů z celé republiky. Namátkou 
několik měst, odkud vystavovatelé přijeli: Praha, Beroun, Jičín, 
Ústí nad Labem, Čáslav, Strakonice, Trutnov, roudnice nad 
Labem. Nejvzdálenějším vystavovatelem byl sběratel z Košic. 
Minerály byly položeny na 89 školních lavic. Burzu zhlédlo téměř 
300 návštěvníků. K vystavování nerostů byly využity prostory 
tří školních tříd, chodby a celé tělocvičny v přízemí. Během 
doprovodného programu v didaktickém centru geologie Muzea 
Říčany byly zpracovány řezáním, broušením a leštěním desítky 
vybraných minerálů a vyrýžovány stovky českých granátů. 
a teď k vlastnímu programu.  Jednotlivci, skupinky známých, 
rodiče s dětmi procházeli a se zájmem prohlíželi vystavené 
exponáty, některé zakoupili. Jindy se prostě vyptávali 
vystavovatelů na informace ze světa minerálů.
Během úmorného tropického vedra se mnozí návštěvníci 
schovali pod plachty na školním dvoře a zpracovávali nerosty, jiní 
jenom se zájmem pozorovali. Když vedro kolem 15.30 vystřídala 
nefalšovaná bouře doprovázená přívaly vody, návštěvníci se 
schovali a bedlivě poslouchali komentář Jakuba halaše.
na závěr velké poděkování: učitelkám pedagogického sboru 
za pomoc při organizaci akce, členům geologického kroužku 
a jejich rodičům za všestrannou pomoc mimo jiné se stěhováním 
nábytku a pomoc vystavovatelům, žákům osmých a devátých tříd 
za stěhování lavic a židlí, Václavu Vágnerovi, Milanu Brabcovi, 
Petru Schnablovi  za organizaci a za pomoc při zpracování 
nerostů, Jakubu halašovi za komentované prohlídky, Pavlu 
hladílkovi za skvělé pohoštění a za to, že hradní stodolu proměnil 
v zámeckou restauraci, kuchařkám za profesionální obsluhu, 
všem návštěvníkům za jejich zájem o geologii a příbuzné vědy. 
Myslím, že akce se zdařila, pečlivě jsem nashromáždil připomínky 
k pořadatelům, abychom druhý ročník ještě zlepšili.

V červnu 2017 na shledanou – Pavel Bednář, ředitel školy

 

rekonsTrukce V 1. Zš říčany 
Málokdo si uvědomuje, že většina rozsáhlejších oprav, 
investic a rekonstrukcí v základních školách probíhá během 
letních prázdnin. Nejinak je tomu i na naší škole. S velkým 
přispěním zřizovatele – 450 000,- Kč, byly vymalovány chodby 
hlavní budovy. Jenom pro představu, jedná se o 2360 m2 
výmalby, v tom přes 500 m2 soklu. Na část výmalby, zednické 
práce a opravy škola využila 75 000,-Kč z rezervního fondu. 
Během prázdnin bylo opraveno hřiště vedle školy, které bylo 
zničeno při březnové sněhové kalamitě. zároveň probíhala 
i oprava částečně shnilé střešní konstrukce hlavní 
budovy. Na to padlo bezmála 200 000,- Kč z prostředků 

města. Poslední větší akcí byla rekonstrukce Pc pracovny 
v budově u Soudu, kde bude umístěna kmenová učebna.  
Tato změna byla vyvolána zájmem veřejnosti o naši školu 
a rostoucím počtem dětí ve městě.  z bývalé kanceláře byla 
zbudována knihovna  a z provizorní knihovny šatna.  Bylo 
třeba i opravit protékající střechu budovy u Slunečnice. Na 
posledně jmenovaných opravách se podílelo město i škola 
celkovými náklady kolem 170 000,- Kč. 
ze všech akcí bych vyzdvihl výmalbu hlavní budovy, myslím, 
že se povedla, ostatně žáci, učitelé i rodiče to budou moci 
posoudit  1.září. 
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OhLéDNUTí ZA ČERVNOVÝMI AKCEMI
VODáCKÝ KURZ 2016
na konci června vyjely třídy septima a 3. A na již tradič-
ní vodácký kurz na řeku lužnici. První den v suchdole 
při nácviku jízdy na kánoích měly některé posádky potíže 
s udržením stability i správného směru jízdy, ale vše se bě-
hem putování po řece spravilo. nakonec se studenti nej-
více pobavili, když se převrátila kantorská loď na jednom 
z rozvalených jezů. lužnice je sice řeka línější, ale krásná 
příroda kolem a přívětivá tábořiště mnohonásobně vyna-
hradí  trochu té námahy s pádlováním.

SOUTěŽNí PŘEhLíDKA ROČNíKOVÝCh PRACí
Bývá již tradicí, že v posledním červnovém týdnu, kdy jsou 
žáci již „jednou nohou“ na prázdninách, probíhá v aule 
školy soutěžní přehlídka nejlepších ročníkových prací z pří-
rodovědných i humanitních oborů studentů sexty, septimy, 
druhého a třetího ročníku.  Přehlídky se letos zúčastnilo 
12 studentů,  kteří nás seznámili s cílem, metodikou a s vý-
sledky svých prací. v humanitních oborech odbornou po-
rotu oslovily práce septimánek Šárky Melicharové - Ivy 
Myškové - nícení,  Kristýny Kupkové - Interview a Šárky 
Borovské - Myšlení. Mezi oceněné z přírodovědných oborů 
patřily  práce septimánky  Lucie Mošnerové - hematologie 
psů a koček, sextánů Evy havlíčkové - dentální hygiena 
u dětí a Martina Cimpricha - vliv výživy a doplňků stravy 
na sportovní výkon a růst a studentky třetího ročníku Elišky 
Prouzové - Psovité šelmy. 

LETNí BAZáREK
I před letošními prázdninami studenti gymnázia neza-
pomněli podpořit zvířecí útulky formou školního bazár-
ku. k prodeji se sešly knížky, bižuterie, oblečení a různé 
drobnosti. největší úspěch však slavilo - jako ostatně vždy 
– domácí pečivo. Prodávaly se koláče, štrůdl, mufiny i na-
zdobené cupcakes. všechny vybrané peníze byly následně 
zaslány několika útulkům, které účastníci bazárku dobře 
znají a vědí, že je tam o zvířata dobře postaráno.

Pedagogům pevné nervy a velkou míru 
trpělivosti a žákům mnoho úspěchů ve 

školním roce 2016/17!!! 

PROJEKT: SPOLEČNě OBJEVOVAT NOVé 
BŘEhy - GEMEINSAM NEUE UFER ENTDECKEN                                            
v sobotu 13. 8. 2016 se 12 žáků našeho gymnázia v dopro-
vodu paní profesorky Mgr. Šárky Motlové (dříve Mihulkové) 
a Ing. arch. Jany Beránkové vydalo na devítidenní česko-ně-
mecko-polský projekt, který nese název společně objevovat 
nové břehy - Gemensam neue Ufer entdecken, který je mož-
né realizovat jak díky finanční podpoře partnerských měst 
říčany a Grabow, tak česko-německého fondu budoucnosti. 
Žáci se plavili po pobřeží Baltského moře a překonávali nejen 
přírodní, ale i jazykové a kulturní překážky. doufám, že se 

vrátili plni nezapomenutelných 
zážitků a chuti účastnit se dal-
ších zahraničních aktivit. 

M. Dvořáková, vyučující NJ

NOVá SPORTOVNí hALA PRO GyMNáZIUM  
I RAGBISTy 
ředitelka školy Anna Martinková ve spolupráci s Vác-
lavem Steinhaizlem, který zastupuje rodiče žáků a je 
předsedou Školské rady, již před 4 lety zahájila jednání 
o vybudování nové sportovní haly, protože ta stávající 
nedostačuje. Ing. steinheizl vytvořil návrh sportovního 
objektu v areálu školy, ale zůstalo jen u něho. Z důvodu 
nedostatku finančních prostředků se nepodařilo záměr 
ani zahájit. v posledních dvou letech gymnázium mluvilo 
o potřebnosti nové haly na řadě jednání, na úrovni města 
i kraje. stávající tělocvična je nejen ve špatném technic-
kém stavu a potřebovala by rekonstrukci, ale navíc nevy-
hovuje potřebám školy ani neodpovídá dnešním standar-
dům (rozměry, kapacita i zázemí). Moderní velká hala 
by byla dalším logickým krokem po zřízení ragbyového 
centra při gymnáziu. starosta při jednání se školou přislí-
bil, že se město bude snažit vybudovat nové parkoviště na 
městských pozemcích, nikoli na školních, aby se vytvořila 
dostatečná kapacita, která je potřebná v době sportovních 
a kulturních akcí. výsledkem jednání gymnázia s krajem 
je, že žádost o investiční záměr je odsouhlasená radou 
kraje, a pokud bude schválena i krajským zastupitelstvem, 
vyčlení se prostředky na projektovou dokumentaci, a tak 
se v červnu 2017 bude moci podat žádost o dotaci na 
Ministerstvo školství. Z nové sportovní haly by se netě-
šili pouze naši gymnazisté a ragbisté, škola chce zároveň 
volnou kapacitu tělocvičny poskytnout jiným sportovním 
a zájmovým sdružením celého říčanska. 
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Milí žáci, milí rodiče. Tolik jsme se na prázdniny těšili 
a jsou zase pryč. Uběhly jako voda a nás všechny čeká 
nástup do nového školního roku. Dovolte  jen pár 
informací k novému školnímu roku.

nový školní rok zahájíme s novými webovými stránkami 
www.zusricany.cz. doufáme, že se vám budou líbit, bu-
dou přehledné a najdete na nich veškeré informace, které 
potřebujete k zahájení školního roku. od 30. srpna 2016 
zde najdete  informace o rozpisu hudebních nauk, rozpisy 
kolektivních předmětů, učební třídy jednotlivých pedago-
gů, termíny pro domluvy rozvrhů v individuálních před-
mětech, úplatu za vzdělávání pro rok 2016/2017 atd. Po-
kud zde nenaleznete informaci, kterou potřebujete nebo 
očekáváte, informujte nám na tel. čísle 323 602 268 nebo 
na 604 737 629 nebo na info@zusricany.cz. Chybějící in-
formace rádi doplníme.
v letošním roce dojde ke změnám v klavírním a smyčco-
vém oddělení. v klavírním oddělení nastoupí po odchodu 
paní učitelky M. čelikovské na Md Michal rezek, pro-
fesor pražské konzervatoře, který převezme po dobu její 
nepřítomnosti její klavírní třídu. vzhledem ke vzrůstají-
címu zájmu dětí o hru na housle nastoupí ve smyčcovém 
oddělení nový pedagog  Martin Matoušek, student magis-
terského studia na haMU v Praze. oba kolegy srdečně 
vítáme v našem pedagogickém sboru.
noví žáci výtvarného oddělení budou zařazeni do jednot-
livých výtvarných skupin podle věku. rozpis žáků prove-

de paní uč. h. Šebestíková, vedoucí výtvarného oddělení 
a bude vyvěšen na webových stránkách ZUŠ.
rozšiřujeme také výuku na pobočce ve strančicích, kde se 
zvýšil zájem rodičů o nabízené obory – lesní roh, trubka 
a klavír.

POZOR ZměNA!!!
schůzka rodičů nově přijatých žáků se uskuteční 5. září 
2016 v ZUŠ Říčany, Masarykovo nám. 57, v 18.00 
hodin ve třídě č. 1 - nikoli v 17.00, jak bylo plánováno. 
schůzky se časově kryjí se ZŠ Masarykova a ZŠ Bezru-
čova. rodiče budeme ještě informovat e-mailem. Účast 
rodičů je povinná, rodiče budou seznámeni se školním 
řádem, poskytneme jim vyčerpávající informace o studiu, 
budou se moci seznámit s vyučujícími pedagogy a zodpo-
víme veškeré dotazy.
v letošním školním roce je v plánu hodně zajímavých akcí 
a koncertů, velmi často se zahraniční účastí. doufáme, že 
si každé dítě přijde na své! Přejeme vám všem a zvláště 
prvňáčkům, aby to byl rok plný radosti z nových poznatků 
a zkušeností, které se ve škole naučíte.

Iveta Sinkulová, ředitelka ZUŠ Říčany
Hana Javorská, zástupkyně ředitelky

kolektiv pedagogů a zaměstnanců ZUŠ Říčany

Základní umělecká škola na prahu nového školního 
roku 2016/2017

Michal rezek 

Martin Matoušek 
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Jako střely jsme po vyučování vybíhali ze 
školy a utíkali každý za svým zájmem. 
Hlavní vrata školní budovy na západní 
straně náměstí byla s výjimkou topné se-
zony stále otevřená.
kromě žáků a učitelů do nich za mé 
školní éry (v třicátých letech 20. století) 
zamířil málokdo, jen ráno u nich stál pan 
školník a čekal, až ho pozdravíme. Pod 
školníkovým bytem v přízemí napravo 
od vchodu jste tenkrát narazili na kovová 
vrata uzavírající školní dvůr. tam jsme 
za hezkého počasí cvičili, pochodovali 
a někdy hráli volejbal. na dvoře nás také 
fotografoval pan František Zahálka, 
tenkrát jediný fotograf ve městě. seřadil 
si nás na jakousi tribunu z fošen, vpředu 
sedával pan učitel… vznikaly klasické 
snímky, které můžete skládat za sebou 
a vidíte, jak děti dospívají. Mnohým 
z nás se při jejich prohlížení vybavují pří-
jemné vzpomínky. Pod školním dvorem směrem k rybní-
ku postavil za přispění myslivců spolek stráž obrany státu 
(sos) objekt, kde se mladí muži učili střílet na pojízdné 
terče, které se přibližovaly a oddalovaly klikou. I já jsem 
pod školu někdy zavítal se vzduchovkou. také tam bylo 
loutkové divadlo a školní jídelna. spolek svazarm zde 
jeden čas provozoval autoškolu. Po sametové revoluci tu 
škola zřídila jednu třídu s hygienickým zázemím, dnes 
prostory využívá základní umělecká škola. 
Z fary si pamatuji děkana Josefa Ježka. Jako mladík jsem 
nevnímal, že tento kněz během války na několik let z naše-
ho města zmizel. až nedávno jsem se dozvěděl, že pro svůj 
protinacistický postoj – a po udání místních dobráků – byl 
od roku 1943 vězněn a nakonec umístěn do koncentračního 
tábora v dachau. do říčan se po válce zase šťastně vrátil. 
Blíž jsem se seznámil s kaplanem Faixem. Mladý kněz na 
mne na jaře 1945 zapůsobil vstřícností a laskavostí. Po krát-
ké přípravě a křtu mne oddal s mou první ženou. občanský 
sňatek tehdy vzhledem k mé mladosti nepřicházel v úvahu. 
(Měl jsem sice od tatínka prohlášení o zplnoletnění, které 
mi poslal na koncentráčnickém papíře, ale to se na místním 
úřadě nelíbilo.) Jako dnes vidím P. Faixe, jak po válce přihlí-
ží oslavnému průvodu na náměstí a říká: „Z toho u nás moc 
dobrého nevzejde.“ to když nás míjeli pochodující gardisté 
s rudými opasky, nesoucí rudé fangle.
Jistě víte o studni před farou s ručním čerpadlem. Po měs-
tě se nachází asi deset podobných obecních studní. na 
začátku devadesátých let dostal městský úřad od vlády 
příkaz ošetřit veškeré zdroje pitné vody a dát do pořádku 
městské studny. Měl to na starosti úředník Miroslav Ko-
vrč a během několika měsíců bylo vše hotovo: pan kovrč 
dal studny vyčerpat, vyčistit, nechal spravit poklopy a osa-

dit nová kovová čerpadla. všechny studny v té době fun-
govaly, i když už nebyly potřeba. Za mého raného dětství 
k nim chodili pro vodu lidé z celého náměstí a z přilehlých 
ulic. Později, když začal Josef větrovec stavět rodinné 
domky, kterých jsou v městečku i v okolních vesnicích celé 
kolonie, patřila k domu i studna s čerpadlem na vlastním 
pozemku. vodovod v té době v říčanech ještě neexisto-
val (první, družstevní, vznikl ve smetanově ulici). další 
studna na náměstí je v blízkosti bývalého okresního soudu 
(dnes jedné ze školních budov). v tomto objektu bývaly 
i vazební věznice, z náměstí bylo vidět jejich zamřížova-
ná okénka. správcovali zde po léta mí vzdálení příbuzní, 
manželé Kratochvílovi. Za květnové revoluce 1945 sem 
revoluční síly zavlekly a na dvoře za vysokou zdí uzavřely 
kolaboranty, kteří se ve válce provinili proti národní cti, 
udavačstvím a podobně. a stalo se, že lidé, kteří byli celou 
válku přikrčeni doma, si potřebovali vybít strach a chodili 
ty zavřené bít. dokonce se říkalo, že tam do kanálku tekl 
potůček krve. „Jdi tam taky, vždyť ti udali tatínka.“ ne-
mohl bych nic takového udělat, příčilo se to mé povaze.

Zaznamenala Renata Skalošová

NeObyČeJNí ObČANÉ ŘíČAN /43 
Vzpomínky Dalibora Hofty

Tělocvična ve škole na náměstí, jak ji zachytil pan fotograf 
zahálka
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Pana dalibora hoftu v říčanských ulicích už nepotkáme, 
v pátek 5. srpna se uzavřela poslední kapitola jeho 

pozemského života. díky jeho píli se však s příběhy 
neobyčejných občanů můžeme setkávat dál, pro Kurýr 

připravil ještě několik dílů.  
Čest Vaší památce, pane hofto…

Mezi námi
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Je nás hodně, kteří v tomto městě od-
mala žijeme, jsme svědky místních 
událostí, pozorujeme sousedy a zná-
mé. ale kdo z nás je schopen sednout, 
vzpomínky utřídit a zajímavě sepsat? 
Pro každou obec jsou takoví jedinci 
štěstím, pro historiky pak cenným 
zdrojem při vytváření dějin místních 
pospolitostí. dalibor hofta takový 
byl, a jestliže je nám teď smutno nad 
srpnovým odchodem čestného spolu-
občana, který pomáhal po roce 1989 
budovat svobodnou samosprávu, ne-
vyhneme se ani neveselé úvaze o ne-
nahraditelnosti pamětníků jeho typu.
do posledních dnů svého více než 
devadesátiletého života, navzdory 
slabému zraku, posílal své vzpomín-
ky čtenářům říčanského kurýru. 
věděl dobře, že říčanští nechtějí mít 
ze svého města anonymní sídliště 
bez paměti. nehrál si na historika, 
a přesto by bez jeho subjektivně za-

barvených zážitků a popisů bylo naše 
povědomí o místních poměrech velké 
části dvacátého století citelně chudší. 
Jak zajímavě dokázal přiblížit malo-
městský svět řemeslníků, obchodní-
ků, podnikatelů i osobností, jejichž 
význam přesahoval bydliště za hrani-

cemi Prahy! na malé ploše a přitom 
barevně podával prostředí a postavy, 
s nimiž se setkal, třeba objekt své 
zamilovanosti ve čtvrté třídě, mla-
dičkou učitelku voráčovou: „Jakoby 
náhodou jsem ji cestou do školy potká-
val a pomáhal jí nést opravené domácí 
úlohy. Můj sok v lásce Jirka Němeček 
(pozdější šéf baletu ND) na ni ovšem 
čekával také…“
dalibor hofta si rozhodně neliboval 
v citových výlevech, a přesto je tak 
zřejmý jeho mimořádný vztah k rod-
nému městu. když v roce 2006 končil 
sérii vzpomínek o živnostnících (ne-
tuše, že ho zájem čtenářů vyburcuje 
k dalšímu psaní), vyznal se z hlubo-
kého obdivu „…k těm známým i ne-
známým, co žili, trpěli, dřeli na polích, 
v dílnách, ve službách všeho druhu 
a ze skromných penízků si vybudovali 
domovy. A z domovů moderní město, 
kde se nám dobře žije, které nosíme 
v srdci.“   
dalibore, děkujeme!

 Jiří Černohorský        

Návštěva z Indie
na konci června navštívil náš sbor 
sahni Biswanath z Indie, který pracu-
je jako ředitel křesťanské základní ško-
ly a jako misionář. Bratr sahni nám 
posloužil kázáním během nedělního 
shromáždění, při kterém se s námi sdí-
lel o své víře a zkušenostech s božím 
jednáním v jeho životě. také navštívil 
několik menších setkání v průběhu 
týdne. Zajímavostí pro nás bylo, že 
bratr sahni se s křesťanstvím seznámil 
na studiích v Praze a po několikaletém 
rozhodování odevzdal svůj život kris-
tu a byl pokřtěn v roce 2010. v rámci 
této návštěvy jsme uspořádali finanční 
sbírku, určenou na potřeby školy v In-
dii, ve které sahni pracuje.

bourání zdí nebo válka světů
U příležitosti Mezinárodního dne 
kulturního dialogu chceme mluvit 

o významu učení Ježíše krista pro 
překonávání překážek mezi našimi 
sousedskými, generačními, rasový-
mi, kulturními a náboženskými světy. 
Budeme se také modlit za mír a po-
rozumění mezi kulturami. Zveme 
vás, abyste se v neděli 25. září 2016 
připojili. setkání proběhne v sále klu-
bu U Boudů v kolovratech (Mírová 
21/66) od 9:30.

Fotbal pro každého
Po letní přestávce bude od září po-
kračovat fotbalový kroužek pro 
chlapce a děvčata od 9 do 15 let, kte-
rý druhým rokem v říčanech orga-
nizuje mezinárodní křesťanská or-
ganizace ambassadors.  do kroužku 
se mohou zapojit jak děti, hrající ve 
fotbalových klubech, tak i děti, kte-
ré nejsou nikde organizované. vedle 
rozvíjení fotbalových a obecně pohy-

bových dovedností je totiž základní 
hodnotou kroužku důraz na tým, 
vzájemné respektování a podpora. 
kroužek bude probíhat v pátek od 
17.00 do 18.00. Pokud máte zájem 
se přihlásit nebo přijít jen na zkouš-
ku, kontaktujte vedoucího karla Fá-
bera – 608 258 685.

Turnaj v kuličkách
turnaj v kuličkách se uskuteční v ne-
děli 25. 9. 2016 od 14.00 v parku Por. 
koreše v olivově ulici v říčanech. 
hrajeme podle oficiálních pravidel 
českého kuličkového svazu. Přijďte 
oprášit dovednost z mládí nebo si po-
prvé vyzkoušet tradiční českou hru. 
Pro tři nejúspěšnější jsou připraveny 
drobné ceny. turnaj je otevřen všem 
zájemcům bez ohledu na věk nebo 
zkušenosti.

Zveme vás také na pravidelné boho-
služby, které se konají každou neděli 
od 9:30 v sále klubu U Boudů v kolo-
vratech, Mírová 21/66.

za CB Říčany Petr Strnad

Za Daliborem Hoftou

Církev bratrská  
v Říčanech 

Mezi námi
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3.-4.9.2016

...zábava na celý den 

Je čas na návrat 
do školních lavic, 
ale u nás je zábava 
pořád jako o prázdninách!

20160630_20160630_BACK_TO_SCHOOL_214x154.indd   1 30.06.2016   15:13:52
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Aquapalace v září
Prázdniny jsou už 
za námi a blíží se 

podzim. I když toto období má svoji 
romantiku, jednu jistotu přináší – 
bude stále víc zima, deštivo a nevlídno, 
začne se brzy stmívat a energie nabitá 
v paprscích letního slunce se začne 
pomalu vytrácet. Ale nezoufejte, s námi 
si můžete prodloužit léto! Na malé 
i velké opět čeká spousta zajímavých akcí 
v Aquapalace Praha.

saunový svět
Září v saunách bude vonět červeným po-
merančem. každý den vás čekají tři ce-
remoniály v saunovém světě ve znamení 
vybraných vůní. kromě nich můžete 
na vštívit další speciální saunovací akce:
každou středu ceremoniál lady 
Beauty od 18.00 hodin v Panorama-
tické sauně. Připraven je jogurtový 
peeling a celá terasa u Panoramatické 
sauny je tyto dny až do 22.45 hodin 
vyhrazena pouze pro ženy.
speciální saunový program je při-
praven na víkend 24. – 25. 9. od 17.00 
do 22.00 hodin

v pondělí 5. 9. ve 20 hodin se přijďte 
podívat na premiéru saunového cere-
moniálu s názvem samuraj – v podání 
saunového mistra Jakuba krejčího. 
Ceremoniál vás provede nelehkou ces-
tou samuraje.
každý týden se v pátek a sobotu 
můžete těšit na večerní saunové cere-
moniály!

vodní svět
27. - 28. 8. 2016 – Aquastar – soutěž 
pro zpěváky a tanečníky
31. 8. 2016 – Loučení s prázdninami 
3. - 4. 9. 2016 – Back to school
10. - 11. 9. 2016  - Léto ještě neskončilo
17. - 18. 9. 2016 – Víkendový cirkus
24. - 29. 9. 2016 – Terárium v akváriu

spa – wellness
Supreme Jeunesse – globální omla-
zení pleti
až do konce srpna si můžete dopřát 
zážitek 90minutového anti-aging ošet-
ření pleti, které působí současně na 
vrásky, povadlou pleť, hydrataci, pig-
mentové skvrny a nahrazuje botoxové 

injekce. nyní získáte k ošetření zvýhod-
něnou cenu na krém.

M-Ceutic – Radikální obnova pleti
od září na vás čeká 90minutové ošet-
ření, které účinně bojuje proti stárnu-
tí, řeší vady a nepravidelnosti pleti, 
rozšířené póry, jizvy po akné, ztrátu 
tónu a textury. obnovuje vitalitu 
a mladistvost pleti.
rezervujte si svůj termín na  
tel.: 271 104 131. 

Fitness
VIP členství do Fitness
Pořiďte si roční vIP členství do fitness 
a čerpejte výhody aquapalace Praha. 
Pouze nyní získáte k členství další 
měsíční permanentku zdarma! 

Pohybová školička
dopřejte svým dětem spoustu spor-
tovní zábavy, her a nových kamarádů. 
kurz probíhá každé pondělí od 15.30 
hodin v aerobním sále. vhodné pro 
děti od 3 do 8 let.
rezervujte si místo na  
tel.: 271104132.

více informací na www.aquapalace.cz.

in
ze

rc
e



Mezi námi

Zářijové vzpomenutí na školní léta v Gymnáziu Říčany
Ačkoli již dávno nepatříme mezi ty, kteří 1. září zased-
nou do školních lavic, vždy se nám rodičům i prarodi-
čům v tomto čase vybaví naše školní léta – spolužáci, 
učitelé, příběhy…
vracím se spolu mladší absolventkou Gymnázia říčany 
Marií valentovou do let před 60 + 1, respektive před 40 
lety. naše společná vzpomínka je věnovaná paní profe-
sorce věře Mouchové němcové. Patřila mezi profesory, 
kteří nás nejen vzdělávali, ale ovlivnili celý další život tím, 
že nás nasměrovali k celoživotnímu povolání. a nejen 
to. svým zájmem o soukromí studentů byla některým 
z nich přítelkyní na celý život. Jednou s takto obdařených 
studentek byla paní Marie valentová, která absolvovala 
v roce 1976. Její vyznání je krásným poděkováním. 
„Z hrozící pětky z chemie jsem se nakonec díky paní profesor-
ce a mé spolužačce Zuzaně rohlenové „vyšplhala“ až na jed-
ničku ve druhém ročníku a taky jsem na jedničku i maturovala. 
Paní profesorka mě měla za svoji „adoptivní“ dceru. Měla jsem 
možnost tedy blíže poznat jejich domácnost a hlavně jejího 
muže – pana doktora Miroslava Mouchu. Byl to velmi ušlech-
tilý a vzdělaný člověk s velikým rozhledem a znalostí nejen ve 
svém oboru, ale i v dějinách umění. Moc mi tahle rodina dala 
a díky ní jsem nezahálela a vrhla se na studium dějin, archi-
tektury, vážné hudby atd. a dodnes z toho všeho čerpám. kon-
zultovala jsem s ní i mé budoucí studijní zaměření. v průběhu 

studia jsem vážně onemocněla a manželé Mouchovi mně byli 
v tomto období velkou oporou, stejně jako po ukončení studia, 
kdy jsem opět onemocněla. oplatila jsem to v těžkém období, 
kdy vážně onemocněl manžel paní profesorky, který zemřel. 
naše přátelství trvalo i v době mého patnáctiletého za-
městnání a stále vzpomínám na její povzbuzování v době, 
kdy jsem měla vážné zdravotní obtíže a hrozila mně ztráta 
zaměstnání. Povzbuzovala mě i v nelehké době úmrtí mých 
rodičů a několika příbuzných, byla se mnou jako moje mat-
ka. navštěvovala jsem ji až do doby jejího vážného onemoc-
nění a její devadesátiny (31. 1. 2012) jsem s ní oslavila už 
jen na dálku. Měla hodně gratulantů a moc ji potěšilo, že 
si tolik lidí na ni po tolika letech pamatuje. Za pár měsíců 
poté, 10. srpna 2012, zemřela – byl to jeden z nejsmutněj-
ších okamžiků mého života. Uzavřela se poslední kapitola 
krásného dlouhodobého přátelství profesora a studenta. 
Co dodat k tak dojemnému vyznání? snad jen to, že by 
takových vyznání jistě mohlo být napsáno velmi mnoho. 
období strávené v říčanském gymnáziu, bylo pro nás ob-
dobím nadmíru příjemným. 
Paní profesorka byla s námi trvale ve styku, a pokud jí to 
zdravotní stav dovoloval, zúčastňovala se našich výroč-
ních setkání. Její poslední, již omluvný dopis, který mám 
v archivu, má datum 15. 11. 2010. 

Miroslav Vrabec, absolvent 1955
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Ing. Jana 
Karlachová
certifikovaná  
realitní makléřka
RE/MAX VIP 
v Říčanech

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

OTáZKA: Dobrý den, chtěli bychom prodat starý dům po 
rodičích a rádi bychom se zeptali, jak je to se změnou daně 
z nabytí nemovitosti, o které se již dlouho v mluví v médiích 
– kdo a kolik bude daň v případě prodeje platit? (manželé 
Zindulkovi)

odPověď: dobrý den, změna platí od 1.11.2016 a mění 
se to, že daň z nabytí nemovitosti nově hradí kupující mís-
to prodávajícího. to, o čem se dlouhé měsíce diskutovalo 

a psalo, bylo schváleno poslaneckou sněmovnou a pode-
psáno prezidentem a bude platit od listopadu. Pro vás jako 
prodávající je důležitý moment podání návrhu na vklad do 
katastru nemovitostí. Pokud podepíšete kupní smlouvu 
a podáte návrh na vklad do 31.10.2016, platíte postaru 
daň vy jako prodávající. výše daně se nemění, bude stále  
4 % z daňového základu (zjednodušeně z kupní ceny). 

Otázka: Dobrý den, rádi bychom se vás zeptali, jestli je 
pravda, že k pronájmu bytu potřebuji energetický štítek 
(PENB)? Dříve to nebylo potřeba, stačilo vyúčtování za 
energie... (Jakub N.)

odPověď: dobrý den, ano, k pronájmu bytu i domu je 
nutné mít energetický štítek, stejně jako při prodeji ne-
movitosti a nestačí jen vyúčtování. Bohužel za chybějící 
energetický štítek by vám jako majiteli hrozila až stotisí-
cová pokuta od státní energetické inspekce. v případě 
bytu v bytových domech má povinnost zajistit energetický 
štítek společenství vlastníků, stačí tedy zažádat společen-
ství vlastníků, které ho již má k dispozici nebo ho nechá 
zhotovit na své náklady.

Vaše dotazy k realitní problematice můžete posílat  
na e-mail: jana.karlachova@re-max.cz
Další zodpovězené dotazy najdete na  
www.janakarlachova.cz/realitni-poradna
RE/MAX VIP, Černokostelecká 245/67, Říčany
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Komise pro partnerská města a Twinning Říčany vyhlašuje:

Výtvarnou soutěž o hodnotné ceny
„můJ ReGION/ my ReGION“

KDO Se může úČASTNIT? 
všechny děti a žáci z říčanska ve věku 
6 - 15 let! soutěž se realizuje ve třech  
kategoriích:

 i. děti 6 - 9 let 
 ii. děti 10 - 12 let
 iii. žáci 13 - 15 let
 
PRůběH SOUTěže:
Pojďme ukázat ostatním obyvatelům 
v našich partnerských městech v ně-

mecku, anglii, Švédsku, dánsku, jak 
vypadá region říčan a okolí, v němž 
bydlíme. Fantazii ani použitým vý-
tvarným technikám se meze nekla-
dou. Ukažme jim, jak jsme kreativní. 

nakreslete jakýkoliv obrázek na téma 
„Můj region“ ve formátu a3 a ode-
vzdejte ho nejpozději do 14. 10. 2016 
v turistickém informačním centru 
říčany na Masarykově náměstí 83, 
v pondělí - pátek mezi 8.30 – 17 hod. 

na obrázek napište jméno, kategorii 
+ věk, název obrázku + kterou školu 
navštěvujete. vítězné obrázky budou 
vystaveny v našem městě u příležitos-
ti výroční konference partnerských 
měst, která se bude konat 4. - 6. listo-
padu v říčanech! 

Více informací naleznete na:  
http://twinning.ricany.cz/partner-
stvi/soutez, pro další dotazy pište na 
twinning@ricany.cz 

PODěKOVáNí
ráda bych poděkovala panu dokto-
rovi Mvdr. václavu trnkovi za péči, 
kterou věnoval našemu psu Bardo-
vi při odstranění velikého nádoru. 
dlouhou a komplikovanou operací 
mu zachránil život. Jeho vstřícný pří-
stup, láska ke zvířatům a vcítění se do 
pocitů jejich majitelů jsou neoceni-
telné. všem doporučuji navštívit při 
jakémkoliv problému se svými zvíře-
cími miláčky právě pana doktora na 
veterinární klinice elZa v říčanech.

Jitka Havlíčková

Chtěl bych poděkovat za výborné fungo-
vání pracovníků úřadu města říčany. na 
e-mail pana suchého z odboru dopravy 
jsem minulý týden napsal informaci 
o vadném osvětlení přechodu na silnici 
101 u penzionu „nad hladinou“ na vý-
jezdu na Úvaly. osvětlení bylo opraveno 
v rekordně krátkém čase a nyní přechod 
funguje tak, jak má. současně také pře-
dávám poděkování z penzionu. Přeji 
vám nadále hodně spolehlivých spolu-
pracovníků, kteří svoji práci berou i jako 
službu veřejnosti. 

Miroslav Dostál, borůvkář z točny

děkujeme paní vedoucí Pavle ro-
manové a všem pracovníkům denní-
ho stacionáře olGa za péči o naši 
babičku. Byli jsme velmi spokojeni, 
perfektní péče a příjemné prostředí. 
Jsem ráda, že u nás v říčanech je zaří-
zení tohoto typu na tak dobré úrovni.

Ivana Řehková

54 texty.kuryr@ricany.cz



Mezi námi

RADIUS Øíèany s.r.o.

danì, finance
ekonomické poradenství

zpracování úèetnictví

Edvarda Beneše 467, 251 01 Øíèany www.radiusricany.cz

Poskytnutí finančního daru – způsob optimalizace daňového základu 
Prázdniny skončily, je tu září. Mohlo by se zdát, že dnešní 
téma je předčasné, že daně jsou daleko. opak je pravdou. 
na daně je nutno se připravit, a proto přináším informace 
o tom, jak daňový základ cíleně optimalizovat. Jedním z ná-
strojů této optimalizace je poskytnutí bezúplatného plnění, 
mezi veřejností označované jako poskytnutí finančního 
daru. (Protože tento článek je určen nejširší laické veřej-
nosti, budu i já zde používat  označení dar). dar je možno 
poskytnout prakticky komukoliv a v jakékoliv výši, avšak 
jen některé dary je možno uznat jako položky snižující zá-
klad daně z příjmu. Při posuzování daňové uznatelnosti 
darů je nutno řešit dvě základní kritéria, a to účel, na kte-
rý byl dar poskytnutý, a dále pak výši poskytnutého daru. 
a aby situace nebyla jednoduchá, nesmíme zapomenout, 
že kritéria účelu  jsou pro fyzické i právnické osoby v zá-
sadě stejná, ale u výše daru platí pro fyzické a právnické 
osoby různé podmínky. Účel poskytnutí daru je definován 
zákonem o dani z příjmu; obecně jsou známé zásady, že je 
možno dar poskytnout obcím, krajům, organizačním slož-
kám státu, právnickým osobám se sídlem na území čr, ja-
kož i právnickým osobám, které jsou pořadateli veřejných 
sbírek podle zvláštního zákona, a to na vědu a vzdělávání, 
výzkumné a vývojové účely, kulturu, školství, na policii, po-
žární ochranu, podporu a ochranu mládeže, ochranu zvířat 
a jejich zdraví, na účely sociální, zdravotnické, ekologické, 
humanitární, charitativní, náboženské (pro registrované 
církve a náboženské společnosti), tělovýchovné a sportov-
ní. časté jsou i dary politickým stranám a hnutím, nebo 

dary pro fyzické osoby s bydlištěm na území čr, které jsou 
poskytovateli zdravotních služeb nebo které provozují školy 
a školská zařízení a zařízení na ochranu opuštěných zvířat 
nebo ohrožených druhů zvířat. vedle těchto účelů však je 
možno poskytnout  dar i fyzické osobě (poživateli invalidní-
ho důchodu nebo nezletilému dítěti závislému na péči), a to 
na zdravotnické prostředky a rehabilitační a kompenzační 
pomůcky, a na majetek usnadňující těmto osobám vzdělá-
ní a zařazení do zaměstnání. Co se týká hodnoty daru, pro 
fyzické osoby jako dárce platí, že úhrnná výše darů musí 
přesáhnout 2 % ze základu daně dárce nebo činit alespoň 
1.000,- kč.  U právnických osob jako dárců platí, že hodno-
ta každého jednotlivého daru musí činit alespoň 2.000,-kč 
a nejvýše lze odečíst 10 % ze základu daně sníženého podle 
§ 34 (tedy např. již sníženého o daňovou ztrátu z předcho-
zích let, nebo o výdaje na výzkum a vývoj). s ohledem na 
omezený prostor bylo mým cílem upozornit čtenáře na 
možnost, jak si svůj daňový základ snížit a přitom účinně 
pomoci tam, kde je to podle jejich názoru potřeba. Pokud 
jsou darované peníze směřovány cíleně, pak se jejich efekt 
výrazně zvýší. v případě jakýchkoliv dotazů neváhejte kon-
taktovat radIUs říčany s.r.o., rádi se vám budeme věno-
vat. Ing. věra tauberová, tel. 728832303, vera.tauberova@
radiusricany.cz v případě jakýchkoliv dotazů neváhejte 
kontaktovat radIUs říčany s.r.o., rádi se vám budeme 
věnovat.

Ing. Věra Tauberová, tel. 728 832 303
vera.tauberova@radiusricany.cz

elektronická evidence tržeb  
- připravte se včas a přihlaste se na seminář
společnosti radIUs říčany s.r.o. a iChoice spol. s.r.o. 
- Počítačeříčany v reakci na povinné zavedení eet (pro 
ubytovací a stravovací služby od 1. 12. 2016 a pro malo-
obchod a velkoobchod od 1. 3. 2017) připravily pro své 
zákazníky i pro širokou veřejnost seminář, který jim po-
může při zavedení tohoto institutu do každodenní praxe. 
Cílem semináře bude přinést ucelené informace a odpo-
vědi na nejčastější otázky typu: Mám právě já povinnost 
eet? od kdy tuto povinnost mám? Jak budu evidovat 
tržby? Co musím zařídit? První část semináře bude řešit 
právě tuto problematiku, povede ji a odborně ji  bude ga-
rantovat Ing. andrea Jeriová. druhou část semináře  pak 
povede david válka, který představí možná technická ře-
šení včetně praktické ukázky přenosu na portál e-tržby. 
obsahem semináře budou i informace o novelách zákona 
o dani z příjmu a zákona o dPh, které byly přijaté právě 
v souvislosti se zavedením eet, nebo informace o tom, jak 
si zřídit potřebný přístup na portál e-tržby. Přípravný tým 

pevně věří, že toto spojení odborníků v oblasti účetnictví 
a daní s odborníky v oblasti výpočetní techniky a It bude 
prospěšné nejen pro naše zákazníky, ale i pro všechny 
účastníky semináře, neboť naší společnou snahou je po-
skytovat maximálně komplexní služby. 

Těšíme se na setkání s Vámi. Ing. Andrea Jeriová,  
Ing. Věra Tauberová, David Válka.

úČeTNí A DAňOVá PORADNA PRO PODNIKATeLe in
ze

rc
e

seminář se bude konat  
29. 9. 2016 od 9.00 hod. 

v kc bílá labuť v říčanech  
a přihlásit se na něj mohou zájemci vyplněním 

jednoduchého přihlašovacího formuláře na stránkách 
WWW.PociTacericany.cZ. 

Přihlašovací formulář bude přístupný od 5. 9. 2016. 
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sport | kultura | zábavaVÍKEND
CESTOVATELSKÝCH
FILMŮ23.-25. září

Dan Přibáň
(Trabanti)

Markéta Kutilová 
(válečná fotografka 
a novinářka)

Cestovatelské filmy

Historická autobusová linka

Přednášky:



zvou všechny malé i velké 
     na 6. ročník

Festivalu řemesel a 
 jablečných slavností
Strančice - areál minigolfu (u vlak. nádraží)

 1. října 2016 od 11 h do 17 h
Přijďte poznat své 
výrobce - držitele 

regionálních značek!    
 

* Celodenní řemeslný trh

* Dětské tvořivé dílny (workshopy)

* Ochutnávky jablečných odrůd místních 

    sadařů (J. Janovského, J. Nedbala)  

* Soutěž o nejlepší jablečný zákusek

* Dětská pěvecká a taneční vystoupení

*
* 

* Ukázky z muzikálu Alenka v kraji zázraků

 Divadélko pro děti Toy Machine
Prezentace úspěšně realizovaných projektů 

   z Programu rozvoje venkova

obec Strančice

MAS Říčansko,  
Lodička a Na Vlnách

občerstvení zajištěno  -   vstupné dobrovolné

Hana Jarošová

www.ricansko.eu    
 www.mclodicka.cz 
 www.navlnachzs.cz

All-Toys

Mezi námi
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Ještě jednou o referendu
referendum v říčanech bude. navzdory 
mediální masáži, přesvědčující o tom, že 
o důležitých otázkách města nebo státu 
nemají rozhodovat neuvědomělí občané, 
ale jen vládnoucí údajné elity.
referendum v říčanech bude. navzdory 

tomu, že říčanská ods a říčanské ano hlasovali v zastu-
pitelstvu výslovně proti tomu, aby si říčaňáci mohli vybrat 
mezi dobře vybaveným městem s počtem obyvatel úměr-
ným své rozloze a městem přelidněným, plným aut, s ne-
dostatkem škol, školek a sportovních ploch a s neoprave-
nými chodníky a vozovkami.
referendum v říčanech bude. Jsem rád, že k vypsání 
referenda v říjnu 2016 došlo. Jistě, nemusí to nutně 
znamenat, že se referenda zúčastní potřebných alespoň 
35% oprávněných voličů. nemusí to samozřejmě ani 

znamenat, že pro omezení počtu obyvatel města na 20 
tisíc do roku 2030 bude hlasovat alespoň 25% všech 
voličů.
referendum v říčanech bude. hlavní význam této 
zprávy je, že všichni voliči dostávají příležitost reálně 
ovlivnit život svůj i život svých nejbližších na příštích 
čtrnáct let. Může se jistě stát, že pro zablokování roz-
šíření města nebude dostatečný počet hlasů. ale každý, 
kdo bude hlasovat pro (tedy vhodí lístek se zaškrtnutým 
„ano“), si bude moct říct, udělal jsem maximum pro to, 
abych pořád nestál ve městě s autem v zácpě, abych se 
netřásl, jestli se mi dostane dítě nebo vnouče do školy, 
do školky, abych si měl kam jít zasportovat, ale holt nás 
tehdy bylo málo.
referendum v říčanech bude. Přeji říčanům, aby nás 
hlasovalo hodně. Přijďte ke krajským volbám, hlasujte 
v referendu a tam zaškrtněte „ano“.

Zdeněk Hraba, radní

Názory

Kdo se bojí odpovědnosti?
Zdeněk hraba z klidného města se zde 
v kurýru několikrát ptal, „kdo se bojí 
referenda o čističce odpadních vod?“. 
a sám si odpověděl, že ods, která chce 
spolu s developery zastavět celé říčany.
Po dlouhých měsících osočování, osob-

ních útoků na mou osobu a obhajování, jak je referendum 
o čističce nutné, vše dopadlo tak, jak jsme v říčanech 
v poslední době zvyklí. referendum o čističce nakonec 
zavrhlo samo klidné město. Jeho zastupitelé prosadili ko-
nání referenda jiného. 
občané mají odpovědět, zda si přejí, aby se počet obyvatel 
říčan rozrostl nad 20 tisíc dřív jak v roce 2030, přestože 
územní plán podle odhadu města umožňuje nárůst cca 
na 25 tisíc. Je jasné, že žádný obyvatel města si nepřeje, 
aby se město nekontrolovaně rozrostlo a ztratilo svůj ráz. 
k tomu není třeba referenda. těch 330 tisíc, které město 
za referendum zaplatí, by našlo uplatnění v mnoha smys-
luplnějších projektech pro obyvatele města.
otázku, zda stavět čističku, referendum neřeší. Zřej-
mě uznali mé argumenty, že to bez ní nepůjde. klidné 
město se klidně může rozhodnout čističku za rok sta-

vět, i když referendum nárůst zakáže. referendum tak 
vidíme jen jako snahu vedení města zbavit se zodpo-
vědnosti za svá rozhodnutí (jedním slovem jako alibis-
mus). starosta a jeho tým utrácí čas a peníze za projekt 
d21. když se ukázalo, že d21 nefunguje, hledají další 
nástroj, o kterém tvrdí, že dává hlas obyvatelům říčan. 
starosta bude opakovat, že chce, aby se do rozhodování 
zapojili i občané. Jenže pak přijde s referendem, které 
stejně nic neřeší a úplně se vyhne problému, u kterého 
to vše začalo. 
klidné město často mění své názory, až se zdá, že nemá 
žádnou koncepci. opakuje, že při zastavení růstu nebu-
de třeba čističku modernizovat a zvětšovat její kapacitu. 
Jenže se hluboce mýlí a městu z dlouhodobého hlediska 
ublíží. Město musí obnovovat svůj majetek i kdyz se ne-
bude dále rozšiřovat. ods je pro moderní říčany, které 
si zachovají svojí osobitost a nestanou se nekonečným sa-
telitem. nechceme ale, aby se rozvoj města zastavil a naše 
město stagnovalo. 
v příštích týdnech přineseme argumenty, proč je třeba re-
ferendum odmítnout. Město je dobré spravovat tak, aby 
si nejen zachovalo svého ducha, ale aby se pro své občany 
vyvíjelo a bylo moderním městem 21. století.

Miloslav Šmolík, zastupitel

k reakci mi byl předložen článek M. Šmo-
líka zabývající se otázkami referenda. ač-
koli jsem rovněž k tomuto tématu již napsal 
můj názor a k otázce referenda je v tomto 
kurýru napsáno poměrně dost věcných 
informací, musím se vymezit vůči zjevně 

nepravdivému tvrzení M. Šmolíka o údajném odmítnutí re-
ferenda o čističce a nahrazení referendem zcela jiným.
Zvolená finální formulace otázky pro referendum totiž 
umožňuje městu konat pro své obyvatele na více liniích, 
včetně problematiky rozšíření čističky. Žádné referen-
dum se tedy nerušilo a žádné „náhradní“ referendum 
nezavádělo.

k publikační činnosti M. Šmolíka bohužel musím říci, že od 
letošního května skoro v každém kurýru publikuje nějaký 
výpad proti mé osobě, kde uvádí vědomě nepravdivá tvrzení, 
která mě nutí reagovat a uvádět věci na pravou míru. Za to, 
že vypsání referenda, které dává lidem možnost rozhodnout 
o svém domovu, doslova rozzuřilo některé funkcionáře a čle-
ny ods, nemohu.
a co se týká rozvoje města?  I klidné město usiluje o říčany 
moderní a prosperující. Jen na rozdíl od ods chceme, aby  
o tom, co lidé chtějí nebo mají chtít, se nerozhodovalo na par-
tajním sekretariátu, ale rozhodovali si o tom lidé sami. a čím 
více, tím lépe.

Zdeněk Hraba, místostarosta
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Názory

Referendum
Celý proces výstavby jímky u naší nové školy nás opět 
přivedl k problému, který jímka působí již v této fázi, 
a to nepočítáme budoucí zátěž pro říčany, neboť fekál-
ní vozy budou projíždět městem. opět se pozastavuje-
me nad tím, jakým způsobem se v říčanech hospoda-
ří s čističkou odpadních vod, a jaké jsou plány vedení 
města na řešení tohoto dlouhodobého problému. nejví-
ce nás přitom trápí fakt, že jsme postavili za více než 1 
milion! kč jímku, kterou nyní budeme za další náklady 
vyvážet, a to do čističky v říčanech. Chtělo by se říci 
„kocourkov“, ale bohužel v říčanech realita. naše 
opakované žádosti o připojení byly zamítnuty. Podali 
jsme proto několik podnětů na odbor Životního pro-
středí krajského úřadu středočeského kraje a dále na 
Ministerstvo zemědělství.

Poslední rozhodnutí zastupitelů města ze dne 13. 7. 2016 
nás navíc opět utvrzuje v tom, že postoj radnice k vyřeše-
ní problému s nakládáním s odpadní vodou v říčanech je 
typicky alibistický - město plánuje referendum, které má 
v podstatě sloužit jako nástroj regulace respektive umrt-
vení výstavby v říčanech, a tak buď posvětit investice do 
rozšíření čov, a nebo naopak tuto investici smést ze stolu. 
Upozorňujeme ale na to, že podle informací z krajského 
úřadu je intenzifikace říčanské čov součástí Plánu ob-
lasti povodí dolní vltavy, podle něhož má být dokončena 
do roku 2019. tak věřme, že obyvatelé říčan budou v re-
ferendu svůj hlas pečlivě zvažovat a hlasováním se ohra-
dí proti manipulacím, snaze zakonzervovat město a jeho 
obyvatele si brát jako svá rukojmí. rozvoj infrastruktury 
nelze brzdit a plánovaný rozvoj města v 21. století by měl 
využívat jiných nástrojů. držíme nám všem palce.

 Martina Olivová, Na Fialce, s.r.o. a ZŠ a MŠ Magic Hill

vážená paní olivová, vážení občané, po-
kusím se uvést celou problematiku kana-
lizace pro Magic hill a obecně čov na 
pravou míru.  
souhlasím s tím, že není vůbec vhodné 
u školy a školky v centru města budovat 

jímku. Je to vlastně nesmysl. Jenže k tomuto nesmyslu 
nikdo investora nenutil, dočasný stop-stav napojování 
na kanalizaci byl znám již v době, kdy dnešní majitelé ku-
povali pozemek. skutečnost, že zatím bude škola splašky 

odvážet na místní čov i přes její plnou kapacitu, je způ-
sobena dvěma důvody. Za prvé odvoz fekálií zajišťují fir-
my, které mají nasmlouván objem, který smí na čistírnu 
odvážet (pokud tedy odvezou jímku ze školy, nemohou 
například již vyvézt deset jímek od rodinných domů). 
Za druhé kapacita je papírově skutečně vyčerpána kvůli 
platným rezervacím, resp. již dříve povoleným stavbám. 
dokud se však tyto fyzicky nedokončí a nepřipojí, lze 
dočasně místo nich určitě množství splašků na čistírnu 
vozit.

Říčany se vzdalují lidem II.
v prázdninovém kurýru jsem se v reakci 
na můj článek dozvěděla, že nemám dost 
informací o dění na radnici a že vlastně 
ze mě mluví tak trochu uraženost, že 
ods neuspěla v posledních volbách 
a nesedím ve vedení na radnici. dovolte 

mi proto krátkou reakci. 
Začnu od konce. Je pravda, že jsme vzhledem k naší dobré 
práci ve prospěch města v předchozích letech očekávali 
lepší volební výsledek. Bohužel jsme nedokázali prodat 
společné výsledky tak jako naši bývalí koaliční partneři. 
rozhodně to však neznamená, že jsme pro město udělali 
méně, a rozhodně ze mě nemluví uraženost. 
ohledně námitky k neznalosti dění a informací musím zo-
pakovat to, co jsem říkala již dříve, že největší přehled o dění 
ve městě mají uvolnění zástupci. všechny materiály probí-
rají s vedoucími odboru, schvalují na poradách vedení, po-
tom na jednání rady a nakonec v Zastupitelstvu. Mezitím 
probíhají různá jednání, kterých se účastní především oni. 
dalšími kdo mají více informací, jsou členové rady, kteří 
problematiku a veškeré body do zastupitelstva probírají na 
pravidelných radách několikrát v měsíci. dalšími v pořadí 
jsou ostatní zastupitelé, kteří dostávají materiály zhruba 
s týdenním předstihem. Myslím si, že jsem zodpovědná 
zastupitelka a materiály studuji hodně podrobně. Ptám se 
i úředníků, kteří materiály připravují, na jejich názor, pro-
tože nejsou zatíženi pohledem politika, ale člověka, který se 

na ten či onen problém dívá z pohledu odbornosti. stejně 
ale z papíru nevyčtete všechno a do přednášených materiá-
lů se vkládá i politický názor, někdy jsou podklady neúplné 
nebo doplňované doslova na poslední chvíli, a proto mám 
dotazy i na Zastupitelstvu. na pomyslném posledním místě 
žebříčku informovanosti je občan, který těch informací má 
opravdu málo. většinou přijde na Zastupitelstvo pouze na 
bod, který se ho bezprostředně týká, nebo ho zajímá, ale zís-
kat k nim kompletní a objektivní podklady stojí velké úsilí 
a mnohdy to ani není možné. 
navzdory množství informací, které radní a zastupitelé 
před hlasováním dostanou, dojde v rozhodování občas 
k chybě. Pokud tedy chceme, aby o milionových dotacích 
rozhodovali občané, musíme jim poskytnout dostatečné 
množství argumentů pro i proti. nestačí dvě tři věty, jako 
je to v případě hlasování v d21. 
stejně jako si většina lidí doma nestříhá vlasy, ale nechává 
to na odbornících, stejně tak vznikla zastupitelská demo-
kracie, aby politici pracovali pro lidi v oblasti politické. ob-
čan nemá čas denně pročítat stohy materiálů. Zvolil si proto 
strany, které mu ve volbách představily svůj program. 
a pokud klidné město nechce vládnout, jen organizovat 
ankety, mělo to občanům říci předem. Copak v životě také 
děláme všechna rozhodnutí ad hoc? Úspěšní lidé myslí 
dopředu, strategicky plánují. ať město připraví strategic-
ký plán rozvoje říčan a ten předloží občanům. a nezatě-
žuje je chaotickým hlasováním o kdejakém kousku chod-
níku nebo pískovišti v Ŕíčanech. 

Karla Egidová, zastupitelka za ODS
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Názory
Proč nebyla dříve a zásadně navýšena kapacita čov? Pro-
tože město by to neuneslo. v roce 2014 byl schválen nový 
územní plán s cílem brzdit výstavbu, aby bylo možné nejpr-
ve dobudovat potřebnou infrastrukturu. Jedinou objektivní 
a prosaditelnou brzdou pro velká pole na okraji města (po-
volená k zastavění většinou před rokem 2000) byla v té době 
právě limitní kapacita čov. Pokud by byla v té době kapacita 
navýšena, nebylo by možné zpomalit příliv obyvatel, aut atd. 
Protože si ale uvědomujeme, že moderní město nemůže 
dlouhodobě regulovat rozvoj nemožností odkanalizovat 
nové objekty, připravujeme postupné rozšiřování kapa-
city čov a současně plánujeme změnu územního plánu 
tak, aby byla zajištěna logická časová etapizace zastavo-
vání již dříve povolených rozvojových ploch. 
tímto vlastně odpovídám na napadání ohledně údajné-

ho alibismu, umrtvení výstavby ve městě či referendu, 
které má zamezit rozšíření čov. nic z toho není prav-
da, právě naopak. referendum nebude o žádné čistírně 
ani o smetení jakékoliv investice ze stolu (detaily vy-
světluje starosta v jiném článku v tomto čísle). Cílem je 
umožnit nadále výstavbu ve městě (dočasně mimo již 
zmiňovaná pole a velké rozvojové plochy) a umožnit 
napojení na kanalizaci všem stávajícím objektům i těm 
nově budovaným, včetně Magic hill. nechceme však, 
aby to bylo za cenu ztráty kouzla našeho města tím, že 
by se nekontrolovaně a příliš rychle rozrostlo o další ti-
síce obyvatel. 
I když samozřejmě investorovi, který u nás vůbec nebydlí, 
to může být vlastně jedno… 

David Michalička, radní

vážená paní Baťková, vážení občané, rád 
bych stručně reagoval na trošku pichlavý 
článek, který se snaží vyvolat dojem, že 
zlé město šest let hází klacky pod nohy 
chudákovi investorovi soukromé školy 
a školky Magic hill. Paradoxní je fakt, že 

před časem byli zastupitelé města napadáni jinou skupi-
nou občanů, že naopak výstavbu škol v lokalitě umožnili. 
autorka článku (spolumajitelka pozemků pod Magic hill, 
pozn.redakce) se ptá na mnoho dotazů týkajících se vý-
stavby nové „městské“ základní školy, která by měla stát 
na komenského náměstí, vedle dPs senior. věřím, že se 
nejedná o nenápadné podněcování občanů proti budoucí 
konkurenci jejich soukromé školy. Město totiž další školu 
potřebuje. Je zde více a více dětí, což je způsobeno jednak 
demografickým vývojem, ale zejména bytovou výstavbou 
a stěhováním mladých rodin do města. některé prostory 
stávajících ZŠ navíc dosluhují a jsou nevyhovující, jako 
např. bývalá MŠ slunečnice či budova soudu na náměstí.
v jaké fázi je dnes příprava nové základní školy? Inves-
tiční záměr 18-ti třídní školy byl schválen, aktuálně se 
vybírá projekční firma. vedení města jedná o poskyt-

nutí státní dotace na výstavbu, ministři Babiš a vala-
chová při osobní návštěvě přislíbili financování cca 
85% investice. veřejnosti a zejména občanům bydlícím 
v těsném sousedství komenského náměstí bude projekt 
představen na veřejném projednání, které se bude ko-
nat na začátku října (pozvánka je na jiném místě tohoto 
čísla). v říjnu bychom měli mít k dispozici první archi-
tektonické studie, kde a jak by měla být škola umístě-
na, jak bude vysoká, odkud bude přístup, kde bude 
podzemní parkoviště atd. Zadání pro projektanta je 
mimo jiné dotvořit objektem prostor komenského ná-
městí a na dnešní louce proti stavebnímu úřadu nechat 
prostor na velký park.  
Co se týká zmiňované „kritické dopravní situace v centru“ – 
za prvé si troufnu tvrdit, že ulice v okolí komenského náměs-
tí mají diametrálně odlišné parametry než prostor na Fialce. 
Za druhé cítím rozdíl mezi soukromou školou s nemalým 
školným a městskou školou, kam budou chodit v drtivé větši-
ně pouze žáci z říčan, a to z jejího nejbližšího okolí. 
Právě proto, že říčanské školy nepřijímají prakticky žád-
né žáky z okolních obcí (dlouhodobě máme a budeme mít 
sami nedostatek míst), lze uvažovat s velmi nízkou po-

Nová škola?
v prázdninovém kurýru jsme se dozvěděli, že Zastupitel-
stvo města uvolnilo 5 mil kč na zpracování projektové do-
kumentace pro stavbu nové základní školy na komenského 
náměstí. Jako matka tří dětí žijící v říčanech všechny pro-
jekty v oblasti rozvoje školství vítám.  dále jsem si přečetla 
názory zastupitelů na to, jak má fungovat občanská společ-
nost, zda v říčanech vládne demokracie a jsou respektová-
na práva všech občanů a právnických subjektů. Zkouším 
si na tuto otázku odpovědět dle mých osobních zkušeností 
jako jednoho z investorů výstavby nové soukromé školy 
v lokalitě na Fialce. vzhledem k tomu, jaké požadavky na 
nás, jako soukromého investora, město již šestým rokem 
klade, není možné se nezeptat - Jakou formou byli oslove-
ni občané města? souhlasí s výstavbou nové školy, která se 
pravděpodobně stane hlavní investiční akcí města, a velmi 
se dotkne života v samém centru říčan, kde je již nyní do-
pravní situace kritická? Je tento projekt v souladu s platným 

územním plánem anebo se souběžně územní plán mění? 
Jakým způsobem probíhá a nebo bude probíhat veřejná 
diskuse nad změnami ÚP? Jaká bude cílová kapacita školy, 
kolik procent dětí bude z okolních obcí? Jak se podaří městu 
novou školu připojit na kanalizaci, když kapacita čov je již 
nyní vyčerpaná a nebo bude, stejně jako naše škola, nucena 
budovat vlastní jímku? Pevně věřím, že nejsem jediná, kdo 
si klade tyto a podobné otázky a budu ráda, pokud uvidím 
městem ukázkově zpracovaný, veřejně diskutovaný a ná-
sledně realizovaný projekt stavby, který by mohl zároveň 
sloužit jako vzorový pro budoucí investory. také bych ráda 
žila v klidném a zároveň moderním městě, kde nová výstav-
ba jde ruku v ruce s aktuálními potřebami města, kde si lidé 
váží jak práce zastupitelů, tak soukromých investorů, kteří 
vynakládají stejné úsilí s cílem zlepšit naše město. Pouze 
opravdový vzájemný respekt a uznání práv a názorů obou 
stran může vést k tomu, abychom v takovém městě my 
a naše děti spokojeně žili.

Kateřina Baťková, Na Fialce s.r.o.
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Názory
třebnou kapacitou na čov (alias „je jedno, zda říčanské 
dítě čůrá doma či ve škole“). navíc město disponuje drob-
nou rezervou kapacity čov v podobě stavebních záměrů, 

které rezervaci na čov mají, ovšem nebudou nakonec re-
alizovány. díky tomu můžeme tuto kapacitu použít právě 
pro potřeby městské školy.  David Michalička, radní

Zpráva o stavu věci 
na jaře tohoto roku, jak známo, vyšla oZv 2/2016, jejíž 
čl. 5 o pravidlech pohybu psů po městě vyvolal spontánní 
nesouhlas a odpor komunity pejskařů, a to pro jeho, krátce 
řečeno, zjevnou neodbornost a celkovou nesmyslnost. Cca 
42 plemen psů musí být při pohybu po všech komunikacích 
města opatřeno náhubky. v prázdninovém čísle kurýru pak 
byla uveřejněna mapka, která určovala místa veřejné zeleně 
včetně parků, kde je možno psa venčit bez náhubku, která 
ve spojení s komentářem však vnesla do této celkově nepře-
hledné vyhlášky ještě větší zmatek. navíc je v přímém proti-
kladu s oZv 1/2012 o ochraně veřejné zeleně.
operativní skupina pejskařů již absolvovala tři pracovní 
setkání se starostou panem kořenem, který byl iniciátorem 
této nepovedené oZv, bohužel zatím bez jakéhokoliv výsled-
ku. Pan starosta, jako nepejskař, evidentně není schopen po-
chopit, co obnáší soužití člověka a jeho přítele psa a zřejmě 
se domnívá, že určení několika prostor s možností venčení 
bez náhubku, problém vyřeší. stále si stojí na tom, že vy-
jmenovaná plemena psů, podle něj jako nebezpečnější než 
ostatní, musí mít náhubky, což zejména při letních vedrech 
hraničí s týráním psa. Při posledním setkání vyslovil i úva-
hu o tom, že kritériem by mohla být výška psa v kohoutku, 
což by ovšem v praxi znamenalo, že vysoký dobrácký pes by 

měl náhubek a menší, ale zlobivější, nikoliv. to už ani rozum 
nebere. veškeré argumenty pejskařů o tom, že toto opatření 
v žádném případě neovlivní počet případů kousnutí psem 
na veřejném prostranství, k čemuž dochází v řádu několika 
jednotek za rok, odmítá, a uveřejňováním těchto jednotlivých 
případů cíleně vyvolává averzi veřejnosti ke psům. 
osobně se obávám, že k dohodě s panem starostou bohužel 
nedojde a že nakonec nezbude, nežli se obrátit přímo na MZ 
a doufat, že i mezi zastupiteli klidného města se najde ně-
kolik rozumných jednotlivců, aby se dalo dohromady 11 po-
třebných hlasů k novelizaci čl. 5 této vyhlášky podle návrhu 
pejskařů. Pokud ne, budeme to muset 2 roky vydržet a před 
volbami vyvinout maximální úsilí, aby na radnici byla re-
prezentace, která bude vstřícnější k psovi, tomuto od nepa-
měti příteli člověka, nežli je reprezentace klidného města.  
P. s. strávil jsem nyní týden v italském městě Misáno. 
hlavně večer je to mraveniště lidí, včetně množství dětí. 
Zaregistroval jsem v tom davu poměrně dost psů, no, 
boxerů, dobrmanů, rotvajlerů apod., zjevně patřících do-
morodcům, všichni bez výjimky bez náhubku. I tam zcela 
určitě dochází občas ke kousnutí člověka psem, a přesto 
tam nikoho na radnici nenapadlo předepsat takřka všem 
větším psům náhubky, protože jak carabinieri, tak měšťá-
ci je míjejí bez povšimnutí.  Václav Macinauer
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ze sportu

Pamatujete si ještě na klepače (želez-
né konstrukce, na kterých se klepaly 
koberce)? stávaly na každém dvoře. 
kolik her se na nich dalo vymyslet. 
třeba viset hlavou dolů bez držení. 
dokonce i hrát na honěnou!
U kamaráda na dvoře byl zase skvě-
lý strom, který stál hned vedle staré 
zdi. větve měl moc vysoko, takže 
nejdříve bylo potřeba vylézt na tu 
zeď a z ní pak už se dalo dosáhnout 
na první větev. 
Jak se dají tyto vzpomínky porovnat 
se světem našich dětí? klepače už 
moc nejsou vidět, zato se děti mo-
hou na dětských hřištích stále dokola 
klouzat na klouzačkách či houpat na 
pružinových zvířátkách. nevím jak 
vaše děti, ale ty naše to většinou baví 
tak asi 10 sekund. 

Jak se má ale dítě naučit, co zvládne 
a co už ne, když nemá možnost si to 
nikde vyzkoušet? 
s touto filozofií zakládáme abecedu 
praktického pohybu. Chceme v dě-
tech rozvíjet pohybové dovednosti 
tak, aby si uměly poradit s různými 
překážkami, které na ně venku čeka-
jí. aby se naučily znát své možnosti 
a dovednosti. ve chvíli, když se dívají 
na kaluž a chtějí ji přeskočit, aby in-
stinktivně věděly, jestli to je v jejich 
silách, nebo budou celí mokří (což 
může samo o sobě být cílem ).
tím, že budeme začínat v tělocvičně, 
máme možnost modelovat různé si-
tuace, na kterých mohou děti rozvíjet 
své dovednosti v bezpečném prostře-
dí. až získají jistotu, bude na čase 
vyrazit ven, kde na ně čekají mnohem 
složitější podmínky. nic není pravo-
úhlé a polstrované. toto prostředí 
a schopnost adaptace na ně je pro člo-
věka přirozená. současně tím může 
rozvíjet i lásku k přírodě a respekt ke 
svému okolí.

Pokud se vám tento přístup líbí, mů-
žete přihlásit své děti do našeho oddí-
lu abeceda praktického pohybu. více 
informací naleznete na našem webu: 
www.praktickypohyb.cz

Kryštof Radek

Pohár Ladova kraje 
v našem kraji, ladově kraji, jsou 
pořádány nezávisle na sobě mno-
hé běžecké závody. organizátoři 
některých závodů se dohodli, že 
v zájmu zejména možných termíno-
vých kolizí by bylo vhodné domluvit 
se na jisté míře spolupráce. a tak 
vznikl nápad vyhlásit Pohár lado-
va kraje, který by zastřešil místní 
menší závody. Z dříve konkurenč-
ních akcí tak postupně vznikne 
seriál závodů, které spolupracují. 
realizací projektu dojde k propoje-
ní nezávislých sportovních akcí do 
seriálu závodů, které budou orga-
nizovat místní spolky ve vzájemné 
spolupráci pod hlavičkou ladova 
kraje. Přínos pro účastníky závodů 
vidíme v komplexní informovanosti 
o všech závodech v kraji na každém 
závodě poháru a v neposlední řadě 
ve vyhlášení nejlepších v hlavních 
kategoriích celého poháru. Účast 
v poháru nijak neomezuje pořada-

tele pořádat závod podle svých tra-
dic a představ. výjimečnost poháru 
je také v tom, že „časově kopíruje“ 
školní rok. 
Projekt „Pohár ladova kraje“ je 
významnou sportovní akcí regio-
nu, která zároveň dává předpoklad 
pro rozvoj volnočasových aktivit 

pro všechny věkové skupiny. Pro-
jekt je výjimečný i tím, že podporu-
je sousedské vztahy obyvatel dané-
ho regionu a komunitní předávání 
znalostí, pokud jde o organizaci 
závodů.

Mottem poháru je „lepší je spolu-
práce, než konkurence“.

Miloš Smrčka

filip na kládě

Abeceda Praktického Pohybu

V tomto prvním ročníku jsou součástí závody:

1.10.2016 Běh Voděradskými bučinami Louňovice

8.10.2016 Lesní běh Říčany Xcr 2016

3. prosince 2016 Mikulášský lesní běh ve Struhařově

duben 2017 Jarní běh u Kanálu v Senohrabech

1. květen 2017 Běh Krásné vyhlídky ve Struhařově

červen 2017 BONaVITa běh ve Velkých Popovicích

červen 2017 Mnichovická Běhna v Mnichovicích
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ze sportu

Lesní běh Říčany XCR se opět blíží
Je po prázdninách a většinou i po dovolených a v tuto 
dobu již aktivně připravujeme další, již 35. ročník Les-
ního běhu Říčany XCR. Co můžeme nabídnout a slíbit 
všem účastníkům? 
Závodní den byl již dříve stanoven na 8. října 2016, 
tradičně na sobotu. od letoška je lesní běh součástí 
Poháru ladova kraje, který se skládá ze závodů regio-
nu ladova kraje. Účastníci zde najdou opět tradiční ro-
dinnou atmosféru, bez jakýchkoliv hudebních či jiných 
hlasitých, rušivých projevů. naopak pro nás je důležitý 
klidný průběh celé akce tak, aby ti, co se připravují na 
závod, se mohli v klidu připravit a po vlastním závodě 
opět v klidu zhodnotit své výkony se soupeři a kama-
rády. to ovšem nebrání tomu, aby diváci nemohli po-
vzbuzovat právě běžící závodníky na trati, a to zejména 
v dětských kategoriích.
Při závodě si běžci užijí klidu lesních cest. Z důvodu bez-
pečnosti není při závodě povoleno používání sluchátek ani 
jiných podobných zařízení. 

další výhodou pro závodníky je také možnost přihlášení se na 
závod až v den konání. Program lesního běhu je stejný jako 
v loňském roce, je prověřen zkušenostmi. Začínají dětské ka-
tegorie, konkrétně starší žactvo a postupně až k nejmenším 
dětem. Po vyhlášení výsledků a ohodnocení nejlepších násle-
duje po poledni start všech kategorií dospělých a dorostu. Po 
doběhu proběhne opět vyhodnocení a předání cen nejlepším. 
na závěr chci zdůraznit, že závod je přístupný všem bez 
ohledu na věk a výkonnost. na každého počkáme, nikoho 
předem neodepisujeme. Chceme ukázat běhající veřej-
nosti, že běhání a závody jsou nejen o maratonu, případně 
půlmaratonu, ale naopak daleko větší zážitek je možné 
získat na „obyčejných pouťácích“. Pro někoho může být 
náš běh jeho první zkušeností se závoděním a nejlepší 
způsob, jak získat zkušenosti pro další závodění.
veškeré informace najdete na www.ricany.cz/org/bezec-
kyklub, v sekci lesní běh.
Zveme všechny zájemce nejen z říčan ale i z širokého okolí.

Za pořadatele M. Smrčka  

Dvě medaile z mistrovství evropy  
v orientačním běhu putovaly do Říčan 

čas prázdnin je i v orientačním běhu přestávkou v dlouho-
dobých soutěžích, ale to neznamená, že orientační běžci 
zahálejí. Během prázdnin je organizováno velké množství 
vícedenních etapových závodů u nás doma i v zahraničí, 
které jsou více a více populární. Příkladem je např. pěti 
etapový závod česká kanada, kterého se v termínu 10. - 
14. 8. zúčastnilo okolo 1700 závodníků. 
Zastavme se ale na dvou vrcholných evropských soutěžích, 
které proběhly také o prázdninách a kde členové orientač-
ního běhu říčany dosáhli fantastických úspěchů. anička 
Formánková získala koncem července na Mistrovství evro-
py neslyšících v olomouci v juniorské kategorii zlatou me-
daili na klasické trati. a Barbora vyhnálková, již ostřílená 
reprezentantka, vybojovala začátkem července na Mistrov-
ství evropy dorostu v Polsku stříbrnou medaili ve štafetě.  
děkujeme oběma závodnicím za vzornou reprezentaci. 
Mít v oddíle mistryni a vícemistryni z evropských šampio-

nátů je obrovský úspěch. věříme, že pro mladší orientační 
běžce našeho oddílu jsou tyto medaile povzbuzením a mo-
tivací nejen do podzimních soutěží letošního roku, ale i do 
dalších let.

Petr Šrámek

Koloběžková Grand Prix po čtrnácté
Za poslední roky se stalo pravidlem, že druhou sobotu 
v září se v říčanech na Masarykově náměstí jezdí na kolo-
běžkách. nejinak tomu bude i letos, a tak v sobotu 10. září 
2016 ve 14 hodin vypukne v pořadí již 14. ročník této akce, 
která je známá pod názvem koloběžková Grand Prix. Pro 
ty, kteří netuší, o co kráčí, jen malá rekapitulace. Jedná se 
o závody pro malé i velké (i nad 15 let), a to převážně na 
koloběžkách. Jen u nejmenších prcků do 4 let je navíc udě-
laná kategorie tzv. odstrkovadel a ta je ještě rozdělená na 

odstrkovala plastová nebo s gumovými koly. takže malé 
děti, které se na koloběžkách ještě příliš necítí, mají také 
svoji šanci projet se po říčanském náměstí. ten, kdo ko-
loběžku sám nevlastní, má možnost si ji přímo na místě 
zdarma zapůjčit. tímto  tedy zvu všechny malé i velké na 
toto sobotní odpoledne. více na www.kolobrnda.unas.cz. 

těším se na vaši účast
Ladislav Musil, hlavní pořadatel
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Uplynulá sezona 2015/2016 se našemu fotbalovému klu-
bu Fk říčany  velmi vydařila, neboť  se naše tři mužstva 
umístila na medailových příčkách tabulky.  „a“ mužstvo 
Fk říčany získalo v I.B třídě středočeského kraje celkem 
58 bodů  a vstřelilo 84 branek, což je nejvíce ze všech muž-
stev v  krajských soutěží dospělých a obsadilo celkově třetí 
místo, což znamená postup do I.a třídy středočeského 
kraje. nejvíce branek vstřelili útočníci Jan sus a Jan olah.  
věříme, že ve vyšší soutěži budeme hrát důstojnou roli.
stejnou spokojenost máme také s naším starším doros-
tem, který po letním postupu do krajského přeboru hrál 
play-off o přeborníka kraje a nakonec skončil na třetím 
místě.  také mužstvo mladšího dorostu, které je pravidel-
ně doplňováno staršími žáky, obsadilo v krajském přeboru 
velmi pěkné 7. místo. starší žáci se pod vedením Jaromíra 
Ferkla v krajském přeboru také neztratili a jejich 7. mís-
to je také velmi pěkný výsledek, především s ohledem na 
budoucnost tohoto mužstva. Příjemným překvapením je 
ale 2. místo mladších žáků v krajském přeboru, kde trenér 
Jan sus dokázal s velmi mladým mužstvem své kategorie 
dosáhnout tohoto vynikajícího úspěchu.
Chtěl bych také tímto poděkovat všem trenérům a ve-
doucím mužstev za obětavou práci, kterou odvádějí ve 
prospěch hráčů našeho klubu, aby se mohli neustále zlep-
šovat. věřím, že letošní výborné výsledky mužstev budou 
pokračovat i v následujícím roce. Chtěl bych také poděko-
vat za finanční podporu našemu klubu od Města říčany, 
krajského úřadu středočeského kraje a dalších sponzorů 
a dárců. Milan Čížek, předseda  FK  Říčany

FK ŘíČANy  -  Výborná 
sezona 2015-16

Trofeo D ´Italia  2016
Fk říčany se červnu 2016 zúčastnil mezinárodního fotba-
lového turnaje trofeo d ´ItalIa 2016, který se uskutečnil 
v okolí  města rimimi přímo u Jaderského moře. náš klub re-
prezentovali hráči mladší a starší přípravky a  mladších žáků 
zúčastnilo 60 mužstev z celé evropy (Itálie, san Marino, 
německo, rakousko atd.). ve středu ve večerních hodinách 
jsme odjeli od sportovní haly v říčanech autobusem na dale-
kou cestu do Itálie a v pátečních dopoledních hodinách jsme 
dorazili do místa turnaje. v pátek se odehrávali zápasy ve 
skupinách a v neděli se hráli rozhodující zápasy o umístění. 
Mladší žáci umístili na skvělém třetím místě a naši nejmladší 
hráči z přípravky srdnatě bojovali v zápase o 5.- 8.  místo. Pro 
všechny hráče Fk říčany to byla obrovská zkušenost, kterou 
získali v zápasech s evropskými mužstvy.
naši mladí fotbalisté se zúčastnili kvalitního turnaje, kde 
zápolili s mladými fotbalisty z evropy a velmi dobře repre-
zentovali Město říčany v zahraničí. Chtěli bychom také 
poděkovat za fianční podporu od Města říčany a od |kraj-
ského úřadu středočeského kraje.  domníváme se, že naše 
účast na tomto turnaji byla velmi dobrou reprezentací měs-
ta  říčany, středošeského kraje  a české republiky v Itálii.

Milan Čížek, předseda  FK  Říčany

Nábor TŠ Twist 
Říčany 

nábor nováčků do přípravky ve věku do sedmi let probíhá 
mimořádně v pátek 9. září od 16.45 do 17.45 v ZŠ U Ří-
čanského lesa. vyučujeme celoročně základy tance, roken-
rol a také základy gymnastiky. Úvodní lekce je samozřejmě 
zdarma, stačí, když si děti vezmou sportovní obuv a oděv, 
něco k pití a dobrou náladu. který den a v kolik hodin bude 
přípravka probíhat, sdělíme na náborové hodině. Přípravku 
vyučuje už léta lucie Mášová, podle dětí nejmilejší trenérka 
tŠ twist, která je díky vztahu ke svěřencům velmi oblíbená!
starší zájemci o rokenrol nemají nábor, ale konkurz na 
uvolněná místa. hledáme šikovné jednotlivce - dívky 
i chlapce - do dívčích formací i do párů.  
 v uplynulé sezoně jsme byli druzí na mistrovství evropy v pá-
rech, pátí na mistrovství světa v dívčích formacích. všechno 
v juniorských kategoriích. Máme také nejlepší dětskou dívčí 
formaci v čr, nejlepší dětský rokenrolový pár atd., atd. nej-
více si ale ceníme kamarádské a pohodové nálady, která v tŠ 
twist říčany spojuje začátečníky s mistry a mladší se starší-
mi. s dětmi pracujeme celoročně, včetně letního soustředění. 
neorganizujeme  „kurzy odsud posud“, naše činnost je dlou-
holetá, navazující. spíše jsme taková rozvětvená rodina.  děti 
jsou hrdé na to, že mohou být členy tŠ twist říčany.
a co nás letos čeká? kromě tréninků také mistrovství světa se 
třemi formacemi ve třech kategoriích. Zavítáme na podzim 2x 
do Švýcarska a kdoví, jestli si zase nepřivezeme nějakou me-
daili.  to se však týká těch nejpilnějších. všechny nás můžete 
vidět 22. 10. na dalším ročníku mezinárodní taneční soutěže 
Pohár starosty města říčany, kterou pořádáme za podpory 
města. a tančit bude určitě více než sto členů tŠ twist říčany. 
a aby se do nominace dostaly i vaše děti, dočtěte a naplá-
nujte si u nás návštěvu! rádi vás uvítáme v našich tělo-
cvičnách. a nebojte, u nás nekoušeme!
www.tstwist.cz, 777 232 118, ts.twist@post.cz, 

Vaše Taneční škola TWIST Říčany
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Sebeobrana a CrossFight v Říčanech 
startuje již druhou sezonu

sebeobrana je čím dál 
aktuálnější téma, proto 
nabízíme již druhou se-
zonu kurzy sebeobrany 
pro ženy.

Sebeobrana pro ženy probíhá od 
září opět v pravidelných časech - 
pondělí 18:15 v Radošovicích (více 
na www.hosinsul.wz.cz). 
Při výuce klademe důraz na efektiv-
nost, jednoduchost a v neposlední 
řadě se zabýváme prevencí a základy 
bezpečného chování.

Připravili jsme pro vás také funkční 
cvičení pro zlepšení kondice, které 
cvičíme venku na čerstvém vzduchu. 
naše cvičení vychází z kondiční pří-
pravy pro bojové sporty. Přijďte si 
vyzkoušet nápadité posilování, při 
kterém se vybijete, ale i nabijete!
CrossF!ght cvičíme každé úterý 
v Říčanském lese od 20:00 (více na 
www.facebook.com/crossfight.cz ).

Petra Výchopeň Bláhová 2. dan
Tomáš Mácha 4. dan, certifikovaný 

instruktor sebeobrany

využili jsme domácí 
prostředí 
o víkendu 25. – 26. června se v říča-
nech hrálo finále krajského přeboru 
mládeže v kategoriích do 10, 12, 14 
a 16 let, kde děti bojovaly o postup na 
Mistrovství čech. ve dvoudenní akci 
se představilo celkem 133 mladých 
šachistů, kteří si účast vybojovali v re-
gionálních kvalifikacích. 
Mezi finalisty byl velký počet říčanských 
šachistů, kteří se předvedli ve skvělém 
světle. v nejmladší kategorii jsme vybo-
jovali tři postupy. Jáchym Šmolík (5.), 

Jáchym němec (10.) a tobias Pressler 
(9.) ve stejné kategorii dívek vybojovala 
stříbro terezka Pravdová.
v kategorii do 12 let se skvěle prezen-
toval Šimon Jiroušek, který obsadil 
páté místo a také si vybojoval postup 
na Mč. Z dívek si nejlépe vedla Moni-
ka strnadová, která získala zlato. 
ve starší kategorii do 14 let vybojoval 
bronz Pavel kurek a na Mč ho dopro-
vodí jeho vrstevníci Martin Mačok 
(7.) a honzík heger (9.). Z dívek se 
neztratila Magda rybová, která si 
domů odvezla stříbrnou medaili.
v nejstarší kategorii nebylo o kvalitu 
nouzi. turnaj přilákal širší špičku naše-
ho kraje a boj to byl nelítostný. vítězem 
se stal překvapivě hráč Brodců honza 
Zvolenský, který přeskočil ostatní fa-
vority. naše barvy hájil skvěle Marek 
otruba, který dlouho držel šance na 
první místo, ovšem v posledním kole 
udělal chybu ve vyhrané pozici a partii 
nakonec prohrál. skončil tak na pátém 
místě, ale na Mč si určitě zlepší chuť.
Z našich dívek hrála výborně kiki-
na otrubova, která si odvezla zlato, 
a Julča vilímová, která získala bronz.
Poděkování patří i kuchařkám ze 
školní jídelny v sokolské ul. 
držte palce říčanům na Mistrovství 
čech v říjnu. Stanislav Stárek

hráči si našli i drobný čas na návštěvu 
hradu

Sál i předsálí Kc Labuť tak byly zaplněny 

O zdařilé finále se postaral skvělý tým 
organizátorů.

Chcete si zahrát závodně či 
rekreačně královskou hru?
Pokud ano, tak bychom vás rádi 

pozvali  na zahájení šachové sezony 
2016/17. Setkání se uskuteční  

v Kc Labuť v úterý 6. 9. ve 2. patře.
Rodiče dětí – stávající i noví zájemci 

18.00 hod.
Dospělí  - členové KŠ i noví zájemci 

19.00 hod.
V případě potřeby pište:  

riha.sachy@volny.cz
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Nový bruslařský klub 
Říčany připravuje  
velký nábor dětí
Přejete si naučit své děti bruslit? Baví vaše děti tanec? 
hledáte pro ně smysluplné využití volného času? 
Přiveďte je do nově vznikajícího krasobruslařského 
klubu a bruslařské školičky v Říčanech! Tento klub 
a školička zahájí svou první bruslařskou sezónu v mě-
síci říjnu 2016. Zápis pro děti ve věku 4 - 18 let pro-
běhne v několika termínech během měsíců září, říjen, 
listopad 2016.
spolu s krasobruslařským klubem říčany (Bk říčany) 
vznikne také dětská lední revue říčany, která bude v úzké 
spolupráci s dětským baletem Praha. tento projekt má za 
cíl vytvořit první dětský bruslařský klub, který se bude vě-
novat nejen přípravě závodní činnosti, ale především bude 
své děti postupem času zapojovat do ojedinělých výprav-
ných představení na ledě, která budou ztvárněna pouze 
dětskými tanečníky a krasobruslaři.
klub a školička nyní hledá nejen děti, které projeví dosta-
tečné nadání a vlohy ke krasobruslení. nabízí však také 
výuku bruslení pro začátečníky (děti i dospělé), kteří se 
chtějí pouze naučit základy bruslení. dále nabízí zdoko-
nalení bruslařské techniky pro hokejisty. výuka bude pro-
fesionálně vedena na nejvyšší možné úrovni. klub a ško-
lička sleduje nejnovější vývoj v odvětví krasobruslařského 
vzdělávání. výuku uzpůsobují fyzickým možnostem dětí, 
kladou důraz na přirozenost a ochranu zdraví. Prioritou 
je nejen dobrá technická průprava, ale především radost 
dětí. navíc v připravované dětské krasobruslařské revue 
bude rozsah výuky velmi široký, bude zahrnovat mimo vý-
uky krasobruslení klasický balet a moderní tanec. děti se 
seznámí též s taneční gymnastikou a hereckou výchovou. 
Bruslařský klub a školička říčany přinesou odlišné mož-
nosti, jak mohou děti trávit svůj volný čas.
Zakladatelem klubu a projektu dětské lední revue je da-
niel Zídek, který má bohaté pedagogické zkušenosti.  
o  novém bruslařském klubu a již několik let působícím 
dětském baletu Praha (tanečním souboru jeho ženy) 
říká: „naším posláním je rozvíjet skrytý talent dětí a dě-
lit se s nimi o radost z pohybu a hudby, aby se naši mladí 
bruslaři a tanečníci těšili na každé další setkání při výuce. 
tato setkání se později zúročí při závodech a v krásných 
představeních, která budou věnována rodičům, přátelům 
a široké veřejnosti.“  
Pro připravované projekty zve bruslařský klub a školička 
v říčanech ke spolupráci mnoho významných krasobrus-

lařů, tanečníků, choreografů a umělců, kteří patří mezi 
špičku v tanečním a bruslařském odvětví.
v měsíci srpnu proběhla letní škola tance s dětským ba-
letem Praha, kde se již začalo připravovat na první brus-
lařskou sezónu několik dívek a chlapců, pod vedením prv-
ních sólistů baletního souboru národního divadla v Praze 
a dalších vynikajících pedagogů taneční konzervatoře. 

Kde tento klub a školička bude působit?
Bk říčany bude působit na novém zimním stadionu 
v říčanech. Bude mít k dispozici velmi stylové prostory 
s hezkým tanečním sálem pro přípravu na suchu a nad-
standardně vybavenou ledovou plochou. 
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BK ŘíČANy 
A hOKEJOVÝ KLUB 
ZVE NyNí VŠEChNy 
ZáJEMCE K ZáPISU
Veškeré informace jsou 
k nalezení na 
www.bkricany.cz, 
www.detskybaletpraha.cz 
nebo na tel.: 
+420 603 939 157
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Říčanská gymnastika vzkvétá 
v červnu jsme zakon-
čily závodní sezónu 
v oddílu sG na praž-
ských závodech „čerti 
s andělem“(soutěž 
družstev – čerti = čtyři 

gymnastky, anděl = dospělý trenér) 
nečekaně krásným výsledkem, kdy 
jsme dokázaly uspět asi v nejvíce nabi-
té konkurenci z celoročního závodního 
programu. říčanští rarášci roč. 2009-
10 obsadili 3. místo z 23 družstev (a. 
Žvejkalová, a. Jechová, t. hrušková 
a B. Štěpáníková – anděl Jechová). 
krásným výsledkem bylo i umístění 
říčanských tygřic roč. 2005-06 - 5. 
místo (Škardová, vašutová, Gaždová 
a a. Bernardová – anděl Bernardová). 
krásná tečka za úspěšným školním 
rokem, kdy jsme opět překonaly sta-
novené cíle. od roku 2012, kdy jsme 
oddíl převzaly, se stále zlepšujeme 
nejen ve výkonnosti, ale také v počtu 
dětí (a dospělých), kterých je rok od 
roku více – nejedná se tedy o žádný 
boom nebo snad jojo efekt, naopak. 

kromě závodních dětí nás na-
vštěvují stále častěji i ti, kteří se 
chtějí naučit alespoň základům 
našeho krásného sportu. Pro 
nezbytnou průpravu pro svůj 
sport k nám dochází tanečníci, 
tenisté, hokejisté a další. 
Jeden z hlavních důvodů naše-
ho úspěchu, kromě kvalitního 
trenérského týmu, je zcela ur-
čitě vybavení, které od začátku 
našeho působení vylepšuje-
me. vězte, že jsme do nářadí 
a náčiní za našeho působení 
investovaly již přes 700 tisíc 
kč – a to i díky grantové podpoře 
města říčany, dotacím čGF a MŠMt 
– všem patří jistě veliké díky. 
Během letních měsíců se cvičilo na 
příměstských táborech s gymnasti-
kou, kde si všichni užívali nejen cvi-
čení v tělocvičně, ale také venku na 
hřištích. Pestrý program pro děti, 
obohacený např. návštěvou říčanské-
ho muzea, děti nadchl – ostatně jako 
každý rok. 

Závodní družstva absolvovala svá 
soustředění v liberci (sG) a dobři-
chovicích (tG), kde již vyrostly spe-
cializované gymnastické tělocvičny. 
věříme, že se takového zázemí – pro 
nás a naše vybavení - dočkáme i v na-
šem městě.
Zápis do nových kurzů probíhá do 
naplnění kapacity - rozvrh naleznete 
na www.gymnastika-ricany.cz

J. Jechová, B. Bernardová

Ohlédnutí za sokolskými akcemi a pozvánky na září
letošní 43. mezinárodní 
setkání sokolů v tyrol-
ském oetzu pořádala 
jednota Mnichov ve 
dnech 14. – 16. 5. 2016. 

sokolové z říčan přijeli tentokrát 
v hojném počtu, a tak jsme se zúčast-
nili všech soutěží, kromě běhu kolem 
Piburgského jezera. dařilo se nám ve 
volejbalovém turnaji, ale nakonec jsme 
měli trochu smůlu a na medaili jsme 
nedosáhli. Získali jsme však 3. místo 
v petangu a 3. místo v hodu na plechov-
ky. statečně jsme bojovali i v přetaho-
vání lanem, šipkách, holubičce na kládě 
a v dětských soutěžích. Památku tra-
gicky zesnulého zakladatele sokola dr. 
Miroslava tyrše jsme uctili na zádušní 
mši a pochodem k pamětní desce, která 
je umístěna na břehu řeky ach, kde bylo 
jeho tělo nalezeno. 
srpnovou sobotu 6. 8. pořádala naše 
jednota již 6. ročník volejbalového tur-
naje „o babiččin mazanec“. tohoto 
klání se zúčastnilo 22 hráčů a hráček 
ve věku padesát let a starší. Počasí nám 

opravdu přálo. Prvenství a voňavý ma-
zanec si odneslo družstvo „Mistři“. 
Podle mne však byli vítězi všichni zú-
častnění, tedy i družstva Borci, Banáni 
a Citrón. veliké uznání patří nejstarší-
mu účastníkovi honzovi, který v před-
večer turnaje oslavil 76 let. 
Zveme říčaňáky všech věkových kate-
gorií první týden v září na všechny naše 
cvičební hodiny, které již budou probí-
hat. Informace o jednotlivých cvičeních 
se dovíte na www.sokolricany.cz. na 
těchto stránkách se také včas dočtete 

o noci sokoloven, na kterou jste srdeč-
ně zváni. letos se tato akce v říčanech 
koná podruhé dne 23. 9. 2016.
vzhledem k velkému zájmu o cvičení 
všestrannosti především předškol-
ních dětí hledáme zájemce, kteří by se 
chtěli stát cvičiteli. Ideálně maminky 
či tatínky na rodičovské dovolené, či 
aktivní babičky nebo dědečky. Je třeba 
absolvovat cvičitelský kurz, kterého 
se nemusíte bát, jestliže máte kladný 
vztah k pohybu a dětem. 

Jarmila Voráčková – náčelnice
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85 let tenisového oddílu Sokola (8)
letní prázdniny utekly 
jako voda. velký den 
oslavy 85 let říčanské-
ho tenisu se přiblížil. 
všechny příznivce při-
vítáme v neděli 25. 9. 

ve 14:00 hodin na našich dvorcích 
u polikliniky ve Štefánikově ulici. 
Zároveň se o den dříve můžete těšit 
na další den plný sportu, legrace a přá-
telských setkání - Šlehačkový pohár, 
který je již 33. ročníkem. Pozvánku 
a bližší info připojujeme zde níže.
Při osmém dílu našeho tenisového 
miniseriálu vzpomeňme na význam-
nou osobnost nejen říčanského, ale 
i evropského a světového sportu - 
pana Františka Koželuha.
Pocházel z opravdu slavné meziválečné 
sportovní rodiny - z celkem devíti sou-
rozenců. sedmi bratrů a dvou sester. 
nejstarší václav zahynul za první svě-
tové války jako legionář a anastázie 
jako jediná ze sourozenců nesportova-
la (zato byla dlouholetou kuchařkou 
rodiny Masarykových). Zbylých sedm 
sourozenců však sportovalo, a to jak 
na národní, tak považte i na evropské 
a světové úrovni! Podobná rodina je 
takovým unikátem, že jiný na světě ne-
naleznete. snad jen kromě klapzubovy 
jedenáctky eduarda Basse, k jejímuž 
napsání byl spisovatel inspirován právě 
výkony rodiny koželuhů... Je obrov-
skou škodou a naší národní ostudou, 
že na mnohonásobné mistry republiky 
a mistry evropy a světa, skvělé tenisty, 

fotbalisty a hokejisty nevzpomínáme 
na úctyhodném místě.
Františkův bratr Karel byl špičko-
vým tenistou, několikanásobným mis-
trem světa  a Usa. Byl také skvělým 
trenérem a koučem. Mezi jeho svěřen-
ce patřila taková jména jako první čsl. 
prezident TGM,  na wimbledonských 
dvorcích potom lord Westminster, 
pozdější americký prezident G. Bush 
či automobilový král h. Ford! Po 
druhé světové válce se na pozvání e. 
Beneše a J. Masaryka vrátil do čsr se 
skvělým projektem na rozvoj sportu 
na školách. Bohužel přišel rok 1948 
a komunisté a stB zametli s karlem 
a jeho rodinou takovým způsobem, že 
při čtení pasáží z níže uvedené knihy v. 
Škutiny se o vás pokoušejí slzy vzteku, 
zoufalství a lítosti nad tím, co mohlo 
být, kdyby...

Jmenujme ještě bratra Jana, dlou-
holetého tenisového trenéra dánské 
královské rodiny či Antonína, který 
působil jako šofér tGM, šéftrenér 
v karlových varech a po válce jako 
trenér kopané a tenisu v kanadě.
vraťme se ale k Říčaňákovi Františ-
kovi. narodil se v roce 1887 a již jako 
třináctiletý se přihlásil na první turnaj. 
Později se stal naším prvním spor-
tovním profesionálem. Působil jako 
asistent trenéra ve fotbalové slavii 
a později jako hlavní trenér ve spar-
tě, chorvatském Záhřebu a polském 
krakově. trénoval však také tenisty. 
Mezi jeho žáky patřili tenisoví mistři 
a daviscupoví reprezentanti Jugoslá-
vie, kde působil jako kapitán. Po dru-
hé světové válce se František vrátil do 
čsr a do říčan. na pozvání J. Masa-
ryka a bratra karla - pomoci čsl. spor-
tu. Bohužel jej i jeho rodinu, vzhledem 
ke změně politické situace, čekalo víc 
než nevlídné přijetí. koželuhové se ne-
hodili do plánů vládnoucím komunis-
tům. František nemohl nikde sehnat 
zaměstnání, ve své vilce v Jiráskově 
ulici směl obývat jen malou podkrovní 
místnost. Celou rodinu živil syn. Bez 
penze a bez možnosti najít uplatnění 
docházel s typickou čepicí a dýmkou 
na říčanské kurty, pomáhal, radil 
a trénoval dorost. až v roce 1968 do-
stal vyznamenání a diplom, penze se 
ale nedočkal. Zemřel v roce 1969 a je 
pochován v říčanské rodinné hrobce.

Za Tenisový oddíl Sokola Říčany 
a Radošovice Václav Votruba

(s použitím informací z knihy Vl. Škutiny:  
Sága rodu Koželuhů, Saga, 1992)

františek se svým 
synem v roce 
1926 - z dob kdy 
působil  
v záhřebském 
haŠK

Říčanské kurty 
se bez rad a po-
moci tenisového 

nestora františka 
Koželuha zdály 
osiřelé. až roku 

1957 se zde 
oficiálně loučil

TENISOVÝ ODDÍL  SOKOL ŘÍČANY
pořádá (na svých dvorcích u polikliniky)

již 33. ročník
tenisového turnaje ve smíšené čtyřhře

O ŠLEHAČKOVÝ POHÁR
TERMÍN: sobota 24.9.2016

Podmínky účasti v turnaji:
v páru smí být maximálně 1 registrovaný hráč

věková kategorie 5-115 let
startovné ve výši 300 Kč (pár)
tenisové oblečení hráčů

hrát se bude s míči WILSON
finalisté a semifinalisté obdrží hodnotné ceny

soutěž útěchy pro vyřazené páry v 1. kole
večer po turnaji: posezení v klubovně

Prezentace 24.9.2016 v 830 hod.
Začátek turnaje v 900 hod.

Informace: Michal Horák 724 420 563
Václav Votruba 775 109 805
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Ač by se zdálo, že na začátku prázd-
nin veškeré organizované aktivity 
končí a dětem začínají prázdniny, 
tak v Říčanech na ragby tomu tak 
není. 
První červencový týden se sjelo do 
rekreačního střediska lubenec přes 
280 dětí, trenérů a také rodičů na-
šich nejmenších svěřenců. Jednalo 
se o všechny naše dětské a mládež-
nické kategorie počínaje U6 (roč. 
2011, 2012) až po juniory U18 (roč. 
1999, 2000) a veškeré naše trené-
ry těchto kategorii, kterých je přes 
pětatři cet. na kempu hráči trénují 
již v novém složení, tj. starší ročník 
postoupí do vyšší kategorie a z niž-
ší kategorie přijde ročník mladší. 
Cílem kempu je stmelení nového 
složení kategorií a příprava pro nad-
cházející sezónu. 
Mladší kategorie tradičně mají více 
zábavy a doprovodného programu. 
takže nechyběla fáborkovaná, olym-
piáda, malování vlajek a noční bojov-
ka. starší ti už neunikli náročnějšímu 
tréninku. ale zůstal čas i na celodenní 
pěší výlet na zámek Chýše a koupání 
v rybníce. Pro trénink jsme využívali 
zázemí místního fotbalového klubu 
s tartanovou dráhou. velkým pří-
nosem byly znalosti našich trenérů 
olympioniků honzy kobiána a sáry 

kazíkové, kteří vedli specializova-
né tréninky k rozvoji všestrannosti 
s důrazem na atletiku a kompenzační 
cvičení. samozřejmě nejvíce jsme se 
věnovali ragbyovým dovednostem 
a hře. Bohatou dokumentaci je mož-
né zhlédnout na facebookové stránce 
ragby dětí a mládeže rC říčany. 
vzrůstající popularitu ragby doku-
mentuje milý zážitek. v areálu s námi 
pobýval hudební kroužek z Prahy, 
který mimo jiné cvičil ragbyovou 
hymnu „World in union“. nemohl 
tedy chybět jejich koncert pro nás. 
v okamžiku, kdy čtete tyto řádky, se 
již rozběhly tréninky po prázdninách. 

starší kategorie se chystají poměřit 
síly s mistry německa z Frankfurtu. 
ti mladší pak v listopadu do Itálie na 
turnaj, jehož se účastní nejlepší ital-
ské týmy. Co se týče české soutěže, 
naši mladí hráči a trenéři věří, že se 
jim znovu podaří potvrdit, že v říča-
nech se hraje nejlepší mládežnické 
ragby, a minimálně obhájí letošní 
výsledek, kdy z 6 mládežnických ka-
tegorií jsme byli 5x první a 1x druzí. 
držte nám palce, a pokud vaše dítě 
má chuť ragby zkusit, budeme rádi, 
když přijdete. nábory probíhají ce-
loročně. 

Mediální komise RCM Říčany

Letní přípravný kemp ragbyové mládeže
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Říčanský volejbal  
a minivolebal
Po olympijských 
zážitcích se s pří-

chodem září vracíme zpět do naše-
ho volejbalového oddílu klubu SC 
SPIRIT ŘíČANy, který bude i letos 
pořádat nábor nových členů. Již 
tradiční sportovní oddíl v našem 
městě dává možnost dětem se rozví-
jet a hrát volejbal bez rozdílu věku. 

Zkušení trenéři, kteří hrají či hráli 
nejvyšší české i zahraniční soutěže, 
dávají jistotu kvalitních tréninků 
a rozvoje členů. 
v předchozích letech zaznamenal 
klub enormní zájem z řad říčanských 
dětí. Maximální počty osob na tré-
nincích však zaručují dětem kvalitu 
tréninků a jejich rozvoj. s novou se-
zónou přichází také další posun v ří-
čanském volejbale. nově bude klub 
organizovat soutěže, které budou 
součástí minivolejbalové ligy, určené 
pro nejmenší děti a zapojené do ce-
lostátních soutěží. klub tak navazu-
je na akce, které pro děti uspořádal 
v minulých letech, jako jsou např. tré-
ninky s hvězdou či turnaje minivolej-
balu, o kterých jsme vás již informo-
vali v předchozích číslech. novinkou 
letošní sezóny bude také lepší využití 
sportovního zázemí a tréninky v ZŠ 
Bezručova, kde díky uspořádání haly 
budou děti lépe trénovat.  
s volejbalem mohou začít děti v kaž-
dém věku. sC sPIrIt říčanY nabí-

zí možnost začít s volejbalem již dě-
tem od 6 let, a to v rámci tréninkového 
programu MInIvoleJBalU, kde 
se děti učí pracovat s vlastním tělem 
a míčem. Při tréninku jsou používány 
například menší a měkčí volejbalo-
vé míče, které dětem usnadní práci 
s ním. děti se učí poznávat sport, fair 
play, práci v kolektivu a v neposlední 
řadě, jak každý může pracovat sám 
na sobě a posouvat se dál. 
klub nabízí věkové kategorie oprav-
du pro každého. volejbal mohou za-
čít hrát i náctiletí, kteří nemají herní 
zkušenost. nejsou výjimkou úspěšní 
reprezentanti volejbalu, kteří ho za-
čali trénovat jako starší žáci. volejbal 
dnes patří k životnímu stylu. Zejména 
plážový volejbal zažívá v posledních 
letech velký boom a můžeme se s ním 
setkat na mnoha hřištích, ve školách, 
na pracovních akcích či na dovole-
ných. v sC sPrIt říčanY záleží 
jen na každém jedinci, zda bude chtít 
hrát volejbal v budoucnu závodně, či 
jen s přáteli například u vody. 
Více informací o říčanském  
volejbalu naleznete na webu  
www.SPIRIT-SPORT.cz. 

Filip Miler

Karate Říčany
Říčanský oddíl karate klubu SC 
SPIRIT ŘíČAMy (oddíl Kamiwaza 
karate) má za sebou nabité léto plné 
úžasných zážitků. Nejprve si naši 
karatisté užili krásný týden v prostře-
dí našich nejvyšších hor Krkonoš. 
Soustředění bylo ve znamení nejen 
tréninků, ale také pohody, přátelství 
a krásných okamžiků. Celkem výstiž-
ně k soustředění klubu napsaly jedny 
celostátní noviny: „Z lesů se ozývaly 
bojové výkřiky, které procházely ce-
lým údolím krkonošského pohoří. 
Nadšení dětí a jejich pozitivní energie 
byly vidět na každém jejich kroku“. 
Po úžasném soustředění čekaly říčan-
ské karatisty také příměstské tábory 
a příprava na další sportovní sezónu. 
Příměstské tábory využily spíše naše 
mladší říčanské děti. Po táborech, 
soustředěních a dalších zážitcích se 
však již všichni těší na tréninky, které 
budou tradičně probíhat v tělocvičně 
ZŠ u říčanského lesa. I letos klub sC 

sPIrIt říčanY (oddíl kamiwaza 
karate) pořádá nábor nových členů. 
kurzy jsou rozděleny do několika věko-
vých kategorií. Mohou tak začít chodit 
děti v jakémkoliv věku. velice oblíbené 
jsou nejen kurzy pro děti, kde se děti učí 
zábavnou formou bojové umění kara-
te, všeobecnou pohybovou průpravu 
a zlepšují si fyzickou kondici a koordi-
naci těla, ale populární jsou také trénin-
ky dětí s rodiči, kde mohou cvičit děti již 
od 4 let. 
díky tomu, že karate klub je součástí 
olympijského hnutí, patří k největším 
organizacím svého druhu v čr a čle-
nové klubu jsou součástí reprezenta-
ce čr, mají členové klubu 
možnost i dlouhodobého 
rozvoje. ojedinělým prv-
kem, který klub nabízí, je propojení 
tradičního japonského umění s mo-
derní pohybovou průpravou.  
tréninky karate může začít dítě 
v každém věku, a to bez rozdílu váhy, 
či pohlaví. karate děti rozvíjí , utváří 
je, pomáhá jim s lepší koordinací těla. 

sportovní klub během roku navíc po-
řádá, kromě samotných tréninků, 
různé doprovodné akce republiko-
vého významu v podobě seminářů, 
soustředění, zkoušek, sportovních 
soutěží, závodů a výletů. Přijďte si i vy 
vyzkoušet zcela nezávazně a Zdar-
Ma lekce karate v říčanech. 
Více informací naleznete na  
www.KARATE 1.cz.  Filip Miler
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ODDěLeNí PRO DOSPěLÉ 
Masarykovo nám. 83 
Tel. 323 602 654 
Email: dospele.odd@knihovna.ricany.cz
Výpůjční hodiny: 
pondělí – pátek 8.30 – 18.00, sobota 8.30 – 12.00
http://knihovna.ricany.cz

ODDěLeNí PRO DěTI 
Komenského nám. 1910 
Tel. 323 605 920 
Email: detske.odd@knihovna.ricany.cz
Výpůjční hodiny: 
pondělí, úterý, pátek 12.00 – 17.00 
středa 8.30 – 18.00, čtvrtek 8.30 – 17.00 

Středa 14. 9.  9 – 15 hodin
malování na rynku
Jako každý rok, i letos se děti z říčan 
a okolí sejdou při zářijovém Malová-
ní na rynku. letos slavíme jubileum 
- koná se již 20. ročník této populární 
akce, zvané také Galerie pod širým 
nebem. děti při ní dostanou kreslí-
cí potřeby a zobrazují své představy 
o různých pojmech, objektech, jevech, 
o všem možném, podle tématu, které 

je zadáno. Záleží jen na nich, 
z jaké stránky dané téma ucho-
pí. každý rok je jiné, někdy 
je voleno z oblasti pohádek, 
fantazie, jindy je zase velmi 
konkrétní, z reálného života. 
v minulých letech malovaly 
děti např. strašidla z hradů 
a zámků, ale také co se jim líbí 
na našem městě, své představy 
o životním prostředí, jak se jim 
líbí v knihovně či čím by chtěly 
být. Letošním tématem je MA-

XIPES FíK A JEhO PSí PŘáTELé. 
Malování se pořádá na Masarykově 
náměstí ve středu 14. září od 9 hodin. 
akce se tradičně zúčastňují školy 
a školky z říčan a z okolí. ty, které 
u nás ještě se svými dětmi nebyly, pro-
síme o kontaktování do knihovny.
v případě nepříznivého počasí na-
leznou mladí malíři úkryt v husově 
knihovně, kde budou moci v kreslení 
pokračovat.

Po prázdninách má knihovna již opět  
svou stálou otevírací dobu.

balení učebnic „na míru“
služba knihovny pro všechny, kteří ne-
chtějí běhat po papírnictvích a shánět 
atypické obaly na sešity a učebnice. 
Balíme do průsvitné fólie, nejpozději 
do dvou dnů od převzetí, za exkluzivní 
cenu 5,- kč za kus.

knihy a sešity můžete přinést do na-
šeho oddělení pro dospělé, a to až do 
17. září. 

Čtvrtek 15. 9. od 18.30
miloň Čepelka – beseda a autorské čtení, hosté: markéta Wankeová a Petra bílková
Během pořadu zazní mimo jiné 
ukázky z připravovaného předsta-
vení „Když se dnes večer nevrátím“, 
který následně uvedeme v říčan-
ském KC Labuť. 

Miloň Čepelka vystudoval vŠ peda-
gogickou (obor český jazyk a litera-
tura) a učil na základní škole. v roce 
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09 září
PRogRam 2016

PŘIPRAVU-
JEME

MeMoriál Jiřího  
Kadluse  
– steaMboat stoMpers
 Út 27 / 09 / 2016 – 20.00
   KonceRt na Počest náhle zemřelého  
   Ing. JIřího Kadluse PřIJdou zahRát  
   a vzPomenout steamboat stomPeRs  
   a mnoho Předních česKých Jazzmanů,  
   Jazzových zPěvačeK a zPěváKů.  

radůza
 st 12 / 10 / 2016 – 20.00
   KonceRt oblíbené PísnIčKářKy,  
   sKladatelKy a sPIsovatelKy.  

II. FORFUN FEST 
– TOTÁLNÍ NASAZENÍ, UKRADENÝ OVOCE,  
FIVE O´CLOCK TEA, COVERS FOR LOVERS...
16. září proběhne v říčanech v Kc labuť už druhý ročník ForFun festivalu.  
I tento rok se můžete těšit na špičky rockové klubové scény. do říčan dorazí 
slánská legenda punkrockové scény, kapela totální nasazení. těšit se můžete  
na ukradený ovoce (ex zakázaný ovoce), pražáky Five o’clock tea nebo pop-punkery 
covers for lovers. „Po roční pauze se vracíme do říčan, protože víme, že tady  
má rocková muzika silnou fanoušovskou základnu a rádi bychom navázali  
na tradici pořádání podobných akcí, kterou jsme započali už v roce 1993 na koupališti 
Jureček” uvádí hlavní pořadatel aleš uhlíř. lístky na akci lze pořídit v předprodeji  
na www.kclabut.cz, dále v předprodejní síti sms ticket, nebo přímo na pokladně  
v Kc labuť. (předprodej 150,- Kč/na místě 200,- Kč)

MILOň ČEpELKA 
– Když se dnes večer nevrátím
miloň čepelka z divadla Járy cimrmana odloží šatičky matky Žílové z jejich hry akt, 
uniformu šikovatele vogeltanze ze záskoku i kostým babičky boženy němcové 
z českého nebe a stane se tajemným milovníkem šansonů, zpívaných markétou 
Wankeovou, kterou na klavír doprovodí pianistka a herečka divadla Kampa Petra 
bílková. miloň čepelka napsal slova všech písní a ukáže se vám jinak, než jak ho znáte  
z cimrmanovského jeviště. Jako účinkující a autor současně vás přiměje bavit  
se i přemýšlet. Přijďte si poslechnout písně, které mají co říci právě proto,  
že neříkají všechno!

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

ii. ForFuN Fest
 Pá 16 / 09 / 2016 – 19.00
   TOTÁLNÍ NASAZENÍ, UKRADENÝ OVOCE,  
   FIVE O´CLOCK TEA, COVERS FOR LOVERS...  
     I tento RoK se můŽete těšIt na šPIčKy  
   RocKové Klubové scény.   

”Když se dNes večer  
NevrátíM”
 st 21 / 09 / 2016 – 20.00
  celovečeRní KomoRní Pořad šansonů,  
   KteRým PRovází MILOň ČEpELKA, člen  
   dIvadla JáRy cImRmana. dále ÚčInKuJí:   
   MARKéTA WANKEOVÁ - zPěv, pETRA  
   BÍLKOVÁ - KlavíR. 

 SpOLEČNOS T A TANEC 

pRVNÍ ŘÍČANSKÁ VEŘEjNÁ TANČÍRNA
Út Příjemné prostředí, kvalitní taneční hudba. neformální oblečení. Přijďte  
se pobavit, procvičit taneční kroky či odložit zbytečná kila!

 KONCERT Y 

II. FORFUN FEST
Pá TOTÁLNÍ NASAZENÍ, UKRADENÝ OVOCE, FIVE O´CLOCK TEA, 
COVERS FOR LOVERS...

 KONCERT Y 

”KDYž SE DNES VEČER NEVRÁTÍM” 
– UVÁDÍ MILOň ČEpELKA
st  celovečerní komorní pořad šansonů,  kterým provází  miloň čepelka, člen 
divadla Járy cimrmana. dále účinkují:  Markéta Wankeová –  zpěv, petra 
Bílková – klavír.

 SpOLEČNOS T A TANEC 

pRVNÍ ŘÍČANSKÁ VEŘEjNÁ TANČÍRNA
čt Příjemné prostředí, kvalitní taneční hudba. neformální oblečení. Přijďte  
se pobavit, procvičit taneční kroky či odložit zbytečná kila!

 KONCERT Y 

MEMORIÁL jIŘÍhO KADLUSE  
– STEAMBOAT STOMpERS
Út Koncert z cyklu „jazzové večery v Říčanech”.

 KONCERT Y 

ABBA WORLD REVIVAL pRAgUE
Pá Koncert oblíbené revivalové kapely. Přijďte si zatančit a zavzpomínat na hity 
legendární kapely ABBA.
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laCo deCzi 
+ Celula NeW yorK
 Út 25 / 10 / 2016 – 20.00

   KonceRt světově známého ameRIcKého  
   tRumPetIsty a hudebního sKladatele  
   slovensKého Původu.  

Jaroslav uhlíř  
s Kapelou
 st 05 / 10 / 2016 – 20.00
   JaKo oPRavdovou hudební lahůdKu nabízíme  
   KonceRtní PRogRam neJvětších hItů,  
   ve KteRém vystuPuJe JaRoslav uhlíř  
   sPolečně se sKvělou doPRovodnou KaPelou  
   v KlasIcKém RocKovém sloŽení. 

info@kclabut.cz

ZÁpISY DO TANEČNÍCh KURZŮ pRO DOSpĚLé
 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. Kurzy povede taneční mistr Ing. Ivan Vít  
s partnerkou paní janou Vítovou.

ZÁpISY DO hUDEBNÍCh KURZŮ 
– Kurzy klavíru a zpěvu a. donátové – 5.9. od 17.00 v uč. č. 3.
– Kurz bicích z. sýkory – 5.9. od 17.00 v uč. bicích (ze dvora)
– Kytarový kurz J. bardy a sboru bardáček – 8.9. od 14.00 do 17.00 
v uč. č. 2.

STEAMBOAT STOMpERS 
– Memoriál jiřího Kadluse
 Koncert na počest náhle zemřelého Ing. Jiřího Kadluse na který přijdou zahrát  
a vzpomenout steamboat stompers a mnoho předních českých jazzmanů, jazzových 
zpěvaček a zpěváků. český tradiční jazz zaznmenal citelnou ztrátu. 2. srpna náhle 
zemřel zakladatel a dlouholetý kapelník nejpopulárnější české dixielandové kapely 
steamboat stompers Ing. Jiří Kadlus. celý život se této hudbě věnoval. Kromě 
starosti o svou kapelu neúnavně organizoval různé festivaly a koncerty. Připomeňme  
si jen v okolí říčan Parník na Jurečku, Jazzijačky a Jazzové vánoce, zahajování 
jazzové sezóny v Kc labuť a jiné. díky jeho píli poznali čeští posluchači i mnoho 
zahraničních umělců, které se v rámci jeho kontaktů podařilo dovézt. Jeho přínos 
českému tradičnímu jazzu je zaznamenán v encyklopediích a opravdu má velký dosah.  
27. září ve 20 hod. v Kc labuť kapela steamboat stompers,mnoho jazzových  
i osobních přátel zesnulého Jiřího Kadluse vzpomenou a jak jinak, než tradičním jazzem.

NEBUď LABUť A  zaJdI na KultuRu!
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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 
rezervovat.

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

Výstava  
ŘíČANy V DObě 
KARLA IV.
od 7. září do 27. listopadu
seznamte se s běžným životem oby-
vatel říčan v době vlády karla Iv. 
Jaký asi mohl být život říčanského 
kováře, mladé vdovy, faráře, šlech-
tice – majitele místního hradu nebo 
sedlákova synka?  věděli jste, že 
i měšťané mohli mít svůj erb? Že 
chodit do školy bylo privilegium? 
nebo že častým jídlem byli lososi 
a ptáci? 
vyzkoušejte nakoupit na středově-
kém tržišti, naučte se ve farní škole 
podepsat na voskovou tabulku go-
tickým písmem, na hradě si vyrobte 
vlastní erb. vyrazte do okolních lesů 
a polí a k rybníkům s mlýnem – nara-
zíte na divočáka i další zvěř a stane-
te se svědky zakládání zbrusu nové 
vesnice. 
na výstavě se máte možnost poprvé 
seznámit s  pravděpodobnou původ-
ní středověkou podobou místního 
hradu se všemi paláci, hospodářský-
mi stavbami, parkánem a hradním 
příkopem vytvořenou dle nejnověj-
ších archeologických nálezů. 
výstava je realizována s finanč-
ní podporou Ministerstva kultury 
a středočeského kraje.

sobota 24. září od 14:00 do 17:00  
Kde: didaktické centrum geologie 
Muzea říčany u 1. ZŠ na Masaryko-
vě náměstí

od doby kamenné, kdy se objevují 
první pohřby, se setkáváme s růz-
norodým způsobem nakládání se 
zemřelými – uložení do mohyl, do 
plochých hrobů, na visutá lůžka 
v korunách stromů, vysypání popele 

spáleného těla do řek, vodních ploch 
či na louku, do posvátného háje atd. 
I v dnešním světě existuje různoro-
dost pohřbů v závislosti na dané kul-
tuře.
v areálu geoparku budeme pátrat po 
hrobech našich předků, odhalovat 
jednotlivé pohřební zvyklosti a sezna-
movat se s prací archeologa.
Program povede Martin hůrka, 
historik Muzea Říčany. 

Didaktické centrum geologie: 
S archeologem do hrobů

Při prohlídce geoparku můžete každou sobotu  
od 14:00 do 17:00 využít paleontologické naleziště, 

rýžování granátů a výklad průvodce.
Vstupné: 40 Kč; děti, studenti a důchodci 20 Kč, rodinné vstupné 100 Kč
Vstup během akcí: 80 Kč; děti, studenti a důchodci 40 Kč, rodinné vstupné 200 Kč
Program finančně podpořil Středočeský kraj.

Řemeslný kroužek v muzeu - NOVě 
Kdy: pondělí  15:30-17:00 
Pro koho: děti  7 - 14 let 
Kde: Muzeum říčany
Cena: 1 100 kč za pololetí 
(zahrnuje materiál a pomůcky)

Jak voní dřevo, jak chutná čerstvé 
máslo, jak hebká je vlna a kolik práce 

dá ušít tašku? Muzeum říčany nově 
nabízí řemeslný kroužek pro děti od 7 
do 14 let. děti si osvojí řadu technik 
– od práce se dřevem přes drátování, 
práci s vlnou a textilem, košíkaření, 
výrobu papíru, knižní vazbu a další 
činnosti, až po tradiční techniky vý-
roby potravin. 

na kroužek finančně přispěl středo-
český kraj.

I v letošním roce pokračují přírodo-
vědné kroužky pro mladší a starší 
školáky. Kapacita kroužků je ome-
zená. 
V případě zájmu se informujte na: 
edita.jezkova@muzeum.ricany.cz, 
323 603 161

81 texty.kuryr@ricany.cz



co se děje v kultuře

na výstavě „říčany v době karla 
Iv.“, která bude v muzeu přístupná 
od 7. září 2016, si mimo jiné bu-
dete moci vyzkoušet obchodovat 
na středověkém říčanském trhu. 
k takovému obchodu patřily pro 
středověk typické rovnoramenné 
váhy. nepoužívaly se však jen k vá-
žení koření a dalších produktů, ale 
zejména jako prostředek k vážení 
mincí nebo neraženého drahého 
kovu.
Proč vážit denár, groš, parvus 
nebo jinou minci? ve středo-
věku hodnota mince byla urče-
na hodnotou přítomného drahého 
kovu.  kupec věděl, kolik mincí má 
být vyraženo z jedné váhové jednot-
ky (hřivny, marky, libry atd.). Před 
polovinou 10. století za Břetisla-
va I. se například z jedné pražské 
hřivny (cca 253 gramů) mělo razit 
240 denárů. na počátku 14. století 
za václava II. se z totožné váhové 
jednotky mělo razit jen 64 grošů 
(jeden groš byl tedy cenným plati-
dlem). rovnoramenné váhy slou-
žily pro kontrolu, zda není něco 
v nepořádku. 
takovým „nepořádkem“ mohlo být 
záměrné ořezávání a opilovávání 
lemů mincí, aniž by se poškodila 
ražba. Panovník také nechával při 
výrobě mincí přidávat do drahého 
kovu kov, který nebyl tolik cenný.

staré váhové jednotky, jež byly po-
užívány při ražbě mincí v dávných 
dobách, se odrážejí v názvech řady 
měn i v naší přítomnosti – britská 
libra, ukrajinská hřivna, izraelský 
šekel, peso užívané v latinskoame-
rických zemích, bývalá německá 
marka a další.
k rovnoramenným vážkám patřila 
neodmyslitelně tzv. lotová závaží. 
Jednalo se o „standardizovaná“ zá-
važí vycházející z váhové jednotky 
zvané lot (cca 16 gramů). lotová 
závaží lze do sebe vzájemně skládat 
jako ruskou matrjošku. Formu si 
váhy i lotová závaží udržely prak-
ticky totožnou až do počátku 20. 
století.

Martin Hůrka 

mUZeUm ŘíČANy A měSTO ŘíČANy POŘáDAJí V ZáŘí DALŠí ROČNíK 

Týden volného času a sportu 
v Říčanech | 4. – 9. září

Muzeum Říčany pro vás připravilo zdarma:
• sobota 4. září od 13:30 říčany vítají karla iV. na hradě a v geoparku – více na plakátu
• úterý 6. září od 18:00 vernisáž výstavy říčany v době karla iV.
• čtvrtek 8. září od 16:00 ukázková hodina nového řemeslného kroužku

Kurzy šití v muzeu: 
Šití pro začátečníky
Cena: 3 000,-/ 10 dvouhodinových lekcí 
Termín: středa (po 14 dnech),  
první lekce 5. října od 18:00
Máte doma šicí stroj nebo byste si ho rádi 
pořídili? chcete šít, ale nevíte co a jak? 
zúčastněte se našeho kreativního kurzu 
šití.  Naučíte se ovládat šicí stroj, praco-
vat s různými materiály a střihy, ušijete 
jednodušší a poté i náročnější výrobky. Šít 
budeme na šicích strojích Singer. Materiál 
je zahrnutý v ceně kurzu. Kurz je vhodný 
pro začátečníky i mírně pokročilé.

Šití pro pokročilé
Cena: 4 000,-/ 10 dvouhodinových lekcí 
Termín: středa (po 14 dnech),  
první lekce 12. října od 18:00 
zvládnete obsluhu šicího stroje? umíte 
si ušít tašku nebo polštář?  chtěli byste 
se zdokonalit v technikách šití, naučit se 
pracovat se složitějšími střihy a různými 
materiály, ušít si sukni nebo halenku? 
V kurzu budete pracovat individuálně pod 
vedením zkušené krejčové. Podrobné in-
formace k průběhu dostanete na úvodním 
setkání 28. září v 18:00 v Muzeu Říčany. 
drobný materiál je v ceně kurzu, nezahr-
nuje cenu látek.

Lektorka Jana Šebestová
Kapacita kurzů je limitovaná. Informace 
a přihlášky: edita.jezkova@muzeum.ricany.cz, 
323 603 161

Ze SbíReK mUZeA
Kupecké váhy 
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Informační centrum
Masarykovo nám. 83
251 01 Říčany
tel.:  323 618 169

do 3.9. říčany Pohár města Říčany 14. ročník šachového turnaje pro všechny věkové kategorie. kC labuť.

do 
25.9.

Průhonice 9.00-
18.00

Jiřinky – výstava v dendrologické zahradě.

3.9. Průhonice 11.00-
20.00

A-Fest in Park – akademický multižánrový hudební festival v Průhonickém parku 
a zámku. 29 koncertů různých žánrů - od klasické hudby, rocku, jazzu až po coutry a world 
music.

3.9. kostelec 
n/č/l

14.00-
22.00

Kostelecký hudební den II – Zábavné odpoledne pro děti - soutěže, skákací hrad, zábavná 
vystoupení, vstup zdarma. od 17 hod vystoupení skupin keks, all roCk a eŠUs, 
vstupné 100 kč. odstavné autobusové nádraží.

3.9. kostelec 
u křížků

15.00-
22.00

Lokáč – sousedské festivalové veselení, zábava pro celou rodinu. energická kapela, 
poctivé grilování, pivní speciály, vaření s dětmi, tombola. areál sportklub č.p. 171.

3.9. louňovice 19.00 Šeherezáda – Muzikál, hraje nové divadlo Mělník. restaurace U henců.

4.9.-
11.9.

říčany Týden volného času a sportu v Říčanech – týden otevřených dveří a aktivit zdarma.

4.9. říčany 13.00 Městské slavnosti – Průvod, koně, hudba, tanec na Masarykově náměstí, od 13:30 
středověk pro děti i dospělé na hradě, od 14 hod veletrh volného času a sportu,  
od 15 hod koncert skupiny Šlapeto, the drops, lake Malawi. vstup zdarma.

6.9. Uhříněves 14.00-
18.00

Den otevřených dveří  – den otevřených dveří v divadle U22.

7.9.-
27.11.

říčany Říčany v době Karla IV.  – seznamte se s běžným životem obyvatel říčan v době vlády 
karla Iv. Muzeum.

8.9. říčany Den otevřených dveří  – olivova dětská léčebna.

10.9. hradešín 8.00 Ocelák  – Cyklistický závod 50 km, oceláček 25 km. v odpoledních hodinách slaví obec 
hrdešín 1111 let svého založení - vystoupení hudebních kapel, mažoretky, ukázky historických 
řemesel, sokolník, středověké sečné a palné zbraně, ohňostroj a mnoho dalšího.

10.9. říčany 14.00 XIV. Koloběžková Grandprix  – tradiční soutěž pro všechny věkové kategorie od 4 let. 
Prezentace od 12.30 hod na Masarykově náměstí.

10.9. Mnichovice 14.00 Mariánská pouť  – Pouť s rádiem Blaník na Masarykově náměstí. hrají Pankix, Projekt76 
a jiné kapely. dětská taneční a hudební vystoupení, stánky, pouťové atrakce, soutěže.

10.9. ondřejov 14.00 Oslavy Ondřeje z Dubé  – slavnosti budou zahájeny třemi dělostřeleckými salvami. 
Jarmark, ruční kolotoč a střelnice pro děti zdarma, ukázky tradiční řemesel, loutkové 
divadlo, tanečníci s živým hadem. k poslechu zahraje skupina Generace, večer ohňová 
show. náměstí.

10.9. kolovraty - 
Uhříněves

15.00 Pochod za Karlem IV.   – Pochod po středověké stezce začíná z kolovratské návsi 
a pokračuje v uhříněveském pivovaru příjezdem karla Iv. trasa je určena i pro neturisty 
a děti. řemeslné stánky, občerstvení, řada scének, kapela houpací kůň.

10.9. louňovice 17.00 Perníková chaloupka   – netradiční zpracování pohádky s písničkami, hraje ds Máj 
Praha. restaurace U henců.

10.9. louňovice 20.00 Pokoje s tchýněmi  –  komedie, hraje svatopluk z Mělníka. restaurace U henců.

11.9. Mnichovice Mariánská pouť   – Pokračování pouti na Masarykově náměstí již bez rádia Blaník. 
Pouťové atrakce, stánky, občerstvení a zábava.

11.9. říčany 7.55 Nedělní pochod s Líbou – turistický pochod Podbaba - nebušice - divoká Šárka,  
11 - 15,5 km. odjezd vlakem ze říčan v 7.55 hod. Přihlášky na tel 723 513 431 nebo libuse.
rohoskova@centrum.cz.

11.9. kolovraty 14.00 KoloZávod – Pořádá rC MaCek.

ladův kraj a okolí...
KultuRní a sPoRtovní KalendáŘ 
www.laduv–kraj.cz
změna programu vyhrazena
Vstupenky na veškeré akce získají zájemci u pořadatelů
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14.9. kolovraty 19.00 Kolovratské jazzování – klub U Boudů

17.9. 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 doma ještě nemáte. veteráni 
mají vstup zdarma. Burza probíhá na zpevněné ploše za každého počasí.

17.9. Mnichovice 8.00 - 
19.00

Po stopách kocoura Mikeše – 13. ročník turistického pochodu. start i cíl v turistickém 
informačním centru. každé dítě dostane malé překvapení a každý pejsek pamlsek. 
startovné 30 kč, děti 15 kč, trasy 9, 18, 25, 32 km.

17.9. velké 
Popovice

10.00 Klobáskofest – ochutnávka klobáskových specialit a masných produktů v areálu pivovaru, 
setkání regionálních značek, hudební program.

17.9. klokočná 10.00-
14.30

IX. Svatohubertské kulinářské slavnosti – Myslivecký průvod s mažoretkami, promluva 
u kapličky sv. huberta, beseda s Janem čenským, předvedení plemen loveckých psů, 
ukázka vábení zvěře, sokolníci, koncert lovecké hudby, tombola. náves.

17.9. Uhříněves 10.30 Sobotní pohádka – o třech neposlušných kůzlátkách, hraje divadlo Pruhované panenky. 
Pro děti od tří let, vstupné 100 kč,rodinné vstupné sleva 20%. divadlo U22.

20.9. říčany 8.30 Bezpečně na kole – dětské dopravní hřiště.

21.9. říčany 20.00 Když se dnes večer nevrátím – Celovečerní komorní pořad šansonů, kterým provází 
Miloň čepelka, člen divadla Járy Cimrmana. kulturní centrum labuť.

22.9. Uhříněves 15.00 Kavárenské posezení s dílnou - korálky – vyzkoušíte si vyrobit vlastní šper z korálků. 
dílna je určena pro dospělé, cena 100 kč. divadelní kavárna.

23.9.-
25.9.

říčany Víkend cestovatelských filmů – volnočasové Centrum na Fialce.

23.9. říčany 18.00 Noc sokoloven – t.J. sokol říčany a radošovice zve všechny zájemce k návštěvě  staré sokolovny 
v ulici strašínská. Beseda a sportovní program. více průběžně na www.sokolricany.cz.

24.9. dubeč 7.30 Z Dubče do Dubče – 25. ročník pochodu. dětská trasa 3 km s množství her, soutěží 
a pohádkových postaviček. Pěší trasy 10 - 50 km, dvě cyklotrasy 40 a 60 km. Pochod 100 
km startuje v pátek ve 20 hod. start - klubovna oddílu Jestřábí, startovné 20/50 kč.

24.9. říčany 9.00-
16.00

Den pro Otakara Brennera – výstava ze včelařského života o. Brennera a přednášky pro 
včelaře i veřejnost. komentuje učitel včelařství augustin Uváčik. vstup zdarma. Předsálí 
kulturního centra labuť.

24.9. Uhříněves 10.00 Sobotní pohádkování – dvouhodinový divadelně - výtvarný workshop pro děti. dílna je 
určena pro děti ve věku 5 - 10 let, vstupné 100 kč. divadlo U22.

24.9. Mnichovice 10.00 Námořnická legenda – divadelní představení pro malé i velké, mladší i starší v podání 
divadélka Máma a táta. dětské hřiště v Podhorkách. vstup zdarma.

24.9. Mnichovice 13.00 11. Mnichovický oktobrfest – Šibeniční vrch.

24.9. říčany 14.00-
17.00

S archeologem do hrobů – Pátrání po hrobech našich předků, odhalování jednotlivých 
pohřebních zvyklostí a seznámení se s prací archeologa. vstupné 80 kč, děti, studenti 
a důchodci 40 kč, rodinné vstupné 200 kč. Geopark.

24.9. kunice Svatováclavské slavnosti – Zámek Berchtold

25.9. ondřejov 8.30-
11.15

Rozhýbejme se tancem – Port de Bras s Mášou Marouškovou, salza, Merengue, regeton  
s dianou Minaříkovou. Cena 150 kč při platbě předem, 200 kč na místě. sportovně kulturní 
centrum.

25.9. říčany 14.00 Cyklo trophy – dobrodružství na kole, start od skautské klubovny.  
více na www.skaut-ricany.cz.

27.9. kolovraty 20.00 Mystéria starověku – Přednáška předního českého myslitele roberta nevy.  
vstupné 50 kč, sál U Boudů.

28.9. Uhříněves 19.30 Asonance – koncert skupiny, která patří k nejstarším skupinám působícím na české 
folkové scéně. vstupné 290 kč, balkon 260 kč. divadlo U22.

co se děje v kultuře

Prodlužte si léto na lodičkách
Je konec prázdnin, ale až do konce září máte možnost vy-
užít letošní nabídky na projížďku na lodičkách na Mlýn-
ském rybníku. v našem tIC vám zapůjčíme vesla, klíč od 
pramice a za 20 kč / hod se můžete projet. každý den včet-
ně sobot a nedělí máme otevřeno do 17 hod. 

Z našeho sortimentu vám nabí-
zíme nástěnné a stolní kalendáře 
s obrázky J. lady na rok 2017, 
bonbony, mýdlo či tužku se znakem říčan a mnoho dal-
ších suvenýrů. 
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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

Kresba trhu na říčanském náměstí je signována h. Erbenem a pochází z roku 1922. O autorovi není známo 
nic bližšího. Náměstí se trhovci a kupujícími plnilo po staletí, a to i v prostoru před starou radnicí. Více 
můžete vidět na výstavě Říčany v době Karla IV., která bude v muzeu otevřena od 7. září.


