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Hlavní téma:

Budova věznice
v Říčanech
Vězeňská služba předává
pozemky státu

Slovo úvodem

Vladimír Kořen
starosta
Vážení sousedé,
říjen roku 2016 je bezesporu významným předělem. Radnice se nachází v polovině volebního období,
proběhne historicky první říčanské referendum, probíhají krajské volby a poprvé můžete přijít s nápadem, kam ve městě investovat pět milionů korun.
Jsme v polovině času, který jsme díky vašemu rozhodnutí dostali pro zlepšení života v Říčanech. Spravedlivý starosta by měl mít odvahu otevírat i nepopulární témata. Podněty veřejnosti řešit a nezametat
je pod koberec.
Vstoupili jsme do života mnoha lidí a měnili jsme jejich zažité stereotypy. Některým pejskařům jsme
řekli, že z jejich miláčků můžou mít jiní lidé strach. Firmám, které provozují kroužky nebo vydělávají na
volném čase, jsme oznámili, že v městských tělocvičnách nebo školkách musí platit a přednost budou
mít děti a senioři. Všichni provozovatelé nočních podniků mají stejnou zavírací dobu a řidiči se poprvé
dozvěděli, že vlastně mnoho let parkují v rozporu s vyhláškou ministerstva dopravy.
Říkat slova nepopulární a nepopulistická k roli starosty patří. A musím přicházet s řešením. Na co jsem
však nebyl připraven, bylo to, že mi lidé za hluboké noci velmi sprostě spílají do oken a vyhrožují nastražením bomby pod auto.
Je otázkou času, kdy přestanu být starostou tohoto města. Nic není na doživotí. A právě z tohoto pohledu je
pro mě osobně zásadní otázka referenda. Myslím si, že je zásadní i pro toto město. Šest let jsem spojil s velmi
výrazným tlakem na omezení bytové výstavby. Je to otázka výsostně ekonomická, protože město v příštích letech mohou čekat stamilionové investice do infrastruktury nikoli pro vás, ale pro obyvatele, kteří ještě vůbec
netuší, že se v budoucnosti jejich osud spojí s naším městem. Kouzlo referenda spočívá v tom, že vy, občané,
zavážete nejen mne, ale všechny starosty do roku 2030. Řeknete jim: „Nesmíte město prodat developerům.“
Proto budu netrpělivě čekat, zda vaše ANO omezení výstavbě zazní s maximální silou.
Právě s tím souvisí třetí okruh mého úvodníku. Krajské volby. Je těžké poznat, co se skrývá za sliby, úsměvy
na sloupech, inzerátovými proklamacemi a umělými skandály. Dostal jsem několik nabídek kandidovat
na místě lídra – tedy kandidáta na hejtmana. Odmítl jsem, protože mou jedinou ambicí je dovést ku prosperitě Říčany. Pokud se mě někdo ptá, koho v krajských volbách podporuji, odpovím, že je to můj přítel
Zdeněk Hraba. Je na kandidátce STAN – starostů a nezávislých. Pro Říčany je důležité mít v krajském
zastupitelstvu co nejvíc zástupců. Proto držím palce i dalším říčanským kandidátům z širokého spektra.
Nejlepší pozici má Petr Tomáš, který kandiduje na osmém místě kandidátky Spolu pro kraj.
Mimochodem, Zdeněk Hraba je člověk, který má vytříbený smysl pro spravedlnost. I proto se spojil
s posledním tématem mého úvodníku. Rozhodli jsme, že říčanská veřejnost dostane příležitost utratit
5 milionů korun za něco prospěšného. Co to bude? To záleží jenom a jenom na vás. Snům jsou dveře
otevřené. Přihlaste svůj nápad a třeba jej ostatní podpoří.
Říjen 2016 je měsíc, kde rozhodnete o mnoha důležitých věcech, přeji vám dobrou ruku.
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Z Kurýru vybíráme...
Elektronická aukce opět v Říčanech!
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VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY

Věstník města a MěÚ Říčany, doručovaný
zdarma do schránek v Říčanech, Pacově,
Strašíně, Kuří, Jažlovicích a Voděrádkách
v nákladu 6 900 ks.
Číslo 10, říjen 2016.
www.kuryr-ricany.cz
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Všichni, kterým končí smlouva, se mohou během
října opět přihlásit do aukce
358

„Pébéčko“ v Říčanech

Věznice se nebude dostavovat!

Příjem příspěvků a inzerce:
Turistické a informační centrum
Masarykovo nám. 83/1 (přízemí Staré radnice)
251 01 Říčany
telefon: 323 618 169
e-mail pro příspěvky: texty.kuryr@ricany.cz
e-mail pro inzerci: inzerce.kuryr@ricany.cz
Po – Pá 8.30–12.00 a 12.30–17.00

Okresní soud Praha - východ hledá nové
přísedící z řad občanů

Tisk: Tiskárna Libertas, a. s.
Nevyžádané podklady se nevracejí. Redakce
děkuje za pochopení, že některé texty je třeba
upravit nebo zkrátit. Za věcnou správnost
příspěvků odpovídají jejich autoři a zároveň
prohlašují, že jsou oprávněni používat převzatý
textový i obrazový materiál.
Uzávěrka pro příští, listopadové, číslo
je ve čtvrtek 13. října pro příspěvky
a v pátek 14. října pro inzerci.
Příští vydání bude distribuováno
27. až 30. října 2016.
Na obálce: Městské slavnosti v Říčanech
navštívil i Karel IV. se svojí družinou.
Foto: Rudolf Flachs
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Informace z radnice
Krátce ze zářijového jednání Zastupitelstva města Říčany
u Zastupitelé města Říčany schválili úpravu rozpočtu
města na rok 2016.
u Zastupitelstvo schválilo tyto investiční záměry:
– Obnova řídicího systému ČOV Říčany
– Rekonstrukce dvou bytů v Říčanech, v Lázeňské ul. čp. 10
– Rekonstrukce a zprovoznění vodovodního řadu G
u Zastupitelé schválili revizi investičního záměru Rekonstrukce komunikace Nerudova v předloženém znění.
u Zastupitelstvo schválilo předložený návrh plánovací
smlouvy mezi městem Říčany a společností BOČEK, spol.
s r.o., zastoupenou jednatelem Jiřím Bočkem. Plánovací
smlouva řeší závazek uvedené společnosti spočívající v revitalizaci objektu č. p. 1519 na pozemku parc. č. st. 1892
k. ú. Říčany u Prahy, zejména jeho fasády, ve sjednané lhůtě, včetně ujednání o budoucím zřízení služebnosti chůze,
jízdy, průjezdu na pozemku parc. č. st. 1892, k. ú. Říčany u Prahy, na dobu neurčitou pro pozemky parc. č. 90/3
a parc. č. st. 230, vše v k. ú. Říčany u Prahy, ve vlastnictví
města jako oprávněného. Dále zrušilo svá usnesení č. 1604-004, č. 16-04-005 a č. 16-04-006 ze dne 13. 4. 2016.
Dále prohlásilo, že návrh změny č. 1 regulačního plánu
centra města Říčany není v rozporu s výsledky jeho projednání a s požadavky uvedenými v § 68 odst. 4 zákona č.

183/2006 Sb. v platném znění, a schválilo v souladu se zákony o územním plánování a stavebním řádu, o správním
řádu a o obcích, kterým se vydává změna č. 1 regulačního
plánu centra města Říčany.
u Zastupitelé souhlasili s pořízením změny č. 4 regulačního plánu lokality Voděradská na základě podnětu společnosti MEDESA, s.r.o. Podmínkou pro pořízení je úhrada nákladů na zpracování návrhu změny č. 4 regulačního
plánu lokality Voděradská společností MEDESA, s.r.o.
u Zastupitelé schválili rozdělení finančních prostředků
ve výši 150.000 Kč v rámci programu Reprezentace pro
rok 2016.
u Zastupitelstvo schválilo dotační programy REPREZENTACE, AKCE a PROVOZ pro rok 2017 a 2018.
u Zastupitelé souhlasili se zveřejněním záměru obce
prodat pozemky parc. č. 205/1 o výměře 5097 m2 a parc.
č. 205/2 o výměře 50 m2 v k. ú. Otice u Svojšovic ve vlastnictví města Říčany.
u Zastupitelstvo vydalo obecně závaznou vyhlášku města
Říčany, kterou se mění obecně závazná vyhláška města Říčany č. 3/2016, o místním poplatku za zhodnocení stavebního
pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu.
Kompletní zápis naleznete na www.ricany.cz

Krátce z rady 11. 8. 2016

na realizaci projektu „Pořízení dýchací techniky pro JSDH
Říčany“ ve výši 148.560 Kč.
u Rada souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Říčany a firmou B E S s.r.o. na opravu vybraných
místních komunikací penetračním makadamem za cenu
1.258.959 Kč včetně DPH.

u Rada souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Říčany a zhotovitelem Porr, a.s., odštěpný závod
– Vodohospodářské stavby, na realizaci stavby „Chodník a schodiště 5. května, Říčany“, na parc.č. 1652/2,
1307/64 a 1307/30, v k.ú. Říčany u Prahy, za cenu
773.916 Kč včetně DPH.

Krátce z rady 18. 8. 2016

u Radní schválili uzavření nájemní smlouvy mezi Svazkem obcí Ladův kraj jako nájemcem a městem Říčany
jako pronajímatelem na pronájem nebytových prostor
v čp. 1800 Olivova ul. v Říčanech.
u Rada souhlasila s udělením výjimky pro školní rok
2016/2017, v souladu se školským zákonem a na základě
vyhlášky MŠMT o předškolním vzdělávání, z počtu dětí
v MŠ Srdíčko Říčany: 1. třída – 26 dětí, 2. třída – 22 dětí,
3. a 4. třída – po 24 dětech, nevyžaduje udělení výjimky.
V mateřské škole bude celkem 96 dětí.

Krátce z rady 25. 8. 2016

u Rada souhlasila s uzavřením smlouvy s Regionálním
odborem SZIF o poskytnutí dotace ve výši 1.769.766 Kč
(80 %) na projekt „Rekonstrukce lesní cesty v říčanském
lese – úsek U Obrázku – křižovatka s tehovskou cestou“
z Programu rozvoje venkova ČR.
u Radní schválili přijetí dotace z rozpočtu Středočeského
kraje z Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS
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Krátce z rady 1. 9. 2016

u Rada souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo na oplocení tréninkového hřiště Rugby Clubu Říčany mezi městem
Říčany a firmou TICHOVSKÝ s.r.o. za cenu 121.673 Kč
včetně DPH.

Pozvánka

pro říčanskou veřejnost na

řádné zasedání
Zastupitelstva města Říčany
středa 12. 10. 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

texty.kuryr@ricany.cz

Informace z radnice
u Radní souhlasili s uzavřením smlouvy o dílo na vypracování projektové dokumentace cyklostezky Kuří
-Voděrádky mezi městem Říčany a společností Atelier
M.A.A.T, s.r.o., za cenu 387.200 Kč.
u Rada souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Říčany a zhotovitelem SARK engineering, s.r.o., na
stavební úpravy bytů Lázeňská č.p. 10, Říčany, za cenu
1.112.168 Kč včetně DPH.

Krátce z rady 8. 9. 2016

u Rada schválila k dalšímu rozpracování architektonickou studii mateřské školky Větrník ve variantě 2 a uložila
tímto OSM – OI zahájit práce na zpracování dalších stupňů projektové dokumentace.
u Radní vzali na vědomí realizaci těchto dopravních
opatření:
– instalaci odrazového zrcadla na křižovatku ulic Karpatská x Boubínská
– instalaci odrazového zrcadla na křižovatku ulic Na Ladech x Na Skalkách
– instalaci odrazového zrcadla na ulici K Podjezdu proti
výjezdu z bytového domu čp. 596/16
– instalaci dopravního značení „Vyhrazené parkoviště“
pro návštěvníky ZŠ Sokolská na komunikaci Sokolská
a Jiráskova
– instalaci dopravního značení „Směrový sloupek červený
Z11 c,d“ na vyústění účelové komunikace U Zastávky
na místní komunikaci K Nádraží.
u Rada schválila realizaci těchto dopravních opatření:
– instalaci odrazového zrcadla na křižovatku ulic Arbesova x Pod Tratí
– instalaci dopravního značení A 12 – „Pozor děti“, u dětského hřiště v ul. U Ládek, Strašín u Říčan
– instalaci dopravního značení „Zákaz zastavení“ na komunikaci Rýdlova obousměrně v úseku Štefánikova
– 5. května. Zákaz zastavení bude platit s výjimkou od
7.00 do 9.00 a rozšířen až po Politických vězňů.
– instalaci dopravního značení „Slepá ulice“ na komunikaci Dunajská za křížením s ul. Botičská
– vytvoření zóny s dopravním omezením „Zóna 30“ na komunikacích Pampelišková, Mateřídoušková, Bazalková
v k.ú. Strašín u Říčan
– umístění dopravního značení upravujícího přednost
protijedoucích vozidel v místě zúžení komunikace Mírová v k.ú. Pacov u Říčan
– umístění dopravního značení upravujícího přednost
protijedoucích vozidel v místě zúžení komunikace Nad
Bahnivkou v k.ú. Pacov u Říčan
– umístění dopravního značení omezujícího nejvyšší povolenou hmotnost vozidel na 6 t na komunikacích v k.ú.
Voděrádky
– umístění dopravního značení „Parkoviště“, informujícího o možnosti využití parkovacích míst v místě bývalé
tržnice ul. Olivova a zajištění úkonů směřujících k jeho
dokončení.
u Radní souhlasili s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Říčany a firmou CALYPSO GROUP, s.r.o., na zpra-
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Pravidelná setkání s vedením města
se v uvedených časech konají v budově
MěÚ č. 53, přímo v pracovně starosty,
místostarosty a místostarostky.
u s místostarostou Zdeňkem Hrabou
každou první středu v měsíci, 17–18 h.
Tento měsíc bude 5. 10.
u se starostou Vladimírem Kořenem
každou třetí středu v měsíci, 17–19 h.
Tento měsíc bude 19. 10.
u s místostarostkou Hanou Špačkovou
Tento měsíc bude 26. 10.

cování projektové dokumentace a provedení nafukovací
haly ve volnočasovém areálu v Pacově za celkovou cenu
2.181.025 Kč včetně DPH.
u Radní schválili uzavření licenčních smluv s vlastníky
autorských práv: Janem Vlčkem, Jiřím Válou, Mgr. Josefem Brázdou, ak. mal. Karlem Pokorným, Mgr. Michalem
Aneltem, Tomášem Hřivnáčem, MgA. Tomášem Máchou,
Zbyňkem Flachsem a Zdeňkou Zouzalovou, jejichž obsahem je poskytnutí autorských práv k výtvarným dílům
městu Říčany, které díla použije pro výrobu poštovních
známek, pamětních listů a příležitostného razítka.
u Rada schválila uzavření veřejnoprávní smlouvy s obcí
Tehov, jejímž předmětem je poskytnutí individuální dotace ve výši 3.000 Kč/měsíčně po dobu 6 měsíců na noční
spoj PID mezi městem Říčany a obcí Tehov, a zároveň
schválila uvolnění částky 18.000 Kč ze své rezervy.
Kompletní zápisy naleznete na www.ricany.cz
Adéla Ambrožová, Odbor Kancelář starosty

Městský úřad Říčany hledá nové
pracovníky na následující pozici:

Referent odboru kancelář
starosty – podatelna

Termín podání přihlášek: 11.10.2016 do 14,30 hod.
Termín výběrového řízení: 12.10.2016 od 9,00 hod.
Bližší informace získáte na telefonu:
323 618 140 – Mgr. Markéta Javůrková, vedoucí
odboru kancelář starosty a dopravy nebo tel. 323
618 128 – Störzerová Zdeňka, personalistka
a na www.ricany.cz / volná pracovní místa

Referent oddělení územního
a stavebního řízení na
odboru stavební úřad

Termín podání přihlášek: 19.10.2016 do 17,30 hod.
Termín výběrového řízení: 20.10.2016 od 13,00 hod.
Bližší informace získáte na telefonu:
323 618 139 – Bc. Ilona Hofmanová, vedoucí
oddělení územního a stavebního řízení nebo
tel. 323 618 128 – Störzerová Zdeňka,
personalistka a na
www.ricany.cz / volná pracovní místa
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Elektronická aukce elektřiny přinesla
čtyřmilionovou úsporu

Z peněz se budou hradit třeba hodiny bruslení pro říčanské školáky
Neočekávanou úsporu přinesla elektronická aukce na
plyn a elektřinu, kterou organizovalo město ve spolupráci se školami, muzeem a kulturním centrem. Oproti současným cenám se ušetří ve dvouletém období
zhruba 3 miliony Kč u zemního plynu a 700 tisíc u elektřiny. Zastupitelé už v rámci úspor uvolnili některé peníze říčanským školám. Na bruslení, na stojany na kola
a koloběžky a na učebnice pro školáky.
„Takový výsledek jsem opravdu nečekal, ceny v elektronických aukcích padají hluboko pod horizont běžné nabídky,“
potvrzuje starosta Vladimír Kořen (Klidné město) a dodává: „I tentokrát aukce běžela v době konání rady města
a je to dramatická podívaná, příhozy padají na poslední
okamžik a licituje se o hodně.“
Starosta navrhuje ušetřené peníze nechat pro potřeby
školství a kultury. V rámci úprav rozpočtu už v září školy
dostaly přidáno nejen na papír do tiskáren a učebnice, ale
také například na zajištění bruslení pro školáky na novém
zimním stadionu, který by se měl v Říčanech otevřít v průběhu října.
„Oslovili jsme školy se začátkem školního roku, jestli nepotřebují v něčem pomoct. Vrátil se nám seznam potřebných

věcí a navíc jsme nabídli, že město zafinancuje kromě plavání také bruslení školáků,“ komentuje místostarostka
pro školství Hana Špačková (Klidné město) a dodává: „Tři
dny v týdnu po celou zimní sezónu budou moci učitelé v rámci tělocviku vyrazit s dětmi na bruslení.“
„Navíc jsme do škol poslali peníze na bezpečné klece na
kola, koloběžky a skateboardy,“ doplňuje radní David Michalička (Klidné město).
Radnice také přemýšlí o zajímavém dárku pro školky, přičemž se například uvažuje o příspěvku na plavání nebo
o cestě do zábavného parku Mirakulum pro všechny říčanské předškoláky.
„Chceme zlepšovat kvalitu vzdělání a myslím, že uspořené
peníze by měly nejen udělat radost, ale měly by přinést poznání,“ vysvětluje starosta a dodává: „Budeme samozřejmě hledat i další příležitosti, jak například v oblasti výuky
cizích jazyků nebo logopedie zajistit i v mateřských školkách jejich kvalifikovanou výuku bezplatně.“
Elektronickou aukci organizovala pro město společnost
ecentre, která je lídrem v oblasti elektronických aukcí
nejen pro města, ale také pro domácnosti.
tisková zpráva města Říčany
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nané smluvní doby, která zajistí znovu nejlepší možné
ceny pro následující období. Prodloužení smlouvy a setrvání u stávajících dodavatelů by mohlo mít za následek
skokové zvýšení ceny a postupné další zvyšování během
smluvního období. Je důležité si uvědomit, že cílem aukce
není pouze dosažení nejlepší možné ceny, ale také stanovení individuálních smluvních podmínek, které zajistí neplacení dalších zbytečných poplatků dodavateli.
Od roku 2013 prošlo aukcemi již vice než 1300 říčanských
domácností, a to již i opakovaně. Právě opakované aukce
po dvou letech ukázaly, že lze nejen ceny udržet na nižší
úrovni, ale dokonce ještě snížit.
Je potěšitelné, že aukcí se zúčastnilo již také 30 firem z říčanského regionu. Věříme, že celkové úspory těchto firem
vice než 63 mil. Kč přispějí nejen k rozvoji těchto firem, ale
také celého regionu.
Pozadu nezůstala ani samospráva. Celkem 15 obcí v regionu Říčan využilo elektronickou aukci k výběru dodavatele energií a jejich celková úspora je více než 21 mil. Kč.

V tomto a příštím roce některým domácnostem bude
končit smlouva se současným dodavatelem. Každé domácnosti, které se blíží konec smlouvy, bude zaslán dopis
s informacemi, jak dále postupovat. Opakované zařazení
je velmi snadné a pomohou vám s ním opět pracovníci
eCentre, kteří pro vás budou k dispozici na Infocentru
v Říčanech, a to v těchto termínech :
12. 10. 15 - 17 hod
19. 10. 15 - 17 hod
2. 11. 15 - 17 hod
V tyto dny se mohou přihlásit také noví zájemci o aukci,
a to nejen z řad domácností, ale i podnikatelů.
V případě, dalších informací se můžete obrátit na zástupce eCentre p. Jindřicha Morávka jindrich.moravek@partnerecentre.cz, tel.: 728 302 052
Věříme, že tak jak město Říčany využívá již 5. rok opakovaně aukce a snižuje tak své náklady, využijete tuto možnost opakované aukce také vy ke snížení nákladů vaší
domácnosti.

Dotace města Říčany
pro rok 2017
Zastupitelstvo na svém zářijovém zasedání schválilo programy pro poskytování dotací (dříve grantová kola). Byl
vyhlášen program PROVOZ 2017, program AKCE 2017
a program REPREZENTACE 2017, který je nově dvoukolový. Vyplněné žádosti o podporu mohou podávat oprávnění žadatelé - právnické osoby (neziskové organizace:
občanské sdružení, spolek, obecně prospěšná společnost,
ústav, církev, náboženské sdružení) se sídlem na území
města Říčany, do programů AKCE a REPREZENTACE
také fyzické osoby s trvalým pobytem na území města Říčany. Žádosti se podávají buď v listinné podobě na
podatelnu MÚ Říčany, Masarykovo náměstí 53, přílohy
se zasílají ještě e-mailem, nebo se mohou podat prostřednictvím datové schránky (není třeba žádost elektronicky
podepisovat). Lhůta podání žádostí je do 31. 12. 2016.
Veškeré informace o vyhlášených programech vč. žádostí
a dalších formulářů jsou ke stažení na webu města www.
ricany.cz, v sekci radnice/město a samospráva/dotace
města (dříve granty).

Konzultace podání žádosti a vyúčtování
MÚ Říčany nabízí možnost konzultace zpracování žádosti o dotaci 2017 a vyúčtování dotací 2016 s Lenkou Urbanovou. Pro osobní (po předchozí rezervaci) a v omezené
míře telefonické konzultace (tel. č.: 323 618 172) jsou
vyhrazeny tyto termíny:
16. 11., 30. 11., 7. 12., 14. 12., 19. 12. a 21. 12. 2016 –
vždy od 9 do 11 hod. (budova Staré radnice, kancelář u výtahu).
Dotazy je také možné zasílat na e-mail: granty@ricany.cz,
je třeba počítat s odpovědí do 10 dnů.

Dotace z programu REPREZENTACE 2016
rozděleny
Zastupitelstvo města Říčany schválilo dne 14. září 2016
rozdělení finančních prostředků v rámci vyhlášeného programu REPREZENTACE 2016.

Organizace/FO

Název projektu

Dotace
města
v Kč

TJ Tourist, z.s.

Mezinárodní turnaj
ve stolním tenise
v Benátkách (IT)

30 000

TŠ Twist Říčany,
z.s.

Účast dívčí formace junior na ME
v Schallhausenu
(SUI)

30 000

FK Říčany,
spolek

Mezinárodní
mládežnický turnaj
v kopané v Rimini
(IT)

30 000

TJ Sokol Říčany
a Radošovice

43. mezinárodní
sokolské setkání
v Oetzu (Rakousko)

30 000

22.ročník turnaje
Memorial Cappuzoni (IT)

30 000

Rugby Club
Říčany, z.s.

150 000
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Říčanský týden v rytmu jazzu a swingu
Na konci srpna probíhal v Říčanech tradičně jazzový a swingový festival Pohoda Džez.
Počasí letos vyšlo vskutku neskutečně a stejně slunečné byly i koncerty všech muzikantů.
Podívejte se, jak to rozbalily kapely v restauracích U Labutě, U Anežky, v Pavilonu, Čajovně,
Na Rychtě a na závěr na Jurečku.

Úvodní koncert zahájila v restauraci U Labutě Rancheras zpěvačka Elena Sonenshine se svým triem.

Úterní večer patřil klávesistovi, kontrabasistovi a bubeníkovi
z Vít Švec Trio. Zahráli v příjemné atmosféře zahrádky hospůdky
U Anežky.

Swingový zpěvák, absolvent Pražské konzervatoře a moderátor
hudebního pořadu Klub Evergreen na vlnách Dvojky Českého
rozhlasu přilákal obrovské množství návštěvníků.

8

O jeho hudební doprovod se postarali muzikanti ze skupiny
Swinging Q.

texty.kuryr@ricany.cz

Foto: Rudolf FlachS

Ve čtvrtek zazpíval desítkám návštěvníků v kouzelné zahradě
restaurace Čajovna úspěšný zpěvák Jan Smigmator.

Informace z radnice

Plno bylo tradičně i poslední den festivalu v areálu restaurace
Jureček. Úspěch sklízí každý rok i Jana Koubková v Pavilonu
a Jazzmazec, který zahrál v pátek na Rychtě.

Sobotní večer ovládla domácí kapela Sax&Rhythm.

Na závěrečný koncert se přišel podívat i starosta partnerského
města Opatówek v Polsku. Starosta Říčan Vladimír Kořen ho
uvítal na pódiu.

Novinkou letošního ročníku byla Benátská noc. Mystickou atmosféru dokreslovaly lucerničky pověšené kolem dokola...

...a každý návštěvník se mohl projet na loďce po rybníce. Jedinečnou
projížďku v teplém letním večeru si nenechalo ujít téměř 40 lidí.

Adéla Ambrožová
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Město Říčany na podzim opravuje další
část komunikace Olivova

Jedna z nejdelších a dopravně nejvytíženějších ulic v Říčanech získává postupně novou podobu. V roce
2013 se Olivova ulice převlékla do
nového kabátu v úseku mezi ulicemi Verdunská a Na Vyhlídce. Loni
v létě se pro řidiče i chodce otevřela část mezi ulicemi Na Vyhlídce
a Jasmínová. A tehdy radnice slíbila, že opraví i další navazující část
až k železničnímu přejezdu. V září
odstartovala rekonstrukce Olivovy
ulice 1. etapou. Až do prosince je
opravovaný úsek této etapy uzavřený a došlo ke změně trasy a zastávek autobusové linky 469.
„Projekt rekonstrukce Olivovy ulice
je velmi rozsáhlý, finančně náročný
a stavebně komplikovaný, proto byl
rozdělen do několika částí a teď jdeme do finále,“ říká starosta Vladimír
Kořen (Klidné město) a dodává:
„Stavba přinese samozřejmě spoustu
omezení. Prosím, buďte trpěliví a shovívaví.“
Olivova ulice patří mezi velmi frekventovanou komunikaci v Říčanech.
Spojuje totiž centrum města s velkým
sídlištěm a základní školou U Říčanského lesa, kterou navštěvuje přes
600 dětí. Do kolizních a nebezpečných situací se dostávali na poškozené vozovce nejen řidiči, ale především
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školáci. Říčanská radnice začala řešit
její dezolátní stav hned od roku 2010,
kdy se škola postavila.
Od základní školy až po ulice Jasmínová a Šípková má silnice nový asfaltový
povrch včetně chodníku a upravené
zeleně. Nyní se rozeběhly stavební
práce v úseku mezi ulicemi Jasmínová/Šípková a železničním přejezdem.
Rekonstrukce probíhá ve dvou etapách. Křižovatka ulic Olivova x Jasmínová x Šípková bude otevřená i v době
propojení tlakových pásem vodovodů.
„První etapa zahrnuje odvodnění komunikace tj. dešťovou kanalizaci od
vyústění do toku Smrkovka po ulici
Jasmínová a provizorní úpravu povrchu v kraji vozovky. Také zahájíme
nutné kácení dřevin v celé délce úseku,“ popisuje Monika Burešová z oddělení investic s tím, že do konce letošního roku proběhnou úpravy i na
ulici Roklanská, konkrétně realizace
části splaškové kanalizace, úprava
povrchu komunikace a chodníku.
Druhá etapa by měla začít na jaře
2017. Dojde k vybudování splaškové
kanalizace a vodovodního řadu, dokončí se dešťová kanalizace a na závěr čeká komunikaci rozšíření na šíři
6,5 m a nový asfaltový povrch. Podél
ulice vznikne i nový chodník a úprava
veřejného osvětlení.

V souvislosti s rekonstrukcí se daný
úsek Olivovy a ulice Roklanská až
k ulici Pod Drahou uzavře do 22.
prosince 2016. Během druhé etapy,
která nejspíš potrvá od února do října
příštího roku, neprojedou řidiči pouze
v místě opravy Olivovy. Křižovatka
s Jasmínovou a Šípkovou zůstane průjezdná. Změny se však dotknou autobusové dopravy, do konce prosince
má objízdnou trasu linka PID 469.
„Přístup k nemovitostem nadále umožníme. Za omezení příjezdu
a další problémy způsobené v souvislosti s rekonstrukcí komunikace
Olivova se omlouváme a děkujeme za
pochopení a trpělivost při rekonstrukci. Pro vlastní bezpečnost plně respektujte dopravní a další značení stavby,“
upozorňuje občany Markéta Vrtišková z oddělení technické správy.
Celkové náklady na obě etapy rekonstrukce, kterou provádí firma
PORR a.s., dosahují přes 25 milionů korun včetně DPH. „Po této velké
rekonstrukci připravujeme i další.
Projektuje se velká rekonstrukce ulice Politických vězňů v centru města
a připravujeme ke schválení investiční
záměr rekonstrukce Bezručovy ulice,“
zakončuje starosta.
Adéla Ambrožová,
tisková zpráva města Říčany

texty.kuryr@ricany.cz
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Děti ze školní družiny se ujaly slavnostního otevření. Pomohla jim k tomu mašle tvořená ze tří stuh oranžové, zelené
a modré barvy - tedy barev třech nových tříd i školních šaten.

Děti slavnostně otevřely
nové školní učebny v Sokolské
Noví žáčci prvních tříd ze ZŠ Bezručova nastoupili 1. září do nových učeben v Sokolské
ulici. V pondělí 5. září si své nové školní zázemí za doprovodu vedení města a dalších osob
podílejících se na rekonstrukci celé budovy sami symbolicky otevřeli.

Nová školní třída, která slouží pro výuku v anglickém jazyce. Ve
zbylých dvou učebnách jsou běžné první třídy. Na nové učebny
přispělo Ministerstvo financí částkou 5,7 milionu korun.

Zadní část tříd se po vyučování promění ve školní družinu, kde
mají děti mnoho knížek a hraček. Za pár dní se tady děti už
báječně zabydlely.

Nová školní třída, která slouží pro výuku v anglickém jazyce. Ve
zbylých dvou učebnách jsou běžné první třídy. Na nové učebny
přispělo Ministerstvo financí částkou 5,7 milionu korun.

Suterén budovy je nově využitý pro archiv Městského úřadu. Celkem rekonstrukce celé budovy včetně zateplení a nových oken
a střechy stála necelých 15 milionů korun. Dotace z evropských
fondů, SFŽP a MF ČR pokryla téměř 60 % nákladů.

Ve školní jídelně a výdejně ve druhém podlaží připravuje školní
obědy firma Scholarest.

Adéla Ambrožová

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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Říčany navštívili evropští odborníci
na participativní rozpočtování
V úterý 13. září proběhl na říčanské radnici neformální seminář
k tématu participativního rozpočtování, tzv. „pébéčka“ (z anglického Participatory Budgeting),
který město zahájí v průběhu podzimu. O své zkušenosti s pébéčkem
se podělili zástupci Prahy 5, Prahy
6 a Prahy 10 a také zahraniční
experti ze sdružení EMPATIA,
kteří mají s jeho pořádáním bohaté
zkušenosti.
Participativní rozpočtování si budou
moci brzo vyzkoušet i občané Říčan.
Jde o moderní způsob participace,
kdy lidé přichází s vlastními návrhy

a projekty. Pokud pro ně získají podporu ostatních obyvatel města, jejich
realizaci zaplatí radnice ze svého rozpočtu. V prvním ročníku se rozdělí
mezi vaše projekty 5 milionů korun
(např. 2x 2 miliony, 2x 500 tisíc). Setkání s občany se uskuteční v průběhu listopadu a prosince, o přesných
termínech se dozvíte v příštím vydání
Kurýru.
„Nápadům se meze nekladou, každý
má možnost vymyslet a získat peníze pro svůj projekt. Přijďte s dobrým
nápadem a obhajte si ho na veřejném
setkání. Město pak posoudí, jestli je
možné projekt zrealizovat, ověří ná-

klady a další nezbytné stavební podmínky. V hlasování Řídím Říčany
pak získejte pro svůj vysněný záměr
dostatečnou podporu, udělejte si třeba vlastní kampaň a je to,“ doporučuje radní David Michalička (Klidné
město).
A právě kvůli plánovanému pébéčku
se v září město rozhodlo uspořádat
setkání s lidmi z ČR i zahraničí, kteří s jeho organizací mají zkušenosti.
V dopoledním bloku proběhla diskuze s koordinátory a úředníky různých
pražských městských částí, kde již
participativní rozpočtování vyzkoušeli. Seznámili s průběhem hlasování, sdělili tipy na komunikaci úřadu
s občany a poradili, jakých chyb je
třeba se vyvarovat.
Třeba Praha 10 má za sebou úspěšný
první ročník pébéčka s názvem Moje
stopa. Lidé přihlásili 50 projektů týkajících se úprav veřejných prostor s tím,
že na vítězné návrhy město vyčlenilo 5
milionů korun. Do hlasování se zapojilo neskutečných 5 tisíc obyvatel. Zbraslav vybírala ze 17 přihlášených menších projektů, z nichž do hlasování se
po technické analýze dostalo celkem 7.
Loni poskytli na vítězné projekty částku dohromady 600 tisíc korun, letos jí
zvýší na jeden milion.

Participativní rozpočtování
má pro občany obrovský
přínos
Všichni hosté kladli důraz především na část technického posouzení.
Projekty je nutné dopředu pečlivě
prověřit ze stavebního a finančního
hlediska a vyčlenit si na to dostatečně
dlouhou dobu. Důležitým aspektem
je také dobře zvolená informační
kampaň a osobní komunikace s občany - jednak v počátku, tak i v průběhu s navrhovateli jednotlivých
projektů.
Na závěr se všichni shodli, že pébéčko je pro město a jeho občany
opravdu velkým přínosem. Jednak
se radnice dozví o záměrech, které
občanům chybí. Získá povědomí
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o aktuálních trendech, načerpá mnoho inspirativních nápadů a nedílnou
součástí je i podpora spolkového
a komunitního života ve městě.
„Aby tento systém dobře a věrohodně
fungoval, musí starosta udělat jeden
velmi důležitý krok. Ustoupit do ústraní, žádný nápad neodsoudit a žádný
neprosazovat,“ popisuje starosta Vladimír Kořen (Klidné město) a dodává: „Říčaňáci, máte pět milionů korun
a vymyslete, co s nimi!“
V poledne se program přesunul do
„zahraničí“. Bohaté zkušenosti přijeli do Říčan nabídnout přední experti
z různých evropských univerzit, konkrétně z Itálie, Portugalska a Německa. Evropský projekt EMPATIA má
za cíl vytvořit síť měst po celém světě,
kde probíhá participativní rozpočtování, a sdílet navzájem praktické
zkušenosti. Závěr programu patřil
prezentaci unikátního projektu pébéčka na říčanských základních školách. Na základě rozhodnutí starosty
a městské rady dostaly děti 20 000
korun, které mohou utratit za vlastní
projekty.
Adéla Ambrožová,
tisková zpráva města Říčany

Další škola si
vyzkoušela „pébéčko“
Po ZŠ Bezručova v květnu také děti 4.
- 9. tříd ze ZŠ U Říčanského lesa mají
během září možnost účastnit se školního participativního rozpočtování –
pébéčka (z anglického participatory
budgeting). Připomeňme, že říčanské
základní školy obdržely od města každá po 20 000 Kč a žáci mají možnost
přicházet s nápady, jak s částkou naložit, co ve škole nakoupit, opravit, pořídit. Ve čtvrtek 8. září se uskutečnilo
setkání necelých čtyř desítek navrhovatelů, kteří projekty představili ostatním, měli možnost diskutovat a třeba
i spojit svůj projekt s jiným podobným. Ze setkání vyplynulo osmnáct
projektů a vedení školy mělo zhruba
týden, aby posoudilo, zda nejsou příliš nákladné, nebo zda jejich realizaci
nebrání právní překážky. O vítězných projektech z finálního seznamu
schválených žáci (opět z 4. - 9. tříd)
rozhodovali v online hlasování přes
aplikaci D21 26. a 27. září. Výsledky
byly známy okamžitě po skončení.

Snazší způsob registrace
do Řídím Říčany
Zájemci o projekt Řídím Říčany mají
od září k dispozici zjednodušenou
formu registrace. Dosud bylo třeba
vyplňovat papírový registrační formulář a ten donést na jedno z kon-

taktních míst ve městě. Tato možnost
zůstává, přibyla však online cesta přes
registrační formulář na stránce www.
ridimricany.cz . Po vyplnění a odeslání
putuje na Oddělení evidence obyvatel,

Říčany součástí
evropského projektu
Již dříve jsme informovali, že Říčany se účastní skrz D21 projektu
EMPATIA (Enabling Multichannel
PArticipation Through ICT Adaptations - https://empatia-project.eu/),
placeného Evropskou komisí. Partnerské organizace ze čtyř zemí budou
sledovat průběh pébéčka v Říčanech,
jehož první ročník se uskuteční od

října 2016 do května 2017. Město se
tak v nadcházejících měsících změní
v pomyslnou evropskou laboratoř
participace pod drobnohledem největších kapacit v oboru. Inovativní
participační metody, které se díky
Říčanům dostávají do České republiky, otevírají prostor pro úzkou spolupráci občanů, veřejné správy, aka-

osobních a cestovních dokladů, jehož
pracovníci ověří údaje. Pokud vše
souhlasí, “ověřeným” uživatelům je
Odborem informačních technologií
přidělen unikátní PIN, který do několika dní obdrží poštou v obálce spolu
s dopisem obsahujícím další instrukce
k úspěšnému dokončení registrace.
Věříme, že tato novinka opět posune
Řídím Říčany dál.

demické obce, nevládních organizací
a soukromého sektoru. V úterý 13.
září se na radnici uskutečnilo expertní setkání k pébéčku za účasti úředníků, zástupců pražských městských
částí, které už mají tuto zkušenost za
sebou, nebo projekt v dohledné době
připravují, a několika zahraničních
hostů z projektu EMPATIA. Šlo o velmi plodné setkání, úředníci se ptali
na zkušenosti s pébéčkem v zahraničí
a především sbírali praktické rady,
jak celý proces zvládnout bez časové
tísně.
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Městské slavnosti
ochladil déšť
 Císař Karel IV. s manželkou Annou Svídnickou zavítal do
Říčan, významného města Země Koruny české.
 Hudební a herecké seskupení Jagabab
vrátilo čas do 14. století.

Dobové aktivity na říčanském hradě ocenili návštěvníci všech
věkových kategorií.
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Velké množství diváků pozdravil starosta Vladimír Kořen
s hejtmanem Středočeského kraje Milošem Peterou.

S historií kostela sv. Petra a Pavla seznámila návštěvníky
Markéta Žilková.

Nečekaná loupež přímo před jeho císařskou milostí.

Drzý zloděj byl potrestán potupným máčením v kádi.

Součástí městských slavností se stal Veletrh volného času.

Program na náměstí neplánovaně ukončil hustý déšť a kapela
Patrola Šlapeto.

Jitka Bahenská
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Starosta partnerského města Opatówek
navštívil Říčany
Na konci srpna zavítali do Říčan zástupci
polského partnerského města Opatówek.
Vzájemná spolupráce obou měst
odstartovala letos v dubnu, kdy naopak
navštívil polské městečko říčanský starosta.
Cílem setkání byl podpis dohody o spolupráci, která upevní vzájemné přátelské vztahy, bude rozvíjet všestrannou
spolupráci v oblasti poznávání kultur a historie národa,
posílí ekonomické vazby, kontakty mezi školami, vědeckými institucemi a sportovními organizacemi a také je důležitá pro návazné projekty v rámci Interregu - programu
na podporu spolupráce mezi regiony v rámci EU.

Slavnostní podpis dohody o partnerství mezi Říčany a Opatówkem. V prostoru hradní zahrady ji podepsal starosta Vladimír
Kořen a jeho polský protějšek Sebastian Wardecki.

Půjde o výměnu školáků, rybářů, hasičů nebo společné kulturní
projekty. Města mají hodně společného a třeba dohoda přinese
i dobrý tip na výlet do oblasti nejstaršího osídlení v Polsku přímo
na jantarové stezce.

Druhý den strávila polská delegace na prohlídce Prahy. Po ni
následovala návštěva Botanického ústavu v Průhonicích. Výsledkem je další spolupráce mezi Botanickým ústavem a Střední
zahradnickou školou v Opatówku.

Po podpisu následovala prohlídka Didaktického centra geologie
s ředitelem Muzea Říčany Jakubem Halašem.

Sobotní večer strávili polští kolegové na jazzovém koncertě
kapely Sax&Rhythm a za příjemné atmosféry Benátské noci na
Jurečku.

Adéla Ambrožová
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Dobrá zpráva pro Říčany!

Rozestavěná budova věznice se nebude dostavovat
Okraj Říčan hyzdí téměř 30
let betonová konstrukce budovy, která měla fungovat
jako věznice. Vedení města
posledních několik měsíců
jednalo s vlastníkem areálu - Vězeňskou službou ČR
- o možném využití rozestavěné stavby. Věznice v Říčanech ale nevznikne. Areál totiž přechází zatím pod Úřad
pro zastupování státu ve věcech majetkových. Poslance
z kontrolního výboru Poslanecké sněmovny o tom informoval ministr spravedlnosti
Robert Pelikán (ANO). Radnice nyní prosazuje vybudovat na tomto místě centrum
Integrovaného záchranného
systému (IZS) a centrum
údržby Pražského okruhu.
„Myslím, že je to pro Říčany
příznivá zpráva. Myšlenka věznici dostavět se čas od času
znovu objevovala - naposledy loni v létě - a jsem rád, že konečně došlo k jednoznačnému rozhodnutí. Pro areál najdeme účelnější využití,“ uvádí místostarosta Zdeněk Hraba
(Klidné město).
Takřka 30 let okraj Říčan hyzdí rozestavěný skelet budovy
věznice. V atmosféře listopadu 1989 se tehdejšímu předsedovi Městského národního výboru a vedení radnice podařilo přesvědčit Ministerstvo spravedlnosti o potřebě zastavit
výstavbu obrovského vězeňského komplexu. Od té doby
prostor chátrá a sem tam se objevují myšlenky na využití území. Věznice, skladové haly, drtička stavebních sutí, minikáry.
„Je to obrovská plocha 80 tisíc metrů čtverečních v majetku
státu, které ale nyní nemají smysluplné veřejné využití. Výhodou pozemků je blízkost budoucímu Pražskému okruhu,
a tak nás napadlo, že by zde mohlo vyrůst centrum Integrovaného záchranného systému (hasiči, policie, záchranka)
a centrum silniční údržby. Ve spodní části budeme usilovat
o povodňovou izolační zeleň s cyklostezkou,“ popisuje starosta Vladimír Kořen (Klidné město).
Vězeňská služba ČR nakonec rozhodla o trvalé nepotřebnosti této nemovité stavby a letos v září majetek předala
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
(ÚZSVM). O budoucí realizaci bude tento úřad jednat
s městem Říčany. Jisté však je, že věznici stavět a provozovat nebude. Protože agenda věznic patří do působnosti
Vězeňské služby ČR, nikoliv ÚZSVM.
„Nejprve nepotřebný majetek převezmeme, provedeme jeho
lustraci a následně jej nabídneme k využití organizačním
složkám státu. Nebude-li zájem o jeho převzetí, bude ma-

jetek realizován v souladu se zákonem. O konkrétním způsobu zatím není rozhodnuto,“ přibližuje tiskový mluvčí
ÚZSVM Radek Ležatka s tím, že budoucí využití areálu je
také dáno platným územním plánem města Říčany.

Město usiluje o integrovaný
záchranný systém
Plocha by mohla být právě ideálním místem pro centrum
IZS a Střediska správy a údržby silnic ŘSD. Pozemek se
nachází ve vzdálenosti několik set metrů od plánované
stavby silničního okruhu kolem Prahy. Zároveň výstavba
podobného centra může pomoci všem záchranným složkám s kapacitními a technickými problémy, se kterými se
v Říčanech potýkají. „Jednotlivé součásti IZS patří do působnosti Ministerstva vnitra, Ministerstva zdravotnictví,
ŘSD a Ministerstva dopravy. Těmto institucím nabídneme
předmětný majetek k převzetí a případnému využití tímto
způsobem,“ dodává Radek Ležatka.
„My už od loňského roku myšlenku centra záchranného
systému a centra údržby Pražského okruhu šíříme. Právě
koordinovaný zájem středočeského vedení policie a hasičů
celou věc posunul, významně pomohli i poslanci z kontrolního výboru Poslanecké sněmovny, kteří po našem setkání
ve Štiříně otázku otevřeli na parlamentní půdě,“ informuje
starosta města a doplňuje: „Kupříkladu Ředitelství silnic
a dálnic už zadalo studii pro vybudování centra. Původní
plán byl, že stát bude velmi draze vykupovat pozemky v Běchovicích a tady je má zadarmo k dispozici.“
Adéla Ambrožová, tisková zpráva města Říčany
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Organizujete v Říčanech akci s trváním
i pozdě večer?
Seznam akcí musí být nově ve vyhlášce města
Od začátku října přestane město
udělovat výjimky z doby nočního
klidu. Konkrétní akce bude nově
obsahovat přímo obecně závazná
vyhláška. Seznam zahrne všechny
kulturní, sportovní nebo jiné veřejné akce, která se konají pravidelně
venku po 22. hodině a můžou narušit noční klid. Žádáme proto organizátory těchto akcí, aby je nahlásili právnímu odboru města.
Od 1. října 2016 začne platit novela
přestupkového zákona, podle které
již rada obce nebude moci udělovat
svým usnesením výjimky z doby nočního klidu od 22.00 večer do 6.00
hodin ráno. Výjimky pro konkrétní
akce bude uvádět obecně závazná
vyhláška, kterou připravuje právní
odbor města.
Vyhláška se dotkne všech veřejnosti
přístupných kulturních, sportovních
a podobných akcí (včetně tanečních
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zábav), které se konají pravidelně
(každoročně) venku a překročí dobu
nočního klidu. Ten v Říčanech platí
mezi desátou večer a šestou hodinou
ráno.
„Typicky půjde o hudební festivaly,
taneční zábavy, festivaly jídla a pití,
poutě s tancem nebo hudbou. Netýká
se to akcí rodinného charakteru (svatby, oslavy narozenin apod.) a akcí
v uzavřených prostorách,“ vysvětluje
vedoucí právního odboru Eliška Špoková.
Pro některé akce platí i v současnosti
posunutá doba nočního klidu. Jedná
se o akce spojené s produkcí hudby
na volných prostranstvích mimo zastavěné části města, na Masarykově
a Komenského náměstí a na návsích
městských částí. Mohou se konat
v pátek, v sobotu a ve dnech, po kterých následuje státní svátek, do 1.00
hodin v noci. Výjimku tvoří také Nový

rok, kdy je možné „slavit“ až do druhé hodiny ranní.
Město proto vyzývá všechny pořadatele akcí, kteří chtějí mít pro svou akci
zajištěnu výjimku, aby se obrátili do
31. 10. 2016 na vedoucí právního
odboru MěÚ Říčany JUDr. Elišku
Špokovou (e-mail: eliska.spokova@ricany.cz, tel. 323 618 196).
Pokud se jejich akce nezapíše do
vyhlášky, nebude moci trvat později
večer. Novela vyhlášky by měla začít
platit do konce tohoto roku. A co je ke
konkrétní akci třeba sdělit?
„Akce musí být konkrétně vymezeny,
prosíme o název a datum konání. Jestliže pořadatelé nemohou přesné datum
události dopředu předvídat, stačí napsat případně období jako velikonoční
svátky, každoroční pouť v měsíci srpnu
apod.,“ doplňuje Eliška Špoková.
Adéla Ambrožová,
tisková zpráva města Říčany
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Okresní soud Praha - východ nabízí občanům Říčan práci

přísedících u soudu

Okresní soud Praha - východ žádá občany, zda se nechtějí stát přísedícím u Okresního soudu Praha
- východ (Na Poříčí 20/1044, Praha 1). Funkce přísedícího je totiž veřejnou funkcí. Přísedící se podílí
na jednání a rozhodování okresního soudu jako soudu prvního stupně v trestních a civilních senátech
(pracovněprávních věcech). Kandidáty na funkci přísedícího navrhují členové zastupitelstva obcí
v obvodu příslušného okresního soudu.
Jaké jsou podmínky pro vykonávání přísedícího u soudu?
 státní občanství České republiky
 svéprávnost a bezúhonnost
 zkušenosti a morální vlastnosti kandidáta dávají záruku,
že bude svou funkci řádně zastávat
 v den ustanovení věk nejméně 30 let
 přihlášení trvalého pobytu nebo práce v obvodu příslušného
zastupitelstva a v obvodu příslušného soudu
 souhlas se svým ustanovením do této funkce
 přísedící jsou voleni na dobu 4 let
Jaká je odměna?
 přísedící, kteří jsou v pracovním poměru, obdrží za dobu vykonávání této funkce náhradu ze mzdy
ve výši průměrného výdělku
 přísedící, kteří nejsou v pracovním poměru, jsou však výdělečně činní, obdrží za dobu vykonávání
této funkce náhradu stanovenou ministerskou vyhláškou (nejvýše 80 Kč za hodinu nebo 680 Kč
za den)
 přísedící, kteří neprokáží výši ušlého výdělku, obdrží náhradu 28 Kč za hodinu, nejvýše 238 Kč za
den
 stát hradí přísedícím hotové výdaje, které vzniknou vykonáváním funkce
 přísedící obdrží mimo náhrady za každý den jednání paušální náhradu ve výši 150 Kč
V případě vašeho zájmu prosím napište: Božena Čápová, e-mail: bozena.capova@ricany.cz, tel. 323 618 103

Výzva pro zájemce o členství v těchto komisích Rady města Říčany

Komise spolkových aktivit, volného času mládeže,
kultury a letopisecká
(předsedkyně – Pavlína Šantorová Filková)

Komise pro vzhled a údržbu města
(předseda - Petr Auředník)

Není vám lhostejný spolkový život ve městě a chcete se podílet na přípravě
a realizaci kulturních a společenských akcích města? Rádi vás uvítáme v Komisi
spolkových aktivit, volného času mládeže, kultury a letopisecké. Práci komise můžete vidět např.
v realizaci propagace města formou známek s říčanskými motivy od místních výtvarných umělců
nebo v proběhlém filmovém festivalu a v každoroční kronice města Říčany. Nyní se chystá pro město
připravit kamenosochařské sympozium a další ročníky uvedených akcí.
Není vám cizí vaše okolí? Chcete čistší veřejná prostranství? Máte nápady, jak
zvelebit prostor kolem kontejnerů s odpady a kde vysadit více zeleně a květin?
V takovém případě velmi oceníme váš přínos v Komisi pro vzhled a údržbu města.
Prosíme všechny zájemce, kteří chtějí být členy jedné nebo obou komisí, aby
kontaktovali sekretariát starosty a tajemníka na e-mail marketa.zilkova@ricany.cz nebo zdenka.
baronova@ricany.cz. Doporučujeme ke zprávě přiložit osobní údaje (jméno a příjmení, bydliště,
telefon, e-mail) a stručný životopis či motivační dopis.
Komise musí mít vždy lichý počet členů (nejméně 5 a nejvíce 11) a schází se průměrně 1x za měsíc.
Jde o dobrovolnou činnost, členové komisí nedostávají za svou práci pro město žádnou odměnu.
Děkujeme. Odbor kanceláře starosty
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Městská policie v Říčanech provedla
monitoring parkování v centru města

Městští strážníci v Říčanech se po dohodě s vedením
města během čtyř dní od pátku 9. do pondělí 12. září
zaměřili na parkování v centrálních částech města.
Celkem zjistili 261 přestupků – nejčastěji řidiči nedodržovali šířku volného jízdního pruhu. V obousměrných ulicích musí zůstat 6 metrů pro průjezd aut. Velká
část přestupků se týkala také parkování na chodníku
nebo v zákazu zastavení. Strážníci neudělili jedinou
pokutu, jen řidiče upozornili formou „smajlíku“ s informací o zákazu stání.
Říčany mají nedostatek parkovacích míst, týká se to nádraží, centrálních částí města i oblastí sídlišť. Radnice
připravuje nový systém parkování, který by měl pomoci
obyvatelům města. Dopravní experti upozornili na to, že
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v mnoha částech města se parkuje v rozporu se zákonem
a městská policie tuto situaci prověřila.
„Nešlo nám o to za každou cenu kasírovat řidiče, spíše upozornit na fakt, že Říčany mají s parkováním opravdu velký
problém. Nemluví se o něm vlastně jen díky jisté toleranci
strážníků, kteří řeší zejména závažnější přestupky,“ vysvětluje velitel městské policie v Říčanech Václav Řezáč
a dodává: „Na druhou stranu v případě nehody pojišťovna
nebo Policie ČR může dát řidiči špatné parkování za vinu.“
„Smajlík“ za stěračem mnoho obyvatel překvapil a znepokojil. „Taky jsem smajlík za stěračem objevil,“ přiznává
starosta Vladimír Kořen (Klidné město) a dodává: „Máme
v Říčanech společný problém a měli bychom ho nějak řešit.
Přivírání očí cesta není. Město připravuje nový systém parkování, který musí být zaměřený ve prospěch obyvatel města. Nebude to kasírování za místo na modré čáře.“

Plánovaný systém parkování
Systém počítá třeba s tím, že se v některých ulicích stanoví jednosměrný provoz, zpomalí se rychlost, vytvoří se
prostor pro vyhýbání aut. Velkým problémem je ale také
parkování obyvatel okolních obcí, kteří Říčany využívají
jako přestupní stanici na cestě do Prahy. To chce radnice
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vyřešit stavbou parkovacího domu. Navíc se Říčany stále
rozrůstají, i kvůli tomu vzniká přetlak v dopravní infrastruktuře.
„Monitorování přestupků vyvolalo velkou odezvu. Lidé se
ptají, kde mají parkovat, když u jejich bytového domu to
není možné. Máme v plánu vybudovat několik parkovišť.
Lidé v Říčanech mají dokonce prostor určit, kam mají jít
peníze, a s investicemi zamíchat v rámci projektu participativního rozpočtování,“ říká radní a projektový manažer
města David Michalička (Klidné město) a doplňuje: „Na

systému parkování v Říčanech osobně pracuji déle než rok.
Je to oříšek, ale všechna řešení musí být pro obyvatele.
Radnice proto navrhuje, aby případné rezidentní karty
nestály tisíce korun jako v Praze, ale třeba jen stokoruny.
Výhodu budou mít obyvatelé s trvalým pobytem. Návrh
opatření bude představen na veřejném projednání v Kulturním centru Labuť 10. října v 18 hodin, do té doby se
městská policie zaměří mimo jiné na kontrolu placeného
stání na Masarykově náměstí v Říčanech.
tisková zpráva města Říčany

Pozvánka

pro říčanskou veřejnost na veřejná projednání v říjnu
Parkovací zóny v Říčanech

Město Říčany má připraven návrh na zavedení parkovacích zón v širším centru. Cílem je lepší ochrana občanů
města a zajištění obrátkovosti míst u provozoven místních
podnikatelů. Koncept připravila odborná dopravní společnost 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 pozemek pro vybudování školy pro cca 18 tříd se jeví plocha
na Komenského náměstí mezi věžákem u kina a bytovým
domem 2000. 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.
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Plnění rozpočtu
města

Schválený
rozpočet
v Kč

Upravený
rozpočet
v Kč

Skutečnost
k 31. 8. 2016
v Kč

% plnění
k uprav.
rozpočtu

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

227 724 740,00

227 724 740,00

100,00

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

74 691 142,00

76 649 188,43

76 649 188,43

100,00

Kapitálové příjmy (příjmy z prodeje majetku)

12 373 501,00

12 993 942,00

12 993 942,00

100,00

Přijaté dotace

42 257 800,00

74 520 695,47

139 913 400,80

187,75

85 200,00

1 985 200,00

1 985 200,00

100,00

334 391 643,00

393 873 765,90

459 266 471,23

116,60

51 400 907,00

119 806 879,44

54 414 174,11

45,42

385 792 550,00

513 680 645,34

513 680 645,34

100,00

37 045 284,00

58 849 249,48

58 849 249,48

100,00

422 837 834,00

572 529 894,82

572 529 894,82

100,00

252 917 006,00

283 241 820,20

166 323 591,53

58,72

2 550 000,00

4 107 326,96

0,00

0,00

Přijaté splátky půjček (vrácení fin.výpomoce

od Olivovy dět.léčebny)

Příjmy celkem
Příjmy fondů z rozpočtu města (grantový, fond

rozvoje bydlení, humanitární, sociální)

Rozpočtové příjmy celkem
Přebytek hospodaření za minulý rok
Příjmy celkem vč. přebytku hospodaření
VÝDAJE
Běžné (provozní) výdaje
Rozpisové rezervy
Běžné výdaje celkem

255 467 006,00

287 349 147,16

166 323 591,53

57,88

Kapitálové (investiční) výdaje

57 360 351,00

130 029 676,82

54 643 522,09

42,02

Rezervy na investice

39 259 080,00

15 993 701,40

0,00

0,00

Investiční výdaje celkem
Výdaje celkem
Převody z rozpočtu města do fondů (grantový,
fond rozvoje bydlení, humanitární, sociální)
Rozpočtové výdaje celkem
Splátky úvěru
Výdaje vč. splátky půjčky
rozdíl příjmy - výdaje

96 619 431,00

146 023 378,22

54 643 522,09

37,42

352 086 437,00

433 372 525,38

220 967 113,62

50,99

51 400 907,00

119 806 879,44

54 414 174,11

45,42

403 487 344,00

553 179 404,82

275 381 287,73

49,78

19 350 490,00

19 350 490,00

14 168 489,60

73,22

422 837 834,00

572 529 894,82

289 549 777,33

50,57

0,00

0,00

282 980 117,49

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

Povinnost řešit
Městská policie denně přijímá oznámení, na která musí ze
zákona reagovat. Policista, úředník či starosta prostě nemůžou ignorovat člověka, který se na ně obrátí se stížností nebo
žádostí o pomoc. Mnohdy se tak stane, že strážníci musí řešit události, které pro jiné nemusejí být problémem. Prostě
jednoho obtěžuje hluk ze sekačky, jiný nemá čas sekat jindy
než v neděli. A stejný problém se týká i měření rychlosti nebo
parkování. Lidé nám hlásí třeba nedovolené stání v místech,
které nemusí být úplně nebezpečné, ale jen komplikuje dopravu. Auta si musejí kvůli špatně zaparkovaným vozidlům
dávat přednost, někdy auta stojí na zeleni. Strážníci přistupují ke každé události individuálně, tak jak to vyžaduje
situace na místě. A škála je široká: od upozornění po různě

22

vysokou pokutu. Často se samozřejmě setkáváme s tím, že
řidiči kritizují naší práci, aniž by si mnohdy nechali vysvětlit
podstatu věci. Jednomu pomáháte, aby mohl bezpečně přejít
silnici, a druhý má pocit, že je šikanován. Úhel podhledu na
každou událost může být jiný. Jeden trvá na nápravě a druhý
se jí brání. Strážníkům, ale i starostovi nebo úředníkům pak
nezbývá, než být nekompromisní a řešit vše, jak ukládá zákon. U některých bezpečnostních aktivit se pak může zdát,
že přišly jako blesk z čistého nebe bez rozmyslu a o zlé vůli.
Přestože jsme neudělili v souvislosti s monitoringem parkování jedinou pokutu, sklidili jsme kritiku, co jsme si to na
řidiče vymysleli. Nejde o svévolné chování. Na podněty musíme reagovat a reagovali jsme upozorněním. Závěrem, jen
za posledních devět měsíců přijali strážníci 1 187 oznámení.
Václav Řezáč, vedoucí Městské policie Říčany.
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Svoz velkoobjemového odpadu
v roce 2016
Město Říčany ve spolupráci se svozovou společností Marius Pedersen a.s. připravuje mobilní svoz velkoobjemového odpadu z domácností, a to v jarním, letním a podzimním období. Přistavení kontejnerů bude probíhat za
asistence Městské policie, která dohlédne na to, aby občaPodzimní termíny přistavení VOK
5. listopadu
7:00 – 9:00

Podhrázská (u separ. sběru)

7:30 – 9:30

Na obci (křiž.s Voděradskou)

8:00 – 10:00

Olivova (u parkoviště)

8:30 – 10:30

U kina (Komenského nám.)

9:00 – 11:00

U hřiště (křiž.V Chobotě a Řípské)

9:30 – 11:30

Marvánek

10:00 – 12:00

Otavská (křiž s Labskou)

10:30 – 12:30

Nám. ČSA

12. listopadu
7:00 – 9:00

Thomayerova(x K Říčanskému lesu)

7:30 – 9:30

Boubínská (x Na Kozákově)

8:00 – 10:00

Roklanská (u trati)

8:30 – 10:30

Škroupova (u zimního stadionu)

9:00 – 11:00

Březinova (parkoviště)

9:30 – 11:30

Vrchlického (u separ. sběru)

10:00 – 12:00

Haškova

10:30 – 12:30

Kuříčko

19. listopadu
7:00 – 9:00

Táborská (x Smiřických)

7:30 – 9:30

Scheinerova (u separ. sběru)

8:00 – 10:00

5. května (kotelna)

8:30 – 10:30

Na Kavčí skále (u separ.sběru)

9:00 – 11:00

K Podjezdu (křiž.s Bezručovou)

9:30 – 11:30

Sokolská (u hřiště)

10:00 – 12:00

Zborovská (x Táborská)

26. listopadu
7:00 – 9:00

U Olivovny (sídliště)

7:30 – 9:30

Verdunská (u rest. Oliva)

8:00 – 10:00

Domažlická (x Chodská)

8:30 – 10:30

Bezručova (x Dukelská)

9:00 – 11:00

Stará náves (U Památné lípy)

9:30 – 11:30

Jureček

10:00 – 12:00

Nové Březí (Horní u paseky)

10:30 – 12:30

Na Vysoké (u přejezdu)

né odevzdávali přiměřené množství odpadů. Pro živnostenský odpad podnikatelů a další druhy odpadů, pro něž
není velkoobjemový kontejner určen, je otevřen sběrný
dvůr Na Fabiáně (přístup z Říčanské ul.):
Pondělí, středa pátek 13-18 hod.
Sobota
9-16 hod.
Neděle
14-18 hod.
Mezi velkoobjemový odpad nepatří zahradní odpad (větve, ořezané dřeviny, posedaná tráva apod.), stavební suť,
nebezpečný odpad (oleje, plechovky s barvami) a spotřebiče, které je možno odevzdat bezplatně na místo zpětného odběru k dalšímu využití.
Prosíme všechny obyvatele, aby nezaplňovali kontejner
uvedenými odpady a umožnili všem zájemcům odložit
nadměrný odpad z domácností, zejména starším občanům, kteří mají omezenou možnost navštívit sběrný dvůr.
Připomínáme, že v podmínkách našeho sběrného dvora
nelze provádět dotřídění.
Předpokládaná doba setrvání velkoobjemových kontejnerů na jednotlivých stanovištích je 2 hodiny. V případě, že k naplnění kontejneru dojde v kratším čase,
bude odvezen dříve, než je uvedeno v rozpise.
Město Říčany, oddělení technické správy

Městský úřad Říčany hledá
nové pracovníky na následující
pozici:

Vedoucí odboru obecní
živnostenský úřad

Termín podání přihlášek: 7.10.2016 do 10,30 hod.
Termín výběrového řízení: 10.10.2016 od 9,00 hod.
Bližší informace získáte na telefonu:
323 618 222 – Ing. Dana Olivová, vedoucí odboru
obecní živnostenský úřad nebo tel.: 323 618 128 –
Störzerová Zdeňka, personalistka
a na www.ricany.cz/volná pracovní místa

Referent oddělení dopravy
– registr řidičů

Termín podání přihlášek: 11.10.2016 do 14,30 hod.
Termín výběrového řízení: 12.10.2016 od 14,00 hod.
Pracovní smlouva bude uzavřena na dobu určitou.
Bližší informace získáte na telefonu:
323 618 276 – Mgr. Bohumila Kulíšková,
vedoucí odboru správních agend a dopravy
nebo tel.: 323 618 128 – Störzerová Zdeňka,
personalistka a na www.ricany.cz / volná pracovní
místa
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Otázky & odpovědi k referendu,
které občany zajímají!

Rozvojových ploch je ve městě asi patnáct, mezi nimi
i lokalita „Na Vysoké“, kde chce investor postavit až
26 bytových domů. Kvůli kapacitě ČOV je výstavba odložená.

V souvislosti s vyhlášením referenda se mezi veřejností
rozproudila opravdu živá debata, ve které se objevilo
velké množství rozličných otázek, názorů a v některých případech bohužel i zjevných dezinformací. Oslovili jsme tedy radní města se třemi základními okruhy
dotazů (výstavba v Říčanech, právní rámec referenda
a finanční stabilita města), aby nám ty nejdůležitější
aspekty referenda jednoduše vysvětlili.

nutné koaliční shody s partnerem ODS nebyly v minulém
období průchozí některé razantnější kroky pro regulaci
rozvoje. Dnes zjišťujeme, že pokud nechceme stávající
rozvojové plochy vyčerpat do několika let a doplácet (včetně výrazného zadlužení) na nutnou související infrastrukturu, je třeba novou výstavbu ještě více brzdit a plánovat.

S kolika obyvateli počítá současný
územní plán?
Dnešní územní plán počítá s rozvojem Říčan až na úroveň 25 tisíc obyvatel. Číslo však není přesné, protože nelze předpovědět,
jak velké pozemky parcelací vzniknou, kolik pater budou
nové objekty mít či kolik bytů v nich stavebník nakonec
vybuduje. Pravdou je, že dnešní praxe většiny investorů
je vytěžit z pozemku maximum možné kapacity. Malé pozemky, velký počet bytů – to jsou trendy dnešní výstavby
v Říčanech.

Které projekty se kvůli kapacitě ČOV zdržely?
Kapacita ČOV se stala podmínkou jakékoliv výstavby ve
velkých rozvojových plochách, tzv. regulačních plánech
(dnešní pole na okrajích města). Z tohoto důvodu se prozatím odložilo zastavění lokality například Na Vysoké,
mezi Pacovem a Radošovicemi, za Větrníkem či mezi ulicemi Olivova a 5. května. Z důvodu nedostatečné kapacity
kanalizace se též odložila výstavba několika komerčních
staveb – bytových či polyfunkčních domů či obchodních
prostor. Rodinné domy situace kolem ČOV neohrozila,
pouze majitelům znepříjemnila situaci potřebou vybudování dočasné jímky. Protože chceme kapacitu čistírny zvětšit, ale současně tím neumožnit rychlé zastavění
všech zmiňovaných ploch, je třeba najít jinou vhodnou
brzdu. Tou může být například jednoznačná časová etapizace jednotlivých rozvojových ploch. Tedy přesné stanovení, kdy a kde se v daném časovém horizontu bude moci
stavět.

Proč jste to nezměnili?
Mezi roky 2010–2014, kdy jsme převzali přípravu nového územního plánu, bylo nutné zejména zabránit dalšímu
rozšiřování zastavitelných ploch a naplánovat pro město
základní veřejnou a technickou infrastrukturu. I z důvodu

Jaké možnosti má město z hlediska regulace výstavby
mimo územní plán?
Častým důvodem regulace bývá již zmiňovaná nedostatečná kapacita technické infrastruktury (vodovod, kanalizace). Ta v případě Říčan ovšem není záměrem, ale

David MICHALIČKA
radní, manažer projektového řízení
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důsledkem předchozích rozhodnutí. Mezi další nástroje
regulace patří vyjadřování města jako účastníka stavebního řízení, uzavírání služebností (dříve věcných břemen) či
uzavírání plánovacích smluv se stavebníky. Nejsilnějším
nástrojem ovšem zůstává územní plán, protože městská
samospráva (tedy občané sami) má právo rozhodovat
o využití pozemků na svém území.
Znamená snad ANO v referendu konec veškeré výstavby v Říčanech?
V žádném případě! Naopak, město bude vždy podporovat
individuální a drobné stavebníky. S nimi ve svých plánech
počítá a je schopno rozumně zajistit veškerou infrastrukturu, aniž by se to dotklo kvality života stávajících občanů.
V širším centru města je hned několik míst, kam bychom
rádi vrátili život.

Přeplněné školy

Zdeněk HRABA
místostarosta, advokát, vysokoškolský pedagog
Proč rozhodovat o budoucnosti
výstavby ve městě v referendu
a ne jen ve volbách?
Ve volbách by se volič vždy měl rozhodovat podle programu toho kterého politického uskupení. Praxe je však psychologicky i sociologicky mnohem
složitější. Politické uskupení podle výsledků voleb a reálných možností v rámci povolební koalice určité řešení
buď prosadí, nebo neprosadí. Pokud je řešení prosazeno
(například v podobě změny územního plánu regulujícího výstavbu), pak je kdykoli opět změnitelné podle vůle
zvolených politiků. Ti samozřejmě mohou prosadit i řešení, které se nebude obyvatelům líbit, a ti je tak v dalších
volbách znovu nezvolí. Ale řešení, za které byli politici
v dalších volbách potrestáni prohrou, bude platit dále a ve
městě se může třeba i mohutně stavět. S referendem je to
úplně jiné. Pokud je rozhodnutí o omezení výstavby v referendu přijato, takto vyjádřený názor obyvatel je právně
závazný pro zastupitelstvo a další orgány města (radu,
zmocněné úředníky). Lidé tedy přímo rozhodují, jaké řešení si vyberou, a to platí. Žádné koaliční kompromisy,
žádné výmluvy o nepřipravenosti na přijetí řešení. Rozhodnutí v referendu politici a úředníci musí respektovat.
A opět jen občané mohou své rozhodnutí (v referendu)
zase změnit. Referendum dává lidem podstatně větší moc
nad politiky než volby.
Je referendum opravdu právně závazné i pro zastupitele zvolené v letech 2018, 2022 a 2026?
Ano, je. Provádění místního referenda upravuje zákon
č. 22/2004 Sb., o místním referendu. V místním referendu
rozhodují oprávněné osoby formou souhlasu či nesouhlasu o konkrétně položených otázkách, které patří do samostatné působnosti města. Podle ustanovení § 49 zákona
o místním referendu je výsledek referenda jak pro zastupitelstvo, tak pro další orgány města (třeba radu a ty úředníky, které rada zmocnila) právně, nejen politicky, závazný.

Hustá doprava

Nedostatečná kapacita čistírny odpadních vod

Potřeba rozšíření vodovodu a kanalizace
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Informace z radnice
Existují nějaké sankce za porušení výsledku referenda?
Sankce v podobě rozpuštění zastupitelstva města pro případ
nerespektování názoru projeveného v místním referendu
byla ze zákona v roce 2008 vypuštěna. Pokud by nyní město
nepostupovalo v souladu s výsledkem místního referenda, je
náprava možná v souladu s ustanoveními § 123 a §124 zákona o obcích prostřednictvím zásahu dozorového orgánu,
tedy ministerstva vnitra a případného následného rozhodnutí soudu. Zjednodušeně řečeno, pokud nastane rozpor mezi
výsledkem referenda a činností města v samostatné působnosti, vyzve ministerstvo vnitra město ke zjednání nápravy
a tedy ke zrušení výše uvedeného rozhodnutí. Pokud tak
město neučiní, pozastaví ministerstvo vnitra účinnost tohoto
nezákonného aktu města, a když město ani v dodatečné lhůtě
nezjedná nápravu a proti rozhodnutí o pozastavení účinnosti
není podán rozklad, podá ministerstvo vnitra návrh příslušnému soudu na zrušení tohoto aktu města. K aktivizaci ministerstva vnitra k výše uvedenému postupu stačí i podnět
obyvatele, který nerespektování referenda městem zjistil.
Jsou nějaké příklady z jiných obcí, kdy soud zrušil nějaké usnesení či rozhodnutí města, které bylo v rozporu
s výsledky referenda?
Žádné takové rozhodnutí, pokud je mi známo, neexistuje. Zatím všechny obce výsledky místních referend plně
respektují.

Martin Gebauer
zastupitel, předseda finančního
výboru, ekonom, manažer
Jaké hlavní výdaje města souvisí
s novou bytovou výstavbou?
Nejviditelnější jsou komunikace,
chodníky a inženýrské sítě. Můžeme
namítnout, že tyto náklady hradí developer, ale ne vždy tomu
tak je. Méně viditelné, ale o to větší, výdaje město čekají za
výstavbu nových školek, škol a další občanské vybavenosti,
které město musí ze zákona zabezpečit. Tyto investice určitě
nebude schopno samo zvládnout a i „pouhé“ finanční spoluúčasti vyčerpávají městskou pokladnu na desítky let dopředu. Nutné je rovněž zabezpečení rozšíření infrastruktury
(ČOV, páteřní vodovodní a kanalizační sítě), což vyžaduje
další investice, přičemž pak nezbývá na obnovu zastaralých
sítí. V neposlední řadě nová výstavba zhoršuje už tak špatnou
situaci na silnicích. Přesouvá finance do budování nových
komunikací, chodníků a parkovišť místo oprav stávajících,
které je nutné dlouhodobě odkládat (celkové opravy stávajících říčanských komunikací jsou odhadovány v řádu stovek
milionů korun v horizontu 20 let a více).
Je to tedy buď a nebo?
Investice do současných versus budoucích obyvatel?
V podstatě ano. Největší finanční tlak přináší nová plošná výstavba na velkých rozvojových plochách s vysokou
hustotou zástavby. Ta znamená rychlé, skokové navýšení
počtu nových obyvatel s velmi negativními dopady na finanční stabilitu města. Město musí primárně řešit jejich
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nové problémy, což velmi zpomaluje či zastavuje obnovu
města a jde vlastně proti směru zajišťování lepší kvality
života a bydlení stávajících obyvatel.
Je možné se dohodnout s developery na financování
občanské vybavenosti?
Není, a to konstatuji na základě mých více než desetiletých
mezinárodních zkušeností s developmentem. Developeři
se vždy snaží minimalizovat veškeré výdaje přímo nesouvisející s projektem a maximalizovat zisk. Tak je prostý
fakt, těžko se čemukoli divit. Jakkoli se současné vedení
města snaží vystupovat jako velmi sebevědomý hráč a pomocí zásad výstavby, poplatku za připojení na infrastrukturu či vyjednáváním plánovacích smluv získat prostředky
či nepeněžní plnění na opravy stávající infrastruktury, tyto
získané prostředky ani zdaleka nestačí na vše potřebné.
A není zde bohužel legislativa, která by to dokázala vynutit. Představa, že řešením by mohla být dohoda mezi
městem a developery o financování kupříkladu školy je –
vzhledem k problematice, komplexnosti takového projektu a obecné neochotě developerů – naprosto naivní.
Školy nestačí, má se stavět nová. Jaký je aktuální dluh
za školu postavenou v roce 2010?
Škola U Říčanského lesa stála město 430 mil. Kč. Dotace na ni činila 150 mil. Kč, na zbytek si vzalo město úvěr,
který dodnes splácí. Posledních šest let činí tyto platby za
úroky a splátku úvěru průměrně zhruba 40 mil. Kč ročně.
Tyto peníze by se daly mnohem lépe použít na zlepšování
kvality života nás všech.
O kolik noví obyvatelé navýší příjem města? To se nám
opravdu nevyplatí?
Výše příjmů se velmi těžko odhaduje. Mnoho lidí, kteří se
k nám přistěhují, se v Říčanech nepřihlásí. Za ně městská
pokladna neinkasuje nic, služby ale využívají. Za každého
občana trvale přihlášeného dostává město ze státního rozpočtu cca 10 tisíc Kč ročně, malou roli hraje i daň z nemovitosti. Tyto příjmy však v podstatě nestačí pokrýt ani zvýšené
provozní náklady města, nemluvě vůbec o investicích.
Jak omezení výstavby ovlivní hodnotu nemovitostí v Říčanech?
Obecně platí, že cena nemovitosti je nejvíce ovlivněna
atraktivitou místa, v němž se nachází. Tu determinuje kvalita městské infrastruktury (školky, školy, sociální služby),
bezpečnost, dopravní obslužnost, kvalita zeleně a životního prostředí, rekreační aktivity. V našem případě je důležitá i těsná blízkost Prahy. Rostoucí atraktivita znamená
zvýšený zájem o lokalitu a její vyšší cenu. Pokud však
dochází k zahlcení lokality, její atraktivita logicky klesá.
Je tak v zájmu všech stávajících občanů regulovat novou
výstavbu, aby nedošlo nejen ke znehodnocení kvality života, ale i lokality jako takové. Ceny nemovitostí a pozemků
v Říčanech stabilně rostou, i díky tomu, že se městu zatím
daří držet novou plošnou výstavbu na uzdě. To by se ovšem mohlo rychle změnit. Referendum má zajistit dlouhodobě konzistentní přístup města k této problematice.
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Bezpečnost a infrastruktura
Městská policie Říčany
Komenského nám. 1619/3, 251 01 Říčany
e-mail: mestska.policie@ricany.cz

Tel. 323 618 150
Mob. 725 022 765
Městská policie radí a informuje
Z knihy událostí
13. srpna, 06.06
Strážníci přijímají oznámení od dispečera českých drah
ohledně ležícího muže v těsné blízkosti kolejiště. Muž se
nachází nedaleko nástupiště vlakové zastávky Říčany. Po
příjezdu na místo jej strážníci nachází asi tři sta metrů od
nástupiště a zjišťují, že je z něj cítit alkohol a spí. Strážníkům se muže daří probudit a následně je zjištěno, že má
poraněnou levou dolní končetinu v oblasti kolene, kterou
má zaklíněnu v servisní šachtě. Strážníci po rychlém vyhodnocení situace na místo přivolávají všechny složky
integrovaného záchranného systému, jelikož je nutné
zpomalit průjezd vlakových souprav a zraněnému muži
poskytnout první pomoc a vyprostit jej.
27. srpna, 02.47
Operátor kamerového dohlížecího systému si všímá cyklisty, který projíždí Komenského náměstím do ulice Sukova.
Jelikož operátor vzhledem k jiné předchozí události, která
byla s cyklistou řešena, má důvodné podezření, že řídí pod
vlivem alkoholu, je tato informace předána autohlídce strážníků, kteří cyklistu zastavují v ulici Rýdlova. Zde se cyklista
podrobuje orientační dechové zkoušce na přítomnost alkoholu s pozitivním výsledkem, a to ve výši 2,03 promile. Jeho
přestupkovým jednáním se bude nadále zabývat příslušný
správní orgán, kdy cyklistovi hrozí nemalá pokuta.
1. září, 14.50
Drobnou krádež zboží přijíždějí strážníci řešit do obchodu
v prostorách vlakové zastávky Říčany. Strážníci zjišťují, že
pracovnice obchodu se s mužem, který je podezřelý z drobné krádeže, nachází na nástupišti zastávky, a to proto, že
muž chce z místa odjet vlakem. Vlakvedoucí na základě
žádosti ze zastávky neodjíždí a vyčkává na strážníky. Muž
je následně z vlakové soupravy vyveden a jeho přestupkové
jednání je řešeno. Prokázat svou totožnost nemůže, protože
u sebe nemá žádný doklad totožnosti. Je proto předveden
na Policii ČR, kde jej strážníci zanechávají, protože opět
míří do stejného obchodu pro dalšího muže podezřelého též
z drobné krádeže zboží. Ani tento muž u sebe nemá žádný
doklad totožnosti, proto strážníci předvádějí na Policii ČR
i jeho. Po ověření totožnosti u obou mužů je jejich přestupkové jednání vyřešeno uložením pokuty.
2. září, 22.54
Autohlídka strážníků při své kontrolní a hlídkové činnosti
registruje v křižovatce ulic Štefánikova a Rýdlova nedání
přednosti v jízdě, kdy řidič vozidla, který byl povinen přednost dát, projíždí nebezpečnou rychlostí křižovatkou. Řidič vozidla, který měl dostat přednost, je nucen své vozidlo
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zprudka zabrzdit a jen díky jeho rychlé reakci nedošlo k nehodě. Strážníci se okamžitě vydávají za řidičem vozidla, který
nedal přednost v jízdě. Zanedlouho jej zastavují. Z pořízeného kamerového záznamu služebního vozidla strážníků je celé
jednání řidiče zadokumentováno a jeho přestupkové jednání
oznámeno k dořešení příslušnému správnímu orgánu.
3. září, 22.36
Operátor kamerového dohlížecího systému pozoruje probíhající krádež jízdního kola v prostorách vlakové zastávky Říčany, a to v místě stojanů na jízdní kola u vestavby
rondelu. Operátor na místo vysílá všechny dostupné hlídky strážníků a informaci, včetně popisu pachatele a jízdního kola, předává i Policii ČR. Jelikož pachatel krádeže
místo do příjezdu hlídek opustil na odcizeném jízdním
kole, byla provedena kontrola přiléhajících ulic a okolí.
Pachatele krádeže se bohužel nepodařilo nalézt, ale na
místě zůstalo jízdní kolo, na kterém pachatel přijel, a druhé jízdní kolo, které bylo společně s odcizeným uzamčeno.
Obě jízdní kola jsou zajištěna a na jízdním kole pachatele
jsou zajištěny stopy, které jej pomohou dopadnout. Druhé
nezajištěné jízdní kolo je předáno zpět majiteli k dalšímu
užívání. Majitel odcizeného jízdního kola způsobenou
škodu odhadl na částku přesahující pět tisíc korun, proto
byla celá událost předána strážníky Policii ČR k dořešení.
4. září, 13.15
Recepční hotelu, který se nachází v ulici Černokostelecká, přivolává strážníky, jelikož hosté zde způsobili škodu
na vybavení a zařízení pokoje. Šetřením jsou zjištěni dva
muži rakouské národnosti, kteří se poškození měli dopustit. Jelikož vyčíslená škoda přesáhla částku pěti tisíc
korun, je strážníky na místo přivolána Policie ČR pro podezření ze spáchání trestného činu.
12. září, 02.30
Na základě telefonického oznámení obsluhy podniku, který
se nachází v ulici 17. listopadu, prověřují strážníci dvě agresivní osoby, které při vulgární hádce a následné drobné potyčce v provozovně převrhly stůl. Na místě strážníci zjišťují,
že situace se již uklidnila a k žádné škodě nedošlo. Vše je tak
dořešeno poučením osob o vhodnosti chování a možných
důsledků. Strážníci se ale za necelých jedenáct minut do
provozovny opět vracejí, jelikož obsluha hlásí fyzické napadení jiného hosta jednou z agresivních osob, kterou předtím
strážníci řešili. Na místě se nachází již jen napadený host,
který sděluje, že byl fyzicky napaden několika ranami pěstí
do oblasti obličeje, ale nepožaduje lékařské ošetření. Po útoku agresor z provozovny utekl, proto strážníci neprodleně
zahájili prohlídku okolních ulic k jeho zajištění. Toto se zanedlouho daří v ulici Havlíčkova, kdy se agresor schovává pod
zaparkovaným dodávkovým vozidlem. Při spatření strážníků
se pokouší o útěk, avšak marně, zakopává, padá na chodník
a opětovně se schovává pod zaparkovaná vozidla. Na zákonné výzvy strážníků agresor nereaguje, proto dochází ze
strany strážníků k zákroku, kdy při tomto se agresor pokouší
fyzicky napadnout i strážníky. Na toto strážníci reagují použitím donucovacích prostředků, kdy agresor je sveden k zemi
a jsou mu přiložena pouta. Při předvádění na Policii ČR za
účelem zjištění totožnosti klade odpor a to jak fyzický, tak
i svým verbálním projevem. Po předvedení a zjištění agreso-

texty.kuryr@ricany.cz

Bezpečnost a infrastruktura
rovi totožnosti je jeho chování vyřešeno jako přestupek a je
mu uložena strážníky pokuta v maximální možné výši.
13. září, 23.11
Strážníci městské policie jsou požádáni Policií ČR o součinnost při řešení požáru budovy ředitelství Nemocnice
Říčany v ulici Smiřických. Na místě je zjištěno, že se jedná o požár půdy v místnosti archivu. Jelikož se v budově

ředitelství nikdo nenacházel, pacienti nebyli v ohrožení
a nebyla nutná jejich evakuace. Strážníci v místě události
usměrňovali provoz vozidel z důvodu velkého počtu techniky hasičského záchranného sboru, ale i ostatních zasahujících složek integrovaného záchranného systému.
Jindřich Joch
zástupce vedoucího Městské policie Říčany

Co nového u hasičů

dílelo částkou 500 tisíc Kč na nákup chemického kontejneru
pro profesionální hasiče na říčanské stanici. V sobotu 28. 8.
proběhl poslední závod Středočeské ligy v disciplínách TFA
– již třetím rokem v Říčanech před budovou Alfa Tower. Soutěž byla organizována zakládajícími sbory Středočeské ligy
v TFA, SDH Mrač, SDH Senohraby a SDH Říčany. Soutěž
se konala pod záštitou hlavního sponzora Středočeské ligy,
společnosti Dräger, která poskytla věcné ceny pro závodníky.
Vzhledem k vysokým teplotám si všichni závodníci skutečně
sáhli na dno svých sil. Nejlepší závodníci postupují na finále
Dräger ligy, které se koná koncem září v Poděbradech. V sobotu 3. 9. se naše družstvo zúčastnilo Memoriálu Míly Dlabače v Tehovci. V neděli 4. 9. jsme byli požádáni o technickou
pomoc při zajištění Městských slavností na Masarykově náměstí. V sobotu 10. 9. jsme se zúčastnili praktického školení
Za tři roky v Mukařově, kde jsme se zároveň zúčastnili i oslav
85. let od založení SDH Mukařov. Naše členka Nina Šafránek zastupovala náš sbor coby rozhodčí na osmidenním Mistrovství světa v požárním sportu, které se v termínu od 13. 8.
do 21. 8. konalo v Ostravě.
Filip Šilar, jednatel SDH Říčany, www.sdhricany.cz

www.sdhricany.wz.cz

Dobrovolní hasiči na konci léta
Druhá polovina prázdnin a začátek září byly pro dobrovolné hasiče dost náročné. Naše jednotka zasahovala 14. 8. při
požáru pole u Světic. 17. 8. byla povolána k požáru stohu
u Škvorce. 20. 8. jsme drželi zálohu na stanici profesionálních hasičů v Říčanech. 25. 8. jsme byli povoláni k požáru
lesa u hájovny. 31. 8. jsme likvidovali nebezpečný hmyz.
3. 9. jsme byli povoláni rovněž k likvidaci nebezpečného
hmyzu a následně jsme byli povoláni do zálohy na stanici
profesionálních hasičů. 7. a 8. září jsme po celý den zajištovali pohotovost na stanici profesionálních hasičů. 11. 9.
jsme byli povoláni k požáru unimobuňky na Říčanské ulici.
13. 9. jsme byli v nočních hodinách povoláni k požáru do říčanské nemocnice, kde se jednalo o požár půdy na jednom
z objektů. Jednalo se o náročnější zásah, a tak musel být vyhlášen druhý stupeň požárního poplachu. Po zdolání ohně
zde naše jednotka držela dohlídku až do druhého dne odpoledne. 14. 9. jsme tedy jednak v dopoledních hodinách drželi

dohlídku u nemocnice, ale také s naší druhou cisternou zajišťovali zálohu za profesionální hasiče, kteří se účastnili soutěže ve vyprošťování z havarovaných vozidel v Mladé Boleslavi.
A aby toho nebylo málo, tak jsme byli 14. 9. krátce po poledni,
asi hodinu po návratu z nemocnice, povoláni k požáru skladu
oděvů a látek do Verdunské ulice, kde jsme po jeho zdolání
zůstali opět držet dohlídku. Je třeba uvést, že v případě požáru v nemocnici byla předběžná škoda vyčíslena na jeden
milion korun, uchráněné hodnoty na milionů osm. A v případě skladu ve Verdunské ulici byla škoda na textilu a budově
vyčíslena na tři miliony, uchráněné hodnoty na milionů pět.
23. 8. byl pro naši jednotku významný den. Od Hasičského
záchranného sboru jsme převzali vyřazený automobil Avia
v provedení nosič kontejnerů a zároveň i motorový člun
Blesk. Konečně tak máme dopravní automobil pro náš smykový nakladač, díky němuž s ním teď můžeme zasahovat
v širším okolí. Město Říčany se na oplátku finančně spolupo-

Mladí hasiči bodují
27.8. se naše družstvo mladých hasičů vydalo do Křížkového
Újezdce, kde si v ligovém klání vybojovalo 3. místo v mladších žácích. Ještě ten den jsme odjeli na šestidenní soustředění do Krkonoš. Tam nám počasí více než přálo a umožnilo
nám celý týden venkovních tréninků, učení, posilování, střelby ze vzduchovek, pěších túr a dokonce i koupání v bazénu.
Jak nám to bylo prospěšné budeme moci předvést 8.10. při
Závodech požárnické všestrannosti, kam letos pojedou družstva mladších i starších žáků a i náš zástupce dorostenecké
kategorie. Po návratu ze soustředění jsme se ještě se dvěma
družstvy mladších žáků účastnili 3.9. soutěže v Modleticích.
Zde nám sice štěstí tolik nepřálo, ale i tak jsme si udrželi
místo v Dětské hasičské lize. Právě zde probíhalo i vyhlášení
celoroční Dětské hasičské ligy, kde jsme obsadili perfektní
3. místo.
Denisa Korbelová, vedoucí družstva mladých hasičů
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Hortenzie
velkolistá

Hydrangea macrophylla

Foto: Jakub Halaš

Různobarevné hortenzie jsou typické pro venkovské předzahrádky, ale
oblíbené bývají i v moderních zahradách.
Z asi 90 druhů hortenzií jich nejvíc
roste v Asii. Najdeme je také ve východní části Severní Ameriky a v horách Jižní Ameriky.
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Hortenzie velkolistá patří mezi naše
nejčastěji pěstované druhy. Pochází z Japonska, kde roste v horských
lesích ostrova Honšú. Jako okrasná
dřevina tam byla pěstována odedávna. Evropané ji, z tehdy uzavřeného
Japonska, poprvé získali roku 1775.
Hojně se začala pěstovat nejdříve v zá-

padní Evropě, do Čech byla přivezena
na začátku 19. století. Zplanělá dnes
roste na řadě míst po celém světě.
Opadavý, široce větvený keř dorůstá
výšky kolem 2 metrů, v přírodě však
až 4 metry. Dožívá se 20 i více let. Zašpičatělé listy se zubatým okrajem vyrůstají, ze šedavých větévek, vstřícně
proti sobě.
Květenství jsou původně plochá
s bílými kvítky. Plodem je tobolka.
Kvete od poloviny léta na loňských
výhonech. Šlechtěné kultivary mají
kulovitá květenství se sterilními květy
různých barev. Barvu květů lze ovlivnit hodnotou pH půdy. V kyselých
půdách se tak barva stává sytější,
přechází z růžové do modré a z červené do fialové. Bílé hortenzie barvu
nemění. V hodně zásaditých půdách
trpí hortenzie blednutím listů.
Řada z velkého množství kultivarů
je k vidění i v říčanských zahradách.
Obrázky pocházejí z křížení ulic Smiřických a Bezručova. Některým varietám se daří celoročně venku, jiné
jsou náchylnější k promrzání. Ty je
pak vhodné pěstovat v květináči, který přezimuje v chladné místnosti. Na
léto se přenese ven a zapustí do země.
Zajímavostí je japonská specialita vyráběná z fermentovaných listů hortenzie velkolisté. Jmenuje se
Amacha což znamená „sladký čaj“.
Listy obsahují sladidlo phyllodulcin,
který je proti sacharóze více než 400
krát sladší. Čajem se během obřadů
Buddhových narozenin polévají sošky Buddhy, což má připomínat koupel novorozeného dítěte.
Jakub Halaš

texty.kuryr@ricany.cz

Foto: Jakub Halaš
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Den stromů na
Říčanské hájovně
neděle 16. října od 14:00 do 17:00
Oslavte s námi Den stromů na Říčanské hájovně. Letošní téma je: Dřevo
ožívá. Podíváme se na to, jak dlouho
roste strom, jaký význam má dřevo
v lese pro živočichy a jak s ním pracují truhláři.
Čekají vás tematické dílny pro děti
a dospělé, hudba nebo lukostřelba.
Divadlo Buchty a loutky zahraje
představení Skřítek. Opět bude možné nechat si potisknout vlastní trička.
Představí se vám Lesní družiny, které
v letošním školním roce nově zahajují
svůj provoz na ZŠ Světice, ZŠ Tehov
a ZŠ U Lesa.
Dílny pro děti jsou zpoplatněny částkou 50,- Kč. Děti si odnesou vlastnoručně vyrobený a ozdobený dřevěný
přívěšek.
Akci pořádá Ekocentrum Říčany ve
spolupráci s Muzeem Říčany. Den
stromů finančně podpořilo Město
Říčany.

inzerce
DenStrom�2016_spad.indd 1

16.9.2016 9:28:16

KOŽNÍ A LYMFOLOGICKÁ AMBULANCE PRO DOSPĚLÉ A DĚTI
Krátké čekací lhůty, péče hrazená ze zdravotního pojištění a příjem
pacientů i bez doporučení lékaře!
Vyšetření a léčba kožních onemocnění pomocí digitální dermatoskopie
Vyšetření znamének, pih a bradavic
Léčba onemocnění nehtů a vlasů
Léčba oparů a akné
Lymfologická péče, léčba celulitidy a otoků
Kosmetické poradenství, korektivní dermatologie
Ošetření CO2 laserem, peeling pleti, omlazení pomocí mikrojehliček
Ordinační dny: středa a pátek

Stačí se jen objednat! Ordinace Říčany

Kontakt: Nemocnice Říčany (1. patro
ambulantního traktu)
Smiřických 315/26, 251 01 Říčany
Tel.: +420 604 120 223 (každý všední den
mezi 9 a 13 hod.) E-mail: info@dermalink.cz
Ordinační hodiny a další informace na

www.dermalink.cz
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Z historie léčby slovy pamětníka
Jak vzpomínáte na personál ?
Asi jako na ten zmíněný přijímač na
vojně. Kdo nezažil, neví o čem mluvím.
Ale přirovnání k vězení tak nějak odpovídá (z pohledu devítiletého chlapce).
18. října 2016 Olivovna oslaví 120
let od svého založení Aloisem a Luisou Olivových. Rádi bychom vám
proto přiblížili jeden příběh, který
léčebna zažila.
S panem Stanislavem Zemanem
jsme se seznámili vcelku náhodou.
Vysoký sympatický muž u nás zazvonil s prosbou podívat se na místa, kde
se jako dítě léčil. Nedalo mi, abych
mu nepoložil pár otázek .
Pane Zemane, kdy jste v Olivovně pobýval a za jakým účelem?
Pobýval jsem v Olivovně o prázdninách v červenci a srpnu roku 1947.
Důvodem byla skutečnost, že jsem pocházel z rodiny, kde moje matka měla
tuberkulózu, a také proto, že jsem byl
mimořádně hubené dítě, o kterém říkali moji příbuzní „toto dítě nemůže
dlouho žít“. Dnes téměř v 80 letech
a poté, co jsem prožil život nadmíru
„pestrý“ (spíše krutý – jako syn bývalého živnostníka a dítě z rodiny, kde
bratr mé matky utekl v roce 1948 do
USA) jsem přesvědčen, že můj život
stál za to jej žít a jsem vděčen, že jsem
se dočkal toho, že jsem se mohl podívat
do Olivovny po 68 letech živý (s 30kg
nadváhy).
V 15 letech mne otec posadil na vlak
a domů jsem se jako politicky postižené dítě vrátil až za 10 let (ale to už je
zcela jiný a navíc s Olivovnou nesouvisející životní příběh).

Prošli jsme spolu areál i kapli s tělocvičnou, jaké změny jste zaznamenal?
Změny nemohu porovnat, neboť jak
si vzpomínám, jsem tak krásná místa
v té době neviděl.
Mají dle vašeho názoru dětské léčebny místo v naší současné společnosti?
Léčebny nesporně a díky za ně a díky
všem, kteří v nich pracují. Jak jsem
při své návštěvě poznal, atmosféra je
zde úplně jiná, než v době, kdy jsem
tu byl já. Například smích dětí byl
věc nemyslitelná – přímo zakázaná.
Gratuluji Olivovně k této všestranné
proměně.
Děkuji za rozhovor a přeji pevné
zdraví
Josef Boubín

OLIVOVNA VE FAKTECH
1896 – slavnostní otevření
vychovatelny manželů Olivových pro
zanedbané a opuštěné děti
1926 - vychovatelna přeměněna na
ozdravovnu pro zdravotně oslabené
děti z Pražské obce
1943 – přeměněna z ozdravovny na
plicní preventorium pro děti, které se
léčily na TBC
1948 – po ústupu TBC zvolna
přechází na ozdravovnu pro oslabené
děti s nemocemi dýchacích cest
1980 - z ozdravovny přeměněno
na Dětskou respirační léčebnu
nespecifických onemocnění
dýchacích cest
1998 – nová legislativa dala podnět
ke zřízení Olivovy dětské léčebny
o.p.s. – dosud.
Olivova vychovatelna po sto dvaceti
letech s mnoha obměnami, jak ve
způsobu využití, tak i v právní formě,
vydržela dodnes.
V současné době v Olivovně léčíme
nemoci zejména dýchacího ústrojí,
pohybového ústrojí a dětskou
obezitu.
Jiří Bruk, ředitel ODL

Jaký způsob léčby se tehdy aplikoval?
Pokud si dobře vzpomínám, jediný
způsob léčby spočíval v tom, že jsem
musel sníst více, „než jsem ve skutečnosti vážil“. Jídla byla mastná,
nechutná (alespoň dle mého) a musela se sníst za každou cenu (ráno,
v poledne, večer) a to pod bičíkem
sestřiček, které bych spíše přirovnal k poddůstojníkům, které jsem
poznal v tzv. „přijímači“ na vojně
v roce 1957.
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Okrašlovací spolek
v Říčanech
Podzimní sezónu začal Okrašlovací spolek v Říčanech
hned dvěma akcemi – prezentací své činnosti v rámci Týdne mobility na Masarykově náměstí a účastí na
slavnostním otevření aleje ve Zbuzanech. Obě akce se
uskutečnily v neděli 4. září 2016.
Se zbuzanským spolkem, který si vzal obnovu aleje na
starosti, jsme navázali neformální spolupráci již začátkem léta. A jsme rádi, že jsme alespoň trochou pomohli
k rozjezdu aktivit tohoto spolku. Zbuzanská alej je nád-

herná a byla by škoda, kdyby zanikla – tak jako všechny
aleje v krajině. Slavnostní setkání probíhalo u rybníku
Mařánku, který je součástí aleje. Sešlo se na šedesát lidí –
dospělých i dětí. K pohodě přispělo i výborné občerstvení
a hudební produkce.
Na podzim Okrašlovací spolek připraví další prospěšné
akce v Říčanech a těšíme se na setkání se svými příznivci
a spolupracovníky.
Irena Moudrá, jednatelka

Psychoterapie Říčany a Provázky.cz
Psychoterapeutické
centrum,
otevřené vloni na jaře v Olivově
ulici 312, kde své služby poskytují psychologové a profesionální psychoterapeuti, vstupuje do
PSYCHOTERAPIE další sezóny. Nadále zde nalezprovazky.cz nou služby jak lidé, kteří se léčí
s psychiatrickými obtížemi, tak
lidé, kteří se prostě jen trápí, v životě se jim nedaří, tak jak
by chtěli, potýkají se s partnerskými nebo rodinnými vztahy, se strachem, úzkostí, vyčerpáním, nechutí, necítí se
být sami sebou, tuší, že by mohlo být líp, ale nevědí, jak to
udělat. Pro ně je zde k dispozici účinná pomoc a podpora.
Objednací doba na individuální terapii je cca 14 dnů, mírně
se liší se u různých kolegů. Zahajují také nové běhy skupinových terapií, jejich termíny najdete na webu.
V rámci širší podpory duševního zdraví jsou připraveny
také workshopy pro veřejnost, interaktivní, praktické,
vedené zkušenou lektorkou. Témata vycházejí z naléhavých lidských zkušeností a potřeb:
„Zklamání, vina a smíření - jak na ně?“ S účastníky během workshopu zpracujeme otázku, jaký vliv na duševní
život člověka má prožívaná křivda a zklamání nebo pocity

viny a výčitky a jak je možné se s nimi vypořádat. Lze se od
jejich negativního vlivu osvobodit? A jak?
„Labyrintem srdce“ Workshop určený zejména lidem na
prahu dospělosti (cca 18 - 23let), kteří by chtěli získat větší sebejistotu a sebevědomí, lépe se poznat a získat větší
jistotu také v komunikaci s druhými. Bezpečné prostředí
v malé skupině, diskuse i zážitkové aktivity povedou k sebepoznání a podpoří sebevědomí i komunikační dovednosti účastníků.
„Jak najít klid a dobít energii - psychohygiena pro každý
den“ Téma, které se těšilo zájmu už v loňském roce, tentokrát bude mít podobu přátelského sobotního setkání,
plného relaxačních i aktivizačních technik.
Informace najdete na www.provazky.cz nebo na centrálním webu www.psychoterapie-ricany.cz
Přejeme vám pokojné zahájení školního roku, čerstvý
dech a čerstvou mysl, vůni, barvy, melodie, ať se vaše záležitosti ubírají k (nečekaně) dobrým koncům. A kdyby
přece jen něco, víte, kde nás hledat.
Anna Klimešová
psycholog, psychoterapeut, lektor
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O zdravotní péči v domácím prostředí
je stále větší zájem

Od září letošního roku začala říčanská nemocnice
provozovat službu domácí zdravotní péče. Pacientům se díky službě zkracuje pobyt ve zdravotnických
zařízeních a přispívá ke zlepšení jejich psychického
stavu.Domácí péče je navíc plně hrazena ze zdravotního pojištění klienta.Pro koho je péče v domácím
prostředí určena a jaké výkony hradí zdravotní pojišťovna, nám sdělila projekt manažerka Mgr. Vladimíra Dostálová.
Domácí péče funguje zatím měsíc, jak se provoz rozběhl?
Začátek provozu proběhl hladce. Přispěla k tomu naše
připravenost. Přes prázdniny jsme měli dost času zajistit
veškeré potřebné materiální vybavení a formality.
Kolik již máte zájemců a kteří pacienti mají o službu
největší zájem?
V současnosti odpovídá počet zájemců délce provozu naší
služby. Předpokládáme ale, že během krátkého období dojde k jejich nárůstu. Našimi klienty jsou vesměs senioři,
u kterých zajišťujeme ošetřovatelskou péči v jejich domácím prostředí. Pacienti díky tomu nemusí tak často osobně docházet k lékaři, což je vzhledem k jejich zdravotnímu
stavu velká výhoda.

Non-stop telefonní linka 727 917 946

léčba ● ošetření ● podpora

• Službu poskytujeme zdarma 24 hodin denně / 7 dní
v týdnu
• Určeno klientům všech věkových skupin na území 		
Praha - východ
• Non-stop telefonní linka 727 917 946

Jaké služby v rámci domácí péče nabízíte?
Služba je určena klientům všech věkových skupin. Nabízíme odborné zdravotní ošetření, profesionální ošetřovatelskou službu, odbornou pomoc pečujícím rodinám,
zprostředkování kompenzačních pomůcek i sociální poradenství. Máme non-stop telefonní linku a garantujeme
převzetí klienta do 24 hodin.
Jaké konkrétní výkony pacientům poskytujete?
Klientům měříme fyziologické hodnoty, hodnoty glykémie, trénujeme nácvik aplikace inzulínu. Na základě indikace lékaře nabízíme rehabilitaci k nácviku soběstačnosti,
provádíme převazy lokálních a nehojících se ran. Jsme
schopni zajistit péči o močové katétry, stomie, samozřejmostí je aplikace infúzí a další léčebné terapie. Pečujeme
i o pacienty s onkologickým ošetřením, pomáháme i klientům v terminálním stádiu nemocí. Zdravotní sestry,
které pečují o klienty, jsou registrované, erudované sestry
s dlouholetou praxí.

Určeno klientům všech věkových skupin

ODBORNÁ ZDRAVOTNÍ PÉČE V DOMÁCÍM
PROSTŘEDÍ KLIENTA

w w w.nemocnice -r

Službu poskytujeme ZDARMA
24 hodin denně / 7 dní v týdnu

Nemocnice Říčany a.s.

nou výhodou je provázanost domácí péče s říčanskou
nemocnicí. Domácí péče je navíc plně hrazena ze zdravotního pojištění klienta.

ODBORNÁ ZDRAVOTNÍ PÉČE
V DOMÁCÍM PROSTŘEDÍ KLIENTA

Nemocnice Říčany
DOMÁCÍ PÉČE & SOCIÁLNÍ SLUŽBY

inzerce
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Jak si pacienti novou službu pochvalují?
Maximálně se snažíme vyjít vstříc jejich požadavkům.
Zdravotní sestry si s nimi domlouvají přesný čas návštěvy
tak, abychom co nejméně narušili jejich denní rytmus. Zároveň ale nabízíme tu nejvyšší kvalitu.
V čem je především služba domácí péče užitečná?
Klientům se zkracuje pobyt ve zdravotnických zařízeních
lůžkového typu, péče přispívá i ke zlepšení jejich psychického stavu a snižuje se četnost návštěv u lékaře. Nespor-
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Jak jsou s domácí péči spokojeni
samotní klienti?
„Se službou domácí péče jsem stoprocentně
spokojená. Moje zdravotní sestřička je milá, vstřícná
a pečlivá. Po jejích návštěvách se mi rána, kterou
mi ošetřuje, začala krásně hojit. Líbí se mi, že mohu
zůstat doma a nečekám v nemocnici na ošetření,
což mi dělá dobře i po psychické stránce. Službu
mi nabídli při ošetření na chirurgické ambulanci
a bez váhání jsem ji přijala. Rozhodně bych ji využila
i příště,“ podělila se o svoje zkušenosti paní Marie
Pokorná, věk 87 let.

„Pacienti nejsou díky domácí péči stresování
cizím prostředím a odloučením od rodiny,“
říká praktická lékařka a internistka
MUDr. Lenka Cimprichová
Proč službu domácí péče doporučujete?
Právě kvůli jejímu hlavnímu konceptu, který vychází
z koncepce ošetřovatelství a z koncepcí souvisejících
oborů. Péče je zaměřená především na udržení a podporu zdraví, navrácení zdraví a rozvoj soběstačnosti.
V některých případech i na zmírňování utrpení nevyléčitelně nemocných lidí a jejich klidného odchodu ze
života. Domácí péče se poskytuje pacientům v jejich
vlastním sociálním prostředí a její největší výhodou je
právě fakt, že nejsou stresováni z cizího prostředí, často až intimní blízkosti cizích lidí, odloučení od rodiny
a narušení každodenních rituálů. Pobyt doma je příjemnější, pacienti se rychleji uzdravují a stále zůstávají
v kontaktu s rodinou.

je vnímána jako běžná každodenní péče jedince i rodiny
o zdraví. Tato forma péče je aplikovaná všude tam, kde
není dostatek profesionálních pracovníků nebo uvnitř
rodiny se silnými tradičními vazbami. S našimi představami domácí péče koresponduje péče poskytovaná třeba
v USA, Austrálii a Japonsku, kde funguje jako domácí
hospitalizace. V některých případech ale zabíhá do extrému, kdy se z vlastního domova stává jednotka intenzivní
péče. Mnohé státy pak reprezentují pod pojmem domácí
péče nám dobře známý systém pečovatelské služby doplněný o různý rozsah a kvalitu služeb. Jde například o Holandsko, Švýcarsko nebo Francii. Péči tu poskytují zejména dobrovolníci.

Pro které pacienty se služba hodí?
Těch je celá řada. Tzv. domácí hospitalizace je například
velmi vhodná pro pacienty právě propouštěné z nemocnice. Psychická pohoda urychluje doléčení po úrazech,
operacích, léčbě srdečních nebo nervových chorob. Ale
také pro dlouhodobě a chronicky nemocné, kteří nepotřebují zůstávat v nemocnici, ale přitom jejich zdravotní
stav potřebuje dlouhodobou a pravidelnou péči kvalifikované zdravotní sestry. Příkladem jsou pacienti s nehojícími se proleženinami, pacienti po mozkových příhodách, lidé odkázáni na dlouhodobou terapii injekcemi,
diabetici, hůře pohybliví či imobilní klienti.
Jak je to s domácí péčí v zahraničí?
Domácí péče je známá téměř po celém světě. V každé zemi
má však jinou podobu. V některých státech Afriky a Asie
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Pro seniory

SENIORCENTRUM ŘÍČANY
Nastávají první podzimní dny… A s nimi
se opět „rozjely“ naše pravidelné akce.
Po návštěvě výstav Země Živitelka a Zahrada Čech jsme navštívili kulturní
a přírodní památky jižní Moravy v oblasti Znojma (Nový Šaldorf). Na co můžete těšit v říjnu?
Začneme, tak jako již tradičně, oslavou Mezinárodního

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 dostavit dle aktuálního programu. Seniorcentrum Říčany je
registrovaným poskytovatelem sociálních služeb.

Pravidelné akce:
Cvičení na židlích – každé úterý v DPS Senior od 15.30
do 16.30 hodin.
Zdravotní jógová cvičení – v DPS Senior každé úterý
a čtvrtek 18.00 – 20.00 hodin.
Pěvecký kroužek – kroužek se schází vždy první a třetí
středu v měsíci od 14:00 hodin v jídelně DPS Senior.
Povídání o historii – každou druhou středu od 16:00
hodin ve společenské místnosti DPS Senior.

dne seniorů. Tento svátek připadá každoročně na prvního
října. Zastavte se proto na chvilku, vzpomeňme na svoje
blízké a udělejme radost rodičům, babičkám a dědečkům.
Přijďte i vy oslavit s námi tento svátek na setkání s hudbou
do Kulturního centra Labuť, těšíme se na setkání s vámi.
Irena Moudrá
předsedkyně správní rady

n 14. října, pátek – Zahájení počítačového kurzu pro seniory – pokročilí
Místo: Říčany – učebna v ul. E. Beneše čp. 375. Lektor Mgr.
Jiří Maček. Kurz bude probíhat každý pátek od 16:15h. Celkem proběhne 5 lekcí (1 lekce = 2 hodiny). K dispozici je plně
vybavená učebna. Příspěvek účastníků: 690,- Kč. Přihlášení
do konce září.
n 19. října, středa – Don Juan (divadelní představení)
Místo: Praha – Divadlo pod Palmovkou. Začátek 11:00 h.
Dopravu si zajišťují senioři sami. Cena: 100,- Kč.
n 20. října, čtvrtek – Kavárnička
Místo: DPS Senior – jídelna. Začátek: 15:00h. Příjemné posezení a popovídání při kávě nebo čaji. Všichni jste srdečně
vítáni. Vstup zdarma.
Kontakt (informace a přihlášky):
Irena Moudrá, tel.: 732 383 424, e-mail: seniorcentrumricany@centrum.cz, kontaktní místo: DPS Senior, Komenského nám. 1850, Říčany.
Návštěvní den (ostatní dny a hodiny dle domluvy):
čtvrtek 20. října 2016 od 10:30 – 12:00 h.

Akce:

                                                         

                                                         

n 3. října, pondělí – Setkání s hudbou
Místo: Kulturní centrum Říčany. Začátek: 14:00h. Akce se
koná u příležitosti oslav Mezinárodního dne seniorů Tentokrát se můžete těšit na Club Praha s kapelníkem Josefem
Šramem. Na programu bude také „Překvapení pod plachetkou“ – tombola. Vstup zdarma, přijďte se pobavit a strávit
příjemné odpoledne plné hudby.
n 6. – 7. října – Rekondiční pobyt (Jilemnicko)
Dvoudenní autobusový zájezd do západního podhůří Krkonoš. Předpokládaný program rekondice: ubytování v hotelu
Vyhlídka v Jilemnici, návštěva plaveckého bazénu (případně
i sauny), prohlídka kulturních památek (např. zámek Benátky n. Jizerou, zámek Horní Branná, Braunův Betlém u Hřibojed apod.). Příspěvek účastníků: 950,- Kč (cena zahrnuje
dopravu, ubytování se snídaní, pojištění, vstupné do historických objektů). Místa odjezdu: 7:30h aut. zastávka Masarykovo nám. (u Labužníka), 7:35h aut. zastávka Sukova, 7:40h
aut. zastávka K Žel. stanici, 7:45h aut. zastávka Rychta.
n 12. října, středa – Povídání o historii – Česko, kde se
budete bát
Místo: DPS Senior – společenská místnost. Začátek: 16:00 h.
Vstup zdarma. Na setkání se těší Jiřina Kutláková.
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Stacionář Olga Říčany a odlehčovací pobyty

Zdravím pravidelné čtenáře a zájemce o pobyty v Denním
stacionáři Olga v Říčanech a zároveň o nabízenou službu odlehčovací.
I druhý prázdninový termín odlehčovací služby proběhl
úspěšně, kapacita byla plně využita, dočasní obyvatelé
této krásné budovy byli opět spokojeni a hlásí se i na další podzimní pobyty. Ty bych tímto ráda připomněla, a to
především pro nové zájemce, k dispozici je ještě několik
volných míst v těchto dnech:
24. 10. – 6. 11. 2016 a 28. 11. – 11. 12. 2016

Rodiny a osoby blízké si měly příležitost odpočinout
a podle svých představ využít volný čas k péči o sebe, tak
aby načerpaly nové síly a mohly se znovu plně věnovat
péči o své nejbližší.
Tým pracovníků stacionáře posílený brigádníky z řad
studentů, pracovníků v sociálních službách a dalších
dobrovolníků se těší na všechny nové tváře i stálé klienty,
které se budeme snažit zapojit do jednotlivých programů sociálně terapeutických, výchovných, vzdělávacích
i aktivizačních podle individuálních požadavků každého
jednotlivce.
Poděkování patří firmě Scolarest a jejímu manažerovi,
panu Hladílkovi, za dlouhodobou, bezchybnou a kvalitní
dodávku stravy pro všechny účastníky odlehčovací služby.
Ještě připomínám, že sociální služby v Denním stacionáři Olga mohou využít osoby žijící na území města Říčany
a v ostatních 52 obcích spadajících do správního obvodu
města Říčany, podmínkou není trvalý pobyt a také, že stacionář poskytuje sociální služby lidem s různým stupněm
zdravotního omezení, kteří jsou závislí na péči jiné osoby,
nejčastěji osoby blízké.
Bližší informace: Pavla Romanová vedoucí Stacionáře
Olga, tel. 733 340 028

Centrum Na Fialce rozšiřuje nabídku aktivit
pro seniory
V říjnu zahájíme již čtvrtý ročník Celoživotního vzdělávání - cyklus osmi dvouhodinových přednášek ve třech
oborech. Pravidelně tyto přednášky navštěvuje kolem
150 „studentů“, noví zájemci jsou srdečně vítáni.
Pokračovat bude úspěšný cyklus Dobrodružství historie,
který přednáší Jiří Sommer. První přednáška „Příběh zimního krále“ nás vrátí do 17. století.
Dalším oborem bude cyklus Mistři světového umění přednášený Janou Jebavou (česká výtvarnice, kunsthistorička
a odborná lektorka). Třetí cyklus Dobrodružství cestování, bude obsahovat zajímavé přednášky cestovatelů
o exotických místech naší planety. Navštívíme Indonésii,
Antarktidu, Aljašku, Island či Kubu a Patagonii.
Fialka organizuje již třetím rokem jazykové kurzy pro seniory v dopoledních hodinách za zvýhodněné ceny. Výuku
anglického jazyka letos rozšíříme i o německý jazyk.
Zálibu v malování si mohou senioři rozvíjet v dopoledním
kurzu Kresba a malba pro dospělé. Není to jen o malování,
ale o atmosféře, setkávání lidí stejných zájmů a zábavě.
V letošním roce jsme připravili novinku - kurz Moderních
technologií pro seniory. Lektor Vojta Filčev vysvětluje:
“Ve světě digitálních technologií běží čas o mnoho rych-

leji, vývojáři na nás chrlí nové termíny jako je 4K, 3D,
na internetu vznikají nové sociální sítě, komunikace se
zrychluje. Pojďme se ale na chvíli zastavit a krok po kroku
projít cestu moderních technologií. Tu a tam se zastavíme
a prohlédneme si některá zařízení, naučíme se pracovat
s chytrým mobilním telefonem i s počítačem”.
V neposlední řadě myslíme i na sportovní vyžití - Na Fialce si mohou senioři zacvičit zdravotní jógu, SM zdravá
záda, Pilátes, Aqua aerobic či si zahrát badminton.
Další informace najdete na webových stránkách
www.nafialce.cz
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Pro děti a rodiče

Vzpomínky z léta – příměstský tábor s Cestou integrace
„STROJ ČASU aneb ztracený poklad pánů z Říčan“
hledání zapojili 33 dětí, jsme prozkoumali centrum města
Říčan, navštívili zříceninu hradu Hláska a u řeky Sázavy
opekli buřtíky, dále zjišťovali informace v Kouřimi a v Kutné Hoře a nakonec našli zakopaný poklad v Říčanském lese,
sedm zámků a je to! Poklad nalezen. Děti zažily nejenom
stavbu hradu, když kostku po kostce vznikala velká věž, ale
i funkce pradlenek a pasáčků dobytka, rytířů a královské
družiny, soutěžily v mrštnosti, rychlosti a chytrosti a také se
snad něco málo dozvěděly, v jakém krásném a historickém
městě to žijeme. Díky finanční podpoře Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR jsme do tábora zapojili i děti
ze sociálně a ekonomicky znevýhodněných rodin.

Ondřej, kluk ze 4. třídy z Říčan, vyhrabal na půdě podivný
stroj a děda mu řekl, že by to mohl být stroj času a taky, že
Ondra má modrou krev, protože jeho dávný a dávný příbuzný byl… Ondřej, pán z Říčan. Takže kluci a holky, účastníci tábora, po celou dobu sbírali v minulosti indicie a klíče
k onomu tajuplnému pokladu, protože husitům rozhodně
do rukou nepadl  Kód, přenos do minulosti – jedné z významných epizod Říčanského hradu a … blížíme se pomalu k pokladu. Během dvou turnusů, kdy jsme do velkého

Bezplatná Občanská poradna
Říčany

Všem osobám v nepříznivé životní situaci poskytujeme
bezplatnou pomoc zahrnující odborné sociální a právní
poradenství. Jedná se především o oblasti zahrnující dluhy a finance, rodinu, majetkoprávní záležitosti, dědictví,
pracovněprávní záležitosti a sociální oblast. Mezi další
naše oblasti patří i sociální a právní poradenství pro oběti
trestných činů a domácího násilí. Obětem trestných činů,
svědkům, pozůstalým či blízkým osobám poskytujeme
pomoc na základě jejich potřeb v případech konkrétní
trestné činnosti. Pomáháme poškozeným v uplatnění
jejich práv, například při zastupování zmocněncem, při
řešení náhrady škody a získání peněžité pomoci. Osobám
ohroženým domácím násilím a jeho obětem poskytneme
pomoc a podporu k zvládnutí ohrožující situace, např. využitím vykázání, uplatněním osobní a teritoriální ochrany,
podáním trestního oznámení, jiných návrhů apod. Ročně
se v Říčanech věnujeme až 300 klientům. Další pracoviště
máme v Mnichovicích a Benešově.
Najdete nás na Masarykově náměstí 6/17, Říčany (blízká
budova vpravo od vchodu do kostela) vždy v:
Pondělí

9:00 – 12:00, 13:00 – 17:00

Středa

9:00 – 12:00, 13:00 – 17:00

Čtvrtek

13:00 – 17:00 (pouze na objednání)

Kontakt: www.cestaintegrace.cz
Objednání: tel. 312 315 284, 774 780 107
email: poradnaricany@cestaintegrace.cz, poradnaobetem@cestaintegrace.cz
Poradnu můžeme v Říčanech provozovat i díky finančnímu příspěvku od města Říčany, Ministerstva spravedlnosti ČR a Středočeského kraje. Všem děkujeme.
Markéta Hubínková, Petra Nyklová
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Pro děti a rodiče

Strašínské loučení s létem
V sobotu 10. září ožilo strašínské hřiště zástupy dětí, které
se přišly rozloučit s létem prostřednictvím sportovních
her ve stylu antických olympiád . Děti střílely z luku, hrály bowling, házely kládou , míčky srážely hlavy římských
vojáků, lovily ryby v bazénu, zdolávaly na dřevěných šlapkách bažinu, učily se chodit po provaze a luštily hlavolamy
v kouzelné chýši. U výtvarného stolečku se děti zabývaly
výrobou koupelové soli s vonnými silicemi.
Přijelo i loutkové divadélko a večer koncertovala hardrocková skupina Derelict. O zábavu dětí se starala skupina Římanek a antických bohyň. Přišel dokonce i římský
senátor, Obelix, Caesar a tři Kleopatry  .
Bylo nádherné počasí, díky kterému jsme vydrželi hodovat a veselit se dlouho do noci. Garantem akce byl strašínský osadní výbor, bez jehož podpory by se akce nemohla
uskutečnit. Děkujeme všem dětským i dospělým účastníkům za skvělou atmosféru, děkujeme všem milým spo-

lupracovníkům za pomoc a těšíme se na další společnou
akci. Mikulášská nadílka se blíží ! 

Mraveniště – Hudebniště – Mateřské
centrum - Indiáni
Teplé dny skončily
a všichni se již naplno
mohou věnovat svým
zájmům a zálibám.
Letos jsme opět rozšířili hudební obory. Aktuálně vyučujeme: klavír, flétnu,
basu, kytaru, bicí a zpěv. Pro ty, kteří ještě přemýšlíte,
neváhejte a přihlašte se, volných míst ubývá. Podrobnosti
najdete na webu: www.mraveniste.info/hudebniste/.
V Mateřském centru nabízíme pro děti od 2 let tzv. Mravenčí školičku. Jedná se dopolední pobyty v našem centru, při kterých se děti pomalu učí první říkanky, básničky,
tanečky, společné dětské hry, zvykají si trávit čas mimo rodinu a v kolektivu vrstevníků. Jedná se takovou přípravku
na vstup do mateřské školy.
Přihlásit své dítě nebo sebe můžete ještě i do keramických
kroužků. Ti zájemci, kteří během pracovního týdne nemají mnoho volného času, mohou využít keramické dílny
pro veřejnost, které otevíráme pravidelně každých 14 dní
v sobotu dopoledne. Zde se můžete plně realizovat pod ve-

dením zkušené lektorky. Termíny naleznete na webových
stránkách www.mraveniste.info.
Na závěr jedna vzpomínka. Třetí sobotu v září jsme pořádali
již 22.ročník pochodu Indiánské loučení s létem. I přes avízované deštivé počasí se nakonec našlo téměř 200 odvážlivců,
kteří se vody nebojí a přišli zakončit na Jureček letní sezónu. Pochod proběhl nakonec báječně! Sice chvilku vydatně
pršelo, ale jinak to byl skvělý den. Sluší se poděkovat našim
dlouholetým skvělým partnerům a kamarádům za spolupráci a pomoc. Děkujeme! Letos to byli: Restaurace a koupaliště
Jureček a manželé Ježkovi, Jan Puczek, Liga lesní moudrosti
– kmen Bobrů, Sbor dobrovolných hasičů Říčany, Muzeum
a Ekocentrum Říčany, Základní organizace českého svazu
včelařů Říčany a mnoho dalších dobrovolníků. Celá akce byla
finančně podpořena z dotačního programu města Říčany –
děkujeme! Léto jsme důstojně zakončili a až do pozdního
večera jsme se loučili při skvělém hudebním programu říčanské skupiny Pro-Vás, které také velmi děkujeme za příjemnou
atmosféru. A podzim může začít!
Hana Špačková, koordinátor Mraveniště
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Koncert pro všechny školáky

LAKe MALAwi
The DRoPS

&

23. ŘíjnA 2016 V 17 hoDin

KULTURní cenTRUM LAbUť ŘíčAny
Říčanští školáci
a studenti
VSTUP ZDARMA
ostatní – 190 Kč
v pŘedprodeji
(kc labuť),
200 kč na místě

w w w. r i c a n y. c z

Ze
Proživota
děti aškol(ek)
rodiče

PODZIMNÍ

Novinky
v Kolovrátku

V PRAMÍNKU

8.10.

NEDĚLE

Zveme vás na víkend workshopů, kde se rodiče i děti mohou 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.smetankova@lesniklubpraminek.cz.
SOBOTA

Tento školní rok se ve školce Kolovrátek snížila věková hranice našich
dětí. Přicházejí si k nám hrát dětičky
již od 18 měsíců věku. Proto jsme také
upravili celý koncept jedné třídy, aby
vyhovoval právě našim nejmenším.
Snažíme se děti zábavnou formou
učit barvy, povídáme si o zvířátkách
a nejdůležitější součást našeho programu je pohyb a básničky s hudbou.
Novinkou v Kolovrátku je hodinové
hlídání dětí. Maminkám, které si

9.10.

RODINNÝ CIRKUS

DRAMATIZACE PŘÍBĚHU

PRÁCE S VLNOU

LAPAČE SNŮ
A BETONOVÝ KVĚTINÁČEK

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 různých
akrobatických technik dětí s rodiči.

vede Jana Šilarová, určeno pro dospělé. Jana
vás uvede do zpracování ovčí vlny v domácích
podmínkách, povíme si o praní, ukážeme
si česání a přípravu na další práci. Plstění
můžeme otevřít výrobou jednoduchých šňůrek
a náramků, dále vyrobíme podzimní postavičky
nebo spirály na ozdoby, náušnice, šperky,
přívěsky.

o Dračí perle vede Petra Jančová, 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.

výtvarnou dílnu povede Veronika Třebická, určeno pro rodiče
i děti. Den strávený rozjímavým tkaním kruhových zdobených
pavučin, které ochrání vaše sny, a rozličných mobilů a
přírodních girland pro děti, pro podporu vzdušného elementu.
Uzemníme se jednoduchou tvorbou betonových misek,
květináčků a ptačích pítek nejrůznějších tvarů, rozměrů i reliéfů.

AKCE JE PODPOŘENA MĚSTEM ŘÍČANY.

potřebují například nakoupit, nebo
zajít k lékaři či kadeřnici, nabízíme
hlídání za 80 Kč na hodinu. Děti
u nás tráví čas v kolektivu se svými
vrstevníky a mají možnost poznávat
spoustu nového. V naší školce stále
přijímáme nové kamarády a kamarádky.
Kontakt: tel. 605 555 009
www.skolka-kolovratek.cz
fb: školka Kolovrátek

CENA: 450 KČ/DOSPĚLÝ, 150 KČ/DÍTĚ

MŠ Srdíčko
přijme na zástup

kvalifikovanou
učitelku MŠ
a to na plný úvazek.
Více informací na tel. čísle :
739 666 423
a 601 574 041.
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Plujte s námi za poznáním!
Plujte s námi za poznáním!
Plujte s námi za poznáním!

ANGLICKÉ
ANGLICKÉ DIVADLO
DIVADLO V
V NEMU
NEMU
ANGLICKÉ
DIVADLO V NEMU
Mateřská škola a Základní škola NEMO
Mateřská škola a Základní škola NEMO
zve všechny rodiče a děti, které zajímá výuka anglického jazyka,
zve všechnyMateřská
rodiče a škola
děti, které
zajímá
výuka
anglického jazyka,
a Základní
škola
NEMO
na divadelní představení v angličtině:
divadelní
představení
v angličtině:
zve všechnynarodiče
a děti,
které zajímá
výuka anglického jazyka,
na divadelní představení v angličtině:

Jackie
Jackie and
and The
The Giant
Giant
Jackie
and22.10.
The
Giant
Kdy? V sobotu
od 10:30
hod.

Po divadle bude následovat prohlídka mateřské a základní školy
Po divadle bude následovat prohlídka mateřské a základní školy
NEMO, seznámení s výukovými materiály Cambridge University
s výukovými
materiály
Cambridge
University
Poa NEMO,
divadleseznámení
budecentrem
následovat
mateřské
a základní
zkouškovým
pro prohlídka
Young Learners,
seznámení
s učiteliškoly
z MŠ
a NEMO,
zkouškovým
centrem
pro Youngmateriály
Learners,Cambridge
seznámení sUniversity
učiteli z MŠ
seznámení
s
výukovými
a ZŠ NEMO, malé občerstvení pro všechny.
a ZŠ
NEMO,pro
malé
občerstvení
všechny.s učiteli z MŠ
a zkouškovým
centrem
Young
Learners,pro
seznámení
a ZŠ NEMO, malé občerstvení pro všechny.

inzerce

Kdy? V sobotu 22.10. od 10:30 hod.
Kde? V MŠ
NEMO
Nad Bahnivkou
140, 251
Říčany
Kdy?
V sobotu
22.10. od 10:30
hod.01
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NEMO
Nad Bahnivkou
140, 251
01 Říčany
Kde? V MŠ NEMO Nad Bahnivkou 140, 251 01 Říčany
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Ze života škol(ek)

Září a říjen v Sofii
Ohlédnutí za uplynulým měsícem začneme Posvícením a posvícenskou hostinou. Ti z vás, kteří na Posvícení dorazili, tak si užili nejen krásné počasí, ale také
několik hodin hostiny s výbornými domácími moučníky a hudbou. Ukázalo se, že mezi rodiči bychom dali
dohromady i kapelu o několika kytarách, klavírech či
flétnách. Na hostině jsme tento rok poprvé překročili
hranici 50 hus, respektive 100 porcí husích stehen. Pro
ty, co masu příliš neholdují, byl k dispozici místo husy
výborný tempeh.
Všichni si tento rok užili zvaní a roznášení koláčů – zváčů
po městě. Na radnici jsme se podívali dokonce na zasedá-

ní Rady města, na náměstí děti udělaly radost spoustě lidem a samy si udělaly velkou radost zpíváním při zdobení
kostela Sv. Petra a Pavla. S učiteli a několika maminkami
nazkoušeli dvě části Truvérské mše, kterou si zazpívali
také na Posvícení.
Posvícení mělo tento rok také linku dobročinnou. Díky
aukci prací dětí z mateřské školy a příspěvku za domácí
moučníky od našich rodičů jsme během neděle vybrali téměř 6.000 Kč, které budou použity na financování nákupu stromů v Říčanech. Stromy budeme vybírat společně
s odborem městské zeleně z archivu památných stromů
Dendrologické zahrady.
V mateřské škole se již naplno rozběhl běžný program,
včetně kroužků a přípravy našich předškoláků. Začaly také
pravidelné páteční herny pro maminky s dětmi do tří let.
Ve škole se v říjnu chystáme na první akci České filharmonie v rámci programu Čtyři živly. Nebude to v říjnu jediná
hudební akce, chystáme se na komentovaný koncert FOK
Má vlast a také do divadla Minor.
Za MŠ a ZŠ Sofie
Patrik Matlák, ředitel

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 začíná již 5.10. 2016.
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přehledně uspořádaly na „pergameny“ dokumentující jejich
snažení a zjištěné skutečnosti. Tyto listiny a své výrobky (či
secvičené vystoupení) pak odpoledne týmy předávaly přímo
Karlovi IV. při jeho slavnostní korunovaci (v prostorách
Říčanského hradu).
Trochu jiné úkoly měla skupina reportérů. Tato skupinka
se během celého projektového dne pohybovala mezi
jednotlivými týmy a dokumentovala průběh celého
projektového dne.
Myslíme si, že během dne si opravdu každý přišel na své
– koho příliš nebavilo hledat a zjišťovat informace, ten jistě
našel své uplatnění při tvorbě praktického výstupu. Pravdou
je, že při slavnostní korunovaci a předávání „darů císaři“,
jsme se všichni jako mávnutím kouzelného proutku na
císařský dvůr opravdu alespoň na chvilku přenesli.
Reportéři z I. ZŠ Říčany

Projektový den

nová výmalba interiéru
hlavní budovy

14. 6. 2016 proběhl na druhém stupni naší školy projektový
den na téma KAREL IV.
Již několik dní před ním se všichni žáci naší školy zapsali
podle svých zájmů do některé z těchto pracovních skupin
- stavitelé, mincíři a pregéři, zlatníci, tanečníci, návrháři,
kuchaři, fraucimor, potomci, alchymisté, kronikáři,
genealogové a reportéři.
Každá skupina měla během dopoledne za úkol zjistit co
nejvíce informací týkajících se jejich oboru v době Karla IV
a vytvořit také praktický výstup – „dar císaři“ (korunovační
klenoty, mince, tanec, sladký i slaný pokrm, modely ženských
i mužských šatů, model Karlštejna, rodokmen císaře,
portréty manželek a potomků Karla IV). Své poznatky skupiny
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA u ŘÍČANSKÉHO LESA
První školní den
První školní den se opravdu vydařil. Měli jsme dokonce
i návštěvu z období křídy – Tyrannosaura Rexe. Počasí
nám přálo, a tak jsme se všichni ráno sešli v atriu školy.
Pan ředitel přivítal naše nejmladší žáčky a zároveň popřál
našim nejstarším úspěšný závěrečný rok a šťastný výběr
střední školy. Pan starosta v nás probudil týmového ducha
sborovým pokřikem a poté jsme se rozešli do tříd. Nejvíce
si tento den užili prvňáčci. Od města, od školy a od dalších
subjektů dostali dárečky do začátku jejich studijní kariéry,

seznámili se se svými spolužáky, a to vše za přítomnosti
maminek, tatínků, babiček a dědečků. Přejeme všem žákům i učitelům školní rok bohatý na zážitky a vědomosti.

English Club a Cambridge
Certifikace

Žáci u lesa rozhodnou o 20 000 Kč
Model a možnosti participativního rozpočtování žáky naší
školy výrazně oslovily. Jde vlastně o praktický proces výuky,
kdy žáci mají příležitost podílet se na přímém zapojení do
fungování školy a demokraticky rozhodnout. Projekt, ve kterém sami žáci rozhodnou o částce 20.000,- Kč, napomůže ve
svém důsledku rozvoji jejich kompetencí pro praktický život.
V rámci projektu se věnují stanovování priorit a upřednostňování určité věci, delegování pravomoci, prosazování názoru, záměru a hlasování.
Jak jsme s projektem daleko? Žáci zvolili témata a konkretizovali je. Proběhlo setkávání nad tématy a delegovaní zástupci se k nim vyjadřovali. Některá z témat zvolili hlasováním.
Volba proběhla na základě zájmu o určité téma; část námětů
byla vyřazena také z důvodu finančního nebo organizačního.
Nicméně i nezvolená témata jsou pro školu cenná, neboť jasně ukazují, o čem žáci přemýšlejí (např. školní hřiště).
Která témata uspěla?
Herní aktivity na chodby školy
Klidová zóna na chodbě
Školní knihovna
Školní park (keře, květiny)
Data projektory
Akvária
Následoval týden pro kampaň, propagaci, reklamu úspěšných návrhů. Následně za podpory D21 proběhlo v závěru
měsíce (26. až 27. září) hlasování, o jehož výsledcích vás budeme informovat v příštím vydání Kurýru. Závěrem se sluší
poděkovat Městu Říčany za zabezpečení finanční stránky
projektu.
Dalibor Dudek

Celý minulý školní rok se žáci v hodinách English Clubů pilně připravovali na složení mezinárodně uznávaných zkoušek z angličtiny. V červnu zkoušky proběhly a máme velkou
radost, že můžeme poblahopřát všem žákům, kteří se jich
účastnili, jmenovitě: Eliška Strouhalová, Tomáš Brückner,
Lukáš Krajíček, Matěj Třeštík, Vlastimil Špok, Miroslav
Grégr, Aneta Kučerová, Vendula Třeštíková, Kryštof Mandát, Agáta Matyášová, Michaela Masopustová, Jiří Šebesta, Veronika Moravcová, Vendula Kratochvílová, Nela Dajbychová, Nicole Bieliková, Maria Navrátilová.
I tento školní rok otevíráme English Cluby ve třech úrovních. Paní učitelka Jarošová povede ve čtvrtek 15:15 –
16:00 začátečníky (úroveň Starters a Movers), paní učitelka Uríková ve středu 14:30 – 15:15 povede pokročilejší
skupinu (úroveň Flyers a KET). Nejpokročilejší skupina
se bude připravovat pod vedením paní učitelky Pokorné ve čtvrtek 14:30 – 15:15 (úroveň PET). Těšíme se na
všechny zájemce!
Zuzana Pokorná
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Skvělé prázdniny s Bezručovkou
Představa, že se každý
pedagog po desetiměsíčním martyriu, kdy
se našim dětem snaží
vštípit základy vzdělání, oddá zaslouženému odpočinku
a žádného malého rebela již nechce
ani vidět, není tak docela pravdivá.
Jsou i tací, z nichž se v létě stanou
táboroví vedoucí a se svými svěřenci se namísto kázně ve školních
lavicích rozhodnou věnovat prázdninovým aktivitám. K takovým už
několik let patří i část učitelského
sboru z říčanské „Bezručovky“
v čele s hlavním vedoucím Honzou
Šindelářem.
Po loňském pobytu na Benecku
s „bezručovskou“ partou, kdy se
náš osmiletý táborový nováček vrátil s velkým nadšením, jsme mu museli slíbit, že ho letos vyšleme opět.
Na všechny již ostřílené harcovníky
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čekala změna - místem konání tábora se tentokrát stal pension Chata
Lovrana v Janských Lázních. Jeho
poloha na úpatí Černé hory přímo
vybízela k výletům (však se ten celodenní uskutečnil právě tam) a také
ke spoustě různých sportovních
aktivit. Těm se děti věnovaly hlavně
odpoledne, v dopoledních hodinách
byly rozděleny na hudební a výtvarnou skupinu. První jmenovaná
pilně nacvičovala muzikál Noc na
Karlštejně, aby svým umem mohla překvapit své blízké a kamarády
při zářijovém školním vystoupení
a také při představení v říčanském
KC Labuť. Ale ani výtvarníci se nenechali zahanbit. Společně s místní
výtvarnou dílnou Bosorkou vyráběli hrnečky, krasohledy či lapače snů
a pilně tvořili a malovali na výstavu
svých děl, která proběhla v ZŠ Bezručova.

A tak téměř padesátka říčanských
dětí strávila krásných, nezapomenutelných a hlavně opravdu
smysluplně využitých devět prázdninových dní se svými kamarády
a oblíbenými pedagogy. A protože
Chata Lovrana nezklamala opravdu
v ničem a kromě nádherné okolní
přírody nabídla i nečekané kulinářské zážitky, padlo jasné rozhodnutí
o místě konání tábora v příštím roce
vcelku jednoznačně. Janské Lázně
to vyhrály na plné čáře. A my máme
s naším malým, už ostříleným táborníkem, také jasno – prázdniny
2017 budou opět s Bezručovkou!
Tyto řádky nechť slouží jako poděkování těm, kterým není zatěžko obětovat svůj volný čas dětem.
Spokojení rodiče ještě spokojenějšího
táborníka Honzíka

texty.kuryr@ricany.cz
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Co nás čeká
v ZŠ Nerudova?

Ve školním roce 2016-2017 je nový hlavně název školy,
jsme 4. základní školou. Změní se také předmět naší
činnosti, budeme školou, které bude vzdělávat žáky se
zdravotním postižením - mentálním, včetně kombinovaných vad.
Od 1. 9. se naši žáci na prvním stupni budou vzdělávat
podle upravených učebních osnov, nově se budou učit cizí
jazyk již od 3. ročníku, jejich vzdělání bude hlavně probíhat podle individuálních vzdělávacích plánů s přiznanými
stupni podpůrných opatření.
Budeme pokračovat v již započatých projektech. Jsou to
zejména projekty v oblasti minimální prevence, projekt
„Budeme chytřejší“ je realizován s přispěním Středo-

českého kraje, projekt „Životní nástrahy“ je financován
z prostředků MŠMT ČR a státního rozpočtu.
Po celý podzim se budeme setkávat při různých tématech
se všemi dětmi, hlavním realizátorem workshopů bude
„Cesta integrace“.
V rámci udržitelnosti projektů financovaných z prostředků ESF, EU a státního rozpočtu vstupujeme do pátého
roku u projektu „Hraní s Vojtou a Davidem“.
Nebudeme se vyhýbat ani sportovním a kulturním akcím.
Pro děti z přípravné třídy je již v září zajištěno první setkání v programu „Hurá s operou“ a „Dřevíčková dílna.
To starší žáci se budou připravovat na již tradiční soutěž
„Ekokosteláda“- oblastní soutěž v EVVO.
To jsou pouze ty nejzákladnější soutěže a akce. Doufáme,
že i v letošním roce budou naši žáci dosahovat stejně dobrých výsledků jako v loňském roce.
Jitka Macháčková

Stručná historie skautingu v Říčanech
aneb co jste jistě nevěděli o říčanských skautech
První zmínka o nějakém skautském středisku v Říčanech je již z roku 1926 a říkali si tehdy Junáci volnosti,
první zmínka a současném skautském středisku jménem Lípa Říčany je z 25. srpna 1946, kdy si tento název
oficiálně odhlasovali.
Říčanský skauting stejně jako český skauting obecně byl
celkem třikrát zakázán. Nacisty, komunisty v roce 1950
a po dvouleté obnově opět komunisty v roce 1970. Momentálně zažíváme nejdelší nepřetržitou činnost, a to již 26let!
Přestože zažíváme dnes velký zájem ze strany dětí i dospělých a pyšníme se nemalým číslem 205 členů, největší bylo
středisko v roce 1968, kdy po obnovení činnosti dosáhlo
během několika málo měsíců počtu přes 400 členů!
Víte, že klubovna u Marvánku byla kdysi chata v Radošovicích, kterou tehdejší skauti sami rozebrali a znovu se-

stavili na místě, kde stojí dodnes? Stojí zásluhou zdatných
skautů, skautek a rodičů, kteří jí věnovali přibližně 1000
hodin práce na jaře roku 1969.
Nebyli jsme a nejsme jediným střediskem v Říčanech.
Zatímco ve čtyřicátých letech fungovaly například dva nezávislé oddíly v Radošovicích, pod naše středisko naopak
spadaly mezi lety 1968 a 1970 oddíly ze Světic. Dnes je
v Říčanech aktivní také 167. oddíl Říčany, který patří do
pražského střediska Blaník a klubovnu má na faře.
Jsme jediné středisko v celé republice, jehož skautům
a skautkám se kdy povedlo vyhrát v ten stejný rok Svojsíkův závod (tradiční celorepublikový závod ve skautských
a tábornických dovednostech) v dívčí i chlapecké kategorii. Stalo se tak v roce 1997.
Jana Rajtorová

Demontáž klubovny

Říčanské hlídky – SZ 1999
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Letní projekt „Společně
objevovat nové břehy“
Spolupráce mezi Polskem, Německem a Českou republikou dala vzniku
letnímu projektu pro mládež, který
si kladl za cíl přiblížit kultury všech
tří zemí a také samozřejmě umožnit
účastníkům aktivní využití svých (ve
škole tak těžce vydřených) jazykových znalostí a dovedností.
Celá akce se konala o prázdninách
v době od 13. do 21. srpna. Z našeho
gymnázia se jí zúčastnilo celkem 12
žáků. Pobyt se nesl v duchu překračování hranic, a to jak státních, tak
i osobních. Nešlo totiž jen o obyčejný
výlet, neboť hlavní náplní programu
bylo několikadenní plavení se po
Baltském moři na palubě plachetnice, které směřovalo nejen podél
německého, ale i polského pobřeží.
Celá posádka, tvořena účastníky ze
všech tří národností (ve věku 13-19
let), byla vystavena obtížné výzvě –

činit se při zvedání plachet a zajistit
tak, aby loď vůbec plula, zároveň pak
připravovat (když už ne dobré, tak
alespoň stravitelné) jídlo, zabezpečit
pořádek a v neposlední řadě se u toho
všeho ještě bavit – to vše za překonávání jazykových bariér a mnohdy
i vlastního komfortu. Jsem ráda, že
teď, když opět spočívám nohama na
pevné zemi, můžu prohlásit, že vý-

Ze zápisníku sextánky….

Cyklistický kurz 2016

V závěru školního roku či počátkem
nového šk. roku se již tradičně mohou
žáci druhého ročníku a sexty zúčastnit cyklistického výcvikového kurzu.
Neponechává se nic náhodě a tak
jsou účastníci kurzu již před odjezdem informováni např. o pravidlech
bezpečnosti jak silničního provozu,
tak i bezpečnosti jízdy na kole. Žáci
jsou také testováni v jízdě zručnosti na kole, při níž si užívají i notnou
dávku legrace.Potvrdilo se pravidlo
„štěstí přeje připraveným“, neboť
letošní kurz se vydařil po všech stránkách i díky velmi příjemnému počasí.

dř
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V pondělí 5.9.2016 se naše třídy V6
a C2 vydaly na cyklistický kurz. Vlakem jsme dojeli do Lomnice nad Lužnicí, kde jsme se rozdělili do 4 skupin
(pod vedením prof. Trmala, prof.
Štěpánka, prof. Kozákové a prof.
Šimonové), nasedli na kola a vydali
se do kempu v Jemčině, který se nám
stal na týden domovem. Z Jemčiny
jsme podnikali každý den vyjížďky
po jižních Čechách. Navštívili jsme
např. Třeboň, Jindřichův Hradec,
Červenou Lhotu a ti odvážnější z nás

zva byla pokořena na všech frontách.
Nejen, že se všichni náramně bavili,
ale odnesli si z akce horu užitečných
zkušeností, silnějšího týmového ducha a hlavně uzavřeli nová přátelství.
Závěrem bych chtěla jménem všech
zúčastněných poděkovat za jedinečnou příležitost a popřát mezikulturní
spolupráci hodně štěstí i pro příští
roky!
Leticie Outhierová, V8

nejvzdálenější cíl - hrad Landštejn.
Počasí nám přálo a myslím, že cyklistický kurz byl vydařený a budeme na
něj ještě dlouho všichni vzpomínat.

Jana Janovská, Sexta

texty.kuryr@ricany.cz
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Zahraniční aktivity ZUŠ Říčany ve školním roce
2016/2017
Nový školní rok již úspěšně začal,
organizační záležitosti, týkající
se začátku roku, jsou již vyřešeny
a je na čase pohlédnout dále do
nastávajícího roku a soustředit se
na akce a záležitosti, které svým
způsobem přesahují běžný provoz
školy. Pro říčanskou zušku jsou to
především její zahraniční aktivity.
V letošním školním roce nás čekají celkem tři akce, které jsou zatím
v jednání.
Nový školní rok již úspěšně začal,
organizační záležitosti, týkající se
začátku roku, jsou již vyřešeny a je
na čase pohlédnout dále do nastávajícího roku a soustředit se na akce
a záležitosti, které svým způsobem
přesahují běžný provoz školy. Pro říčanskou zušku jsou to především její
zahraniční aktivity. V letošním školním roce nás čekají celkem tři akce,
které jsou zatím v jednání.

A největší akce, která nás v tomto
školním roce čeká, je ,,Jazzový jam“
na konci srpna 2017. Do Říčan přijedou dvě hudební školy z partnerských
měst v rámci Twinningu Říčany. Jazzové soubory z hudební školy v Mölndal (Švédsko) a Borkenu (Německo)
společně s jazzovými soubory říčanské
ZUŠ uspořádají společné koncerty,
semináře a akce.
Jak jsem již uvedla, všechny akce jsou
zatím v jednání, jakmile budeme mít
vše potvrzeno, budeme veřejnost
a hlavně rodiče našich žáků informovat.
Každopádně děkujeme městu Říčany
a Koordinačnímu centru česko-německých výměn mládeže Tandem za
podpory MŠMT za finanční podporu
našich minulých zahraničních aktivit
a věříme, že finanční podpora potrvá
i nadále.
A my se budeme snažit, aby se všem
v Říčanech líbilo.
Iveta Sinkulová
ředitelka školy

Bohuslän Big Band Mölndals Kulturskola

Foto: archiv ZUŠ

Swing band Borken

Na konci listopadu přivítáme v Říčanech hudební školu v německého
města Zittau. Obě školy mají zájem
o partnerství, a proto jsme se rozhodli uspořádat společný koncert,
abychom se lépe poznali. Slavnostní
koncert bude spojen s křestem CD
Komorního orchestru ZUŠ Říčany, dalšího CD, které říčanská ZUŠ
vydává.
Po velikonocích 2017 by měl Komorní orchestr ZUŠ, společně s orchestrem ze Zittau, přijmout účast v evropském projektu Pistoia – evropské
město kultury, kde se umělecky spojíme s italským orchestrem Maberline a vytvoříme Evropský orchestr
mladých 2017, který vystoupí v rámci
evropských oslav v Itálii.

Generálka orchestru v Pistoi
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Barča to dokázala!!!
Startovali jsme v sobotu 16. července z Říčan, tedy den
po pokusu o puč v Turecku. Cesta do Turecka nám trvala
4 dny a večer okolo páté Turci otevřeli hranice, to jsme si
oddechli! V Turecku cesta proběhla poklidně, že se něco
stalo, bylo poznat pouze proto, že každé třetí auto mělo
na sobě tureckou vlajku. Po čtyřech dnech jsme se dostali do Íránu. Írán je ta nejúžasnější země, kterou jsme
během našich cest po světě navštívili. Je tam sice vedro
(u Perského zálivu bylo 55 stupňů), ale lidé jsou úžasní,
jedno pozvání domů stíhalo druhé, byli jsme zahrnuti
dárky a stali jsme se asi nejfotografovanějším objektem,
všichni nám mávali, zdravili nás, neměli jsme chvilku klidu. Po 4000 km jsme se dostali do Turkmenistánu, tady
teprve začal pravý off-road cestou necestou a pokračovalo
to přes Uzbekistán. V Kazachstánu to už byl boj s pouštními silnicemi, které byly lemovány vraky rozlámaných
vozidel. Rusko bylo, co se týká cest, celkem v pohodě, to
samé se nedá říct o lidech, alespoň o těch s kterými jsme se
potkali. Navíc nás nechtěli pustit z Ruska celníci, zabavili
nám pasy a několik hodin se nás vyptávali, co tam chceme a co jsme chtěli v Íránu. Nakonec je odzbrojila Barča,
ten nejdůležitější celník se mužně postavil dozadu k motoru, klepal významně na kapotu a chtěl vidět bagážník.
Když jsem kapotu otevřel a on místo bagážníku civěl na
motor, za hurónského smíchu jeho kolegů naštvaně nám
vrátil pasy a pustil nás dál. Pobaltí a Polsko, to už byla jen
formalita. Říkali jsme si zlatá EU, během naší cesty jsme
celkem projeli 9 hranic v EU, trvalo to zhruba 30 vteřin.
Mimo EU jsme projeli 7 přechodů a trvalo to 23,5 hodiny.
Domů jsme dojeli 19. srpna. Ujeli jsme celkem 16475 Km,
spálili jsme 1076 litrů benzínu s průměrnou cenou 18,3 za
litr. Průměrná spotřeba byla 6,5 litru na 100 Km. Nejnižší
teplota byla v Petrohradě, a to 11 stupňů, oproti tomu 55
stupňů bylo u Perského zálivu. Nejníž jsme byli 27 m. n. m.
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v Kazachstánu a nejvýše 2600,1 m. n. m. v Turecku v Kurdistánu. Z cesty připravujeme přednášku, film, knihu
a kalendář. Všechny tyto produkty bude možné zakoupit
u nás v e-shopu. Stačí sledovat www.skoda100nacestach.
cz Děkujeme všem partnerům i jednotlivcům, co nám pomohli uskutečnit naši cestu. Díky! A kam příště? Barče to
jde celkem dobře v teple - že by Afrika?
Daniel Urban

Íránští policisté podepisující se na Barču

Moskva pěší zóna

texty.kuryr@ricany.cz
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Charita Říčany Humanitární sbírka
Co je Farní charita Říčany a jak ji většina obyvatel našeho města vnímá, asi
netřeba popisovat. Je toho hodně, čím
tato dobrovolnická organizace pomáhá
bližním v nouzi. Několikrát do roka přináší kus radosti do všedních dnů obyvatel v DPS Senior, nebo organizuje dobročinné sbírky pro potřebné. Co
možná řada lidí neví, je to, že místní Charita je součástí
neziskové humanitární organizace „Sdružení České katolické charity“, organizace, která je největším nestátním poskytovatelem sociálně zdravotních služeb v ČR!
Více se zájemci mohou dovědět na webových stránkách
říčanské farnosti. Všimnou si zde, že v letošním roce
vrcholí patnáctileté působení Marie Junkové ve funkci
ředitelky Charity Říčany. Zanedlouho uteče říjen a v listopadu slaví paní Marie – naše sokolská sestra Maruška
– narozeniny. Přejeme jí zdraví a pohodu v osobním životě, neutuchající energii do její další práce pro Charitu
a radost z aktivit místního Sokola, kde je dlouholetou
členkou a také jednou z předních cvičitelek oddílu starších žen.

J. Tůmová,
za členky 5 oddílů žen T. J. Sokol Říčany a Radošovice

Již tradiční podzimní humanitární sbírka, kterou pořádá
Farní charita Říčany, se uskuteční v úterý 11. 10. 2016 od
12.00 do 17.00 hodin u fary (kostela) na Masarykově
náměstí v Říčanech. Opět můžete přinést oblečení, lůžkoviny, látky (alespoň 1 m2), ručníky, utěrky, deky, péřové
přikrývky, polštáře, spacáky, záclony, nepoškozené nádobí i skleničky, nepoškozenou obuv (páry svázané, aby se
boty neztratily), knihy a časopisy, hračky, drobné elektrické spotřebiče do domácnosti (vařič, remoska, apod.). Pokud nám přidáte k darovaným věcem 10,- Kč, použijeme
část jako příspěvek na odvoz sbírky, zbytek na naši další
činnost - např. na drobné dárky při návštěvě nemocných
nebo na malý vánoční dárek pro seniory.
Sbírka je určena pro Diakonii Broumov. Darované věci
budou ještě ten den odvezeny do Prahy-Vršovic na nádraží a po železnici následně dopraveny do chráněných dílen
v Broumově. Zde jsou věci ze sbírky vytříděny a připraveny pro předání potřebným lidem.
Děkujeme za Vaši pomoc.

Marie Junková, Farní charita Říčany

Církev bratrská
v Říčanech
Slavnostní bohoslužba ke Dni stromů

OLIVOVA DĚTSKÁ LÉČEBNA, O.P.S.

ZVEME VÁS

K OSLAVĚ 120. VÝROČÍ
Olivovy dětské léčebny v Říčanech

dne 20. října 2016

Pojďte se s námi přenést do doby zakladatelů
manželů Louisy a Aloise Olivových
a společně s námi zavzpomínat na dobu
vzniku naší dětské léčebny.
●
●

Začínáme v 16.00 hodin

Slavnostní zahájení – vysazení lípy
●

Vystoupení žáků ZUŠ Říčany

●

Koncert – Musica Dolce Vita

TĚŠÍME SE NA VÁS
www.olivovna.cz, tel.: 723 564 383

Zveme na setkání, na kterém si chceme připomenout
důležitost přírody (stromů) pro naše životy. Ukážeme si,
proč je dobré přijímat přírodu jako dar a chovat se jako
dobří správci, tak jak nás k tomu vede Bible. Setkání proběhne v neděli 23. října 2016 v sále klubu U Boudů v Kolovratech (Mírová 21/66) od 9:30.

VÝLET
DO KUDOWY ZDROJE
s paní Susovou
úterý 18. října 2016
Odjezd z náměstí (MESTEK, Dm drogerie) je
v 06.00 hodin ráno (další zastávka-U kina, Na
zastávce a Rychta. Je možné nastoupit i v Mukařově a v případě většího počtu zájemců kdekoliv
po trase.
Vystupovat se bude na nástupních stanicích zastávkách. Příjezd okolo 17 hodiny. Pojede pouze
jeden autobus.
Závazně přihlásit a zároveň zaplatit je možné
v TURISTICKÉM INFORMAČNÍM CENTRU,
Masarykovo nám. 83, Říčany (stará radnice).
Reservace nejsou možné.
Tel. 323 602 639, 724 514 824,
e-mail: susovamilada@seznam.cz.
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Vzpomínka na talentovanou
herečku a zpěvačku
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orchestrem a pěveckým spolkem Jablonský také hudebně a technicky náročnější operety. I když neprošla žádnou pěveckou výukou, byla mladičká
Anežka v  roce 1929 pověřena hlavní
rolí Denisy ve známé francouzské
operetě Mamzelle Nitouche. Po
úspěchu v Říčanech v této roli o rok
později pohostinsky vystupovala na
jevišti Vinohradské zpěvohry – jako
„subreta Aža Pánková“.
Hrála pak i v dalších operetách:
Lojzička, U svatého Vavřinečka,
Maryna ze mlýna, Muzikanti z naší
vesnice, Na tý louce zelený, Kolíne,
Kolíne. Vystupovala v dramatic-

Foto: z archivu J. Svobody

Anežka Svobodová (rozená Pánková) se narodila 11. června 1911
jako jedno z pěti dětí kamenosochaře
Bohumila Pánka (1878–1944), jehož
potomci se v Říčanech kamenosochařstvím stále zabývají. Nejútlejší
mládí prožila u babičky z matčiny
strany v Mnichovicích. Dědeček Hladík tam byl kapelníkem místního dechového orchestru, a tak od malička
poslouchala dědečkovu kapelu a snažila se při hudbě tancovat. Její otec
Bohumil vystudoval kamenosochařskou školu v Hořicích, v roce 1905
se oženil, koupil v Říčanech dům na
příjezdové silnici od Prahy a vybudoval zde zázemí pro kamenosochařskou firmu. Ta pak stála u počátků
tzv. nového (dnešního) hřbitova za
městečkem. Ve své všestrannosti se
vedle kamenického řemesla zabýval
i myslivectvím, hrál na knoflíkovou
harmoniku, byl pokladníkem „Veřejné čítárny“ v Říčanech. Je spjatý i se
začátky říčanského muzea, do jehož
fondu přispěl ze svých přírodopisných sbírek (motýli, brouci, nerosty).
Mladší dcerku Anežku podporoval
v jejích koníčcích, kterými byly hra
na piano v místní hudební škole L.
Tučka, tělovýchova v Sokole a zejména divadlo. Dívka si tyto záliby mohla
dovolit, protože v obecné i měšťanské
škole dobře prospívala a dokonce ještě otci pomáhala v tvorbě grafických
nápisů na hrobky. V posledním roce
měšťanky se začala učit psaní na stroji a svoji dovednost brzy po skončení
školy uplatnila nejprve jako dobrovolnice, později i zaměstnankyně
(soudní zapisovatelka) Městského
soudu v Říčanech.
První veřejnou divadelní roli si Anežka zahrála 15. května 1927. Tehdy
jí bylo šestnáct let a dostala hlavní
úlohu v dětské zpěvohře Královna
rudých máků, zorganizované ženami Československé strany národně
socialistické v Říčanech. Pak začala vystupovat ve spolku Dramatika
(později Tyl). Před válkou i během
okupace tito ochotníci uváděli nejen
činohry, ale ve spolupráci s místním

V Říčanech se odjakživa pohybují
umělci, kteří se uplatňují (zejména
na poli dramatickém a hudebním)
jako profesionálové uznávaní
i mimo náš region. Žili a žijí
tady lidé zaměstnaní v jiných
oborech, ovšem společensky
aktivní, tvůrčí a do značné míry
ovlivňující atmosféru ve městě.
Nezapomínejme na ty z uplynulých
dob: Ochotníci a ryzí amatéři
se za první republiky a těžkého
období protektorátu starali
o rozvoj kultury a tělovýchovy
a tím posilovali české národní
povědomí. Autor článku píše
o své mamince Anežce, zmíněné
i v seriálu Neobyčejní občané
Říčan v Kurýru č. 12/2015.

 Takto si Anežku Svobodovou pamatují mnozí obyvatelé Říčan.

 V době, kdy nastudovala Mamzelle
Nitouche, nosila ještě copy.

kých Půlnočních scénách na místních sokolských plesech v Bio Sokol
a účinkovala na různých veřejných
akcích (např. Akademie na oslavu
83. narozenin prezidenta Masaryka
v březnu 1933, Veřejný slavnostní
večer Okresního sdružení republikového dorostu čsl. venkova).
Přitom byla stále pilnou cvičenkou
Sokola, nějaký čas i funkcionářkou.
Zúčastňovala se místních veřejných
tělovýchovných vystoupení a sokolských sletů.
Měla osudové štěstí na muže jménem
Jaroslav. V únoru 1928 si v Říčanech
zahrála se slavným hercem Národního divadla Jaroslavem Vojtou, který jí

při tomto hostování daroval svou fotografii s věnováním. V kostele Církve československé husitské v Mnichovicích se v červnu 1933 vdala za
Jaroslava Svobodu, s nímž se znala
ze Sokola i z divadelního spolku Tyl.
A konečně v říjnu 1943 si zazpívala
hlavní roli – Číňanku Mi – v operetě
Země úsměvů se známým operetním zpěvákem Jarkou Skácelem.
V té době bylo jejímu prvorozenému
synovi už pět let. Věnovala se rodině a domácnosti a za okupace, jako
mnoho jiných starostlivých manželek
a matek, chovala na zahradě drobné
hospodářské zvířectvo: slepice, králíky, kachny i husy. Po válce se narodil
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Foto: z archivu J. Svobody

Manželé Svobodovi v sokolských
slavnostních krojích (1935)

druhý syn a na herectví už jí mnoho
času nezbývalo.
Říčanští ji potom znali zejména z jejího pracovního působení. Jako výběrčí za elektřinu navštěvovala totiž
mnoho let každé dva měsíce všechny
zdejší domácnosti, kde odečítala stavy elektroměrů a vybírala poplatky za
spotřebu v uplynulém období. V roce
1967 ovdověla a až do pozdního stáří
pomáhala s výchovou čtyř vnoučat,

vytvářela nádherné výšivky, zavařovala vypěstované ovoce, ráda vařila
a pekla domácí pečivo. Byla také
hlavní organizátorkou a jednatelkou
IV. sjezdu spolužáků říčanských škol
z let 1916–1926, konaného 31. května 1980 v sále Osvětové besedy (dnes
KC Labuť). Obdržela zde Diplom pro
sedmdesátníky. V té době se jí podařilo překonat těžkou zrádnou nemoc. Zemřela pak náhle v říjnu 1988
v sedmasedmdesáti letech a je pochována na říčanském hřbitově.
Jaroslav Svoboda

rok byl připraven bohatý řemeslný
trh, poutavý moderovaný program
a odměny pro děti, které si vyzkoušely zručnost v mnoha tvořivých

dílnách. K ochutnání byly jablečné
odrůdy od místních sadařů a hodnotil se také nejchutnější jablečný
moučník.

Zprávy z MASky
Kancelář MAS posílila svůj tým o kolegyni, která má
na starosti běžnou
kancelářskou agendu a také pomoc
se šablonami pro
mateřské a základní školy v rámci
operačního programu věda, výzkum, vzdělávání projektu MAS
týkající se animace škol. V rámci
tohoto projektu MAS poskytuje tyto
poradenské služby: práce v systému
IS KP2014+ (zřízení účtu, podání
žádosti, zřizování a obsluha elektronického podpisu, poradenství
při realizaci projektu a zpracování
průběžných a konečných monitorovacích zpráv, školení pro žadatele.
Snídaně starostů z území Říčanska
je plánována na středu 12. 10. 2016
od 8,30 hodin v kapli Olivovy dětské léčebny. Těšíme se na setkání.
Děkujeme také obcím Babice, Březí, Čestlice, Kamenice, Klokočná,
Louňovice, Mirošovice, Mnichovice, Modletice, Průhonice, Radějovice, Řehenice, Říčany, Strančice,
Struhařov, Světice, Velké Popovice
a městům Mnichovice a Říčany za
schválení finanční podpory pro
MAS než budou uvolněny peníze
ze strany Ministerstva pro místní
rozvoj.
Hezké odpoledne si mohl udělat
každý, kdo první říjnovou sobotu
navštívil již 6. ročník Festivalu řemesel a jablečných slavností v nedalekých Stránčicích. Jako každý

Kancelář MAS je pro veřejnost otevřena každé úterý od 8 do 16 hodin.
Ostatní dny po telefonické domluvě. Omlouváme se za omezený
provoz, který je vzhledem k současné personální kapacitě MAS
nezbytný.
Pavlína Šantorová Filková
Ředitelka MAS
Projektová manažerka MAS
Mobil: +420 774 780 141
E-mail: kancelar@ricansko.eu

Petra Přílučíková
Projektová manažerka MAS
Mobil: +420 774 780 543
E-mail: projekty2@ricansko.eu

Animace škol (poradenství a pomoc se šablonami pro MŠ a ZŠ)
Monika Žilková
Petra Fialová
Mobil: +420 607 066 055;
Mobil: +420 774 780 039;
E-mail: projekty@ricansko.eu
E-mail: sablony@ricansko.eu
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NEOBYČEJNÍ OBČANÉ ŘÍČAN /44
Vzpomínky Dalibora Hofty

Jiří Šatoplet v inscenaci Hodina Antigony
(1975)

ochotnický režisér a herec, uznávaný
nejen v rodném městě. Vedl místní
spolek Tyl, jeho jméno nese populární podzimní přehlídka amatérského
divadla – od listopadu do prosince
proběhne už 20. ročník. V knize Kapitoly z dějin Říčan je autorem jedné
z nejlépe napsaných kapitol, samozřejmě o místní divadelní tradici.
O kousek dál jste v dobách mého chlapectví mohli vstoupit do krámku Františka Brabence, který vedl výbornou,
čerstvou pražskou uzeninu. Obdivoval
jsem u něj speciální přístroj na řezání
šunky. Hned vedle, v domě s ozdobnými dveřmi s klepadlem, kdysi bydlel
advokát Karel Teršíp – však se mu
dodnes říká Teršípův dům. Za velkou
restaurací U Sokola Antonína Vavery
(v témže domě nalevo od vstupu do
hostince míval drogerii Bohumil Barták, mj. autor ceněných záběrů města)
bývalo řeznictví Josefa Svobody. Možná si vybavujete, že jsem se zmiňoval
o jeho synovi Josefovi, pozdějším vedoucím řeznictví v Olivově ulici. Starší
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syn Antonín vystudoval práva a přestěhoval se do Nerudovy ulice.
V místě dnešní pošty stávaly za mého
dětství domky s různými malými prodejnami. V šedesátých letech byly
zbourány a vznikl zde Dům služeb se
zakázkovým krejčovstvím, květinářstvím, čistírnou, holičstvím a kadeřnictvím, pohřební službou apod. Pošta se do objektu přestěhovala později.
Vedle dodnes stojí domek, kde měli
obchod Josef a Anna Škábovi. Do
knihařství a papírnictví jsme si chodili
kupovat sešity, učebnice, tužky… i papír na draky. Ten od Škábů byl pevný
a neroztrhal se, ani když drak narazil
na zem. Manželé Škábovi patřili k zakládajícím členům loutkového divadla
Sdružení přátel dítek. V představeních ve škole na náměstí hrála paní
Škábová role princezen, pan Škába
dovedl dělat čerty a pan školník Josef
Stehlík vytvářel různé hlomozy a randály a tahal skákavého panáka Dupáka, který strašil děti. Mezi loutkoherce
patřili další drobní podnikatelé a úředníci. A později si vybudovali parádní
loutkovou scénu v domku pod školou.
Dojděme k dnešní Základní umělecké
škole. Dříve tu byly třídy Živnostenské školy pokračovací, kde se učedníci
všech řemesel učili správnou češtinu,
matematiku, psát účty, rýsovat základní výkresy, aby mohli vést samostatnou
živnost. Také jsem tu asi rok pobýval,
když jsem za války musel opustit učení
(a pokračovací školu) v křivoklátských
lesích. U truhlářského mistra Zímy

ve vesničce Kublov jsem byl učedníkem „na celé zaopatření“. Bydlel jsem
a stravoval se u nich a pracoval jsem
takřka od rozednění do tmy, včetně topení a úklidu. Všechno jsem se učil dělat ručně, bez strojů. Mistrovsky řezat
sklo mne naučil sám pan mistr. Pokračovací školu jsem navštěvoval v sobotu
ve vedlejší vesnici Broumy. Jezdil jsem
na červeném polozávodním kole, které
jsem dostal od tatínka před nástupem
do učení, a sklízel s ním obdiv u spolužáků i spolužaček. Vycepován říčanskými kantory, slavil jsem v broumské škole úspěch s nejlepším prospěchem. Pan
řídící učitel dokonce napsal mému otci
pochvalný dopis: přál mu, abych stále
tak výborně prospíval a byl dobrým
Čechem. Broumský pan řídící byl totiž
veliký vlastenec. To se bohužel nedalo
říci o tehdejším řediteli pokračovací
školy v Říčanech. Když šel přednášet,
na stupínku zvedal ruku k pozdravu
Heil Hitler. Někteří vyučující to tenkrát
dělali tak, že se ohnali jakoby po mouše, někdo tak nezdravil vůbec. Pan řídící Němec svou povinnost horlivě plnil.
V říčanské pokračovací škole jsem se
setkal se spolužákem z měšťanky Václavem Žádníkem. Učil se zámečníkem
u pana Karla Hornického, který měl
dílnu naproti restauraci Milán ve dvoře u Smetanů. Vašek Žádník nám pak
spravoval stroje v truhlárně – dovedl
oživit i náročný automat na broušení
pásových pil, který jsme ani za nic nemohli uvést do chodu.
Zaznamenala Renata Skalošová

Foto: z archivu Muzea Říčany

Foto: z archivu DS Tyl

Ocitáme se opět na severní straně náměstí, u domů a zajímavých lidí, kteří
je obývali. V Kurýru už jsem o mnohých z nich psal, vracejí se mi ovšem
další vzpomínky a detaily.
Vyjdeme-li od fary, míjíme dům, kde
bydleli Šatopletovi (dnes je v něm kavárna a cukrárna). S jejich dcerou Libuší jsem chodil do školy. Jejich syn
Jiří později bydlel s rodinou ve vilce
Na Obci. Byl novinář a proslul jako

Ve velké zahradní restauraci na severní straně náměstí založili naši předkové říčanský
Sokol. Autor tohoto článku byl donedávna nejstarším členem zdejší jednoty a o dění
v ní se stále zajímal.

texty.kuryr@ricany.cz
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Aquapalace
v říjnu
Ještě nevíte, jak se vypořádat se sychravým podzimem?
Plánujete podzimní prázdniny, ale nechce se vám na těch
pár dnů jezdit nikam za hranice? Teplo, pohodu, relax
a prázdninová dobrodružství najdete kousek od Říčan
v Aquapalace Praha. Stačí si jen vybrat z naší říjnové nabídky.

Saunový svět

Říjen v saunách bude vonět alpskou borovicí. Každý den
vás čekají tři ceremoniály v saunovém světě ve znamení
vybraných vůní. Kromě nich můžete navštívit další speciální saunovací akce:
Saunování při svíčkách za výhodnou cenu 390,- Kč ve
čtvrtek 6. 10. a 20. 10. od 20 hodin
Speciální saunový program je připraven na víkend
22. – 23. 10. od 17.00 do 22.00 hodin
V pondělí 10. 10. ve 20 hodin se přijďte podívat na premiéru saunového ceremoniálu s názvem Call me maybe3
– v podání saunového mistra Daniela. Call me maybe3 je
hudební ceremoniál chytlavých rytmů.
Haloweenské saunování si užijete 31. 10. od 19 hodin

Spa – wellness

Rituál věčného mládí.
Vychutnejte si nový 90ti minutový rituál zdraví a krásy zaměřený na komplexní anti-aging těla i obličeje. Ošetření
obsahuje celotělový detoxikační peeling s mořskou solí
a vonnými oleji, intenzivně zpevňující zábal z mořských řas,
komplexní liftingové ošetření pleti prémiovou rejuvenační
řadou Eternal Youth (Věčné mládí) a závěrečnou tělovou
péči v podobě exkluzivních olejů s omlazujícími účinky.
Rezervujte si svůj termín na tel.: 271 104 131.
VIP SPA RELAX karta.
Skvělá zpráva pro všechny, kteří chtějí být zdraví a odpočatí.
Půlroční SPA VIP RELAX karta! Masáže, Privátní SPA,
Saunový svět, fyzioterapie, to vše za zaváděcí cenu!
Dopřejte si relaxaci a nechte se hýčkat v Aquapalace Praha.
6 x 60 min masáž
3 x 60 min fyzioterapie
1 x 120 min VELKÉ PRIVÁTNÍ SPA
Neomezený šestiměsíční vstup do saun
SPA VIP RELAX kartu je nutné vyčerpat do šesti měsíců
od jejího zakoupení.

Fitness
Vodní svět

1. – 2. 10. 2016 – Retro víkend v Aquapalace Praha
8. – 9. 10. 2016 – Taneční maraton s AQ Dancers. Přijďte na naši pláž rozvlnit boky s lektorkou Peťkou.
15. – 16. 10. 2016 – Vodní dobrodružství s Mentos. Můžete se těšit na sladký dárek od Mentos a soutěže.
22. – 23. 10. 2016 - Víkend integrovaného záchranného
systému. Přednášky profesionálů v oboru! Poříční policie, Sbor dobrovolných hasičů a lékařští záchranáři.
26. – 28. 10. 2016 – Podzimní prázdniny jako na Havaji
29. – 30. 10. 2016 – Halloween

VIP členství do Fitness
Všem, kteří se chtějí líbit, nabízíme roční VIP členství do
fitness s balíčkem výhod. Pouze nyní získáte k členství
další měsíční permanentku. Získejte vaši životní formu
a čerpejte výhody Aquapalace Praha.
Běžecké kurzy
Na každé úterý a čtvrtek jsme pro vás připravili běžecké
kurzy. Chcete běhat rychleji, nebo uběhnout více kilometrů?
Pod dohledem běžeckého instruktora to s námi dokážete.
Kurzy pro začátečníky i pokročilé. Začátek lekcí je v 16:45
a vybíháme do krásného prostředí Dendrologické zahrady.
Rezervace na tel.: 271 104 132 nebo na recepci Fitness.
Více informací na www.aquapalace.cz.
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Účetní a daňová poradna pro podnikatele

RADIUS Øíèany s.r.o.

Výplata zisku a její zdanění

Dotazy na toto téma se v naší kanceláři s blížícím se
koncem roku množí, proto zde přinesu nejzákladnější informace k této problematice. V samém úvodu
chci upozornit, že o výplatě zisku hovoříme v souvislosti s obchodní korporací. Podnikající fyzické osoby
(OSVČ) si pochopitelně také vyplácí peníze, které používají zcela legálně na úhradu svých soukromých potřeb, ale v tomto případě nehovoříme o výplatě podílu
na zisku, ale o soukromé nebo také osobní spotřebě
podnikatele. Tato výplata je v účetnictví nebo daňové
evidenci zachycena jako tzv. daňově neuznatelný výdaj,
který v žádném případě nesnižuje základ daně z příjmu.
V konečném důsledku tedy peníze spotřebované OSVČ
pro jejich soukromou potřebu jsou v rámci daňového
přiznání zdaněny sazbou 15% (daň z příjmu fyzických
osob při možném uplatnění slev na dani i daňového
zvýhodnění a odčitatelných položek), a dále jsou i zatíženy odvody na sociální a zdravotní pojištění podnikatele, které se rovněž počítají z dosaženého výsledku
hospodaření. U obchodních korporací pak společník
nejčastěji peníze pro svou potřebu čerpá buďto z titulu pracovně právního vztahu, nebo jako podíl na zisku,
nebo jako kombinaci obou variant. V případě pracovně
právního vztahu se jedná o výplatu mzdy za odvedenou
práci, která podléhá klasickému zdanění jako v případě každého jiného zaměstnance (tedy daň 15% ze superhrubé mzdy při uplatnění slev na dani a daňového
zvýhodnění, a povinné odvody 6,5% na sociální a 4,5%
na zdravotní pojištění). Výplata mzdy spolu s povinný-
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mi odvody na sociální a zdravotní pojištění hrazenými
zaměstnavatelem (34% z hrubé mzdy) jsou daňově
uznatelným výdajem a snižují základ daně z příjmu
danì,
finance
právnických osob. (Pozn. Tento
text
nezohledňuje tzv.
ekonomické
poradenství
solidární zvýšení daně,
ke kterému dochází
při měsíčním příjmu vyšším nežzpracování
108.024,-Kč, úèetnictví
respektive ročním
příjmu vyšším nežli 1.296.288,-Kč.) Na výplatu podílu
na zisku má právo každý společník obchodní korporace s tím, že zde se nevyhneme tzv. dvojímu zdanění. To
spočívá
v tom,
že 467,
výplata
na zisku není daňově
www.radiusric
Edvarda
Beneše
251 podílu
01 Øíèany
uznatelným výdajem, nesnižuje tedy základ daně z příjmu právnických osob, která v současnosti činí 19%,
a dále pak v tom, že samotná výplata podílu za zisku je
zdaněna srážkovou daní ve výši 15%. Obecně se výplata
podílu na zisku společníkům uskutečňuje po schválení
roční účetní závěrky a rozdělení zisku, ale současná
právní úprava připouští i výplatu zálohy na podíl na
zisku již v průběhu roku – zde však je nutná maximální
obezřetnost, neboť vývoj hospodaření se mlže v průběhu roku naprosto obrátit a hospodaření může zcela
neočekávaně skončit v záporných číslech. (Poznámka
na závěr: v tomto textu není řešena otázka osvobození
mateřské společnosti od zdanění podílu na zisku dceřiné společnosti).
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

Účetní a poradenská firma RADIUS Øíèany s.r.o.
hledá do svého týmu nové kolegy na pozice

Účetní a Samostatná
účetní
danì, finance
ekonomické poradenství
zpracování úèetnictví

Edvarda Beneše 467,
251 01 Øíèany
pro zpracování klientského
účetnictví

www.radiusricany.c

Své přihlášky do výběrového řízení zasílejte na mail
vera.tauberova@radiusricany.cz
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Větrný zvonek – Furin
Furin pochází z Japonska,
kde pomáhá vytvořit atmosféru klidu v chrámech a přilehlých zahradách. Je spojován
s létem, kdy jeho jemný zvuk
nadlehčí tíhu stojatého vedra.
Na neodmyslitelný fáborek si
Japonci píší přání, která ve vlajícím větru míří do celého světa. Akira Kuroswa i jiní tvůrci
použili ty nejlepší zvonky ve
svých filmech. Ve sbírce Japonských pohádek od Zlaty Černé
a Miroslava Nováka je Furinu,
větrnému zvonečku, věnován
poslední list. Na začátku prázdnin jsme pověsili v krásné Aleji
Říčaňáků jeden takový Furin na
vzrostlý ořešák. Mysleli jsme si,
že bude zvonit všem pro radost.
Ale zvonil necelý týden, než si
ho někdo odnesl jen pro sebe.
Kdyby ho tam ten někdo vrátil,
bylo by to docela fajn, že?

Oprava

V zářijovém čísle Kurýru jsem udělal nemilou chybu. V článku
„Co nového v Okrašlovacím spolku v Říčanech“ jsem nedopatřením neuvedl částku dotace. Správně má být: Na péči
o zeleň město Říčany poskytlo individuální dotaci 28 000 Kč.
Omlouvám se všem za chybnou informaci.
Jiří Pánek

Poděkování

Občané městské části U Dubu děkují zastupitelům města
za kladné vyřízení žádosti o propojení chodníku s pěší zónou. Dnes již nemusíme dvakrát přecházet frekventovanou ulici Jizerskou a bezpečně dojdeme na autobusovou
zastávku U Lípy.
Dne 27. 8. 2016 zemřel pan
Karel Macháček – zedník.
Kdo jste ho znali, nezapomeňte s námi.
manželka Věra Macháčková se synem Karlem

REALITNÍ PORADNA
Ing. Jana
Karlachová
certifikovaná
realitní makléřka
RE/MAX VIP
v Říčanech
Chcete také poradit
při prodeji, koupi nebo
pronájmu nemovitosti? Pošlete mi svůj
dotaz k problému,
který řešíte.
Otázka: Několik let pronajímám byt a nájemníci se nyní
chtějí přihlásit k trvalému pobytu – potřebují k tomu můj
souhlas? Chrání nějak majitele bytů nový OZ v situacích,
že na nájemníky bude např. uvalená exekuce? Markéta J.
Odpověď: Dobrý den, nájemci nepotřebují Váš souhlas
k přihlášení místa trvalého pobytu na adresu Vašeho bytu
(který na základě nájemní smlouvy užívají). Pokud ho po
vás žádají, jedná se o výraz jejich slušnosti či neznalosti

právní úpravy. Nájemníkům stačí doložit oprávněnost užívání bytu, tedy platná nájemní smlouva. Pokud se nájemci
přihlásí k trvalému pobytu na adrese Vašeho bytu, nevzniknou jim z tohoto důvodu vůči bytu ani vůči Vám žádná nová
práva a není třeba se toho obávat. Bude-li proti některému
z nájemců zahájeno exekuční řízení, mohla by se Vás tato
skutečnost dotknout pouze v případě, že v pronajímaném
bytě máte umístěné některé své věci, které by exekutor
mohl zabavit, pokud by nebylo zřejmé, komu tyto věci patří.
Tomu se dá předejít soupisem vybavení do nájemní smlouvy nebo do předávacího protokolu k bytu.
Otázka: Dobrý den, mám dotaz: Rodiče mi chtějí darovat pozemek na stavbu rodinného domu. Je potřeba
nechat k darovací smlouvě zhotovit i odhad ceny pozemku, abych mohl požádat o převod vlastnictví pozemku na
katastru nemovitostí? Děkuji, Miloš H.
Odpověď: Dobrý den, pokud se jedná o darování v přímé linii, což je ve vašem případě, není potřeba cenový odhad. Stačí Vám jen darovací smlouva, notářsky ověřená,
kterou dáte jako přílohu ke vkladu na katastrální úřad.
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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22. 10. 2000 zemřel sám a takřka opuštěn
v říčanské nemocnici ve věku 78 let Václav
Náchodský. Přes svou laskavost a dobrotu svým
podivínstvím obtěžoval své sousedy v Čechově ulici,
kteří proto asi na něj nevzpomínají v dobrém. Ale tu
vzpomínku si zaslouží, za své podivínství nemohl.
Václav Macinauer

Mezi námi

Společně objevovat nové břehy
Gemeinsam neue Ufer entdecken

Během srpna se skupina říčanských, německých a polských studentů vydala společně objevovat nové břehy
v rámci projektu Gemeinsam neue Ufer entdecken,
organizovaného Komisí pro partnerská města Říčany,
Twinningem Říčany a úřadem města Grabow (SRN). Během devíti dnů měli studenti možnost nejen poznávat taje
německého a polského pobřeží, ale i hlubiny lidské osobnosti. Pouť zahájili vzájemným seznamováním v německém Flessenow, kde společně zdolali nástrahy překážek
v lanovém centru a na kanoích pádlovali po jezeře Schweriner See. O vzájemné představení se a prolomení jazykových bariér se postaral program organizace Tandem. Po
překonání prvotního ostychu se studenti nalodili v Rostocku/Warnemünde na dvě plachetnice a započali svou
cestu za poznáním. Jak popsat, kudy se ubírali? Šírá modř
posetá tečkami medúz, vztyčování plachet (Und zieh!),
rychlé kasání plachet v bouři… Zatímco se loď nakláněla
a na palubu prýštila slaná
voda, se hrálo Uno s polskými oszusty, kteří si dle
své libovůle upravovali
balíček karet, skládaly se
Rubikovy kostky, vařili
se těstoviny v prádelním
hrnci a tancovalo se s námořníky v přístavu… Co
účastník, to dozajista jiná
slova a jiné zážitky, které
ve vzpomínce na léto jako
první vytanou na mysl.
Nicméně snad každý
z nás, co jsme se projektu
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účastnili, si domů odvezl řadu zkušeností, které by jinak
neměl šanci nabýt. Děkujeme proto všem organizátorům,
a jmenovitě Martině Dvořákové, která na realizaci celého
projektu měla lví podíl. 
Šárka Motlová, vedoucí akce

Začíná 6. ročník soutěže
pro šikovné a nadané děti

Zlatý oříšek
Středočeského
kraje 2016

ŘÍ

ČA

NY 2016

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

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.

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 se koná
pod záštitou hejtmana Středočeského kraje Ing. Miloše Petery.
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Anketa pro zastupitele: Jaký je Váš postoj ke
konání místního referenda v Říčanech?
Karla Egidová
(ODS)
Vyhlášení referenda není správné a přijde
městskou kasu na víc jak 330 tisíc korun.
Zodpovědnost za rozvoj města má vedení
a zastupitelé, které si občané zvolili ve volbách. Otázka je
hodně zavádějící a evokuje to horší v nás. „Já bydlím, to je
hlavní a do ostatních, kteří chtějí také bydlet, mi nic není“.
Kdyby se ale k tomu stavěli tímto způsobem v minulosti,
tak mají Říčany polovinu obyvatel a většina zastupitelů
by v zastupitelstvu vůbec neseděla. Za sebe bez hysterie
říkám, k referendu nejdu a hlasovat nebudu, na rozdíl od
voleb do kraje.

JUDr. Ing. Zdeněk Hraba
(SNK Klidné město)
Já sám budu hlasovat pro omezení velikosti Říčan. V tomto hlasování jde totiž hlavně
o to, že když se většina vysloví pro omezení
maximálního počtu obyvatel města, dostane každý z občanů Říčan do ruky nástroj, jak donutit všechny, současné
i budoucí, říčanské politiky a úředníky, aby respektovali
vůli obyvatel města. Rozhodnutí v místním referendu je
totiž ze zákona závazné jak pro zastupitelstvo, tak pro další orgány města. A o to tady jde. Mnozí odpůrci referenda
totiž strašně moc nechtějí dát Říčaňákům do ruky takovou zbraň. Obyvatelé Říčan by ale takovýto účinný nástroj
podle mého názoru mít měli.

Mgr. Vladimír Kořen
(SNK Klidné město)
Referendum rozhodně podporuji a budu
hlasovat ANO. Je to pro mě stěžejní záležitost. Občané mohou zavázat starosty,
radní, zastupitele, kteří přijdou po mně, aby bránili aktivně rakovině tohoto města. S nekontrolovaným bujením
výstavby se naše město může zcela ekonomicky, dopravně
i sociálně zhroutit samo do sebe. Masivní příliv obyvatel
je příčinou mnoha potíží, které ovlivňují život každého
z nás. Až ráno budete čekat v zácpě, můžete o tom přemýšlet. Náklady na referendum nemusí dosáhnout navržených tří set tisíc. Hlavně se však rozhoduje o stovkách
milionů korun, které půjdou buď na infrastrukturu pro
developery, nebo na potřeby stávajících obyvatel.

Ing. David Michalička
(SNK Klidné město)
Referendum beru jako možnost jakési
dlouhodobější pojistky. Budu volit „PRO“,
aby počet obyvatel města nevzrostl do roku
2030 (tj. za 14 let) o více než 25 %. Vždyť i to je velmi mnoho! Ve své pozici na radnici dnes cítím opět rostoucí tlak na
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výstavbu prakticky kdekoliv. Všichni by chtěli bydlet v Říčanech, je tu práce, příroda, společenský život. Jenže příliš
rychle růst je nezdravé. Když nebudeme rozvoj brzdit, bude
dnešní atraktivita Říčan za chvíli ta tam. Volím raději kvalitu před kvantitou.

Ladislav Musil
(PRO Říčany)
Nebudu hlasovat PRO. Na vysvětlení důvodů by bylo potřeba daleko více prostoru, než
skýtá tato anketa, takže nebudu cokoli dalšího dodávat. Nicméně se k tomuto tématu vyjadřuji v jiné
části tohoto periodika, byť i tam je prostor velmi omezený.

Pavel Novák
(SNK Klidné město)

Můj postoj k místnímu referendu ohledně
dalšího rozvoje města je následující. Vzhledem k nedostačující občanské vybavenosti
města (školy, školky, kanalizace, ČOV atd.) jsem nakloněn
prozatímnímu zastavení velkých developerských projektů
a satelitní výstavby na okraji města, do vyřešení výše
uvedených problémů. Výstavbě jednotlivých RD pro jednu
až dvě rodiny, pro občany s trvalým pobytem v Říčanech
se nebráním. Občanům trvale žijících v Říčanech musí být
město vždy nakloněno.

Alexandra Páral Trnková
(ANO 2011)
Milí spoluobčané, zastupitelé Klidného
města se vás rozhodli zeptat, zda souhlasíte s omezením překotné výstavby v Říčanech. Jako formu zvolili referendum, které nás všechny
bude stát 300 tisíc korun. Na rovinu si myslím, že souhlasná odpověď je zřejmá a za těch 300 tisíc korun se mohlo
pořídit něco mnohem užitečnějšího. Neměla by, však
uniknout ještě jedná souvislost. Nevytváří si vedení města
prosté alibi? Až se rozhodne nepovolit nový projekt, bude
mít odvahu si za svým rozhodnutím stát nebo se bude
schovávat za referendum?

Ing. Vladimír Polánský
(SNK Klidné město)
S referendy konanými na celostátní úrovni nesouhlasím, avšak místní referendum
podporuji. Demokratická a sebevědomá
společnost musí vyrůstat od zdola. Občané mají své zvolené
zastupitele, kteří uplatňují veřejné pravomoci v době mezi
volbami. V zásadních otázkách, které se týkají dlouhodobého rozvoje obce, je žádoucí zeptat se na názor obyvatel. Nadcházející referendum je projevem otevřenosti a transparentnosti zastupitelstva vůči občanům Říčan.
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Karolína Skrčená
(ANO 2011)
Ačkoli je říčanskému hnutí ANO neustále některými zastupiteli Klidného města podsouván jiný názor, s vyhlášením
referenda problém nemám. Nešťastná mi ale přijde
formulace položené otázky. Ani na zastupitelstvu mě
nikdo na přímý dotaz nepřesvědčil o tom, že se zastaví
developerská výstavba, ale neutrpí tím běžní občané.
Kdo nám zaručí, že až vyslovíme v referendu souhlas,
nebude skutečně město bránit drobné výstavbě, kdy si
například chce mladá rodina postavit dům na pozemku
vedle domu rodičů?

Ing. Miloslav Šmolík
(ODS)
Referendum na dané téma je hloupost.
Nikdo nechce, aby se město dramaticky
a nekontrolovaně rozrostlo. Ztrácet čas
obyvatel Říčan s otázkou s předem jasnou odpovědí je
hloupé. A utrácení peněz (330 000 Kč) je v takovémto případě ještě hloupější. Používané argumenty i možnost grafické interpretace vedením města v Kurýru je nevyvážená
a informování o něm považuji (jako celé referendum) za
účelové a manipulativní. Za mně jednoznačně doporučuji
referendum ignorovat na rozdíl od krajských voleb, kde
volit půjdu.

Mgr. Hana Špačková
(SNK Klidné město)
Referendum vnímám jako možnost se
vyjádřit. Chci hlasovat ve prospěch stávajících obyvatel. Chci, aby město do svých
obyvatel investovalo více peněz. V oblasti školství si přeji,
aby po letech měly možnost navštěvovat mateřskou školu všechny děti, abychom na základních školách konečně
budovali i odborné učebny, ne jen „sekali“ kmenové třídy,
protože stále není kde učit. Je potřeba konečně postavit
dostatek sportovních hal a tělocvičen, aby mohli sportovat
úplně všichni zájemci. V referendu zaškrtnu ANO.

Ing. Jarmila Voráčková
(SNK Klidné město)
Místní referendum považuji za velmi důležité. Žiji v Říčanech celý život, patřím tedy
mezi starousedlíky. Rozvoj města každého
města je jistě třeba, ale ve smyslu zlepšování kvality života
místních lidí. Rychlý nárůst obyvatel by zhoršil již nyní problematickou přeplněnou dopravu, prohloubily by se problémy např. se školkami a školami. Nechci, aby nastala situace,
kdy budou místí obyvatelé, ať již stávající, ale i ti noví, nespokojeni se službami a životem ve městě.
Pozn. redakční rady: Možnost vyjádřit se v anketě jsme
dali všem zastupitelům města Říčany. Do stanovené
uzávěrky přišly pouze tyto odpovědi.

Informace o hlasování v místním referendu
Prokázání totožnosti a státního občanství

Právo hlasovat v místním referendu má každá osoba, která má právo volit do zastupitelstva města Říčany (dále jen
oprávněná osoba)
Oprávněná osoba po příchodu do hlasovací místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství ČR, popřípadě státní
občanství státu, jehož občané jsou oprávněni hlasovat na
území ČR, platným občanským průkazem, jde-li o cizince,
průkazem o povolení k pobytu nebo platným cestovním,
diplomatickým nebo služebním pasem ČR. Po prokázání
oprávněnosti hlasovat v referendu a záznamu do výpisu ze
seznamu oprávněných osob okrsková komise vydá oprávněné osobě hlasovací lístek a úřední obálku.
Neprokáže-li oprávněná osoba svou totožnost a státní občanství ČR, popřípadě státní občanství státu, jehož občané
jsou oprávněni hlasovat na území ČR, nebude jí hlasování
umožněno.

Způsob hlasování

Po obdržení úřední obálky a hlasovacího lístku vstoupí
oprávněná osoba do prostoru určeného k úpravě hlasovacího lístku, kde hlasovací lístek předepsaným způsobem
upraví a vloží ho do úřední obálky.

Oprávněná osoba v prostoru určeném pro úpravu hlasovacího lístku označí křížkem v příslušném rámečku předtištěnou odpověď „ano“ nebo „ne“, pro kterou hlasuje, a vloží
tento hlasovací lístek do úřední obálky. K jiné úpravě hlasovacího lístku se nepřihlíží.
Oprávněná osoba se zdrží hlasování tím, že na hlasovacím
lístku neoznačí křížkem žádnou odpověď.
Oprávněná osoba hlasuje tak, že po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacího lístku vloží úřední obálku s hlasovacím lístkem před okrskovou komisí do hlasovací schránky.
Za oprávněnou osobu, která není schopna vložit úřední obálku
s hlasovacím lístkem do hlasovací schránky, tak může učinit
jiná oprávněná osoba, nikoliv však člen okrskové komise.
Oprávněné osobě, která se neodebrala do prostoru určeného pro úpravu hlasovacího lístku, okrsková komise hlasování neumožní.
Oprávněná osoba může ze závažných důvodů, zejména zdravotních, požádat obecní úřad a v den hlasování okrskovou komisi, aby mohla hlasovat mimo hlasovací místnost, a to pouze
v územním obvodu hlasovacího okrsku, pro který byla okrsková komise zřízena. V takovém případě okrsková komise vyšle
k oprávněné osobě 2 své členy s přenosnou hlasovací schránkou, úřední obálkou a hlasovacím lístkem.
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Parkovací zóny v Říčanech – opravdu pomůžou?
Před více jak dvěma lety jsme se v našem
občasníku věnovali problematice parkování v Říčanech v článku „Kam s ním?“
Tou dobou jsme měli za sebou v tehdejší
koalici mnohé diskuse na téma zavedení
parkovacích zón, které nepovažujeme za
vhodné řešení problematiky parkování v Říčanech a bez
dalších opatření jako úplně nevhodné. Dnes je téma díky
vedení radnice opět zpátky, a tak dovolte krátké zamyšlení.
Největší problém s parkováním není kolem hlavního náměstí, ale Komenského, kde kromě bytových domů sídlí
i městský úřad, a pak kolem nádraží. Snaha usměrnit parkování v centru města je jistě vedena dobrými úmysly, ale
i zde by mělo platit - dvakrát měř, jednou řeš.
Zavedením parkovacích zón v centru města se problém nevyřeší, spíš naopak. Možná lidé, kteří žijí v místech, kde zóny

vzniknou, získají výměnou za čas a peníze „své jisté“ na ulici,
ale co jejich příbuzní, známí, či řemeslníci, kteří k nim pojedou, nebo lidé co jedou k lékaři, na úřad, za nákupem, nebo
vezou děti na kroužek? A co obchodníci na náměstí a okolí,
lékaři a všechny služby vč. kroužků pro děti? Nepoškodí je
to? Pokud nebudou k dispozici parkoviště v docházkové
vzdálenosti, bude problém ještě větší, než je dnes. Lidé budou porušovat zákazy, auta se začnou hromadit za hranicemi
zóny a navíc to uškodí pohybu i životu v centru města. „Přežijí“ to obchodníci a živnostníci v těch částech města?
Vyčerpali jsme všechny možnosti pro zlepšení parkování
v kritických místech, než se zónami budeme zabývat? A kdy
se vybudují parkoviště, nebo parkovací domy kde by mohla
auta směřující do centra parkovat a kolik to bude stát?
Město by mělo nabídnout řešení komplexní a citlivé, nikoliv rychlé a špatné. 
Miloslav Šmolík, zastupitel

Dovolím si krátkou reakci na vysvětlení.
Přípravu tzv. „Koncepce parkování v Říčanech“ mám na starosti já a celý materiál
je ve fázi příprav a diskuze. Právě proto se
bude konat veřejné projednání na toto téma
10. října v KC Labuť. Základním zadáním
koncepce je, aby byli lépe ochráněni místní rezidenti. Dalším cílem je, aby parkovací stání před obchody, ordinacemi

či úřady byla dostupná pro jejich klienty a ne pro celodenní
stání zaměstnanců či cestujících MHD do Prahy. Samozřejmě vnímáme nutnost vybudování dalších stání, zejména pro
Komenského náměstí, ale i jinde. Některá parkoviště již teď
vznikají, další jsou plánována v blízké budoucnosti. Řešení
těchto problémů popisuje právě Koncepce parkování v Říčanech, která bude prezentována a diskutována. Chceme řešit
parkoviště pro místní.
David Michalička, radní

Místní referendum aneb kde je pravda
Měl jsem za to, že dobu zastrašování,
používání polopravd a zavádějících informací stejně jako slibování „lepších zítřků“ máme již dávno za sebou. Když jsem
si v posledním vydání Říčanského kurýru
přečetl články o místním referendu, už
jsem si tak jistý nebyl. Jak už to tak bývá dle hesla: Kdo
chce psa bít…, mají autoři v něčem trochu pravdu a něco
naopak radši zamlčují nebo příliš zveličují. Víceméně se
ale vše točí okolo přestavby a intenzifikace Čistírny odpadních vod (ČOV). Kapacitu místní ČOV město již řadu
roků používá jako hlavní důvod pro nepovolování staveb.
I když, jak komu. Pravda může být ale taková, že podle
schváleného plánu povodí Dolní Vltavy mají mít Říčany do
roku 2019 dokončenou intenzifikaci ČOV. Protože město
začátkem roku 2016 prošvihlo možnost získání dotace na
rekonstrukci ČOV v řádech desítek milionů korun, hrozí,

že to bude muset dát ze svého (městského) rozpočtu. To
se vedení města pochopitelně nechce, a tak potřebuje nějaký nástroj, kterým by své kroky ospravedlnilo. Zkrátka
si myslím, že před vyhlášením jakéhokoli referenda by
měla proběhnout opravdu obsáhlá diskuse s veřejností,
kde by se mohly setkat různě argumentující strany. Takhle
si občan může udělat představu jen z toho, co mu vedení
města naservíruje, a to je příliš jednostranné. Navíc mandát udělený referendem je příliš široký a město s ním může
nakládat dle své libovůle. Už jsme se několikrát mohli přesvědčit, že stejný metr vždy neplatí… Proto v referendu
nebudu hlasovat PRO. Já dokonce (ač k volbám půjdu)
nebudu v referendu hlasovat vůbec, protože žádný hlas
je v tomto případě lepší, než vyjádřit záporné stanovisko
a svou účastí zvýšit pravděpodobnost toho, že referendum
bude z hlediska počtu hlasujících obyvatel úspěšné.
Ladislav Musil, zastupitel

Spolek „přátel“ přírody a Staráku
Tak naše pětice radních za tzv. Klidné město ze sedmičlenné MR letos opět udělila tomu neskutečnému řevu včetně
světelných efektů na Staráku uprostřed lesa výjimku z OZV
2/2016 a zrušila noční klid až do ranních hodin. Jsou to radní Kořen, Špačková, Polánský, Mrázek a Michalička. Je s podivem, jaký vztah k přírodě mají tito vesměs vysokoškolsky
vzdělaní lidé, a bohužel státní správa pod vedením poslušné-
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ho tajemníka Maříka je ve vleku této pochybné samosprávy
a nekoná to, k čemu je určena, to je k ochraně přírody.
Na základě zák. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím jsem si vyžádal všechny dokumenty o této akci
v roce 2014 a 2016. Je zajímavé, jakou džungli v dokumentech týkajících se této akce jsou zúčastnění schopni
vytvořit, aby mohli tuto prasárnu realizovat.

texty.kuryr@ricany.cz

Názory
Akci pořádal tzv. „Spolek přátel starého koupadla z. s.“,
který je zastoupen předsedou Kateřinou Gazdovou. Tento
z. s. je registrován s jedním členem, a to právě Kateřinou
Gazdovou, a má ve svých stanovách „ochranu přírody
a krajinného rázu v okolí starého koupadla“,(naše pětice
radních je zase z Klidného města) ale mnohé nasvědčuje
tomu, že spolek je jakousi přikrývkou živnostenského
podnikání paní předsedkyně, kdy veškerý zisk bude prý
spotřebován na činnost spolku. Chytré že?
Starák byl i letos pořádán protiprávně m. j. z toho důvodu,
že ke konání akce nebyla udělena výjimka podle §20 odst.
4 zákona o lesích vlastníky touto akcí dotčených lesů,
tzn. přinejmenším Města Říčany, Lesů ČR, dále vlastní-

ků lesních pozemků 491/2, 521/1 a 527. Navíc bylo opět
nejhrubším možným způsobem porušeno ustanovení § 9
odst. 1 zákona o myslivosti, který nezná žádnou výjimku.
Co se týče Říčan, udělení výjimky z doby trvání nočního
klidu, tzn. výjimky z OZV Města Říčany v rámci samostatné působnosti, nenahrazuje výjimku ve smyslu §20 odst.
4 zákona o lesích, jako vyšší právní normy. To ostatně bylo
OŽP MěÚ Říčany Krajským úřadem sděleno již v roce
2014, jak je ale vidět, marně.
Nakonec: neměla by se tato akce objevit v televizním pořadu „Zázraky přírody“, který náš pan starosta tak líbivě
moderuje?
Václav Macinauer

Soukromý projekt je vnímán jako negativní a podezřelý?
Reakce radního pana Michaličky v zářijovém Kurýru na
naše články nás přesvědčila o tom, že pokud v Říčanech
někdo buduje soukromý projekt, je a priori viděn negativně
a podezřele. Chceme tímto reagovat na nepravdy a zavádějící informace pana Michaličky. Pozemky pro výstavbu Na
Fialce naše společnost zakoupila v roce 2011. V té době ÚP
umožňoval výstavbu až 132 bytů či supermarketu, což, se
změnou území na občanskou vybavenost a stavbu školy,
bylo vnímáno jako úspěch „Klidného města. V rámci ÚP
se již tehdy počítalo s kapacitou 90 ekvivalentních obyvatel,
škola má prokazatelně kapacitu hluboko pod touto hranicí.
Mělo nám být tedy umožněno připojení na ČOV.
Na náš dotaz v Kurýru, jakým způsobem bude řešena
likvidace odpadních vod u nově plánované školy na Komenského náměstí, pan Michalička uvádí, že Město má
rezervovanou kapacitu. Takovéto neprůhledné jednání
a rezervace kapacity je v rozporu s § 8 odst.4 z.č. 274/2001
Sb., o vodovodech a kanalizacích. Není možná rezervace
na projekty, které navíc nejsou ani v souladu s platným ÚP.
Proto jsme se (dle Zák. 106) dotázali Města, jak je to s rezervacemi kapacit. Z kanceláře starosty jsme obdrželi odpověď, cituji: „Město nedisponuje volnou kapacitou ČOV,
kapacita je již několik let vyčerpaná, informace uvedená
v tisku byla zavádějící, za což se omlouváme.“

Je s podivem, jakým způsobem Město informuje a jak je
možné, že z úst radního se dovídáme zavádějící informace
o tak důležitém tématu, jakým stav ČOV je. Což ale nechává naši otázku likvidace odpadních vod plánované školy
nezodpovězenou.
Naší snahou bylo v článcích také upozornit na fakt, že projektům, které realizují soukromí investoři, se v Říčanech
neměří stejným metrem jako projektům městským. Jako
příklad jsme uváděli umístění nových tříd ZŠ Bezručova
v ulici Sokolská. To do oblasti přivede další dopravu. Pokud
víme, nebyla realizována žádná dopravní studie, ani nebyl
škole nařízen zkušební provoz (tak jako naší škole) a nezaregistrovali jsme ani vybudování nových parkovacích míst
v místě.
Takovýto postoj Města bohužel soukromé iniciativy spíše
odradí, a to se domníváme, že projekt soukromé školy je
pro Říčany v situaci, kdy dramaticky chybí kapacita ve
státních školách, více než důležitý. V Magic Hill je v současnosti více než polovina z celkového počtu 190 dětí říčanských a nově otevřený druhý stupeň ZŠ je alternativou
pro plné státní gymnázium.

Vážené dámy,
na tento ani další podobné články týkající
se Magic Hill již reagovat nebudu. Ať si
každý občan udělá vlastní úsudek.
Nesouhlasím s Vašimi tvrzeními, kde veřejnosti neustále podsouváte údajná pochybení města. Stejně tak vidím, že vhodným vypuštěním

dalšího kontextu z citace umíte z každého udělat hlupáka.
Vadí mi též osočování města i mé osoby z nespravedlivého
postupování vůči soukromému investorovi. Mám za to, že
jsem vždy byl jedním z těch, kteří výstavbu škol za předem
stanovených podmínek podporovali, a dělal jsem maximum pro nalezení všeobecně přijatelného řešení. Pomalu
toho začínám litovat.
David Michalička, radní

Martina Olivová, Dita Holubová, Kateřina Baťková,
Na Fialce s.r.o.

Pro koho jsou v Říčanech chodníky?
Chodníky jsou a zvláště ty nové, právě dobudované, jako
i v ostatních městech pro chodce! Jenže hlavně na Černokostelecké ulici to moc neplatí, cyklisté (někteří, ale je jich
docela dost) je v hojném počtu využívají pro svoji jízdu po
městě. Neomlouvá je ani velice hustá automobilová (a hlavně nákladní) doprava. My chodci abychom dávali pozor při

chůzi v této lokalitě, aby do nás ti neukáznění „kolečkáři“
nenabourali. Myslím si, že by této problematice měla policie, jak státní, tak i městská, věnovat více pozornosti a vysvětlit těmto lidem, že od toho mají silnice. Za což jménem
nás chodců a hlavně starších jim předem děkuji.
Občan Josef Podval, chodec
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Žákovská knížka
„Babičko, já už mám tři sluníčka a dvě jedničky,“ volá Maruška, čerstvá žákyně první třídy. „No tak ukaž“ povídá
babička a nasazuje si brýle. „Ale babičko, to ti ukážu v počítači, mám napsané heslo a ta sluníčka a jedničky uvidíš
tam,“ chlubí se holčička. „ Ale holčičko, já přece žádný počítač nemám,“ odpoví babička. Maruška zesmutněla, byla
tolik pyšná na své první úspěchy.
„Ale pojď, něco ti ukážu,“ konejší babička vyrážející se
slzičky. Ze spodního šuplíku stolu vyndá černé desky.
Babička a vnučka se posadí ke stolu. „Tak tady mám schovaný celý svůj život,“ konstatuje babička. Rozevře desky,
kde jsou složená vysvědčení její obecné a měšťanské školy. „Podívej, tady mám známky z mravů, vždy výborné,
z náboženství a jazyka českého také výborné, počty byly
chvalitebné, na dějepravu nás měl přísný pan učitel, který
chodil s rákoskou a zlobivé kluky trestal“. „A babičko, nebolelo to?“ diví se Maruška. „To víš, že bolelo, ale doma se
s tím nechlubili, ještě by slízli od tatínka pár pohlavků!“.
„Když, Maruško, listuji těmito deskami, promítá se mi

celý můj život před očima – obecná škola, měšťanská,
učení, pak by mohl následovat oddací list, křestní listy
dětí. Podívej, tady mám schované žákovské knížky svých
dětí. Jsou tu zapsaná jména učitelů, známky, pochvaly
i poznámky, čtvrtletní hodnocení. Tvoje maminka měla
pochvaly, ale strýc Jan spíše poznámky za házení houbou
nebo bitky se spolužáky. Vidíš, maminka má jedničky
z češtiny, přírodopisu a dějepisu, Jan z matematiky, fyziky
a zeměpisu.“
„Ukaž žákovskou knížku, to byla první otázka nás, rodičů,
při návratu dětí ze školy. Pokud ji vyndaly rychle, bylo vše
v pořádku, když ji Jan dlouho hledal v aktovce, tušila jsem
malér,“ směje se babička. „Ze známek v žákovské knížce
následovalo vysvědčení,“ listuje babička dále. „Za hezké
známky dostaly děti sladkou odměnu,“ zavírá babička
černé desky.
Vidíš, Maruško, a čím se budeš jednou chlubit ty, až zestárneš, myslí si babička a zavírá spodní šuplík s deskami.
Andrea Klapálková

Elektronická žákovská knížka
Od nového školního roku naše škola zavádí elektronickou
žákovskou knížku.
Před samotným zavedením běželo ve 4. třídách prvního stupně pilotní ověřování, a to v druhém pololetí
loňského roku. Cílem bylo potvrdit si životaschopnost
této formy sdělení jak směrem k dětem, tak pro zákonné zástupce.
Závěry pilotování byly příznivé. Vedení školy se proto
rozhodlo zavést elektronickou žákovskou knížku jako
jednu z možných forem sdělování průběžné klasifikace
žáků.
Rodiče byli s novou formou komunikace seznámeni na první třídní schůzce. Zároveň byli třídní učitelé připraveni i na
to, že pokud někomu tento způsob nevyhovuje, bude mu
zachována papírová žákovská knížka.
Žáci prvního a druhého ročníku nikdy v minulosti žákovskou knížku nepoužívali, ta se dostala dětem do ruky až ve

třetí třídě. Děti 1. a 2. tříd používaly ke komunikaci s rodiči
záznamníčky, v některých třídách fungoval již od 1. ročníku
portál iŠkola.
Ze strany školy zavedení elektronické žákovské knížky považujeme za nabídku, nikoli jedinou formu informování.
Využívání moderních komunikačních technologií má již
své pevné místo v našich životech a úkolem školy je učit
žáky s nimi zacházet. Rádi bychom systém do konce října
2016 tedy prověřili, a poté formou dotazníkového šetření
požádali rodiče o vyjádření názoru.
Zákon škole nařizuje povinnost informovat zákonné zástupce o průběžných výsledcích vzdělávání žáka. Není však
specifikována či preferována jedna či druhá podoba sdělení.
Škola nabízí dvě možnosti a je jen na zákonném zástupci,
jakou formu si zvolí. Škola bude rozhodnutí zákonného zástupce respektovat.
Marie Lejčková, ředitelka 2. ZŠ Bezručova Říčany

Děkujeme zastupitelům města Říčany,
že dbají o své „obyvatelky“
Jak to myslím? Více jak třináct let chodím cvičit do tělocvičny při Základní škole v Bezručově ulici. Celá ta léta
„dbala“ o naše zdraví cvičitelka Míša. Jako každý člověk,
i my jsme prodělaly bezpočet nemocí a úrazů a rekonvalescence s Míšou nám vždy hodně pomohla rychle se vrátit
do života. Naše cvičitelka je i naše terapeutka a psycholožka. Tak jí vnímá cca 80 žen, které se u ní střídají v hodinách
cvičení.
A proč ji pan starosta vidí jinak? Podle něj je to podnikatelka, která se obohacuje na našem cvičení. My ale
vidíme více než 15 druhů pomůcek pro každou cvičící
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ženu a tyto pomůcky, které plní i kromě jiného rehabilitační funkce, neustále Míša obměňuje a doplňuje
o nové. Jenomže pan starosta má za to, že „co je to za
cvičitelku a podnikatelku, když ani nežádá žádné dotace“? Tak ji vyměníme za někoho jiného, kdo přinese
městu víc. Ptám se, čeho „víc“? Víc spokojených říčanských rodin?
Mám z toho pocit, že jsme se vrátili zase o několik let zpět.
Nechápu, proč fungující a prospěšná věc může jako mávnutím kouzelného proutku zmizet.
Hana Bušková

texty.kuryr@ricany.cz
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Mladí stolní
tenisté na
vítězné vlně

V uplynulé sezóně 2015/16 hráli mladí stolní tenisté TTC Říčany okresní turnaje mládeže. Jak v kategorii
mladších žáků, tak i jejich starší kamarádi, dokázali vyhrát celkové pořadí oddílů a nechali za sebou hráče
z Brandýsa, Odolene Vody, Velkých
Popovic, Káraného, Úval, Čelákovic
a dalších. Výrazně se na tom podíleli
v mladších žácích Matěj Doskočil,
Jan Brůha a Karel Stárek. Starší žáky
táhli Denis Hampl (celkový vítěz),
Pavel Navrátil a Veronika Cibulková.
Naši nejlepší z mládeže mají možnost již hrát i soutěže dospělých, kde
v týmu F sbírají cenné zkušenosti
proti dalším herním stylům. Navíc
jako přípravu na příští sezónu měli
o prázdninách mladí hráči týdenní
kemp, který připravil Martin Riedl
a všichni si ho pochvalovali.

Rád bych poděkoval trenérům mládeže včele s Jindřichem Kohoutem za
spousty úsilí a času věnované dětem.
Jeho velkým pomocníkem byl i Štefan Fišer.

Tým dospělých má v plánu na závěr
přípravy pobyt v Itálii, kam přijal pozvání od klubu TT – Vicenza.
Vratislav Valenta
TTC Říčany v rámci TJ Tourist

Soustředění FK RADOŠOVICE v Horním Bradle
Ve druhém srpnovém týdnu proběhlo
tradiční letní soustředění týmů přípravek a žáků našeho fotbalového
klubu. Počasí bylo letos pestré. Od
teplých letních dnů až po zimu a déšť,
kdy jsme se rádi uchýlili do místního
wellness. Kromě tréninků jsme ode-
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hráli i celou řadu přátelských utkání
s týmy SK Český Brod a SK Polaban
Nymburk. Děkujeme všem realizátorům letošního soustředění a našim
partnerům.
Přijďte do poloviny října ve středu
nebo pátek od 17:30 na zkušební

trénink na hřišti FK RADOŠOVICE.
Pro ročník 2009 bude opět poskytován dárek obsahující sportovní tašku,
tréninkový dres, míč č. 3, lahev na pití
a propagační materiály reprezentace
ČR.

texty.kuryr@ricany.cz
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V Říčanech zvítězil mezinárodní velmistr Krejčí
14. ročník Poháru města Říčany byl v sobotu 3. 9. ukončen
předáním poháru nejmladšímu českému mezinárodnímu
velmistrovi, Janu Krejčímu. Vítězství se nerodilo jednoduše. Mocně sekundoval mezinárodní mistr Jaroslav Bureš.
Oba získali 7,5 bodu a o pořadí rozhodlo pomocné hodnocení. Třetí místo obsadil Vojtěch Rut. Turnaje A se zúčastnilo celkem 60 hráčů a v turnaji nastoupil ještě další
IM, FM a CM. Nejlepším domácím hráčem se stal Zdeněk
Voráček na 10. místě.
Turnaj B ovládla extraligová hráčka mládeže Martina Tajovská. I ona zvítězila na pomocné hodnocení před Jiřím
Feirfeilem a třetím Janisem Pataridisem. Celkem se turnaje B zúčastnilo 59 hráčů a nejlepším domácím hráčem byl
Dušan Malý.
Turnaj byl zároveň hrán jako Krajský přebor v kategoriích
mužů, žen, juniorů. Krajskými přeborníky se stali: GM Jan Krejčí (Joly Lysá nad Labem), Julie Vilímová (KŠ Říčany 1925), H 20 - David Zvolenský (Jawa Brodce), H 18
- Marek Otruba (KŠ Říčany 1925), D 20 - Martina Tajovská (Sokol Buštěhrad) D 18 - Hana Bartošová (KŠ Říčany
1925). Celkově se turnaje zúčastnilo 76 hráčů středočeského kraje z 21 klubů.
Startovní pole nebylo tak početné jako v minulých letech.
Účast jistě ovlivnilo ME mládeže, které se hrálo v Praze
a termínově kolidovalo. Přesto celková účast 119 hráčů ze
44 klubů ČR řadí Pohár města Říčany mezi velké turnaje.
Jaroslav Říha

Mistrovství Evropy 2016
V polovině srpna se hrálo v Praze Mistrovství Evropy mládeže v šachu. ME se často hraje v přímořských letoviscích.
Praha však přilákala rekordních 1309 účastníků ze 49

evropských států. Velká pocta patří pořadatelům (pořadatelé z Pardubické Czech OPEN a Český šachový svaz)
a jistě i našemu hlavnímu městu. Působivé bylo slavnostní
zahájení, když se hrály „živé šachy“.
V průběhu turnaje se podařilo sehrát celkem 5843 partií.
Českých hráčů se sešlo na startu celkem 185. Mezi nimi
i říčanský Martin Vystrčil.
Martin o ME napsal:
Na tento turnaj jsem se probojoval za podpory Říčan 7. místem na MČR. Hrál jsem v kategorii H16 a byl jsem nasazený jako 82. Během turnaje jsem potkal mnoho zahraničních
ale i českých hráčů. Po nevydařeném začátku jsem v první
polovině turnaje získal 2 body. Hrál jsem třeba s reprezentací Španělska nebo Skotska, kteří mě překvapili přípravou
i dynamickou hrou. V druhé polovině turnaje jsem neprohrál žádnou partii a remízami jsem získal také 2 body, a tudíž jsem na skončil na 91. místě se 4 body.
Z českých hráčů se nejvíce dařilo Richardu Stalmachovi.
V kategorii desetiletých byl nasazený až jako 29., po prohře
ve třetím kole zabral a až do posledního kola vše jen vyhrával a získal bronzovou medaili.
Turnaj pro mě byl velkým zážitkem. Poznal jsem mnoho zahraničních hráčů a také jsem se hodně naučil. Sice to byl šachově
intenzivní a náročný týden, ale kdybych se mohl znova účastnit, tak bych neváhal. 
Jaroslav Říha, Martin Vystrčil

Memoriál Oldy Nehasila dospělých v tenise
O víkendu 10. a 11. září ’16 se uskutečnil na kurtech v Radošovicích již jeho jedenáctý ročník.
I letos se představilo plné startovní pole, tedy 24 hráčů
a my diváci či pořadatelé jsme si mohli užívat tenisové
bitvy již od prvního kola turnaje a dočkali jsme se i jednoho velkého překvapení ve formě vyřazení domácího bijce
Michala Uhlíře od teprve 13.ti letého Adama Krischkeho,
který po více než 2 a půl hodinách udolal Michala v tiebreaku třetího setu a diváci jeho výkon ocenili nadšeným
pokřikem. Do čtvrtfinále postupovali všichni favorité, za
zmínku stojí postup domácího bojovníka Davida Michaličky, který po dvou třísetových bitvách strávil na kurtě
úctyhodných 5 hodin. Nutno podotknout, že i ve čtvrtfinále si David odehrál opět třísetový zápas, ale již bez šťastného konce.

V semifinále se ocitla celá nasazená TOP 4 a z toho vzešlo
finále opravdu dvou nejlepších hráčů turnaje, tedy nejvýše
nasazeného Vítka Uhlíře z TK Sport Kolovraty a Petra Segeti z TK Bílovec. Vítek potvrdil svou kvalitu a s převahou
vyhrál putovní pohár, který mu předal ředitel turnaje Libor
Nehasil. Za celý turnaj ztratil pouze 12 her ve čtyřech zápasech a domácí funkcionáře může mrzet, že Vítek ač Radošovičák za domácí v mistrovských soutěžích nenastupuje.
Čtyřhru ovládli bratři Uhlířové naprosto bezkonkurenčně, Michal si napravil reputaci po nešťastném vyřazení
v prvním kole.
Příští rok očekáváme na kurtech u Rokytky již dvanáctý
ročník a věříme, že bude stejně povedený a umocněný kulinářským zážitkem našich správců.
Za TK Radošovice Filip Krischke
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Nábor dětí a mistrovství světa v TŠ Twist Říčany
Letos otevíráme poprvé dva kurzy přípravky pro děti do
7 let (pondělí v ZŠ
U lesa od 16 hodin,
pátek ve sportovní hale od 15 hodin).
Chtěli bychom v menších skupinách
naučit děti více, prostor dáme individuálnějšímu přístupu. I nyní v říjnu je možné doplnit několik volných
míst. Bližší informace na e-mailu
ts.twist@post.cz.
V září jsme cestovali na mistrovství
světa v kategorii dívčích formací nad
14 let, kde naše formace Czech Ladies bojovala o finálové umístění. Do
uzávěrky vydání však nestíháme výsledek zveřejnit. MS se konalo 24.9.
ve švýcarském Winterthuru. Czech
Ladies v květnu na soutěži světového
poháru v belgickém Diepenbeeku obsadily velmi slibné 7.místo.
Hned první říjnový víkend nás čeká
světový šampionát v mladší kategorii dívčích formací do 15 let, které

pořádá český svaz akrobatického rokenrolu
v Praze. Naše formace
Madonna se utká s více
jak dvěma desítkami
nominovaných světových týmů o titul mistra
světa.
Obě naše reprezentační formace se pilně
připravovaly a věříme,
že i přes ztíženou situaci nedostatečných tréninkových
prostor, způsobených novým rozdělováním tělocvičen v Říčanech, zasáhnou do bojů o příčky nejvyšší.
A nyní informace k 16. ročníku mezinárodní soutěže v akrobatickém
rokenrolu. Pohár starosty města Říčan
se koná ve sportovní hale 22. října od
10 hodin do pozdního večera. Soutěží
se ve 12 kategoriích, k vidění budou
dětské i starší páry i formace. V minulosti k nám zavítaly reprezentace
Ruska, Rakouska, Maďarska, Sloven-

ska i Polska. Soutěž je podporována
z dotačního programu města Říčany.
Partneři akce: firma Piskáček, RTK
logistic, studio Marwin a další.
V listopadu se chystáme na mistrovství Evropy s formací Madonna do
švýcarského Schaffhausenu a pokud
se nám podaří připravit i s nováčkem,
formací Dynamite Boogie na MS formací v boogie-woogie (nad 16 let).
Tedy podzim vskutku nabitý!
Jiří a Zuzana Boháčkovi
www.tstwist.cz

Gymnastické kurzy
Vzhledem k tomu,
že se naše závodní
družstva na své první
soutěže teprve chystají, vznikl nám cenný prostor, abychom
vám představily kurzy, které v našem
oddílu nabízíme.
Proč takové kurzy vlastně vznikly?
Možná velká výzva pracovat i s méně
nadanými dětmi, především pak ale
touha cvičit s co největším počtem
zájemců, ukázat dětem, že cvičení
na nářadí a ovládání vlastního těla
je vlastně velká zábava. Vždyť je
lepší vyrazit do tělocvičny, než sedět doma u počítače nebo televize…
A tak k nám mohou docházet děti
téměř od plenek, kdy se s prostředím
tělocvičny seznamují se svými rodiči
- v kurzu „Cvičení rodičů s dětmi“(od
1roku), následně se zhruba ve třech
letech osamostatnit a navštěvovat
„Sportovní průpravu“ (3-4letých),
dále pak „Přípravku SG“ (od 4 let)
a „Rekreační skupiny gymnastiky“,
kam dochází i děti, které gymnastiku
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využijí ve „svých“ sportech,
nebo prostě jen ti, které cvičení baví.
Proč jsou kurzy v našem oddílu tak oblíbené? S dětmi
cvičí trenérky gymnastiky,
které absolvovaly školení
a zkoušky jak teoretické, tak
hlavně praktické. Vědí, co
učí, jak mají učit, dávají dětem postupné cíle, motivují
je a přistupují k nim individuálně. Proto také držíme
maximální počet 10 dětí na
trenéra - přestože jsme i letos
bohužel musely odmítnout
několik zájemců. Kapacity
stále nestačí. Novinkou pro
letošní rok je spolupráce
s tanečním studiem paní
Broukalové, kam dochází
jedna z našich trenérek, a gymnastické
základy se tanečnice učí přímo na svých
trénincích. Z TŠ Twist máme zase
družstvo ve večerních kurzech „Gymnastika pro dospělé a mládež“. Zájem
je o individuální lekce, kde se setkává-

me se studenty z Pedagogické fakulty,
FTVS nebo s těmi, kteří se teprve chystají na přijímací zkoušky.
Všem našim příznivcům děkujeme za
velkou podporu.
Oddíl sportovní gymnastiky

texty.kuryr@ricany.cz

Ze sportu

Florbalisté začínají svou sedmou sezónu
Nemohu nezmínit, že
začátek nové sezóny,
jsme si jistě představovali jinak. Ještě
před tím, než začala,
jsme se z městské
radnice dozvěděli o výrazném snížení počtu našich tréninkových hodin
v prostorách pod její správou. Vedení
města se rozhodlo pro tuto sezónu
uplatnit nový způsob rozdělování
sportovišť, a to pro nás mělo velmi nepříjemný a nečekaný dopad.
Největším problémem pro nás je,
že jsme přišli o hodiny v brzkých
podvečerních hodinách, kam chodily ty nejmenší děti. Díky posunům
v časech začátků tréninků tak malí
florbalisté končí své tréninky výrazně později, než je vhodné. Naše
argumenty ale nebyly vyslyšeny, tak
jsme se museli nově nastalé situaci
přizpůsobit, tréninky v hale zkrátit,
některé kategorie pospojovat, což
pochopitelně není ideální stav. Město přislíbilo od ledna zakrytí venkovního hřiště na Pacově nafukovací
halou, což by pro nás mohlo být částečné řešení, jenže to už bude téměř
polovina sezóny za námi.
Pojďme ale k příjemnějším věcem.
Již popáté jsme se poslední srpnový
týden vydali na klubové soustředění. Jeli jsme opět všechny kategorie
dohromady, takže nás byla opravdu
velká parta. Stejně jako v loňském
roce jsme pobývali ve sportovním
areálu v Nové Včelnici, kde je kromě haly i krásný atletický areál, kde
jsme mohli vyzkoušet různé atle-
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tické disciplíny. Co se týče sportovišť, je to ideální místo na přípravu.
Škoda, že strava byla proti loňsku
slabší.

Cesta do kolébky florbalu
V druhé polovině srpna jsme měli
možnost přidat se k říčanské delegaci
a navštívit švédské městečko Mölndal, jižní předměstí Göteborgu. Pro
nás jako florbalisty to byla příležitost,
jak navázat kontakt s místním klubem a začít spolupráci, tak jako už to
dělá například říčanská ZUŠ. Navíc
jsme se přiblížili „Mekce florbalu“ –
čtvrti Pixbo, kde působí nejslavnější
klub světa Pixbo Wallenstam. Švédští kolegové, zejména pan Bosse Cedersjö, se nám věnovali opravdu dokonale. Viděli jsme trénink juniorů,
provedl nás po společnosti RENEW,
kde se finálně upravuje a odkud se
distribuuje florbalové vybavení do
celého světa. Tam jsme mimo jiné
potkali i českou reprezentantku
a nejlepší českou florbalistku ročníku
2015/2015 Elišku Krupnovou, která
hraje v Pixbu a v Renew pracuje. Nej-

důležitější ale bylo, že jsme si mohli
vyměnit zkušenosti s trénováním,
financováním a vlastně s veškerým
chodem klubu v průběhu sezóny.
Předběžně jsme se také dohodli na
vzájemné návštěvě některých mládežnických kategorií, sehrání přátelských zápasů či možnosti účasti na
turnaji v Mölndalu, kterého se na jaře
zúčastnilo okolo 100 týmů. Společně
věříme, že se vše uskuteční a mladí
říčanští florbalisté brzy okusí florbal
z nejvyšších pater!

Pozvánka na domácí turnaje
Rádi bychom vás pozvali na naše
nejbližší domácí turnaje jednotlivých
kategorií, které se všechny konají ve
sportovní hale ve Škroupově ulici.
Začátek je vždy v 9.00.
Přijďte se podívat a podpořit naše
týmy.
Další informace naleznete na
www.fbcricany.cz nebo
www.facebook.com/florbalricany
Jiří Pros
FBC Říčany

sobota

1.10.2016

elévové

SH Říčany, Škroupova ulice

neděle

2.10.2016

starší žáci

SH Říčany, Škroupova ulice

neděle

16.10.2016

starší žáci

SH Říčany, Škroupova ulice

sobota

29.10.2016

elévové

SH Říčany, Škroupova ulice

sobota

12.11.2016

mladší žáci

SH Říčany, Škroupova ulice

neděle

13.11.2016

mladší žáci

SH Říčany, Škroupova ulice
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Koloběžková Grand Prix po čtrnácté

Jako každý rok tak i letos se druhou sobotu v září, tj.
10. 9. 2016 od 14 hodin konalo na Masarykově náměstí
v Říčanech koloběžkové odpoledne pod názvem Koloběžková Grand Prix Říčany. Počasí posledních dní bylo
velmi horké, a tak všichni byli napjatí, jak to na tento
víkend nakonec vyjde. Kdo čekal teplo, byl spokojen.
Bylo 30 stupňů a snad díky právě tomu bylo startujících méně, protože přednost dostalo koupání, ale 167
startujících určitě nelitovalo, že se tohoto odpoledne
zúčastnilo. Navíc se vybralo na dětský domov ve Strančicích krásných 7 200 Kč, které byly již předány. Velké

díky opět patří Dr. Broukalovi za to, že byl k dispozici
pro každý případ, ale tentokrát byl naštěstí bez práce.
Stejně tak i díky Městské policii bylo vše bez problémů
a řidiči se již naučili uzávěrku náměstí respektovat.
Stejně tak patří dík všem sponzorům a přátelům, kteří
mi opět letos hodně pomohli. Nezbývá mi tedy na závěr nic jiného, než pozvat zájemce o toto odpoledne na
příští ročník na druhou sobotu v září. Jen pro úplnost,
kdo chce vidět všechny fotky a výsledky z těchto závodů, ať se podívá na www.kolobrnda.unas.cz.
Ladislav Musil - hlavní pořadatel

Parkourový & Freerunový
tým APDT opět zahájil
svojí činnost

JO NA CESTĚ

O
AI KI D

GA

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

16:00 - 17:20
16:00 -17:00
JÓGA - pro pokročilé AIKIDO pro školáky
JÓGA - pro každého Píďata
JÓGA - meditace
AIKIDO pro školáky
JÓGA - pro každého Píďata
JÓGA - pro pokročilé Píďata

DO

JÓ

8:15 - 9:35

Na násilí není třeba
odpovídat násilím
W

Nábor nových cvičenců Aikido pro dospělé je každé říjnové úterý od 19.15 h.

.C
NY

Z

W

W

Pro školní rok 2016/2017 jsme mimo
pravidelné tréninky pro děti a dospělé
přidali i tréninky kombinované.
Jedná se o souhrn kondičních, indoorových a outdoorových tréninků, které
především začátečníky ujistí v technikách P&F.
Díky vstřícnosti Centra Na Fialce můžeme i nadále využívat venkovní prostor, kde je umístěn náš soukromý P&F
park, který slouží k outdoorovým tréninkům.
Nejedná se o VEŘEJNÉ HŘIŠTĚ!!! Děkujeme.
Malé děti, které z kapacitních důvodu nejsou součástí
týmu, se mohou hlásit u koordinátorky CNF paní Marie
Maňáskové (marie.manaskova@nafialce.cz) na Sportovní průpravu (pondělí 14:00-15:00; 15:00-16:00), která
dodá prvotní základy k P&F.
Stejně jako v minulém školním roce, tak i v nadcházejícím
chystáme pro děti Příměstské Campy ve stylu P&F, a to
příští léto v měsíci červenci a srpnu.
Nově plánujeme sportovní pobyty pro netýmové děti
u moře. Již nyní se můžete informovat.
Děkujeme, že jsme se stali součástí vašich životů díky medializaci dětí z týmu.
Natáčíme různé dokumenty, píší se o nás články a jsme
zváni na prestižní vnitrostátní, ale i mezinárodní akce.
Velice děkujeme městu Říčany za poskytnutí finančního
grantu, MVPrint a dalším spřízněným duším za podporu.
Za Ant Parkour Deadly Team Říčany, z. s.
Iva Mračková

.AI

KID O RICA

17:30 - 18:50
17:45 - 19:05
JÓGA - pro každého
AIKIDO pro školáky
JÓGA - pro každého
AIKIDO pro školáky
JÓGA - pro každého

19:15 - 21:00 21:00 - 21:30
19:30
AIKIDO
AIKIDO
AIKIDO

AIKIDO zbraně
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85 let tenisového oddílu Sokola (9)

Pan Václav Červenka (zcela vlevo) se
svými spoluhráči M. Černým,
O. Vobořilem a M. Pangrácem

mladšímu. Jak jsme uvedli v osmé
části, po návratu do Říčan po druhé
světové válce a v rámci perzekuce,
kterou zažívala celá rodina, byl jediným, jež sehnal zaměstnání a tedy
živil své rodiče, kterým komunistický
režim nepřiznal nárok na penzi.
František Koželuh ml. podědil sportovní talent po svém otci. Věrný klasické tenisové tradici, nastupoval
ke svým utkáním vždy celý v bílém
a v dlouhých nohavicích. Vidět ho zde
můžete na dvou fotografiích. První
záběr je z finálového zápasu mistrovství Československa ve čtyřhře
v padesátých letech minulého století, kde je zachycen s dalším skvělým
sportovcem - hokejistou a tenistou
Vladimírem Zábrodským. Druhé foto
je přímo z říčanských dvorců z roku
1969. Zachycuje tehdejší A tým dospělých ve složení František Stehno,
František Koželuh ml., Jindřich Kohout a Stanislav Tůma.
V našem ohlédnutí za dlouhou říčanskou tenisovou historií však nesmíme
opomenout člověka, bez kterého jsme
si my, současní hráči, dlouhá léta nedokázali představit sobotní a nedělní
tenisová dopoledne, pana Václava
Červenku. Dlouholetého člena oddílu
a po nějakou dobu též jeho předsedu
pamatuji již jako staršího pána, vždy
po sportovním výkonu s typickou
cigaretkou v ruce. Jeho víkendová tenisová zápolení ve dvouhře s panem
Oldřichem Vobořilem a poté ve čtyřhrách s pány Vobořilem, Pangrácem
a Černým byla vždy plná skvělého hu-

Václav Červenka

Fr.Koželuh,Fr.Stehno,Tůma,Kohout 1969

Na počátku deváté
části našeho tenisového mini-seriálu věnujme ještě krátkou
vzpomínku v minulém díle zmíněnému
skvělému tenistovi, trenérovi a člověku, panu Františku Koželuhovi

Fr.Koželuh-Vl.Zábrodský
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moru, smíchu a nesmrtelných hlášek.
Zpětně buďme vděční, že v dobách
před rokem 1989 nenaslouchalo za
rohem zvědavé ucho. V opačném případě by komentáře typu: „To nás ten
Ševardnadze prohání...“ případně
„Stojíš u toho, jak Husák u mikrofonu...“ :-), mohly mít zajímavé následky. Pro nás, tehdy malé kluky, pomáhal pan Červenka vytvářet genia loci
říčanských kurtů. Moc rád bych s ním
znovu, alespoň na chvilku, usedl na lavičku ve slunečném jarním dopoledni
a popovídal. Kdo ví, třeba se to ještě
někdy, někde stane...
Říčanské tenisové kurty mají za sebou
85 let, spoustu osudů, nesmrtelných
kamarádství, dobrého sportu a s ním
spojené legrace a dobré nálady. Pokud máte tu chuť, přijďte kdykoli mezi
nás a staňte se naším členem. K tenisu můžete přivést své ratolesti již od
velmi raného věku a hrát jej můžete
skutečně nekonečně dlouho. Vždyť na
našich dvorcích potkáte hráče od čtyř
do osmdesáti čtyř let!
Obrátit se můžete na telefonní číslo
správce dvorců: 605 331 446
Případně na e-mailové adresy předsedy : horakmik@email.cz
či matrikářky oddílu:
mirka.perstova@seznam.cz
Moc se na Vás těšíme :-)
Za Tenisový oddíl Sokola Říčany
a Radošovice Václav Votruba
(s použitím historických fotografií
z archivu manželů S. a J. Tůmových)

texty.kuryr@ricany.cz
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Taneční sezóna v plném proudu
Ani o prázdninách Fuego nezahálelo.
Hned po vysvědčení se sedm statečných
(6 tanečníků a jedna morální podpora
s foťákem) vypravilo do německého Wuppertalu, kde se konala jedna z osmi největších tanečních soutěží v Německu (takřka
2100 párů z 35 zemí). Ani tam se mezi množstvím přihlášených párů (i 70 párů v jedné kategorii) naše páry neztratily. Jan a Pavla Beránkovi do Říčan dovezli stříbro a vyšší
třídu M. Zbylé dva taneční páry sice na finále nedosáhly,
ale i tak se umístily velice slušně a Michal Barták s Janou
Chládkovou si díky bodovému zisku vytančili třídu A. Po
návratu následovala série letních soustředění a příprava
na podzimní část nové taneční sezóny. První zářijový víkend proběhlo opět víkendové minisoustředění na našem
studiu, které letos oslavilo již 3. narozeniny. Začaly nám
také taneční kurzy pro veřejnost – Latina+, Ladies Latin
a taneční. V tuto chvíli máme za sebou již 2 hodiny, ale
pokud máte zájem, určitě dorazte, zameškané hodiny leh-

Naše páry s Tatianou Drexler

ce doženete. A na konec bychom vás rádi pozvali na 14.
ročník taneční soutěže Fuego Cup, která proběhne 16. 10.
v sále KC Labuť. Přijďte podpořit domácí páry a užít si den
plný tance.
Vaše Fuego

T. J. Sokol Říčany a Radošovice - atletický
oddíl informuje
Europen Kids Athletics Games –
Brno 5. - 7. září 2016 V mezinárodní konkurenci (celkem
1738 dětí z více jak stovky oddílů z 13 států Evropy) zazářila naše Tereza Láchová - 3. místo v hodu kriketem (47,39
m). Honza Boháč se výkonem 8.94 s na 60 m umístil na
parádním 10. místě a Ondra Šátek výkonem 9.00 s na 60
m obsadil skvělé 15. místo.
Gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci našeho
oddílu!
Poslední týden v srpnu prožilo 20 dětí týden plný atletiky, her, výletů a koupání na již tradičním atletickém soustředění v Jičíně.
Modernizace atletického stadionu pokračuje slibným
tempem.
Veřejná sbírka se pozvolna rozjíždí, na sbírkový účet
již došlo 33 tis. Kč. Děkujeme!
Zájem dětí o trénování atletiky v našem oddíle je značný. Předpokládáme, že po dokončení modernizace atle-

tického stadionu, vzniknou nové tréninkové skupiny. Již
nyní hledáme nové trenéry!
Podrobnější informace ke všem bodům najdete na
www.atletika-ricany.cz
Vendula Höfinghoff
za atletický oddíl T. J. Sokol Říčany a Radošovice

Turnaj v kuličkách
Zveme vás na další turnaj v kuličkách, který se uskuteční
v neděli 9. 10. 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 poprvé vyzkoušet tradiční českou hru. Pro tři nejúspěšnější jsou připraveny drobné ceny. Turnaj je otevřen
všem zájemcům bez ohledu na věk nebo zkušenosti. Kuličky je možné si na místě půjčit.
Karel Fáber
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Kalendář vybraných sportovních akcí
v Říčanech - říjen 2016				
				

datum
1.10.

2.10.

čas

program

místo

8 - 15.30

florbal

turnaj

sportovní hala Říčany

9.00

kopaná ml.přípravka

turnaj

fotbalový stadion Radošovice

10.00

šachy 1.liga mládeže

Říčany B - Brodce

KC Labuť

10.30

kopaná muži A

Říčany - Kunice

fotbalový stadion Říčany

14.30

šachy 1.liga mládeže

Říčany B - Řevnice

KC Labuť

17.30

košíková st.žákyně U 15

Říčany - Trutnov

sportovní hala Říčany

8 - 16.30

florbal

turnaj

sportovní hala Říčany

16.30
8.10.

9.10.

sport a kategorie

kopaná muži B

Říčany - Ondřejov

fotbalový stadion Říčany

kopaná st.žáci

Radošovice - Velvary

fotbalový stadion Radošovice

10.15

kopaná ml.žáci

Říčany - Kunice

fotbalový stadion Říčany

11.50

kopaná st.žáci

Říčany - Kunice

fotbalový stadion Říčany

15.00

košíková ml. minižákyně
Říčany - Slaný
KP U12

sportovní hala Říčany

17.00

kopaná muži A 

Radošovice - Lojovice

fotbalový stadion Radošovice

10.15

kopaná ml.dorost A 

Říčany - Kutná Hora

fotbalový stadion Říčany

12.30

kopaná st.dorost A 

Říčany - Kutná Hora

fotbalový stadion Říčany

kopaná dorost

Radošovice - Bohunín

fotbalový stadion Radošovice

15.10.

10.30

kopaná muži A

Říčany - Sokoleč

fotbalový stadion Říčany

16.10.

8.30. - 16.30

florbal

turnaj

sportovní hala Říčany

22.10.

8 - 22.00

rokenrol

Podzimní
Říčany

10.15

kopaná ml.žáci

Říčany - Neratovice

fotbalový stadion Říčany

11.50

kopaná st.žáci

Říčany - Neratovice

fotbalový stadion Říčany

kopaná st.žáci

Radošovice - Kročehlavy

fotbalový stadion Radošovice

17.00

kopaná muži A 

Radošovice - Čestliceice

fotbalový stadion Radošovice

cena

města

sportovní hala Říčany

23.10.

10.00

košíková ml.žákyně U 14

Říčany - Poděbrady

sportovní hala Říčany

29.10.

8.30 - 15.30

florbal

turnaj

sportovní hala Říčany

10.30

kopaná muži A

Říčany - Záryby

fotbalový stadion Říčany

30.10.

10.00

košíková st.žákyně U 15

Říčany - Pardubice

sportovní hala Říčany

14.30

kopaná muži B

Říčany - St.Skalice

fotbalový stadion Říčany

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

Fotbal pro každého
Po letní přestávce pokračuje fotbalový kroužek pro chlapce
a děvčata od 9 do 15 let, který druhým rokem v Říčanech
organizuje mezinárodní křesťanská organizace Ambassadors. Do kroužku se mohou zapojit jak děti, hrající ve fotbalových klubech, tak i děti, které nejsou nikde organizované
a chtějí si v pohodové a přátelské atmosféře zahrát fotbal.
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Vedle rozvíjení fotbalových a obecně pohybových dovedností je totiž základní hodnotou kroužku důraz na tým,
vzájemné respektování a podpora. Kromě tréninku hrajeme fotbal mezi sebou a také přátelská utkání s podobnými
skupinami. Kroužek probíhá v pátek od 17.00 do 18.00
v tělocvičně Gymnázia Říčany na Komenského náměstí.
Pokud máte zájem se přihlásit nebo přijít jen na zkoušku,
kontaktujte vedoucího Karla Fábera – 608 258 685.

texty.kuryr@ricany.cz
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Basketbalistky
vstupují do nové sezóny
2016/2017

BASKETBALOVÝ
KLUB
SLUNÉČKO
POŘÁDÁ
BASKETBALOVÝ KLUB
SKSK
SLUNÉČKO
POŘÁDÁ
NÁBOR DÍVEK
DO DO
PŘÍPRAVEK
NÁBOR
DÍVEKROČ.
ROČ.2006-2010
2006-2010
PŘÍPRAVEK

ČTVRTEK 6.
odod
17.00-18.00
ČTVRTEK
6.10.
10.2016
2016
17.00-18.00

KDE: MĚSTSKÁ
MĚSTSKÁ SPORTOVNÍ
HALA
ŘÍČANY
(ŠKROUPOVA)
KDE:
SPORTOVNÍ
HALA
ŘÍČANY
(ŠKROUPOVA)

KONTAKT: Nikola Šmolcnopová (724 827 512)
Nikola.Smolcnopova@seznam.cz

KONTAKT:
Nikola Šmolcnopová (724 827 512)
www.skslunecko.cz
Nikola.Smolcnopova@seznam.cz
www.facebook.com/BasketRicanySkSlunecko
www.skslunecko.cz
www.facebook.com/BasketRicanySkSlunecko
PŘIJĎTE SI ZKUSIT MINIBASKET!!!

PŘIJĎTE SI ZKUSIT MINIBASKET!!!
Druhý týden v srpnu se většina členů našeho basketbalového oddílu uchýlila do jižních Čech k Otavě na oblíbené
letní týdenní soustředění. V Horním Poříčí se nás sešlo
celkem 75.
Na rozdíl od loňského roku nám přálo počasí, a tak jsme
mohli splnit vše, co jsme si jako trenéři předsevzali. Využili jsme celý areál a vyzkoušeli i jiné sportovní činnosti než
jen basket. Kuchyň byla výborná, děkujeme na dálku. Já
bych chtěla poděkovat všem zodpovědným za připravenost, ochotu a dobrou náladu, nic nebylo problém, a i proto celý týden proběhl bez velkých průšvihů.
Do nadcházející sezóny vstupuje náš oddíl s dobrými vyhlídkami. Tři družstva se účastní nejvyšších celostátních
žákovských, respektive dorosteneckých soutěží. Další minižákovské družstvo bude hrát krajskou soutěž a přípravku čekají přátelská utkání a turnaje. Konkurence je velká
a naše představy také. Ale pořád jsme oddíl, kde cílem
nejsou mistrovské tituly, ale dobrá parta, získání určitých
návyků, sTo by měli mít všichni na paměti.
Po uplynutí osmi sezón se stabilizovala členská základna,
která má okolo 100 členů. A je dobré, že některé starší
hráčky se samy účastní nejen tréninků a zápasů, ale pomáhají s chodem oddílu. A to jako pomocné trenérky,

zapisovatelé při zápasech a některé po absolvování kurzu
i jako rozhodčí. Co se týká organizační struktury, tak se na
chodu podílí celkem 11 dospělých většinou trenérů a čtyři
hráčky, které pomáhají s přípravkou. I to považuji za velký
úspěch.
Do této sezóny tedy přeji zdraví, hodně vítězných košů
a dobrou náladu.
Kdyby měl někdo zájem rozšířit naše řady, ať se ozve na
jmachova@skslunecko.cz. Zveme hlavně první a druhé
třídy na tréninky, i kdyby se jen podívat.
Jana Machová
SK Slunéčko, z.s.

Tenisový Sokolák
Dne 27. 8. se uskutečnil na tenisových kurtech Tenisového
klubu Radošovice první ročník turnaje Sokolák Invitational. Souboje amatérů z Říčan a okolí byly na průměrné
úrovni a občas se tak podíval i někdo z kolemjdoucích.
Fenomenální výkon podal Vojta Štěpnička (uprostřed),
který turnaj ovládl bez jediné prohry, druhý Honza Hruštinec (vlevo) potvrdil stoupající formu a ani třetí Martin
Skrčený (vpravo) určitě neodcházel zklamán. Děkujeme
všem zúčastněným a těšíme se na příští ročník.
Martin Koudelka
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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
Rýdlova 271/14; tel.: 323 603 161

Dopolední vstup pro školy,
skupiny i jednotlivce je nutno
rezervovat.
www.ricany.cz/muzeum

Výstava
Říčany v době
Karla IV.
od 7. září do 27. listopadu
Komentované prohlídky výstavy
s historikem Martinem Hůrkou každé pondělí od 17:00.
Seznamte se s běžným životem obyvatel Říčan v době vlády Karla IV.
Jaký asi mohl být život říčanského
kováře, mladé vdovy, faráře, šlechtice
– 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 středověkém tržišti, naučte se ve farní škole
podepsat na voskovou tabulku gotickým písmem, na hradě si vyrobte
vlastní erb. Vyrazte do okolních lesů
a polí a k rybníkům s mlýnem – narazíte na divočáka i další zvěř a stanete
se svědky zakládání zbrusu nové vesnice.
Na výstavě se máte možnost poprvé
seznámit s pravděpodobnou původní
středověkou podobou místního hradu se všemi paláci, hospodářskými
stavbami, parkánem a hradním příkopem vytvořenou dle nejnovějších
archeologických nálezů.
Výstava je realizována s finanční podporou Ministerstva kultury a Středočeského kraje.

Výroba
dřevěného štítu
doprovodný program k výstavě
neděle 9. října od 14:00 do
17:00
Dílna s truhlářem Jindrou
Částkou pro rodiče s dětmi v zahradě Muzea Říča-
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ny. Děti si s pomocí rodiče vyrobí
z polotovarů funkční dřevěný štít
a ozdobí motivem lva, draka nebo
vlastním. Výroba jednoho štítu trvá
asi půl hodiny.
Začátek vždy každou půl
hodinu s omezeným počtem účastníků - rezervace
nutná: edita.jezkova@muzeum.ricany.cz nebo telefonicky 323 606 161.
Vstupné 200,- Kč na účastníka zahrnuje cenu ma-

teriálu, lektorné i vstup na výstavu
Říčany v době Karla IV. Dospělý doprovod (1 osoba) má vstup zdarma.

Pochod po naučné
stezce Říčansko
V sobotu 22. října pořádá KČT Říčany-Radošovice třetí ročník pochodu.
Trasa bude zakončena opět v Muzeu
Říčany. Účastníci pochodu mohou
navštívit výstavu Říčany v době Karla IV. za snížené vstupné 15 Kč.

texty.kuryr@ricany.cz
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Z přírůstků muzea
Archeologický materiál
z říčanského hradu
Kolem roku 2 000 provedla na říčanském hradu společnost Archaia
(Mgr. Lukáš Kašpar) ve spolupráci
s Archeologickým ústavem (PhDr.
Tomáš Durdík, DrSc.) prozatím
největší archeologický výzkum.
Mimo jiné i na základě těchto poznatků vznikl model hradu a jeho
vizualizace z doby jeho největšího
rozkvětu ve 14. století. Model hradu i celého tehdejšího městečka si
můžete prohlédnout v Muzeu Říčany.
Společnost Archaia poskytla veškerý nalezený archeologický materiál
ze zmiňovaného výzkumu Muzeu
Říčany. Tento materiál rozšířil sbírky muzea a bude tak přímo v Říčanech dále zkoumán. Dokumentuje
historii hradního ostrohu od středověku až po 19. století. Část artefaktů je možné shlédnout na aktuální výstavě Říčany v době Karla IV.
Soubor obsahuje z větší části běžné
nálezy keramiky nebo kostí zvířat,
z nichž některé nesou stopy po
opracování. Najdeme v něm však
i stavební materiál včetně kusů
omítek, keramické dlaždice, po kte-

rých dávní obyvatelé chodili, nebo
kusy pískovcových stavebních
prvků. Jelikož lze pískovec velmi
dobře opracovávat, hodil se právě
na krásná tesaná ostění oken nebo
portály. Můžeme se pokoušet luštit
motivy na čelních stěnách reliéfních gotických kamnových kachlů.
Mezi drobné nálezy patří ulity
škeblí, které se používali patrně
při výrobě knoflíků, nebo broušené
válcovitého cihlové úlomky, které
snad sloužily jako hrací kameny
pro dámu nebo vrhcáby. Zpracování nálezů povede ke zpřesnění
představ o vývoji místní hradní dominanty.
Martin Hůrka

Výroba pazourkových nástrojů
poslední akce v Didaktickém centru geologie Muzea Říčany
v této sezóně!
KDY: sobota 22. října 14:00-17:00
Kde: Didaktické centrum geologie
Muzea Říčany u 1. ZŠ na Masarykově náměstí
Přijďte si vyzkoušet, jak se opracovávaly pazourky v době kamenné – po-

můžeme vám s výrobou pazourkového nástroje!
Program povede Petr Zítka, lektor
štípané industrie.
Akce je pořádána v rámci Mezinárodního dne archeologie.
Vstup během akcí:
80 Kč; děti, studenti a důchodci
40 Kč, rodinné vstupné 200 Kč
Program finančně podpořil Středočeský kraj.

Podzimní exkurze
Mineralogická exkurze Příbram

kdy: sobota 1. října
sraz: 9:00 u 1. ZŠ Říčany na Masarykově
náměstí, návrat cca v 17:30
Na výletě s ředitelem 1. ZŠ Říčany
Pavlem Bednářem Vás čeká:
•hornický skanzen v Příbrami,
•jízda povrchovým vláčkem
•prohlídka mineralogických sbírek
muzea
•sběr minerálů na haldě u muzea
a v lokalitě Vrančice
S sebou: noviny na vzorky, pevnou
obuv, batoh, svačinu a pití na celý den
Rezervace nutná: 737 980 450, pavel.
bednar@1zs.ricany.cz
Pojedeme společně vlastním autobusem. Doprava a lektor zdarma, příspěvek na ostatní vstupy: 50,- Kč/osoba

Exkurze na zaniklé
středověké vsi na
Černokostelecku

kdy: sobota 8. října
sraz: u muzea v 8:45, nebo zastávka Říčany: U nemocnice v 9:10, nebo zastávka
Vyžlovka v 9:25
S historikem Martinem Hůrkou
prozkoumáme zaniklé vesnice
nedaleko Kozojed. Podíváme se, jak
lze v lesním terénu najít relikty mlýna,
rybníku nebo tvrze. Trasa: Vyžlovka
- zaniklá ves „Ve spáleném“ (1 km),
zaniklá ves Lažany (1,5 km), kostel sv.
Martina u Kozojed (1,5 km), zastávka
Kozojedy, rozcestí (1,5 km). Kdo chce,
může pokračovat na zaniklé hradiště
Doubravčice a zříceniny hradu
Šember (delší o 4 km).
Rezervace a informace: 604 237 175,
martin.hurka@muzeum.ricany.cz
Exkurze je zdarma.

Exkurze příroda
Voděradských bučin

kdy: neděle 23. října
sraz: 9:00 Louňovice, Horní náves - u kamenického skanzenu
S ředitelem muzea Jakubem Halašem
se vypravíme na dopolední procházku
do bučin. Prozkoumáme zdejší
geologické zajímavosti, např. starou
Kaménku nebo kamenné moře z doby
ledové. Nahlédneme také do historie
i současnosti živé přírody zdejších
původně černých lesů.
rezervace a informace: 604 240 060,
jakub.halas@muzeum.ricany.cz
Exkurze je zdarma.
Všechny exkurze finančně podpořil
Středočeský kraj.
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Psaní gotickým písmem můžete vyzkoušet i na výstavě.

Na hradě zbrojnoš učil střílet z házecího praku.
Mohli jste si vyzkoušet i jeho drátěnou kuklu.

Říčany v době Karla iv.

Foto: Jakub Halaš

Kameník pustil k práci každého. Děti
zvládly držet těžké kladivo jen oběma
rukama.

Na výstavě můžete zkusit nakupovat za
dobové peníze. Víte, co byste na trhu
zaručeně nesehnali?

Rýžovali jsme české granáty. A hned vedle probíhala šperkařská
dílna.
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Nový školní rok jsme v muzeu otevřeli historickou slavností. V neděli
4. září jsme na náměstí přivítali Karla IV. Celé odpoledne pak na říčanském hradě a v Didaktickém centru
geologie Muzea Říčany probíhal
výcvik adeptů do královské družiny,
který navštívilo více než 1 000 účastníků. Následující tři dny si středověká řemesla vyzkoušelo 1136 žáků
všech říčanských škol.
A v době Karla IV. zůstáváme až do
konce listopadu. V hlavní budově
muzea můžete od 6. září, kdy proběhla vernisáž, navštívit autorskou výstavu, na které se dozvíte, jak se u nás
v Říčanech žilo před 700 lety. Čeká
Vás také první 3D rekonstrukce říčanského hradu. Jak je u nás zvykem,
výstava je vhodná i pro děti, na které
čeká řada aktivit.

Na výstavě se dozvíte zajímavosti
i ze života v říčanských lesích a polích.

texty.kuryr@ricany.cz
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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

Ohlédnutí za Malováním
na rynku

Letošní začátek září ničím nepřipomínal blížící se podzim, spíše jakoby teprve teď začalo pravé léto. Také 14. září
jsme se probudili do hezkého, slunného dne. Bylo jisté, že budeme malovat
opravdu venku na náměstí a nebudeme
muset, tak jako již několikrát, uplatnit
„mokrou variantu“, kdy mladí malíři
nacházeli úkryt v knihovně.
Malování na rynku má v Říčanech
dlouhou tradici, letos se konal již 20.,
jubilejní ročník. Probíhá tak, že děti
dostávají (spolu se sladkými odměnami) kreslící potřeby a zobrazují své
představy o různých pojmech, objektech, jevech, o všem možném, podle
tématu, které je zadáno knihovnou.
Letošním tématem byl Maxipes Fík
a jeho psí přátelé. Inspirací byl veliký

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

plyšový Fík, který nám laskavě zapůjčilo Bistro Na Růžku.
Akce se tradičně zúčastňují školy
a školky z Říčan a z okolí, letošní
účast byla rekordní – přes 600 dětí!
Vzniklo mnoho výborných a zajímavých prací, ty nejlepší budou vystaveny v dětském oddělení knihovny
na Komenského náměstí a v přízemí
staré radnice na Masarykově náměstí
(od 29.9. do 19.10.).

Dětský čtenářský klub
Oddělení pro děti, čtvrtek 6. 10. od
15 do 16 hodin a od 16 do 17 hodin
Jako každý první čtvrtek v měsíci,
i nyní děti srdečně zveme do dětského čtenářského klubu. Budeme si
povídat o knížkách, které jsme přečetli a doporučovat si knížky nové. Za
účast děti obdrží razítko do průkazky, za 10 razítek jako dárek knížku.
Vstup do klubu je zdarma.

Bude tomu zanedlouho už rok, kdy
jsme zahájili nový cyklus pořadů nazvaný „Knihovna po zavíračce“. Je
podobný běžným autorským čtením
a besedám, ale je speciálně zaměřen
na zajímavé osobnosti našeho regionu. Pořady mají neformální charakter, jde vlastně o přátelské posezení,
při němž se ztenčují hranice mezi
účinkujícími a návštěvníky. Začínají
pravidelně v 18 hodin, kdy končí půjčovní hodiny knihovny.
Nyní bude naším hostem Mgr. Lucie
Kupková. V loňském roce se vydala
jako dobrovolnice na svou tříměsíční
misi do afrického Kamerunu. Kromě
fotografií a suvenýrů si přivezla vzpomínky, osobní příběhy, zkušenosti
a nezapomenutelné zážitky, o které se
s námi přijde podělit.

Knihovna po zavíračce
Lucie Kupková: Kamerun – Afrika
v malém
Oddělení pro dospělé, čtvrtek
20. 10., 18.00, volný vstup

zve na právě probíhající
výstavu obrazů Aleše
Růžičky Rosa umbrosa
Jako prostředníky svých malířských
projekcí zvolil autor květiny a divák se
může kochat jak velkoformátovými,
tak i menšími plátny. Výstava potrvá do 13. října.
Následující výstava, jak
nám prozradila paní galeristka, bude opravdu
výjimečná. Svá díla zde
totiž vytaví známý umělec
a profesor pražské akademie výtvarných umění
Martin Mainer. Výstava
s názvem 7 + 11 představí

sedm velkoformátových obrazů z let
2010 - 2016 a 11 soch z roku 201516 „Na výstavu se moc těšíme a je
nám ctí vystavovat tak věhlasného
autora.“ dodala. Výstava proběhne
na přelomu října a listopadu. Všichni
jste srdečně zváni.
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10 říjen

PRogRam 2016

14.00

03
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.

sp o l eČ n os T a Ta n ec

seTk Ání seniorŮ
Po

sp o l eČ n os T a Ta n ec

19.00

04
20.00

05
10.00

09
20.00

12
10.30

15
09.00

16

první říČansk Á veřeJnÁ TanČírna

Út Příjemné prostředí, kvalitní taneční hudba. neformální oblečení. Přijďte
se pobavit, procvičit taneční kroky či odložit zbytečná kila!
ko n c e r T Y

Jaroslav Uhlíř s k apeloU
st Koncert významného českého skladatele a textaře.
dĚTi

ZlaTý oříšek

ne 6. ročník soutěže pro šikovné a nadané děti ze středočeského kraje.
ko n c e r T Y

radŮZa
st Koncert oblíbené písničkářky, skladatelky a spisovatelky.
dĚTi

Michal k snídani – Michal nesvadba
so zábavné a poučné představení zároveň!
Ta n ec

FUego cUp

ne 14. ročník taneční soutěže!
sp o l eČ n os T a Ta n ec

RADůZA
st 12 / 10 / 2016 – 20.00
KonceRt oblíbené PísničKářKy,
sKladatelKy a sPisovatelKy.

19.00

18

první říČansk Á veřeJnÁ TanČírna

Út Příjemné prostředí, kvalitní taneční hudba. neformální oblečení. Přijďte
se pobavit, procvičit taneční kroky či odložit zbytečná kila!
vÁ Žn Á h U d b a

19.30

19
17.00

23

dagMar peckovÁ – MeZZosoprÁn,
Miroslav sekera – klavír
st Koncert z cyklu „kruh přátel hudby”.
ko n c e r T Y

lake MalaWi, The drops
ne Koncert pro všechny školáky. říčanští školáci a studenti vstup zdarma.
ko n c e r T Y

20.00

25

laco decZi+celUla neW York
Út Koncert světově známého amerického trumpetisty a hudebního skladatele
slovenského původu.
sp o r T

12.00

29
LACO DeCZI
+ CeLULA neW YORK
Út 25 / 10 / 2016 – 20.00

12.00

30

MisTrovsTví repUblikY ve scrabble
so turnaje se zúčastní nejlepších 32 hráčů z kvalifikačních turnajů. Je možné
se přijít podívat na soutěžní scrabble na nejvyšší úrovni.
sp o r T

MisTrovsTví repUblikY ve scrabble
ne Finále s přenosem a promítáním finálových partií.

KonceRt světově známého ameRicKého
tRumPetisty a hudebního sKladatele
slovensKého Původu.
blues a RocK’n’Rollu 40.-50.let.

říčany – 17. listopadu 214

+420 323 602 456

PŘIPRAVUJEME
Jaroslav Uhlíř s kapeloU
– koncert
Jako opravdovou hudební lahůdku nabízíme koncertní program největších hitů,
ve kterém vystupuje Jaroslav uhlíř společně se skvělou doprovodnou kapelou
v klasickém rockovém složení. diváci se mohou těšit na nezapomenutelné
písničky, které za posledních 40 let vytvořil J. uhlíř převážně ve spolupráci
se z. svěrákem jako jsou „holubí dům“ , „severní vít“ , „ani k stáru“ , „není nutno“
atd.

Michal k snídani
– Michal nesvadba
zábavné a poučné představení zároveň! michal dětem servíruje legrační
pokrmy, bavit se budou určitě i rodiče! napadá vás něco zábavného, když
se řekne česká kuchyně, nějaký pokrm, že ne....?, tak mnoho jich „ochutnáte” právě
od michala, co třeba jablíčko v županu, máte to rádi...! tak na tohle jablíčko
a jak mu to sluší právě v županu, jakou bude mít barvu a zda s kapucou nebo bez
a na mnoho dalších se už nyní můžete těšit právě na představení michal k snídani.
ať přijdete najedení nebo ne, odcházíte vždy hladoví, strhující podívaná na michala,
jak si užije s dětmi třeba oslavu svých narozenin, jak bude vypadat dort a kolik
na něm bude svíček, na to všechno dostanete chuť, samé unikátní situace
a zábava, tak to nezmeškejte! neméně důležitá je pointa tohoto představení!
michal při aktivním zapojení všech malých diváků v hledišti rozluští velkou záhadu,
co se vlastně stane s jídlem, které necháme na talíři, nedojedené! záhady jsou
strašně fajn, vtáhnout do děje, funguje u nich příběh a hlavně vás můžeme uklidnit,
vše dobře dopadne a něco nového se dozvíme o tzv. záhadě posledního sousta.
nenechte si ujít zážitek s michalem, představení zábavnou formou působí právě
na fantazii dětí a tu pak rozvíjí při nápadech a vynálezech, které pro děti michal
vymýšlí. nechte se inspirovat, garantujeme vám kvalitní zábavu pro nejmenší
a těšíme se na vás!

VLADIMíR MIŠíK & etC...
RADIM hLADíK
& BLUe eFFeCt
Pá 11 / 11 / 2016 – 20.00
sPolečný KonceRt dvou sKvělých stálic
na česKé RocKové scéně.

laco decZi
– celula new York
laco deczi. trumpetista, skladatel a kapelník laco deczi se narodil v roce 1938
ve vesnici bernolakovo (kousek od bratislavy), na slovensku. v šedesátých letech
byl členem kapely s+hQ Karla velebného. v sedmdesátých letech nahrál svoje
sólové album “sentimental trumpet” se smyčcovými nástroji. Jako solista
byl členem orchestru při nahrávání desky “Jazz goes to beat” václava zahradníka.
na konci roku 1967 založil vlastní soubor Jazz celula a od začátku sedmdesátých let
byl členem JocRu – Jazzového orchestru československeho rozhlasu. laco vystupoval
ve spojených státech s velkou řadou skvělých jazzových muzikantů, jako jsou elvin
Jones, bill Watrous, Junior cook, dave Weckl, sonny costanzo a dalšími. moc
se na jeho koncert těšíme a že bude skvělý, o tom nepochybujeme. takže jste zváni
25.10. od 20.00 do Kulturního centra labuť.

jAneK LeDeCKý – Sliby
se maj plnit o Vánocích
Út 29 / 11 / 2016 – 20.00
JaneK ledecKý vyRazí na JubileJní
20-té vánoční tuRné.

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.

nebUď
labUť
a
zaJdi n
a
KultuR
u!

těšíme se na vaši návštěvu!

www.kclabut.cz

info@kclabut.cz

FLeRet
– Vánoce na Valašsku
Út 06 / 12 / 2016 – 20.00
KonceRt.

Co se děje v kultuře

LADŮV KRAJ a okolí...
KULTURNÍ A SPORTOVNÍ KALENDÁŘ

www.laduv–kraj.cz

Změna programu vyhrazena
Vstupenky na veškeré akce získají zájemci u pořadatelů

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

Říčany v době Karla IV. –Seznamte se s běžným životem obyvatel Říčan v době vlády Karla
IV. Muzeum.

do
27.11.

Říčany

1.10.

Štiřín

9.00

Den Hanuše Ringhoffera –Výstava exponátů z majetku rodiny Ringhofferů z Národního
technického muzea, divadelní představení pro děti i dospělé, prodejní výstava řemeslných
výrobků, květin, bohaté občerstvení. Záměk Štiřín. Vstupné 100 Kč.

1.10.

Říčany

11.00

Říčanská výzva 2016 –Trailový běžecký závod přes Říčanský les a okolí. Pro bojovníky je
připravený běh dlouhý 24,2 km, dobrá závaba a občerstvení. Start na Marvánku, registrace
na stopcy.com.

1.10.

Strančice

1.10.

Říčany

15.00

Koloběh – Charitativní běh, jízda na kole, kolběžce a na vozíku na odporu lidí s postižením.
Můžete jet na kole či koloběžce 31 km z Vyšehradu do Říčan, nebo se zúčastnit běhu okolo
koupaliště Jureček v délce 4 km. Celý výtěžek jde na podoporu lidí s postižením. Koupaliště
Jureček.

5.10.

Říčany

18.00

Kurz šití pro začátečníky – Kurž je vhodný pro začátečníky i mírně pokročilé. Bude
probíhat 10 dvouhodinových lekcí, cena za celý kurz 3000 Kč. Muzeum.

5.10.

Říčany

20.00

Jaroslav Uhlíř s kapelou – Koncert významného českého skladatele a textaře. Kulturní
centrum Labuť.

8.10.

Říčany

8.45

8.10.

Uhříněves

9.0012.00

Podzimní burza – Burza kojeneckého a dětského oblečení a potřeb. ZŠ u Obory.

8.10.

Uhříněves

10.30

Sobotní pohádka – Pohádka o rybáři a rybce, pohádka pro děti od tří let, vstupné 100 Kč,
rodinné vstupné sleva 20%. Divadlo U22.

9.10.

Říčany

6.55

Nedělní pochod s Líbou – Turistický pochod Malá Hraštice - Strž - Stará Huť, 9 - 14,5 km.
Odjezd vlakem ze Říčan v 6.55 hod. Přihlášky na tel. 723 513 431 nebo libuse.rohoskova@
centrum.cz.

9.10.

Říčany

10.00

Zlatý oříšek Středočeského kraje – Předkolo soutěže pro šikovné, nadané a úspěšné děti
do 15 let ze Středočeského kraje.

9.10.

Říčany

14.0017.00

Výroba dřevěného štítu – Dílna s truhlářem pro rodiče s dětmi na zahradě Muzea Říčany.
Nutná rezervace na tel. 323 606 161. Vstupné 200 Kč, v ceně je materiál, lektorné i vstup
na výstavu.

9.10.

Praha

19.00

Gospel Time Party – Zuzana Stirská a 30členný sbor v Divadle Rokoko. Host. Dr. Roman
Šmucler.

11.10.

Kolovraty

19.00

Burianova kulturní ozdravovna – Pacienty BKO provází slovem Jan Burian aneb co se dá
dělat, abychom si uchovali zdravý rozum a kulturní úroveň. Vstupné 90 Kč, sál U Boudů.

12.10.

Říčany

20.00

Radůza – Koncert oblíbené písničkářky, skladatelky a spisovatelky. Kulturní centrum
Labuť.

13.10.

Kamenice

19.30

Hudba Praha Band – Turné rokenrolové skupiny - „V pivu je totiž bůh…“. Vstupné
250/320 Kč. Kulturní dům.

15.10.

Mnichovice

9.00

Krásné vyhlídky – Turistický pochod s prohlídkou Zittova mlýna. Start na nádraží
v Mnichovicích.

15.10.

Říčany
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11.0017.00

10.30

Festival řemesel a jablečných slavností – 6. ročník festivalu. Celodenní řemeslný trh,
dětské tvořivé dílny, ochutnávky jablečných odrůd místních sadařů, soutěž o nejlepší
jablečný zákusek, dětská pěvecká a taneční vystoupení, divadélko aj. Areál minigolfu.

Exkurze na zaniklé středověké vsi na Černokostelecku – Výprava s historikem
Martinem Hůrkou po zaniklých vesnicích nedaleko Kozojed. Exkurze je zdarma. Odjezd od
muzea v 8.45, zastávka U nemocnice v 9.10. Nutná rezervace na tel. 604 237 175.

Michal k snídani – Dětské představení Michala Nesvadby v Kulturním centru Labuť.

texty.kuryr@ricany.cz

Řádková inzerce
Sobotní pohádka – Pohádku Deset černoušků hraje divadlo Lokvar. Vstupné 100 Kč,
rodinné vstupné sleva 20%. Divadlo U22.

15.10.

Uhříněves

10.30

15.10.

Strančice

14.0017.00

Burza dětského oblečení a výbavy – Dětské zimní a podzimní oblečení, boty, sportovní
a jiné potřeby, lyže, kočárky, hračky, knížky, těhotenské oblečení apod. Příjem vecí
k prodeji v pátek od 16 do 19 hod, výplata a výdej neprodaných věcí v neděli od 15 do 16
hod. Základní škola.

15.10.

Kolovraty

19.00

Spirituál Kvintet – Koncert české folkové skupiny, vstupné 200 Kč v předprodeji, 230 Kč
na místě. Sál U Boudů.

16.10.

Říčany

14.0017.00

Den stromů na Říčanské hájovně – Letošní téma - Dřevo ožívá. Tematické dílny pro děti
a dospělé, hudba a divadlo. Vstupné do dílen 50 Kč.

18.10.

Kamenice

19.30

Balada z hadrů Divadlo pod Petřínem uvede slavnou divadelní hru pánů vostkovce
a Wericha, vstupné 100 Kč. Kulturní dům.

18.10.

Kolovraty

20.00

Cestopisné úterý 30 let po Černobylské havárii – Cestovatelská beseda s promítáním
fotografií a videozáznamů. Vstupné 25 Kč, sál U Boudů.

19.10.

Říčany

19.30

Dagmar Pecková – Koncert z cyklu „Kruh přátel hudby“. Kulturní centrum Labuť.

19.10.

Uhříněves

19.30

Robert Křesťan a Druhá tráva – Koncert přední české kapely, která působí na scéně 25
let. Vstupné 350 Kč, balkon 290 Kč. Dovadlo U22.

21.10.

Štiřín

19.30

Ondřej Havelka a jeho Melody Makers – Koncert na Zámku Štiřín, vstupné 500/600 Kč.

22.10.

Milovice

7.00

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

22.10.

Říčany

8.00

50. rovnoběžka NS Říčany – 3. ročník turistického pochodu 10 km. Start na nádraží od 8
do 10 hod, cíl Muzeum Říčany od 11 do 16 hod. Startovné 20 Kč, děti do 15 let 10Kč.

22.10.

Uhříněves

10.0012.00

Sobotní pohádkování – Divadelně - výtvarný workshop pro děti, během kterého bude
nazkoušena a na závěr i odehrána krátká pohádka. Pro děti 5 - 10 let, vstupné 100 Kč.
Divadlo U22.

22.10.

Říčany

14.0017.00

Výroba pazourkových nástrojů – Přijďte si vyzkoušet, jak se opracovávaly pazourky
v době kamenné do Didaktického cetra geologie. Vstupné 80 Kč, děti a důchodci 40 Kč,
rodinné vstupné 200 Kč.

25.10.

Říčany

20.00

Laco Deczi + Celula New York – Koncert světově známého amerického trumpetisty
a hudebního skladatele slovenského původu. Kulturní centrum Labuť.

25.10.

Kolovraty

20.00

Mystéria starověku –Přednáška předního českého myslitele Roberta Nevy.
Vstupné 50 Kč, sál U Boudů.

29.10.

Kunice

Halloween – Zámek Berchtold
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Historie v obrázcích
Prosíme vlastníky historických fotografií (od konce 19. století do doby po listopadu 1989), o zapůjčení či darování muzeu. Zapůjčené fotografie budou po naskenování v pořádku vráceny majiteli.
Přispějete tak k dokumentaci podoby města a okolí..
Foto: Archiv Muzea Říčany

Akvarelová malba Zdeňka Uhlíře zachycuje náměstí na počátku 20. století. Vpravo budova hostince
a hotelu Na Růžku, která byla zbořena a nahrazena současným objektem na počátku 2. světové války.
Uprostřed je původní měšťanský dům Karla Jelínka, na vyobrazení již okresní hospodářská záložna.
Dům byl roku 1911 zbořen a na jeho místě vystavěna budova okresního úřadu. Dnes slouží jako radnice.

