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Hlavní téma:

Komunikace, infrastruktura, školství a sport  
– to jsou hlavní body letošního rozpočtu města

Rozpočet na rok 2017



Petr Kubeš 
starosta místního Sokola  
v letech 1991 až 2013

Vážení spoluobčané, milé sestry a bratři, 

Vzhledem k oslavám letošního výročí 155 let od založení České obce sokolské se mi dostalo té cti vás 
oslovit a sdělit několik vět o Tělocvičné jednotě Sokol Říčany a Radošovice, kterou jsem ještě před něko-
lika lety vedl. Dovolte mi, abych se zmínil o tom, že i naše jednota má slavnou historii. Podobu naší sou-
časné jednoty ovlivnilo to, že na dnešním území města Říčany existovala od roku 1896 sokolská jednota 
v Říčanech, od roku 1932 sokolská jednota v Radošovicích a snad od roku 1938 i v Kuří. Po sametové 
revoluci se začalo s obnovou historických jednot a v roce 1991 se asi 120 sokolů z Říčan a Radošovic 
rozhodlo obnovit jednu společnou jednotu tak, jak ji znáte dnes.

O naší činnosti se pravidelně dočítáte v Kurýru a víte, že naše jednota má více než 1200 členů s většino-
vým počtem dětí, a jsme tak největší organizací ve městě. Jak jste jistě sledovali uplynulá léta, tak jsme 
značně vylepšili podmínky pro naší činnost. Postupně se investovalo do sokolovny, tenisových kurtů, 
atletického hřiště i sokolského starého kina. Bylo to hodně práce zkušených a dříve narozených sokolů, 
se kterými jsem, jako ten „mladší“, mohl spolupracovat.

 Ale čas běží, a tak se několik z nás, dnes již starších, rozhodlo přenechat místo mladší generaci. Dnes 
vidím, že to bylo rozhodnutí dobré, že jsme našli mladší zástupce a další nositele sokolské myšlenky. Je-
jich aktivity, za vedení současného starosty Roberta Bělohlávka a podpory města, jsou dnes v Říčanech 
zřetelně viditelné. O výsledku poslední velké investice se budete moci přesvědčit na jaře, na unikátním 
atletickém stadionu, který má tu výhodu, že je uprostřed města a ještě mezi lipami.

 Základem Sokola byla a je dobrovolná činnost oddílů zaměřená na rozvoj tělesné a duševní pohody a za 
to vše je třeba především děkovat hlavně těm, kteří ji zajištují, tedy cvičitelům a cvičitelkám. Je třeba 
poděkovat nejen jim, ale i těm, kteří se starají o vzdělavatelskou a osvětovou činnost, i těm z výboru, 
kteří chod tak velké organizaci zajišťují. 

Podrobněji budete o našem Sokole informováni v průběhu tohoto roku, a tak vám všem, kdo pro Sokol 
cokoliv konáte, přeji hodně zdraví, dalších úspěchů a vám, kteří snad ještě váháte, doporučuji, abyste 
se k činnosti Sokola připojili. 

Slovo úvodem
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Informace z radnice

Pozvánka 
pro říčanskou veřejnost na

řádné zasedání
Zastupitelstva města Říčany

středa 8. 2. 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

Krátce ze Zastupitelstva dne 22. 12. 2016
u Zastupitelstvo města schválilo návrh rozpočtu města 
na rok 2017. Podrobně o rozpočtu čtěte v tomto čísle.
u Zastupitelstvo města schválilo prodloužení smlouvy na 
krátkodobé financování pro potřeby provozního financo-
vání v částce 33.000.000 Kč se společností Česká spořitel-
na a. s., a to maximálně o jeden kalendářní rok, s úroko-
vou sazbou 1M Pribor + 0,40 % p. a.
u Zastupitelstvo města schválilo uzavření úvěrové smlou-
vy o úvěru mezi městem Říčany, jako dlužníkem, a Českou 
spořitelnou, na schválené čerpání úvěru na nákup nádraž-
ní budovy čp. 219 v Říčanech od Českých drah, a.s. a ná-
kup pozemků v lokalitě pod nádražím směrem k centru od 
společnosti RIM ENGINEERING, s.r.o. 
u Zastupitelstvo města schválilo uzavření veřejnoprávní 
smlouvy, mezi městem Říčany a některými obcemi ORP, 
na základě které bude město Říčany, jako zřizovatel Měst-
ské policie Říčany, zajišťovat výkon úkolů obecní policie 
v oblasti dopravy.
u Zastupitelstvo města prohlásilo, že návrh změny č. 1 
ÚP Říčan není v rozporu s politikou územního rozvoje, 
s územně plánovací dokumentací vydanou krajem nebo 
výsledkem řešení rozporů a se stanovisky dotčených or-
gánů nebo stanoviskem krajského úřadu. Vydalo opatření 
obecné povahy, kterým se vydává změna č. 1 územního 
plánu Říčan.
u Zastupitelstvo města vydalo správní řád o obcích opat-
ření obecné povahy, kterým se vydává změna č. 1 regulač-
ního plánu lokality Větrník I. 
u Zastupitelstvo města souhlasí se stavebním záměrem 
restaurace a pivovaru „ŘÍČANSKÝ PIVOVAR“ v místě 
Olivova 246/23, 251 01 Říčany.
u Zastupitelstvo na doporučení Rady města zrušilo záměr 
odkoupit vodovod v Jažlovicích, tedy již neuzavírat s tím 
související dohodu o finančním příspěvku a kupní smlouvu.
u Zastupitelstvo města schválilo uzavření dohody o narov-
nání se společností PROFIL NÁBYTEK, a. s., jejímž ob-
sahem je narovnání vzájemných práv a povinností z kupní 
smlouvy. Společnost uhradí městu částku ve výši 35 421 Kč.

u Investiční záměr „Modernizace budov základních škol 
– Říčany“ byl v hlasování Zastupiteli přijat.
u Zastupitelé odhlasovali revizi investičního záměru na 
Vodovodní řad z vodojemu na Strašín a pokračování v pří-
pravě žádosti o dotaci. Odsouhlasili i revizi investičního 
záměru na Dostavbu vodovodu Říčany a pokračování na 
přípravných pracích.
u Kompilát investičních záměrů „Rekonstrukce chodní-
ků podél silnice II/101 od ulice Na Spojce k ulici Za Vě-
trníkem a nové chodníky od ulice Stará, Nad Bahnivkou 
k ulici Mírová, Říčany“, který byl projednán RMŘ, odhla-
sovalo i Zastupitelstvo.
u Zastupitelstvo schválilo uzavření darovací smlouvy se 
společností BILLA, spol. s r.o., jejímž obsahem je poskyt-
nutí finančního daru městu Říčany ve výši 1.500.000,-Kč 
a závazek města za tyto prostředky vysázet ovocnou alej 
a veřejný sad podél plánované cyklostezky z Říčan do Svě-
tic a pořídit mobiliář a vybavení této cyklostezky.
u Zastupitelstvo města Říčany souhlasí s uzavřením 
budoucí darovací smlouvy na převod tlakového kana-
lizačního řadu v délce cca 97,8 m, který bude umístěn 
v pozemku Říčany u Prahy od budoucího dárce Ing. Sta-
nislava Božka.
u Zastupitelstvo města Říčany vydává obecně závaznou 
vyhlášku města Říčany, kterou se stanoví školské obvody 
mateřských škol zřízených městem Říčany.
u Směrnici města č. 5/2016 o zadávání veřejných zaká-
zek dle příloh schválilo Zastupitelstvo města.
u Směrnice města č. 6/2016 „Fond rozvoje města“ 
s účinností od 1. 1. 2017 byla schválena Zastupitelstvem. 
u Memorandum o spolupráci obcí v oblasti využití Lo-
kálních varovných systémů a jejich vzájemné spolupráce 
v povodích mezi městem Říčany a obcí Stříbrná Skalice 
schválilo Zastupitelstvo. 
u Na přípravu a realizaci architektonického prvku ve 
městě schválili zastupitelé uvolnění částky 190 000 Kč 
z rezervy Fondu rozvoje města.

Kompletní zápis naleznete na www.ricany.cz

Krátce z rady 15. 12. 2016
u Rada schválila předložený plán kulturních akcí na rok 
2017. Uvedený plán bude postupně realizován s ohledem 
na rozpočet města Říčany.
u Rada doporučila Zastupitelstvu vydat změnu č. 1 regu-
lačního plánu lokality Větrník I.
u Rada doporučila Zastupitelstvu schválit revizi investič-
ního záměru akce Didaktické centrum geologie – II. etapa 
u 1. ZŠ Říčany a souhlasila se zahájením přípravných pra-
cí k dotaci.
u Rada souhlasila s podáním žádosti o dotaci pro projekt 
„Venkovní učebny v Didaktickém centru geologie – II. eta-
pa u 1. ZŠ Říčany a 1. ZŠ Říčany – učebna pro polytech-
nickou výchovu“. Celková předpokládaná cena projektu je 
6,4 mil. Kč, z čehož je předpokládaná spoluúčast 10 % + 
neuznatelné náklady.
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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.

Z  
OČí  
DO  
OČí

u  s místostarostou Zdeňkem Hrabou  
kdykoli po předchozí dohodě 

u  se starostou Vladimírem Kořenem  
každou třetí středu v měsíci, 17–18 h. 
Tento měsíc bude 15. 2.

u  s místostarostkou Hanou Špačkovou 
každou čtvrtou středu v měsíci, 17–18 h. 
Tento měsíc bude 22. 2. 

Městský úřad říčany hledá  
nové pracovníky  

na následující pozici: 

Referentka odboru  
obecní živnostenský úřad  

na dobu určitou
Bližší informace o podmínkách a termínu konání 

výběrového řízení najdete  
na www.ricany.cz / volná pracovní místa  

nebo získáte na telefonu:  
tel. 323 618 128 – Störzerová zdeňka, 

personalistka.

Poděkování
Dovolte, abych poděkoval paní Marii Pillveinové, která 
pracovala jako kronikářka města Říčany od 1. 7. 2008 do 
31. 12. 2016, za její dlouholetou kvalitní práci.
Od 1. 2. 2017 bude ve funkci kronikářky města Říčany 
pokračovat paní Renata Skalošová, které přejeme hodně 
úspěchů v její práci. Kronika města Říčany je každoročně 
aktualizovaná o nové události předešlého roku na webo-
vých stránkách města (http://info.ricany.cz/mesto/kroni-
ka-mesta).  Petr Dušek

Vedoucí odboru školství a kultury

u Rada doporučila Zastupitelstvu schválit revizi inves-
tičního záměru na Vodovodní řad z vodojemu na Strašín 
a ukládá OSM a OKS pokračovat v přípravě žádosti o do-
taci. 
u Rada souhlasila s podáním žádosti o dotaci projektu: 
„Vodovod a řady Strašín, Pacov, Radošovice“ z Ope-
račního programu životního prostředí. Podpora bude 
poskytována formou dotace z prostředků Fondu soudrž-
nosti s maximální hranicí do 85 % celkových způsobilých 
výdajů projektů.
u Rada doporučila Zastupitelstvu schválit revizi inves-
tičního záměru na „Dostavbu vodovodu Říčany“ a ukládá 
OSM předložit tuto revizi na nejbližším jednání ZMŘ ke 
schválení.
u Rada souhlasila s uvolněním částky 95 085 Kč z rezervy 
RMŘ potřebné na pokrytí nákladů spojených s uzavřením 
smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komu-
nikací CETIN související s rekonstrukcí mostu přes trať 
ČD. Rada souhlasila s uzavřením smlouvy o realizaci pře-
kládky.
u Rada souhlasila s uzavřením veřejnoprávní smlouvy 
mezi městem Říčany a obcí Sulice, na základě které bude 
město Říčany prostřednictvím svých orgánů vykonávat 
namísto orgánů obce Sulice v jejím správním obvodu pře-
nesenou působnost.

Krátce z rady 20. 12. 2016 
u Rada města doporučila Zastupitelstvu schválit návrh 
rozpočtu města na rok 2017.
u Rada města doporučila Zastupitelstvu schválit pro-
dloužení smlouvy ze dne 12. 12. 2014 na krátkodobé fi-
nancování pro potřeby provozního financování v částce 
33 000 000 Kč se společností Česká spořitelna a. s., a to 
maximálně o jeden kalendářní rok, s úrokovou sazbou 1M 
Pribor + 0,40 % p. a..
u Rada města doporučila Zastupitelstvu města Říčany 
schválit uzavření úvěrové smlouvy o úvěru mezi městem 
Říčany jako dlužníkem, a Českou spořitelnou, a.s., jako 
věřitelem. Předmětem smlouvy je poskytnutí investiční-
ho úvěru v celkové výši 50 milionů Kč za účelem nákupu 
nemovitostí.
u Rada města doporučila Zastupitelstvu vydat změnu č. 
1 ÚP Říčan.
u Rada města schválila uzavření dodatku č. 1 k příkazní 
smlouvě č. 123/2016/PŘS ze dne 13. 4. 2016 se společností 
JONES LANG LASALLE, s.r.o., IČ: 24789704, se sídlem: 
Praha 1, Na Příkopě 1096/21, jehož obsahem je částečné 
uhrazení odměny příkazníka ve výši 88 000 Kč a prodlouže-
ní doby trvání příkazní smlouvy do 30. 6. 2017.
u Rada města souhlasila se stanovením ceny za pronájem 
Sportovní haly.
u Rada města doporučila Zastupitelstvu schválit „Me-
morandum o spolupráci obcí v oblasti využití Lokálních 
varovných systémů a jejich vzájemné spolupráce v povo-
dích“ mezi městem Říčany a obcí Stříbrná Skalice.

Kompletní zápisy naleznete na www.ricany.cz
Kateřina Lauerová, Odbor Kancelář starosty    

Čekárna v rondelu
Mnozí z vás se již naučili chodit do rondelu posedět v teple 
při čekání na vlak, koupit si jízdenky, vstupenky, drobné 
suvenýry, teplou kávu na cestu nebo občerstvení. Čekárna 
v rondelu je otevřena denně od 6 do 22 hodin, o víkendu od 
7 do 22 hodin, provozovna informačního centra potom od 
6.30 do 18 hodin, o víkendu od 7.30 do 18 hodin. 
V průběhu února si zde můžete kromě jízdenek Českých 
drah či pražské MHD ještě stále koupit známky na svoz 
odpadu. Pro cestující ČD připravujeme rozšíření nabídky, 
více v dalším čísle Kurýru.
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Vedení města v minulém volebním období hospodařilo 
velmi zodpovědně a pokračuje v tomto trendu i nadále, 
což se velmi výrazným způsobem projevilo na stávající vý-
borné finanční kondici města:

 Město si nepůjčilo za posledních 6 let žádné nové dlou-
hodobé úvěry

 Podrobné sledování a řízení příjmů a výdajů vedlo každý 
rok k přebytkovému hospodaření

 Přebytky rozpočtu jsou směrovány zpět do investic, na 
zlepšování infrastruktury města.

 Došlo a dochází k efektivnímu využívání peněžních pro-
středků na provoz úřadu a městských služeb přes výběro-
vá řízení a elektronické aukce

Rozpočet města v roce 2017 opět navýší výdaje na 
opravy městských komunikací, bude výrazně podporovat 
investice do infrastruktury, školství a sportovišť pro děti

Graf ukazuje, jaká částka z výdajů na roční provoz města by musela být zaplacena, aby došlo k úplnému splacení všech úvěrů. 
zatímco v roce 2010 to byl skoro jeden a půl násobek roční částky na provoz města, v letošním roce to bude pouze pod 20 % ročních 
provozních výdajů. 

Zlepšující se makroekonomická situace může přinést více peněž do městské pokladny,  
ale bude záležet na schopnosti státu vybrat daně
Příjmy města budou i nadále ovlivňovány zejména hos-
podářskou situací v České republice a Evropské Unii. 

Předpokládá se hospodářský růst, který bude pravděpo-
dobně nižší než loni, což by i tak mohlo přinést navýšení 

Finanční situace města Říčany je výborná, město v letoš-
ním roce pomýšlí na realizaci některých strategických 
nákupů pozemků a budov, které by umožnily rozvíjet ve-
řejnou infrastrukturu města a tím zvedat kvalitu života 
našich občanů. 

Výsledkem jednání s bankou je získání úvěrového rámce 
na 50 mil. Kč na 5 let za skvělý úrok 0,37 % a nezajiště-
ného zástavou dalších nemovitostí. Tyto podmínky jsou 
objektivním zhodnocením konsolidace městských financí 
za uplynulých 6 let.

Vážení spoluobčané, dovoluji si vás oslovit a informovat 
o schváleném rozpočtu města Říčany na rok 2017 a celkové 

finanční situaci našeho města. 

Držíme trend minulých let a zadluženost města dále výrazně klesá
Vývoj zadluženosti města ukazuje níže připravený graf.
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KlasifiKace PříjMů:

  Příjmy z celostátního přerozdělení daní – alokace daní z pří-
jmů a DPH ze státního rozpočtu převážně podle počtu obyva-
tel; daň z nemovitosti, jejíž výše je určována městem a její výběr 
plyne přímo do městského rozpočtu

  Vlastní příjmy města – místní a správní poplatky, nájemné 
z nemovitostí a příjmy z prodeje městského majetku

  Neinvestiční dotace a příspěvky – dotace na výkon státní sprá-
vy, sociální dávky do r. 2011, dotace na volby – průběžné polož-
ky stejná výše je v mandatorních výdajích 

  Investiční dotace – vázané prostředky na veřejně prospěšné 
stavby – většinou kryjí 60 až 85% potřebných výdajů, zbytek je 
krytý z rozpočtu města

Vlastní příjmy města počítají s přibližně stejnou částkou, 
je zde zohledněn nižší příjem za poplatky z odpadů. Obča-
né s trvalým bydlištěm v Říčanech budou mít 50 % slevu 
z plné ceny.

Výrazný propad v neinvestičních dotacích a příspěvcích 
od roku 2012 je způsoben změnou ve vyplácení sociál-
ních dávek, které jsou od 1. ledna 2012 v kompetenci úřa-
dů práce a nejsou již položkou příjmů města. Vzhledem 
k tomu, že se jedná o průběžnou a zúčtovatelnou položku, 
nemá tato změna žádný dopad na vlastní rozpočet města.
V získávání investičních dotací byly Říčany v posledních 
letech velmi úspěšné díky výborné práci vedení města 
a městského úřadu. Rozpracované dotační žádosti nej-
sou v příjmech rozpočtu z důvodu opatrnosti reflektovány 
a budou po případném schválení dodatečně do rozpočtu 
včleněny. 
Díky splaceným dluhům můžeme zlepšovat služby obča-
nům města, zvýšit prostředky pro školství a kulturu nebo 
ještě více snížit poplatky za odpad občanům s trvalým po-
bytem v našem městě
Dlouhodobým cílem je snižovat výdaje ať již přejednává-
ním stávajích smluv nebo změnou jejich rozsahu a nao-
pak posilovat výdaje s pozitivním vlivem na kvalitu služeb 
občanům. To znamená promyšleně šetřit na chodu měst-
ského úřadu a naopak zajistit dostatečné prostředky na 
služby a údržbu města. 

příjmů města, které jsou z velké části závislé na daňo-
vých příjmech státu a jejich rozdělení směrem k obcím. 
Rozpočet města předpokládá z důvodu opatrnosti pouze 
mírný nárůst příjmu z celostátních daní. Případné pře-

bytky z přeplnění daňových příjmů by financovaly jako 
v minulých letech další opravy silnic, chodníků a měst-
ské infrastruktury, které nejsou zahrnuty do výdajů tento 
fiskální rok.

Výše příjmů schválených městských rozpočtů v letech 2010 až 2017
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Výše výdajů schválených městských rozpočtů v letech 2010 až 2017

KlasifiKace výdajů:

  Výdaje na chod městského úřadu – obsahuje zejména mzdy 
a příslušné sociální a zdravotní pojištění všech zaměstnan-
ců, provozní náklady kanceláří a dalších nákladů nezbytných 
k zajištění chodu úřadu.

  Výdaje na provoz města – patří sem služby nezbytné k údržbě 
města mezi jinými odpadové hospodářství, úklid a údržba ko-
munikací, zeleně a veřejného prostoru, veřejné osvětlení, opra-
vy silnic, chodníků a městského majetku, městská policie apod.

  Dluhová služba – splátky úroků a jistiny úvěrů; největší část je 
za úvěr na novou školu.

  Neinvestiční dotace a příspěvky – účelově vázané prostředky, 
které jsou vypláceny příspěvkovým a dalším organizacím, je-
jichž je město zřizovatelem jako školky, školy, knihovna, mu-
zeum a další. Tyto prostředky převážně slouží k úhradě pro-
vozních výdajů a údržby, v některých případech i mzdových 
výdajů. 

  Mandatorní výdaje – povinné výdaje, které musí město hra-
dit ze zákona, zdaleka největší položkou jsou sociální dávky 
různých typů, tento výdaj je plně hrazen státním rozpočtem 
a z pohledu města je to pouze průběžná položka;

Poměrně výrazné šetření výdajů na chod městského úřadu 
se v minulých letech neobešlo bez snižování pracovních míst 
a zmrazení růstu mezd. Vzhledem k nařízení vlády ČR došlo 
v minulých letech a dochází i v letošním roce k nárůstu tarif-
ních mezd zaměstnanců o 4 % (růst tarifních mezd po druhé 
za sebou po několikaleté stagnaci). Novou položkou letošní-
ho rozpočtu jsou další výdaje na úředníky spojené s funkcemi 
státní správy, na které město dostane dotace. Tyto dva faktory 
se nejvýrazněji podílí na celkovém nárůstu výdajů na provoz 
úřadu. 
Rozpočtovým cílem v oblastech provozu a údržby města je 
najít optimální poměr ceny, kvality a rozsahu služeb. V letoš-
ním roce dochází k dalšímu výraznému posílení rozpočtu na 
opravy a údržbu silnic a chodníků; rozšíření zelených a pří-
rodních ploch a posílení vlastní kapacity pro menší technické 
a úklidové práce.
Výdaje na neinvestiční dotace a příspěvky příspěvkovým or-
ganizacím (školy, školky, muzeum, kulturní dům Labuť, sta-
cionář pro seniory a další) jsou v porovnání s minulým rokem 
na přibližně stejné úrovni po loňském navýšení. Město také 
výrazně podporuje stabilizaci Olivovy dětské nadace.
Důraz na investice vede ke zlepšování kvality života říčan-
ských občanů s maximální snahou o získání dotační podpory 
všech projektů
Rozpočet města počítá s vlastními investicemi v částce vyšší 
než 130 mil. Kč, což se blíží maximu za poslední roky započí-
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távající probíhající investice ve výši 42 mil. Kč (převody z roku 
2016) a rezervy na nové investice v částce cca 17 mil. Kč. 
Mezi největší investiční akce minulého roku bylo dokončení 
odbahnění Mlýnského rybníka, pokračující rekonstrukce 
ulice Olivova, rekonstrukce objektu školní jídelny vč. vybu-
dování nových tříd na ulici Sokolská, rekonstrukce chodníků 
na ulici Černokostelecká, dokončení prací na stoce A, rekon-
strukce kabin ragby po požáru.
V letošním roce bude pokračovat rekonstrukce Olivovy ulice, 
bude se stavět sportoviště u 3. ZŠ u Říčanského lesa, zpra-
covávat projektová dokumentace na novou školu na Komen-
ského náměstí, bude se rekonstruovat komunikace u nové 
mateřské školy Labská, komunikace Nerudova a další ko-
munikace a chodníky. Je v plánu investovat do obnovy vodo-
hospodářského majetku a také k nákupu pozemků a nemovi-
tostí s významem pro rozvoj města nebo s cílem zkulturnění 
našeho životního prostoru jako například nádražní budovu. 
Je toho opravdu hodně a doufáme, že se to pozitivně projeví 
v kvalitě života v našem městě. 

Vedení města a zaměstnanci městského úřadu trvale pracují 
na získávání dotací z nejrůznějších výzev a programů, aby se 
co nejvíce uplatnil multiplikační efekt vlastních prostředků 
města. Výsledky minulého roku potvrzují úspěšnost tohoto 
snažení. 
Nejistota s přidělováním dotací jednotlivým investičním 
projektům vyžaduje nutnost pečlivého finančního řízení, 
abychom dokázali najít dostatek prostředků na případnou 
spoluúčast tak, abychom o dotační prostředky nepřišli 
Vzhledem k velmi náročnému řízení peněžních toků, a to 
hlavně kvůli těžko předvídatelné časové návaznosti dotač-
ních plateb, má město vyjednáno velmi výhodné překleno-
vací financování, tak aby nedošlo k dočasnému nedostatku 
hotovosti.
Plnění rozpočtu bude vedením města i finančním výborem 
bedlivě sledováno, aby byla stabilita rozpočtu zachována po 
celé fiskální období tak jako v minulosti. 

Martin Gebauer
zastupitel (Klidné město) a předseda finančního výboru

Poděkování panu docentu Josefu Zíchovi
Jubilejní čtyřicáté nastudování České vánoční mše Jana Ja-
kuba Ryby představil sbormistr a dirigent, Říčaňák, Josef Zí-
cha v neděli 8. ledna v kostele Sv. Petra a Pavla na říčanském 
Masarykově náměstí. Vždy úžasný umělecký i duchovní 
zážitek si každoročně odnášejí nejen posluchači z Říčan, ale 
i okolních obcí a měst. Kromě Ondřejova, Kostelce nad Č. L., 
Mnichovic, Hrusic, Týnec nad Sázavou, koncertovali i v Bet-
lémské kapli, koncert byl jako vždy velkolepý! Se svými ko-
legy hudebníky, profesionály i amatéry, každoročně přinášejí 

klid a pohodu v tónech vánočních koled. Dobrovolné výtěžky 
z těchto koncertů jsou pravidelně odevzdávány na charitu 
nebo kdysi do kojeneckého ústavu ve Strančicích, případně 
do Hematologického ústavu v Praze, a možná i jinam…
Rádi bychom touto cestou panu Josefu Zíchovi za dlou-
holeté každoroční nastudování, řízení, dirigování a kon-
certování Rybovy mše vánoční srdečně poděkovali. Po-
děkování patří taktéž muzikantům i zpěvákům stávajícím 
i bývalým. Město Říčany
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Hlavní komunikace v centru bude pro 
pěší bezpečnější!

frekventovaný chodník pro pěší na hlavní trase z Ma-
sarykova náměstí k nádraží bude pro chodce bezpeč-
nější. Pravostranný chodník v ulici 17. listopadu v úse-
ku od křižovatky Olivova po křižovatku jiráskova bude 
rozšířen o 1,2 m. díky rozšířenému chodníku bude 
možné bezpečně projít celý úsek bez nutnosti vstupu 
do vozovky. Rovněž se zvětší rozptylový prostor před 
vstupem do Kc labuť, kde se často koncentruje větší 
počet lidí. ve větším úseku ulice jiráskova - Štefániko-
va se široký chodník naopak mírně zúží a vzniknou tak 
parkovací místa pro krátkodobé stání. Úpravou projde 
i nedostatečné a zastaralé veřejné osvětlení. v prostoru 
naproti radnici, kde to šířka chodníku umožní, budou 
vysazeny 2 stromy. Hlavní spojnice mezi náměstím 
a nádražím tak dostane příjemnou podobu městského 
bulváru.
Situaci, kdy musíte z důvodu chybějícího chodníku 
vstoupit do vozovky, zná každý chodec v těsné blízkosti 
Masarykova náměstí. Toto rizikové místo je roh domu 
č. p. 44 „Mýto“, který je historicky vyosen z hlavní ulič-
ní fronty a nárožím zasahuje až ke stávající obrubě. 
Šířka chodníku naprosto nevyhovuje intenzitě pěšího 
provozu. Jelikož se jedná o hlavní tah městem s hustou 
dopravou, dochází zde často ke vzniku nebezpečných 
situací, kdy jsou vozidla nucena se vyhýbat chodcům ve 
vozovce.
Dalším nebezpečným místem této komunikace je 
prostor před Kulturním centrem Labuť. Pro větší bez-

pečnost, hlavně z důvodu návštěv dětí zde bylo umístěno 
zábradlí, které však průchozí prostor ještě více zužuje. 
Zábradlí bude i po rozšíření chodníku zachováno. Na 
pořádané akce, které se zde konají téměř každodenně, 
přichází okolo 300 diváků. Při koncentraci takového 
počtu lidí před hlavním vchodem před začátkem či po 
skončení akce, je takřka nemožné úzkým chodníkem 
projít. Stávající šířka chodníku 1,4 až 1,5 m od Mýtnice 
po křižovatku s ulicí Jiráskova je na takovémto frekven-
tovaném místě zcela nevyhovující. 
To by měla změnit rekonstrukce, která začne na jaře 
tohoto roku. „Tento úsek bude předlážděn kamennou 
mozaikou stejně, jako je tomu v navazujícím úseku Ji-

Vizualizace
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ráskova - Štefánikova. Pruh šířky 1 m podél silniční 
obruby bude proveden z asfaltu. Plánované rozšíře-
ní stávajícího chodníku pro pěší na pravé straně ulice 
17. listopadu směrem z centra bude v celkové délce cca 
290m. V úseku Olivova – Jiráskova bude chodník roz-
šířen na celkových 2,25 m v souladu se schváleným  
regulačním plánem centra města Říčany z roku 2010. 
Vozovka bude zúžena na 6,5m. Což je naprosto dosta-
čující prostor pro průjezd třeba autobusů,“ doplňuje 
technické parametry Dominik Landkammer z oddělení 
investic. 
V úseku Jiráskova – Štefánikova bude chodník ve většině 
úseku mírně zúžen a bude vybudován podélný parkovací 
pruh, který umožní krátkodobé stání pro zákazníky přileh-
lých provozoven a obchodů i pro jejich zásobování. V součas-
né době tam auta zastavují v rozporu s dopravním značením. 
„Těším se, že v celém úseku od lékárny k náměstí po rozšířeném 
chodníku bezpečně projedou dvě maminky s kočárkem, vozíč-
kář anebo třeba školáci jedoucí na koloběžce,“ dodává David 
Michalička, radní (Klidné město).
V rámci této investiční akce bude řešeno i nedostatečné 
veřejné osvětlení úseku Olivova – Štefánikova, které je za 
hranicí technické životnosti. Použit bude stejný typ sto-
žárů, jaké jsou již umístěny na Masarykově náměstí. Bez-
pečněji se budeme cítit i při přecházení této frekventované 
silnice. Projekt počítá s instalací bezpečnostního nasvětle-
ní přechodů. Samotná instalace stožárů bude předmětem 
další etapy projektu.
Předpokládaná investice na projekt je tři miliony korun, které 
jsou schváleny v rozpočtu. Zároveň byla podána žádost o do-
taci na Státní fond dopravní infrastruktury. „Pokud uspějeme 
s žádostí o dotaci u SFDI, mohli bychom pro rozpočet získat 
až 85 % z nákladů zpět,“ doplňuje Michael Kalný z odboru 
kanceláře starosty, „město samotné by tím výrazně ušetřilo 
a získané peníze by mohlo použít na další projekty“. 

Kateřina Lauerová, 
tisková zpráva města Říčany

Informace z radnice
Vizualizace
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Úvodní fotografie bude už pouze nostalgickým ohléd-
nutím za dobou, kdy se zde pod historickým centrem 
města konaly pravidelně výlovy. v roce 2016 byla do-
končena rozsáhlá revitalizace, která byla nevyhnutel-
ná v důsledku povodní v roce 2013. Z rybníku bylo od-
straněno 70.000 kubíků bahna, čímž zvětšil svůj objem 
přibližně na trojnásobek a stal se povodňovou nádrží. 
Novým ustavením Mlýnského rybníka rybářským reví-
rem se otvírá kapitola nová, která potěší okolo šesti set 
členů místní rybářské organizace a snad i naláká nové 
zájemce o sportovní rybolov. 
„Myslím, že je to dobrá zpráva pro říčanské rybáře. Jejich 
centrem byl Marvánek, který má ale kvůli dotaci tvrdší 
podmínky z hlediska vysazování ryb,“ popisuje staros-
ta Vladimír Kořen (Klidné město) a dodává: „Nyní jsou 
v Mlýnském rybníku prakticky jen amuři, které městu daro-
vala firma Hydrokov. Rybářům do začátku pomůže i město. 
V rozpočtu na rok 2017 jsme schválili sto tisíc korun na ná-
kup rybí násady.“ 
Kromě atraktivního okolního prostředí zde bude hlavně 
co chytat. Místní vedení rybářské organizace zde plá-
nuje vysazení mnoha druhů ryb. Kapr, lín, amur, candát 
a menší druhy jako plotice, cejn, okoun, karas jsou druhy 
běžnější, ale pokud vše dobře půjde, bude zde vysazen i je-
seter. Chybět by tu neměl ani pstruh duhový, i když revír 
nese označení mimopstruhový a je veden pod číslem 411 
196 Mlýnský rybník. Lovit na něm budou moci držitelé 
středočeských územních, celosvazových a celorepubliko-
vých povolenek. Neobvyklou výhodou je dostupnost lovu 
ryb pro handicapované rybáře. V plánu je zde vybudovat 
molo pro vozíčkáře s dvěma parkovacími místy v těsné 
blízkosti. Dalších zhruba třicet parkovacích míst je v ulici 
Podhrázská. Na březích by se do 1. 4. 2017, kde je oficiál-
ní zahájení rybářské sezóny na tomto revíru, měly objevit 
informační tabule o tom, kde se smí a nesmí lovit a další 
podrobné informace. Pro rybolov bude vyhrazena strana 
s chodníkem s pohledem na historické centrum. Na to, 
zda rybáři i návštěvníci neporušují provozní řád, bude 
dohlížet rybářská stráž ve spolupráci s městskou policií 
při namátkových kontrolách. Rybářským revírem i nadále 
zůstává rybník Jureček.
Rybářským chovným rybníkem byl původně jiný říčanský 
rybník – Marvánek. I on však prošel revitalizací, která byla 
financována z Evropského fondu regionálního rozvoje. 
Bez prostředku z těchto dotací by si jen těžko město moh-
lo tak rozsáhlé opravy dovolit. Čerpání financí z evrop-
ských zdrojů má však své podmínky a ty výkon rybářského 
práva neumožňují. Oproti tomu revitalizace „Mlejňáku“ 
byla financována z protipovodňových fondů, a proto moh-
lo ke změně na rybářský revír dojít.

Mlýnský rybník stejně jako Marvánek, Srnčí a Rozpakov 
mají spodní odtah vody, což přispívá k jeho lepšímu čiš-
tění. „Přitékající voda totiž zůstává a spodním odtahem je 
odčerpávána voda u dna, která je více znečištěná,“ vysvět-
luje pan Pavel Novák, předseda místní rybářské organiza-
ce. Také upřesnuje, že každý rybník po odbahnění projde 
procesem, kdy se průzračná voda změní v zelenou: „Je to 
přirozený proces, kdy sluneční paprsky, které procházejí 
čistou vodou na dno, aktivují ve zbytku bahna fotosyntézou 
růst řas. Zelené koberce se pak utrhnou a plují na hladině, 
což nevypadá hezky. Další rok se tento jev v takové míře neo-
pakuje, protože vzniká přirozená rovnováha.“
„Rád bych také využil příležitosti a poděkoval vedení města 
za podporu a za úsilí věnované revitalizaci říčanských ryb-
níků, které neodmyslitelně patří k našemu městu“ doplnil 
Pavel Novák, zastupitel (Klidné město).
A co znamená změna Mlýnského rybníka pro ty, které ry-
bolov neláká? Vlastně nic zásadního. Stále může být oblí-
beným cílem procházek, stále se zde může bruslit, plavat 
či plout na lodičkách dle toho, co klimatické podmínky 
právě dovolují. Jen tam asi budeme potkávat více rybářů 
než dosud, takže Petrův zdar!

Kateřina Lauerová, 
tisková zpráva města Říčany

mlýnský rybník 
rybářským 
revírem

12 texty.kuryr@ricany.cz



Informace z radnice

Parkovací zóny se v Říčanech  
zavádět nebudou 

současné vedení radnice nenašlo podporu široké ve-
řejnosti pro zavedení systému parkovacích zón. Záměr 
představený v říjnu loňského roku občané nepodpořili. 
studie vypracovaná společností city Parking Group, 
s.r.o. měla nabídnout řešení hlavně pro říčanské rezi-
denty. Přepracovaný návrh, který zohledňuje připo-
mínky občanů, společnost předložila začátkem roku 
2017. Zaměřila se na podrobnější rozpracování orga-
nizace dopravy opatřením jednosměrných ulic, které 
se shledalo s kladnou odezvou občanů. dalším opatře-
ním budou i avizované „zóny TeMPO 30“.
Radnice se bude nadále soustředit na legalizaci stávají-
cích parkovacích ploch a vytváření nových parkovacích 
míst. První nové parkoviště v centru města už je k dispo-
zici na místě bývalé vietnamské tržnice a další se buduje 
na Komenského náměstí. Tato lokalita patří k velmi za-
tíženým a ulevit by jí mělo i navrhované zjednosměrnění 
přilehlých ulic. 

Využívejte parkoviště za zimním stadionem
Situace s parkováním se zhoršuje v exponovaných časech 
i v lokalitě ulice Škroupova, kde po otevření nového zim-
ního stadionu parkují návštěvníci často velmi bezohledně 
a porušují zákaz zastavení. Přitom parkoviště za halou 
zůstává poloprázdné. Někdy řidiče splete červené světlo 
u závory, to je však zelené pouze po odběru lístku při zved-
nutí závory.  apelujeme proto na řidiče, aby tato kame-
rově střežená parkovací místa plně využívali. Parkovné 
je symbolických 15 Kč za první tři hodiny, každá další 

započatá hodina stojí 10 Kč. K dispozici je zde 64 par-
kovacích míst pro osobní vozy a dva autobusy. Označe-
na jsou i 4 místa pro invalidy. Parkovací automat je před 
halou a platit lze mincemi i bankovkami. Na nedovolené 
stání se zde zaměří Městská policie, která zpřísní kon-
troly.
Vedení města intenzivně pracuje na rozšíření nabídky a le-
galizaci parkovacích míst i v okolí nádraží, ke kterému by 
mělo dojít tento rok.
Druhé kolo veřejného projednání na téma parkování, bylo 
naplánováno na 19. ledna, což je po uzávěrce únorového 
čísla Kurýru. Aktuální informace na téma parkování uve-
řejníme na webových stránkách města www.ricany.cz.

Kateřina Lauerová, tisková zpráva města Říčany
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Návrat remízů a alejí do okolí Říčan
Odclonění hluku a prachu z plánovaného Pražského 
okruhu pro větší ochranu okrajové obydlené části Říčan. 

To bude jedna ze základních funkcí izolační liniové ze-
leně poblíž dálničního přivaděče (komunikace ii/101) 
v okolí říčan. dalším pozitivním efektem plánované 
výsadby je rozdělení lánu pole na menší celky a tím 
snížení vodní a větrné eroze. Nezanedbatelný je i pří-
nos estetický, kdy pás zeleně vytvoří příjemný krajinný 
prvek jako protiváhu průmyslových areálů a hlavních 
dopravních komunikací. 
Návratem remízů a alejí se do krajiny vrátí prvek, který 
k české krajině neodmyslitelně patří. Snahou je náprava 
důsledků zemědělské politiky 50. let, kdy byly scelovány 
pozemky, rušeny meze, remízy a další volná zeleň. Tyto 
radikální změny v krajině vedly k poškození přirozených 
funkcí. Dochází ke splavování ornice ve svazích a de-
gradaci půdy. Voda není přirozeně zadržována v kraji-
ně díky absenci kořenových systémů a zanášejí se vodní 
toky a rybníky sedimentem. Tento negativní vývoj je třeba 
změnit posílením přirozené funkce krajiny další výsadbou 
remízů a alejí. Není to první projekt tohoto druhu, nava-
zujeme na již proběhlé výsadby v okolí Říčan. 
V rámci příprav tohoto projektu bude provedeno zaorání 
a vláčení, vytyčení sítí a hranic a výsadba. Projekt zahr-
nuje výsadbu čtyř stromo-keřových remízů rozmanitého 
druhového složení s luční plochou. Vysazeny zde budou 
duby, javory a jilmy. Z keřů pak brslen, trnka, kalina, hloh, 
růže, líska a ptačí zob. Remízky se stanou domovem moha 

živočichů a ptáků, vytvoří se tak lokální biocentra a zvýší 
se druhová pestrost.
Stromořadí se stane přírodním větrolamem, který může 
v zimních měsících omezit vznik sněhových jazyků. Je 
také přirozeným filtrem půdním i vzduchovým, zachycu-
jícím látky z okolního prostředí.
„Je to jeden z projektů, který považuji za splnění mých vnitř-
ních ambicí v roli starosty. U budoucího Pražského okruhu 
mohly vyrůstat jako houby po dešti haly a logistická centra. 
Takhle do krajiny přineseme přirozenou trvalou zelenou clo-
nu, která sníží hlukové dopady, prašnost, pomůže řidičům. 
Pozitivních dopadů je mnoho,“ říká starosta Vladimír Kořen 
(Klidné město) a dodává: „Mám radost, že jsme byli úspěšní 
při žádosti o dotaci na tento projekt. Reagovali jsme na výzvu č. 
29 Operačního programu životního prostředí (OPŽP) v červ-
nu loňského roku. A v lednu nám přiklepli peníze – investice 
bude stát necelých 9 milionů korun a dotace EU bude 80 %.“
Realizace projektu je plánována na podzim tohoto roku 
po vysoutěžení dodavatele. Celková plocha je přibližně  
7 hektarů, přesné umístění si prohlédněte na fotografii.

Kateřina Lauerová, tisková zpráva města Říčany

Výsadba izolační liniové zeleně v Říčanech 
 

 

Registrační číslo projektu: CZ.05.4.27/0.0/0.0/16_029/0002466
Název projektu: Výsadba liniové zeleně, Říčany

14 texty.kuryr@ricany.cz



Informace z radnice

Proměny 
říčanských 
městských lesů

ani říčanským městským lesům se nevyhnul škůd-
ce, který má na svědomí nemalá území, která se pod 
jeho vlivem nevratně mění. jde o kůrovce. Převážně se 
jedná o lýkožrouta smrkového (ips typographus) a lý-
kožrouta lesklého (Pityogenes chalcographus). Malí 
broučci dorůstající velikosti od 1,6 mm do 5,5 mm. Při 
přemnožení dokáží poškodit rozsáhlé plochy mladých 
i dospělých smrčin a jsou tak nejvýznamnějšími sekun-
dárními škůdci v lesním hospodářství. 
Kůrovec se vyskytuje po celém území České republiky. 
Ani říčanským městským lesům se nevyhnul a boj s ním 
sváděli správci našich lesů již v minulých letech. Podle in-
formací Markéty Zelené z odboru životního prostředí „je 
nutné provádět zvýšený dohled na místě, kde se v loňském 
roce kůrovec vyskytl, aby se v případně opětovného výskytu 
zamezilo jeho šíření. Takové lokality jsou například okolí 
hájenky u Světic, lokalita kolem Tehovských polí, ale i blízké 
okolí ulice Zelená.“ 
Pomocníkem proti šíření škůdce jsou lapáky a lapače. La-
pač je plastová past, která láká škůdce pomocí feromono-
vého odparníku. Odchycení brouci se pak v pravidelných 
intervalech 7 až 10 dnů vybírají a likvidují. Lapák je po-
kácený strom přikrytý větvemi. Zavadající strom vyluču-
je podobně jako poškozené nebo oslabené stromy látky, 
které lákají brouka k napadení stromu. Lapáky se umísťují 
do míst s předchozím vývojem kůrovce a do míst s před-
chozí těžbou, kde je předpoklad výskytu kůrovce. Lapáky 
jsou pravidelně kontrolovány a v případě jejich napadení 
kůrovcem dochází k jejich odvozu z lesa, odstranění kůry 
nebo k ošetření chemickými prostředky tak, aby kůrovec 
nemohl dokončit svůj vývoj. Drobní vlastníci lesa mohou 
využít právě feromonové lapače, čímž se vyhnou kácení 
zdravých stromů na lapáky. 
Jak poznat strom napadený kůrovcem? Napadenému stro-
mu se loupe kůra, je však zelený. Některým zeleným stro-
mům se kůra neloupe, ale na kořenových nábězích jsou 
drobné piliny. Napadené stromy bývají hlavně na osluně-
ných místech porostních okrajů lesa. V rámci předcházení 

kůrovcové kalamity je nutné zajistit zpracování, vyklizení, 
asanaci a včasný odvoz kalamitního dříví z lesních porostů. 
Lokalita kolem Světické hájenky prošla v posledních 
letech mnoha změnami. Proměna nastala hlavně díky 
rozsáhlému požáru v létě roku 2015, kdy shořelo 2,3 ha 
převážně mladého lesa. Škoda byla tehdy vyčíslena na 600 
tisíc korun. Požárem došlo k oslabení okolního dospělé-
ho smrkového porostu a následnému napadení stromů 
kůrovcem. Proto v loni na podzim těžaři napadené smr-
ky pokáceli, zpracovali a dříví bylo odvezeno pryč z lesa. 
Správci městských lesů tuto lokalitu bedlivě hlídají. „Bo-
hužel na základě svých zkušeností z let minulých správci 
musí předpokládat, že při příznivých klimatických podmín-
kách se zde kůrovec objeví znovu a další těžbě napadených 
stromů se nebude možné vyhnout,“ doplňuje Markéta Ze-
lená, která má správu lesů na starosti.    
Je možné, že tuto lokalitu čeká další výrazná proměna. 
Okolí Světické hájenky je vytipováno stát se domovem 
živého daru, který k nám má připutovat z polského Opa-
towku. Vedení tohoto partnerského města se nám rozhod-
lo věnovat dvě samice a jednoho samce zubra evropského. 
Na polské straně byly již podniknuty legislativní kroky 
k předání tohoto nezvyklého a nutno podotknout velmi 
hodnotného daru. Cena jednoho kusu je kolem půl mili-
onu korun. Jak s tímto darem naložíme, je zatím předmě-
tem úvah a zvažování kladů a záporů.

Kateřina Lauerová, tisková zpráva města Říčany
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Novela školského zákona a její změny  
od 1. 1. 2017 
vážení rodiče, rádi bychom vás seznámili se změna-
mi školského zákona č.561/2004 ve znění pozdějších 
předpisů, které vešly v platnost od 1. ledna 2017. 

mATeŘSKÉ ŠKOLy
U vzdělávání v mateřských školách dochází k několika 
podstatným změnám. 

Novela školského zákona nově zavádí povinné předškolní 
vzdělávání dětí jeden rok před zahájením povinné školní 
docházky. Zákonný zástupce je povinen zapsat do ma-
teřské školy pětileté dítě, které tento věk dovrší do 31. 8. 
2017. Podrobnosti popisuje § 34, odstavec 1 školského 
zákona. 
Dále se mění termíny zápisu do mateřské školy, které 
budou nově probíhat, jak určuje § 34, odstavec 2, v prv-
ních 14 dnech měsíce května. Letos ve výše uvedených 
školách proběhne zápis ve středu 3. května 2017 od  
9 do 17 hodin.
Rodiče dítěte mají možnost přihlásit své dítě ke vzdělává-
ní do mateřské školy, kterou zřizuje obec (v našem přípa-
dě město Říčany), nebo do jiné mateřské školy, avšak tato 
je povinna sdělit spádové škole místo vzdělávání. 
Spádovost mateřských škol je také novinkou, kterou 
tuto novela zavádí do praxe. Zastupitelstvo města Ří-
čany v prosinci 2016 schválilo na základě dobré praxe 
z minulého období pro každou mateřskou školu zřizo-
vanou městem Říčany jako spádovou oblast celé katast-
rální území města Říčany. V praxi to znamená, že v Ří-
čanech si rodič bude moci i nadále vybrat mateřskou 
školu podle své volby, nebude mu určena jen jediná spá-
dová škola dle místa trvalého bydliště. Město garantuje 
přijetí všech dětí k povinné předškolní docházce, tedy 
pětiletých, a dále čtyřletých, které mají trvalé bydliště 
v Říčanech.
Jako v předchozích letech i letos žádáme rodiče, aby využi-
li možnost elektronického zápisu potřebných údajů svého 
dítěte z domova. Urychlí a zpříjemní se tím celý proces zá-
pisu, odpadnou hlavně fronty rodičů v den zápisu.  Elek-
tronický systém bude otevřen 1. dubna 2017. Podrobný 
popis celého procesu elektronického zápisu najdete na  

Mateřské školy zřizované 
MěsteM říčany: 
Mateřská škola čtyřlístek říčany, 
příspěvková organizace, domažlická 1656, Říčany,
Ředitelka: Šárka Skůpová, tel: 323 631 551, 
reditelka@ctyrlistek-ricany.cz, 
www.ctyrlistek-ricany.cz
Mateřská škola srdíčko říčany, 
příspěvková organizace, E. Beneše 204, Říčany, 
Ředitelka: Jiřina Řeháková, tel: 323 602 896, 
reditel@mssrdicko.ricany.cz, 
www.mssrdicko.ricany.cz
Mateřská škola U slUnečních hodin říčany, 
příspěvková organizace, Štefánikova 1616, Říčany
Ředitelka: Jarmila Šebková, tel: 323 604 373, 
Jarmila.sebkova@ms.ricany.cz, www.ms.ricany.cz
Mateřská škola zahrádka říčany, 
příspěvková organizace, Labská 2577/, Říčany
Ředitelka: Klára dvořáková, tel: 727 943 646, 
reditelka@mszahradka.ricany.cz
www.zahradkaricany.cz
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http://skolky.ricany.cz. Než se však rozhodnete, kterou 
mateřskou školu svému dítěti vyberete, využijte dny ote-
vřených dveří. Návštěvu můžete udělat ve všech školkách 
jednotně v sobotu 8. dubna 2017 mezi 8:30 – 11:30.

ZáKLADNí ŠKOLy
Novela školského zákona změnila i některé okolnosti tý-
kající se přijímání dětí k povinné školní docházce.
K základnímu vzdělávání je přijímáno dítě, které dosáhne 
věku šesti let do 31. srpna 2017, pokud mu není povolen 
odklad školní docházky. K žádosti o odklad dokládá rodič 
vyjádření školského poradenského zařízení a odborného 

lékaře. O odkladu rozhoduje na základě předložených do-
kumentů ředitel školy. Podrobnosti popisuje §36 školské-
ho zákona v odstavci 3 a 4. 
Termín zápisu je zákonem nově stanoven na měsíc du-
ben. v říčanech proběhne zápis ve všech základních 
školách v pátek 21. dubna 2017 od 9 do 17 hodin (ZŠ 
Nerudova 8 – 14h). 
Rodičům doporučujeme využít možnosti elektronic-
kého zápisu potřebných údajů o dítěti. Velmi se urychlí 
samotný zápis v uvedeném termínu. Systém bude otevřen 
21. března 2017. Podrobnosti o elektronickém zápisu na-
jdete na http://skoly.ricany.cz. 
Při přijímání dětí k povinné školní docházce ředitel po-
stupuje podle předem stanovených kritérií. Hlavním 
z nich je, že přednost mají děti s trvalým bydlištěm ve 
spádové oblasti školy. Informace o jednotlivých spá-
dových oblastech s vyjmenováním ulic těchto obvodů 
najdete na webu města: http://info.ricany.cz/mesto/
obecne-zavazna-vyhlaska-mesta-ricany-c-4-2014-kte-
rou-se-stanovi-skolske-obvody-zakladnich-skol-zrize-
nych-mestem-ricany.
Doporučujeme rodičům využít před tím, než se vydají 
k zápisu, dnů otevřených dveří a seznámit se se školou 
a jejím provozem. 

Dny otevřených dveří:
1. základní škola Masarykovo nám.:  
11. dubna 2017, 9 – 12, 14 – 16 hodin, 
pozor, v budově Olivova 1308 – zde bude i zápis!
2. základní škola Bezručova:  23. a 24. února 2017, 
10 – 16 hodin (pro běžné, hudební i bilingvní třídy)
3. základní škola U říčanského lesa: 
4. dubna 2017, 8:30 – 14 hodin 
4. základní škola Nerudova: kdykoliv po domluvě

Upozorňujeme rodiče na nabídku některých škol o přijetí 
dítěte do třídy se specifickým zaměřením, jako je hudební 
třída nebo třída s bilingvním vyučováním. Podrobnosti 
najdete na dalších stránkách tohoto vydání Kurýru nebo 
na webu konkrétní školy. Zároveň rodičům doporučujeme 
prostudovat podrobnosti a kritéria přijímání dětí k povin-
né školní docházce, které najdete na webových stránkách 
jednotlivých základních škol.
V příštím čísle Kurýru vás budeme informovat o dalších 
podrobnostech, které jsou spojeny s přijetím vašeho dítěte 
do mateřské nebo základní školy v našem městě. 
Přejeme vám i vašim dětem, aby všechny kroky, které 
je potřeba učinit k úspěšnému přijetí vaší ratolesti do 
školního zařízení v Říčanech, byly doprovázeny pří-
jemnou a přátelskou atmosférou, plnou pochopení, 
tolerance a radosti z blížícího se počátku vzdělávání.  
Pokud nemáte dostatek informací a uvítali byste dopl-
nění dalších podrobností, neváhejte mne nebo jednotli-
vé ředitele kontaktovat. Rádi se budeme vaším dotazem 
zabývat.

Hana Špačková 
místostarostka (Klidné město) pro oblast školství 

hana.spackova@ricany.cz 

základní školy zřizované  
MěsteM říčany: 
1. základní škola Masarykovo náM. říčany, 
příspěvková organizace, Masarykovo nám. 71, Říčany, 
Ředitel: Mgr. Pavel Bednář, telefon: 323 602 794,
e-mail: pavel.bednar@1zs.ricany.cz, www.zs-ricany.cz
2. základní škola BezrUčova říčany, 
příspěvková organizace, Bezručova 94, Říčany,
Ředitelka: Mgr. Marie Lejčková, telefon: 323 602 217, 
e-mail: reditel@2zs.ricany.cz, www.2zsricany.cz/
3. základní škola U říčanského lesa říčany, 
příspěvková organizace, Školní 2400/4, Říčany, 
Ředitel: Mgr. dalibor dudek, telefon: 323 666 555, 
email: dalibor.dudek@zs.ricany.cz, www.zs.ricany.cz
4. základní škola nerUdova říčany, 
příspěvková organizace, Nerudova 481, Říčany, 
Ředitelka: Mgr. Jitka Macháčková, 
telefon: 323 602 005, 
e-mail: jitka.machackova@zsp.ricany.cz,
http://zs-nerudova.cz
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Přinášíme přehled nominovaných včetně jejich největších spor-
tovních úspěchů. v kategorii dospělí máme 7 nominací, v katego-
rii mládež 14 nominací a 10 přihlášených týmů. 
Již čtvrtý ročník ankety, kterou pořádá město Říčany, odstartova-
la začátkem prosince nominační částí. Až do konce roku 2016 jste 
mohli přihlásit sebe, svého kamaráda či celý tým do této ankety, a to 
prostřednictvím formuláře na www.sportovec.ricany.cz. Hlasování 
pro nominované sportovce proběhne on-line na www.ridimricany.
cz bez nutnosti ověřování. Hlasování spustíme 2. 2. 2017 v 17:00 
a ukončeno bude 17. 2. 2017 v 17:00. Slavnostní vyhlášení a předání 
cen vítězům v jednotlivých kategoriích proběhne v rámci reprezen-
tačního plesu města 25. února 2017.
O vaše hlasy se uchází sportovci z této dvojstrany.

Komu můžete dát  
svůj hlas v anketě  
Sportovec Říčan 2016?

Informace z radnice

mLáDeŽ

4 lUkáš valný
MTB a TrIaL 
Mraveniště Říčany
trial
3. místo v Českém 
poháru v kategorii 
Expert

1 Jitka 
rUdolfová 
Energy Team   
triatlon, běh 
mistryně Čr 
v Olympijském 
triatlonu

6 Jonáš voJtěch
aC Sparta Praha
cyklistika
účastník MČr a MSr 
v silniční cyklistice,  
7. místo ČP Elite

4 klára 
odvárková
SK Slunéčko z.s.
košíková
členka širšího 
reprezentačního 
výběru U15 v basketu

7 Michal šMahel
aSK Slavia Praha
atletika, běh
mistr Čr do 22 let 
na 3000 m př., mistr 
Čr v krosu a halový 
akademický mistr Čr 
na 800 m

5 Marek 
Michalička
TK Sparta Praha
tenis
účastník kvalifikace 
Wimbledonu, vítěz 
turnaje aTP Futures

1 MatěJ BUrian
SK Slavia Praha
triatlon
mistr Čr v triatlonu 
v kategorii dorost 
a mistr Evropy ve 
smíšených štafetách

2 MatěJ Bedrník
MS Bike academy 
racing team
MtB cross country, 
duatlon, zimní triatlon
mistr Čr v duatlonu, 
2. vicemistr Čr 
v zimním triatlonu

3 karolína 
Bedrníková 
SK Slavia Praha,  
MS Bike academy 
racing team
triatlon, MtB cross 
country
mistryně Čr 
v duatlonu, triatlonu 
i zimním triatlonu

2 kristýna 
MatěJková
ranch Orlí Hnízdo
jezdectví (western)
mistr Čr 2016 
v rodeu

3 vlastislav 
kaBeláč čiháček
MTB & TrIaL 
Mraveniště Říčany
trial
mistr Čr na horském 
kole a čelní umístění 
v evropských 
soutěžích

DOSPĚLí
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Informace z radnice

9 JáchyM 
šMolík 
Klub šachistů Říčany 
1925
šachy 
vicemistr Čech 
v šachu do 10 let

5 Markéta 
nádvorníková
SK Slunéčko z.s. 
košíková
členka regionálního 
výběru U14 v basketu

6 Dívčí formace 
Madonna
TŠ Twist Říčany 
akrobatický rokenrol
vicemistryně světa 
v kategorii dívčí 
formace junior

6 Pavel šPlíchal
JUdO CLUB KYKLOP 
ŘÍČaNY
judo
několikanásobný 
vítěz celostátních 
turnajů v judu, 5. na 
mezinárodním turnaji

7 Družstvo 
atletické 
přípravky
atletický oddíl 
T.J. Sokol Říčany 
a radošovice
lehká atletika
první místa 
v krajském poháru 
Středočeského kraje

7 Matyáš Pros
FBC Říčany
florbal
lídr kanadského 
bodování týmu 
v kategorii dorost

8 Družstvo 
mladších žáků 
Klub šachistů Říčany 
1925
šachy
vítězové krajského 
přeboru, 6. místo 
na mistrovství Čr 
v šachu

8 kristýna 
otrUBová
Klub šachistů Říčany 
1925
šachy
mistryně Čech 
v šachu do 14 let

9 Štafeta 
dorostenek D18 
OB Říčany
orientační běh
6. místo na 
republikových 
pohárech 
a mistrovství 
v orientačním běhu

10 Kategorie U12 
(2004-2005) 
rC Mounftield Říčany
ragby
mistři Čr po osmé 
v řadě v ragby

TÝMY

5 FBC Říčany 
Elévové
FBC Říčany
florbal
vítězové 
mezinárodního 
turnaje ve florbale

1 Dívčí formace 
Czech Ladies
TŠ Twist Říčany 
akrobatický rokenrol
finalistky Světového 
poháru a MS dívčích 
formací kategorie 
senior, 4. na MČr

2 Dívčí formace 
Queen
TŠ Twist Říčany 
akrobatický rokenrol
2. vicemistryně 
ME dívčích formací 
v kategorii junior

3 Basket Říčany 
U 15
SK Slunéčko z.s.
košíková
kvalifikace 
v celostátní lize 
mládeže v basketu

4 Basket Říčany 
U 17
SK Slunéčko z.s.
košíková
kvalifikace 
v celostátní lize 
v basketu

14 kovačková 
alena
Sokol Říčany 
tenis 
vítězka dětských 
turnajů, nejúspěšnější 
v ročníku v Čr

10 JakUB roJ
ant Parkour deadly 
Team Říčany
parkour&freerun 
mezinárodní 
prezentace 
volnočasové aktivity 
Parkour and Freerun

11 Petr Bílek
ant Parkour deadly 
Team Říčany
parkour&freerun
mezinárodní 
prezentace 
volnočasové aktivity 
Parkour and Freerun

12 anna 
forMánková
OB Říčany
orientační běh
mistryně Evropy 
neslyšících 
v orientačním běhu

13 Martin 
ciMPrich
rC Mounftield Říčany
ragby
mistr Čr v ragby 
v kategorii U18, 16. 
místo na ME
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Informace z radnice

Na Masarykově náměstí v předvečer Štědrého dne již po 
čtrnácté zavonělo svařené víno, punč, cukroví, vánočky, 
pečené brambory a řízečky. Tradiční setkání organizo-
valo město Říčany a zcela zdarma zde pracovalo mnoho 
pomocníků. Velký dík si zaslouží členové Tanečního klubu 
Fuego, říčanští skauti ze střediska Lípa, žákovští zastupi-
telé i dobrovolní hasiči. Zejména děti ocenily čilá zvířát-
ka zapůjčená panem Zajíčkem z farmy IMPLEM Tehov. 
Poděkování patří našim účinkujícím zpěvákům – dětem 
z 1. základní školy a ženskému pěveckému sboru Sirény. 
Manželé Součkovi z hotelu Pavilon, manželé Nedopilovi, 
majitelé lékárny U Bílého lva a pan David Frydrych věno-
vali vánoční dobroty. Díky jim se kasičky v jednotlivých 
domcích zdárně plnily a výtěžek sbírky pro sociálně zne-
výhodněné děti byl téměř 35 tisíc korun. Děkujeme všem 
štědrým dárcům. Jitka Bahenská

České Vánoce  
bez bílé peřinky

Petra Černocká zapojila do svého koncertu šikovné holčičky 
z publika.

Lékárna U Bílého lva celou částku získanou prodejem výborných 
nápojů věnovala potřebným dětem.

Hotel Pavilon poskytl svůj výtěžek sociálně znevýhodněným 
dětem.

Říčanští skauti přivezli Betlémské světlo.

Pravá vánoční atmosféra na Masarykově náměstí.

Žákovští zastupitelé vyráběli s dětmi ořechové lodičky.

20 texty.kuryr@ricany.cz
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Informace z radnice

Zpráva o stížnostech, peticích a ostatních 
podáních za rok 2016 
agendu stížností, petic a ostatních podání podle orga-
nizačního řádu Městského úřadu v říčanech zajišťu-
je útvar interního auditu (Úia) v souladu s platnými 
právními a vnitřními předpisy. Každoročně Úia před-
kládá Radě města říčany a kontrolnímu výboru Zastu-
pitelstva města říčany zprávu o stížnostech, peticích 
a ostatních podáních za příslušný kalendářní rok. 

Souhrnný přehled stížností, petic a ostatních podání za rok 2016

Stížnosti Petice
Ostatní 
podání 

a podněty

Šetření 
VOP

Přijato za rok 
2016 celkem

32 6 49 2

Z toho: 
důvodné 2
částečně důvodné 0

bezdůvodné 30

Nejvyšší počet stížností podaných podle § 175 správního 
řádu směřoval na práci přestupkového oddělení odboru 
právního (dále OP). Množství stížností souvisí s charak-
terem agendy OP a podání stížnosti na chování referenta 
či jeho postup je jedním z prostředků obrany účastníků 
řízení. Ve všech případech byly stížnosti po přešetření 
vyhodnoceny jako nedůvodné. Na druhém místě v počtu 
podaných stížností dle § 175 byl odbor správních agend 
a dopravy (dále OSAD) a to zejména agenda registru vozi-
del. Z celkových 12 podaných stížností byla jedna shledá-
na důvodnou a OSAD zahájil ve věci nové řízení. 
Petice podané v roce 2016 obsahovaly požadavky na zlepšení 
stavu konkrétních místních komunikací, úpravu dopravního 

značení, vybudování přechodu pro chodce, připomínky k no-
vému způsobu pronájmu tělocvičen základních škol atd. 
Po obdržení petice za zrušení navrhovaného propojení 
Pražského okruhu přes komunikace Černokostelecká 
a Říčanská u obce Pacov a za změnu trasy přeložky II/101 
vstoupilo vedení města aktivně v jednání se zástupci inves-
tora stavby odborem dopravy Středočeského kraje, náměst-
kem primátorky MHMP pro dopravu a se starosty okolních 
obcí. Cílem probíhajících jednání je prosadit, aby přeložená 
trasa silnice II/101 v úseku Úvaly - Pacov byla dále napo-
jena přímo na budoucí okruh kolem Prahy a to severně od 
MČ Praha Nedvězí do plánované mimoúrovňové křižovat-
ky a aby plánované narovnání a zkapacitnění silnice II/101 
neznamenalo navýšení dopravní zátěže pro Říčany.
Ostatní podání a podněty k výkonu samosprávy již tradič-
ně směřovaly k probíhajícím investičním akcím na území 
města, ke stavu veřejného osvětlení, místních komunikací 
a chodníků, k intenzitě dopravy na územní města a z toho 
plynoucí negativních vlivů na životní prostředí a bezpečnost, 
na obtěžování hlukem a k aktuálnímu dění v mateřských či 
základních školách. Podání zaměřená na výkon státní sprá-
vy nejčastěji kritizovala práci registru vozidel včetně délky 
čekacích lhůt a postup při udělování pokut za překročení 
rychlosti.
Vedení města, MěÚ a odpovědní zaměstnanci se všemi 
stížnostmi, peticemi a podáními v roce 2016 zabývali. 
Snažili se je řešit co nejlépe v rámci finančních možností 
schváleného rozpočtu města a personálních kapacit MěÚ. 
Všechny stížnosti, petice a ostatní podání doručené na út-
var interního auditu v roce 2016 byly vyřízeny v zákonné 
lhůtě. 

Věra Likešová, vedoucí útvaru interního auditu 
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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
18. prosince, 04.20
Při řešení dopravní nehody v rámci jiné události na 
Černokostelecké ulici strážníci spatřují procházejícího 
muže, který nese sklenici, kterou zanedlouho rozbíjí 
o povrch vozovky. Tímto se dopouští přestupkového 
jednání. Strážníci toto jednání řeší a zjišťují, že se jedná 
o cizího státního příslušníka. Muže strážníci poučují 
a celé jeho jednání je řešeno domluvou s tím, že střepy 
z vozovky budou okamžitě uklizeny. Odklízení střepů 
z vozovky však začne narušovat jiný muž. Muž je opa-
kovaně strážníky vyzýván, aby nenarušoval průběh 
jednání, tem však i nadále pokračuje i přes opakované 
výzvy, aby upustil od svého protiprávního jednání s vý-
strahou, že mohou být vůči němu použity donucovací 
prostředky, na což dotyčný nebral zřetele. Pro své po-
kračující protiprávní jednání a pro podezření z přestup-
ku proti veřejnému pořádku byl vyzván k prokázání to-
tožnosti. Ani na tuto výzvu dotyčný nereaguje a naopak 
se snaží strážníkovi vytrhnout z ruky služební tiskopi-
sy. Tímto jednáním vyvolal zákrok ze strany strážníků, 
kteří se jej za použití donucovacích prostředků pokouší 
odvést z vozovky na chodník. Do zákroku strážníků se 
však zapojuje skupinka osob, která je na místě přítom-
na. Jednoho ze zakročujících strážníků zezadu napadá 
muž z této skupinky a brání dokončení zákroku. Tímto 
jednáním je proti této osobě taktéž veden zákrok stráž-
níků, kdy následně je strážník terčem výhružek vůči ži-
votu a zdraví. K dokončení zákroku a uklidnění situace 
dojde až po hrozbě použití obušku, kdy pod touto hroz-
bou je výzev strážníků uposlechnuto. Po zjištění totož-
ností osob dochází k jejich poučení ze spáchání něko-
lika přestupků, kdy celé jejich jednání bude oznámeno 
příslušnému správnímu orgánu k dořešení.

20. prosince, 19.30
Městská policie přijímá oznámení o drobné krádeži v jed-
nom z obchodních řetězců v ulici Černokostelecká. Po pří-
jezdu na místo je zjištěno, že došlo k odcizení zboží v hod-
notě sedm set devadesát devět korun. Následnou lustrací 
osoby, která se krádeže dopustila, je v evidenci rejstříku 
přestupků zjištěno, že osoba se již drobné krádeže v mi-
nulosti dopustila a své jednání opakuje. Strážníci celou 
událost musí oznámit příslušnému správnímu orgánu 
k dořešení, jelikož již není možné osobě uložit pokutu na 
místě. Uvedené tak dokonči orgán, který přísněji potrestá 
opakované protiprávní jednání. 

24. prosince, 04.12
Na základě telefonického oznámení strážníci prověřují 
lokalitu Masarykova náměstí a jeho okolí. Zde je po-
stupně zjištěno několik událostí, které má na svědomí 
čtyřčlenná skupinka osob. V ulici Škroupova jsou zjiš-
těny ve vozovce postavené kovové zábrany z přiléhající 
plochy, které brání v průjezdu vozidlům. Strážníci tyto 
zábrany vrací zpět na místo, aby došlo k obnovení ply-
nulosti provozu. V ulici Rooseveltova je zjištěno moto-
rové vozidlo Škoda, které skupinka vysunula z místa 
zaparkování mimo, a to přímo do vozovky více jak po-
lovinou vozidla. 

Hlídka strážníků je nucena vzbudit majitele vozidla 
a požádat jej o zaparkování vozidla na původní místo, 
jelikož je bezprostředně ohrožena bezpečnost a plynu-
lost provozu vozidel. Na vozidle nebylo zjištěno žádné 
poškození. Na Masarykově náměstí je v prostoru betlé-
ma zjištěno zpřeházení soch dosti neuctivým způsobem. 
Strážníci zjišťují, že na sochách a betlému naštěstí nedo-
šlo k žádnému poškození a vracejí sochy zpět na původní 
pozice. V ulici Wolkerova na odstavné ploše autobusů je 
hlídkou strážníků zjištěn posprejovaný autobus. Na mís-
to je tak přivolána hlídka Policie ČR, která ve věci dále 
šetří, jelikož zde vzniklo důvodné podezření ze spáchání 
trestného činu.
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Bezpečnost a infrastruktura

Vážení čtenáři, dovolte mi vám popsat a přiblížit přelom 
prosince a ledna roků 2016 - 2017. Jak pohled z okna na-
povídá (alespoň když článek píšu) zima o sobě umí dát 
vědět. Letošní zima je opravdu vydařená a spoustu z nás si 
odvyklo na sníh a mráz, buďte tedy všichni opatrní a není-
-li to nutné, nikam nevyjíždějte, když hustě sněží nebo je 
ledovka. 
Asi není nutné podotýkat, že hasiči jen nehasí požáry, 
ale jsou důležitou složkou a pomocí při přírodních ka-
tastrofách, jako jsou například silný vítr, ledovka, husté 
sněžení, dopravní nehody, apod. Nejhorší je kombina-
ce více událostí dohromady, což je právě důvod častých 
problémů v tuto dobu. Po půlce prosince jsme museli 
nejednou držet pohotovost na vlastní stanici díky vytí-
ženosti našich profesionálních kolegů. Byla to neděle 
18. 12., kdy se stala na dálnici D1 hromadná dopravní 
nehoda a nás dobrovolné hasiče vzbudil poplach již po 
páté hodině ranní. Počasí změnilo silnici v jedno velké 
kluziště, tak ani naše cesta do zbrojnice nebyla úplně 
lehká a bezpečná, ale všichni jsme dorazili bez újmy na 
zdraví a majetku. V hasičárně jsme se příliš neohřáli 
a krajské operační středisko nás vyslalo na dopravní 
nehodu osobního automobilu v blízkém Tehově. Ostat-
ní členové jednotky drželi pohotovost až do pozdních 
odpoledních hodin, než se celá situace uklidnila a vyře-
šila. V lednu nového roku jsme opět posilovali HZS na 
stanici Říčany, kde převážně zálohujeme s naší Tatrou 
815. Dále nás trápily silné mrazy a hustý sníh. Dostalo 
se nám důvěry a absolvovali jsme první víkend v lednu 
kurz na obsluhu motorových pil! Skládal se z teoretic-
ké části, při které si nejeden z nás vzpomněl na léta ve 
školní lavici. Několika hodinové školení a vysvětlování 
bezpečnosti práce, správné obsluhy a řešení různých 
situací. Tato část byla zakončena testem, který měl pro-
věřit naše nově zažité znalosti. Zbytek kurzu byl prak-
tický, a to doslova naostro! Říčanští lesníci nám vybrali 
cca 20 stromů u Jurečku, kde jsme okusili, co znamená 
posoudit strom, zvolit místo dopadu, připravit veškeré 
vybavení a potom začít řezat. Rozdíl mezi přeříznutím 
nakloněné větve a poražením 25 metrů vysokého smr-
ku byl znát hned! Po celodenním kácení nás ještě čekala 
údržba, která je s tím spojená. Tímto ještě jednou děku-

jeme městu Říčany a Lesní správě za to, že nám umož-
nili zdokonalit naše odbornosti. 
Naše malá hasičátka se už opět po malé mezivánoční 
pauze scházejí. Na první schůzce jsme si jasně stanovili 
naše cíle a děti souhlasily. Jsou pilní a chtějí se učit novým 
věcem. Což je v dnešní době všemožné elektroniky skoro 
div, že je baví běhat, hrát si s míčem a učit se uzlíky. Když 
u jsme u dětí, tak mi prosím dovolte vám sdělit, že od 2. 
1. 2017 má náš sbor dalšího platného člena! Je jím malý 
Daník Molinaro, který se narodil v benešovské porodnici 
a je zdráv on i jeho maminka Denisa. Přejme jim oběma 
pevné zdraví, spoustu štěstí a nekonečno chuti dělat co-
koli pro hasiče.
První měsíce v roce jsou vždy ve znamení plesů a valných 
hromad. Je to vždy krásná chvíle, že se můžeme vidět s ka-
marády a kolegy z ostatních sborů a nejedná se žádný vý-
jezd. Dál samozřejmě provádíme požární dozory a hlídky. 
Každý pátek se scházíme a pracujeme na údržbě techniky, 
úklidu či mytí aut.
Na závěr mi dovolte vás pozvat na náš tradiční hasičský 
bál, který se koná v sobotu 4. 2. 2017 od 20 hodin v KC La-
buť. Zajištěna bude bohatá tombola, úžasné předtančení 
a trochu či více dobrého pití.

Bezpečné a klidné zasněžené dny přeje 
Dominik Pokorný, jednatel SDH Říčany

Co nového u hasičů
www.sdhricany.wz.cz

30. prosince, 23.45
Při hlídkové a kontrolní činnosti si autohlídka strážníků 
všímá vozidla Škoda, jehož řidič při spatření strážníků 
přidává na rychlosti a jeho jízda je značně nejistá. V uli-
ci Říčanská řidič z ničeho nic přímo před strážníky své 
vozidlo zastavuje. Dochází tak ke kontrole řidiče, včetně 
dokladů, které jsou potřeba k řízení motorového vozidla. 
U řidiče je provedena i orientační dechová zkouška na pří-

tomnost alkoholu, která záhy odhaluje řidičovo chování. 
Zkouška je pozitivní s výsledkem v hodnotě 0,60 promile. 
Řidič vozidla následně přiznává, že před jízdou požil al-
koholický nápoj. Na místo je strážníky přivolána hlídka 
Policie ČR, která si převzala celou událost k dořešení.

Jindřich Joch
zástupce vedoucího Městské policie Říčany 
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Ostružiník maliník 
Rubus idaeus

Maliny chutnají nejen lidem, jsou 
podstatnou součástí jídelníčku mno-
ha zvířat. Například medvěd hnědý se 
na podzim živí především malinami, 
ostružinami, borůvkami a dalšími 
plody.
Ostružiník je velmi početný rod 
zastoupený asi 1 200 druhy, které 
kromě tropů rostou po celém světě. 
U nás je původních více než 80 druhů 
ostružiníků, ale rozezná je málokdo. 
Až na jeden, všeobecně známý ost-
ružiník maliník, jinak také maliník 
obecný.
Roste hlavně ve světlých lesích, na 
pasekách a podél lesních okrajů. Cel-
kově je rozšířen téměř po celé Evropě. 
Směrem na východ se vyskytuje až po 
Altaj.
Keř sestává z dvouletých prýtů, které 
postupně vyrůstají z plazivých koře-
nových výhonů. Dorůstají výšky 1 až 
2 metry. V prvním roce jsou výhony 

nevětvené a většinou nekvetoucí. 
Dvouleté prýty kryje částečně se 
odlupující kůra, větví se a plodí. Druh 
je velmi variabilní zejména ohledně 
pokrytí ostny.

Opadavé složené listy s pilovitým 
okrajem mají chlupatou až plstnatou 
spodní stranu. Během května a června 
vykvétají pětičetné bílé květy, uspo-
řádané v řídkých hroznech. Koncem 
léta začínají červenat maliny, které 
tvoří souplodí peckoviček. Zralé ma-
liny snadno opadávají z kuželovitého 
květního lůžka. Samotné pecičky jsou 
hnědé se síťovaným povrchem.
Maliník se pěstuje od středověku. 
Dnes je vyšlechtěna řada velkoplo-
dých odrůd. V říčanských zahradách 
se setkáváme i se žlutou variantou, 
nebo dvakrát plodícími kultivary 
(obrázek z letošního mrazivého pod-
zimu).
 Plody se konzumují čerstvé nebo se 
zpracovávají na marmelády, šťávy, si-
rupy atd. Také se suší, a to i mrazem 
– lyofilizací. Maliník se využívá i jako 
léčivá rostlina. Mladé sušené listy 
jsou součástí čajových směsí.

Jakub Halaš
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Studie mONICA  
v Olivově dětské léčebně

dobrou zprávou pro každého z nás je, že úmrtnost na 
srdeční a cévní onemocnění v České republice v posled-
ních 25 letech klesá a že se dožíváme vyššího věku. Hor-
ší zprávou je skutečnost, že stále ještě nejvíce umíráme 
na srdečně cévní choroby - umírá na ně 43 % mužů a 52 
% žen a nemocných na tyto nemoci u nás nijak neubý-
vá. je známo, že snižováním rizika lze srdečně cévním 
onemocněním předcházet nebo lze také zlepšit, ba do-
konce i zastavit, další průběh onemocnění. 
Studie MONICA byla zahájena v roce 1985 jako celosvě-
tová epidemiologická studie s cílem dokumentovat vývoj 
nemocnosti na kardiovaskulární choroby a její vztah k ri-
zikovým faktorům, kterými jsou zejména kouření, vyso-
ký krevní tlak, porucha metabolismu tuků a cukrovka. 
Dalším cílem studie je zjistit, jak je výskyt a průběh one-
mocnění srdce a cév ovlivňován jejich prevencí a léčbou. 
Studie prokázala výrazné rozdíly v postižení populace 
srdečně cévními onemocněními v jednotlivých zemích, 
příznivý vývoj nemocnosti a úmrtí na kardiovaskulární 
choroby zejména v západní a severní Evropě a obrat k lep-
šímu i u nás v ČR, např. snížení hladiny cholesterolu nebo 
pokles kouření u mužů. 
Nyní probíhá v České republice další pokračování studie 
MONICA. Postupně budou vyšetřeny náhodně vybrané 
osoby v devíti okresech. V okrese Prahy východ budou 
vybraní pacienti ambulantně vyšetřováni od konce úno-
ra do poloviny dubna 2017 týmem odborníků z Centra 
kardiovaskulární prevence 1. lékařské fakulty Univerzity 
Karlovy a Thomayerovy nemocnice v Praze. Získaná data 
zůstanou při zpracování ve studii důsledně anonymní. 
Pacienti z okresu reprezentující 1% vzorek populace ve 
věku 25-64 let (880 osob), obdrží dopis od své zdravotní 

pojišťovny. V dopise jim bude nabídnuta účast ve studii. 
Svůj souhlas s účastí vyjádří odesláním korespondenč-
ního lístku, který s dopisem obdrží. Budou pak kontak-
továni zdravotnickým týmem provádějícím studii a bude 
s nimi dohodnuto (zpravidla telefonicky či e-mailovým 
kontaktem) datum a čas ambulantního vyšetření, prová-
děného buď v Říčanech, nebo Čelákovicích, nebo v Tho-
mayerově nemocnici v Praze 4. U nás v říčanech bude 
vyšetření probíhat ve dnech 27. 2. - 10. 3. 2017 v Olivo-
vě dětské léčebně. 
Na základě 45 minutového ambulantního vyšetření se-
stávajícího z dotazů na jeho dosavadní zdravotní stav a na 
rizikové faktory srdečně cévních onemocnění, ze změře-
ní krevního tlaku, výšky, váhy, obvodu pasu a z vyšetření 
vzorku krve lékař posoudí současný zdravotní stav a rizi-
ko vzniku a dalšího průběhu srdečně cévních onemocnění 
u daného pacienta. Každému vyšetřenému bude ve spolu-
práci s jeho praktickým a odborným lékařem eventuelně 
navržena další léčba. 
Studie poskytne nové informace o současném výskytu 
a závažnosti srdečně-cévních onemocnění, o faktorech, 
které je podmiňují a určují jejich průběh a o současném 
stavu a účinnosti jejich léčby. Umožní tak dále zlepšovat 
zdravotní péči o nemocné s kardiovaskulárními choroba-
mi. Aby studie, která je organizačně a finančně náročná, 
splnila zadání, je naléhavě nutná účast každého pozvané-
ho pacienta. Pomůže tím hlavně sobě, ale i českému zdra-
votnictví, na které se každý z nás, dříve či později, obrací.

Jan Bruthans
Centrum kardiovaskulární prevence 1. lékařské fakulty 

Univerzity Karlovy a Thomayerovy nemocnice,  
Praha 4 Krč, Vídeňská 800 

Tříkrálová sbírka 2017
Tříkrálová sbírka, která v Říčanech a okolí 
probíhala od 2. do 9. ledna, vynesla pěkných 

67 196 Kč. Sice to bylo o několik stokorun méně než loni, 
ale v letošním mrazivém počasí si zaslouží koledníci veliké 
uznání, že se nezalekli a vyšli do zasněžených a mrazivých 
ulic. Dokonce se podařilo jedné skupince v Říčanech vy-
brat do kasičky neuvěřitelných 9 512 Kč!
Celkem jsme měli zapečetěno osmnáct kasiček a ochotní 
koledníci chodili nejen v ulicích Říčan, ale i v některých 
okolních obcích (Mukařov, Popovičky, Chomutovice 
a další). Moc si vážíme toho, jak „tři králové“ obětavě 
procházeli obcemi, přáli, zpívali, ba i rozdávali zlato (bylo 
však jen bílé, a to cukříky) a sbírali peníze na humanitární 
projekty Arcidiecézní charity Praha i na akce naší Farní 
charity (např. besídky pro seniory, dárky pro návštěvy 
nemocných). Část peněz též předáme na provoz hospice 
v Čerčanech.

Srdečně děkuji koledníkům a všem štědrým dárcům, kteří 
Tříkrálovou sbírku tentokrát podpořili.

Marie Junková, Farní charita Říčany
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biochemická laboratoř říčanské nemocnice 
zajišťuje nepřetržitý provoz
K stanovení či vyloučení diagnózy, monitorování účinků 
léčby a případných komplikací nebo k screeningovým 
vyšetřením pro odhalení závažných nemocí slouží labo-
ratorní vyšetření Oddělení klinické biochemie a hemato-
logie v říčanské nemocnici. Laboratoř nabízí nepřetržitý 
provoz, nejmodernější techniku a špičkový personál.
Biochemická laboratoř je nedílnou součástí Nemocnice 
Říčany. Před několika lety prošla kompletní rekonstrukcí 
a její hlavní devízou je její nepřetržitý provoz. Bez labora-
torních výsledků se totiž neobejdou nejen zdejší lékaři, ale 
i ostatní lékaři, kteří posílají krevní vzorky na rozbor ve ve-
černích hodinách. Laboratoř provádí žilní a kapilární od-
běry, stěry a výtěry na mikrobiologická vyšetření a přijímá 
biologický materiál. Denně zpracovává 150 až 200 vzor-
ků. „Po odebrání jsou vzorky označeny čárovým kódem, 
což zrychluje a zpřesňuje provoz. Analyzátory pak vyhod-
nocují jednotlivé analyty například hormony, kreatinin, 
cholesterol, tumorové markery, krevní obraz, koagulace 
a další. Výsledky máme většinou ještě týž den. V případě 
potřeby jsme ale schopni je dodat i do hodiny,“ vysvětlil 
primář oddělení Přemysl Kotoul s tím, že pro správnou 

léčbu a sledování zdravotního stavu pacienta je také dů-
ležité vyšetřovat vzorky za standardních podmínek a ve 
stejné laboratoři. Je tím zaručena jednotná metodika a při 
zhoršení stavu a hospitalizace je možné porovnat i minulé 
výsledky pacienta a urychlit diagnostický proces i léčbu.

Doporučení pro pacienty:
Na odběr krve přijďte na lačno, napijte se čisté vody nebo 
neslazeného čaje. Před odběrem není vhodná ani větší ná-
maha, jako je běh nebo rychlá chůze. Je lepší chvíli v če-
kárně posedět. V případě výtěrů z krku si ráno nečistěte 
zuby. 

ORdiNaČNí HOdiNy OdBěROvé aMBUlaNce: 
Po - Pá:  7.00 - 10.00 hod. 

10.00 - 14.00 hod. (odběry po oznámení v labora-
toři nebo recepci nemocnice) 

KONTaKT: 
Biochemie: 323 627 593
Hematologie: 323 627 533
Recepce: 323 627 511
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endoskopické centrum říčanské nemocnice 
je na špičkové úrovni
Pro správné určení typu potíží se zažívacím traktem 
a následně jejich správné léčby používají lékaři říčan-
ské nemocnice různé diagnostické metody. Patří k nim 
především endoskopie. Ta prošla v říčanech nedávno 
rekonstrukcí, nabízí moderní technologie a personál 
se rozrostl o nové profesionální lékaře i sestry. Nepod-
ceňujte prevenci nádorového onemocnění tlustého 
střeva a navštivte zdejší endoskopické centrum i vy.
Endoskopické centrum provádí širokou škálu vyšetření, 
které slouží k diagnostice a léčbě onemocnění zažívacího 
traktu. Pokud je vám více než 50 let, měli byste i vy centrum 
preventivně navštívit. Vyšetřením tlustého střeva vyloučíte 
nádorové onemocnění a případnou nemoc mohou lékaři 
zachytit v časném a dobře léčitelném stádiu. Vyzkoušet 
můžete test okultního krvácení do stolice nebo screeningo-
vou kolonoskopii. Test na okultní krvácení ve stolici mohou 
pacienti zdarma podstoupit ve věku 50 až 54 let v ročním 
intervalu a od 55 let jednou za dva roky. Test je založen na 
tom, že u většiny polypů a nádorů se ztrácí menší množství 
krve do stolice. V případě pozitivního výsledku se pacien-
tovi doporučuje endoskopické vyšetření tlustého střeva, 
takzvaná screeningová kolonoskopie. „Naše pracoviště 
spolupracuje na Národním programu sekundární prevence 
kolorektálního karcinomu již několik let. V úzké spolupráci 
s obvodními lékaři, gynekology i specialisty jiných oborů vy-
šetřujeme jedince s pozitivním testem na okultní krvácení, 
ale i klienty při primárních screeningových kolonoskopiích,“ 
sdělil primář interního oddělení říčanské nemocnice a šéf 
Endoskopického centra MUDr. Jan Kykal. 
Před kolonoskopií je nejdůležitější poučení pacienta. Sest-
ra vysvětlí přípravu k vyšetření, informuje pacienta o be-

zezbytkové dietě, kterou je nutné dodržovat dva až tři dny 
před výkonem. Součástí přípravy je i písemný souhlas paci-
enta. Vlastní vyšetření provádí lékaři v hluboké analgoseda-
ci pacienta. Ten je během výkonu celou dobu monitorován. 
Následuje krátkodobý pobyt na observačním lůžku a pro-
puštění do domácího ošetření nejlépe v doprovodu druhé 
osoby. Pouze výjimečně a na žádost klienta provádějí lékaři 
tento zákrok i bez sedativ při plném vědomí.

Tipy z lékárny
jak posílit imunitní systém během chřipkového obdo-
bí? Rádi byste se v zimním období vyhnuli chřipce a na-
chlazení a celkově posílili svůj imunitní systém? 
Začněte s úpravou svého životního stylu. Změňte stravo-
vání, snažte se omezit stres a dopřejte si dostatek spán-
ku. Důležité je pak také doplnění potřebných vitamínů 
a minerálů (vitamin C, zinek, selen) nebo doplňků stravy 
s probiotiky. Ideální je začít je užívat již před rizikovými 
měsíci, ale i nyní se ještě vyplatí jimi organismus posílit.
„Pokud se nám nepodaří před nachlazením či virózou 
ochránit, doporučuji doplnit léčbu přípravky na stimulaci 
imunity, jako jsou cucavé tablety, sirupy nebo echinacea 

v kapkách pro rychlejší účinek. Jako alternativa se dají vyu-
žít i homeopatické přípravky nebo přírodní antibiotika jako 
je cibule nebo česnek,“ uvedla vedoucí lékárny říčanské ne-
mocnice Mgr. Alena Eliášová.

JIŽ bRZy V LÉKáRNĚ ŘíČANSKÉ 
NemOCNICe!
Pro naše zákazníky chystáme v blízké době věrnostní sys-
tém se zákaznickými kartami. 
Těšte se na spoustu výhod a slev na vybrané léky a další 
zboží.

Akce na únor!
Vicks Symptomed Citrón – horký nápoj pro zmírnění 
příznaků nachlazení a chřipky, 10 sáčků – 134 Kč
Preventan Akut – pastilky na podporu imunitního 
systému, 30 tablet – 135 Kč
Prospan sirup – sirup usnadňuje vykašlávání a ule-
vuje od kašle, 100 ml – 129 Kč, 200 ml – 199 Kč
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Pro seniory

seniorcentruM říčany
I letošní rok jsme se sešli na tradičním 
Novoročním setkání seniorů v sále Kul-
turního centra Labuť. Prožili jsme pří-
jemné a pohodové odpoledne plné hudby. 
Doufáme, že i v letošním roce se budeme 
scházet na pravidelných i jednorázových 

akcích, které jsme pro vás připravili. Rádi bychom také 
touto cestou poděkovali Městu Říčany za finanční pod-
poru na opravu služebního automobilu, který slouží pro 
potřeby seniorů a zdravotně postižených. 

Irena Moudrá
předsedkyně správní rady

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

Pravidelné akce:
cvičení na židlích – každé úterý v DPS Senior od 15.30 
do 16.30 hodin.

Zdravotní jógová cvičení – v DPS Senior každé úterý 
a čtvrtek 18.00 – 20.00 hodin.

Pěvecký kroužek – kroužek se schází vždy první a třetí 
středu v měsíci od 14:00 hodin v jídelně DPS Senior. 

Povídání o historii – povídání se ze zdravotních důvodů 
přerušuje.

Akce:
n 16. února, čtvrtek – Kavárnička 
Místo: DPS Senior – jídelna. Začátek: 15:00 h. 
Příjemné posezení a popovídání při kávě nebo čaji. 
Vstup zdarma.
n 15. března, středa – Komentovaná prohlídka zámku 
Hluboká
Místo: Hluboká nad Vltavou (Jihočeský kraj). Komento-
vaná prohlídka zámku a dalších kulturních a přírodních 
památek oblasti. Jednodenní autobusový zájezd. 
Místa odjezdu: 7:40 h aut. zastávka K žel. stanici, 7:45 
h aut. zastávka Rychta, 7:50 h aut. zastávka Sukova ul., 
7:55 h aut. zastávka Masarykovo nám. 
Příspěvek účastníků: 480 Kč (zahrnuje dopravu, vstupné, 
pojištění). Přihlášení do konce února. 

Kontakt (informace a přihlášky): 
Irena Moudrá, tel.: 732 383 424, e-mail: seniorcentrumri-
cany@centrum.cz, kontaktní místo: DPS Senior, Komen-
ského nám. 1850, Říčany.
Návštěvní den (ostatní dny a hodiny dle domluvy): 
návštěvní den je třetí čtvrtek v měsíci, tedy 16. 2. 2017 od 
10:30 do 12:00 h.

Komunitní centrum 
Říčany
i v roce 2017pokračuje v poskytování registrovaných soci-
álních služeb občanům říčanského regionu. 
V rámci služby Osobní asistence dojíždí vyškolení asistenti 
ke klientům domů a pomáhají s péčí o vlastní osobu, kterou 
z důvodu věku nebo onemocnění již sami klienti nezvládají. 
Služba přispívá k zachování samostatnosti seniorů a elimi-
nuje tak nutnost stěhování např. do domova důchodců, nebo 
doplňuje časové možnosti ostatních členů pečující rodiny. 
Asistenti dočasně vypomáhají také při návratech z hospitali-
zace nebo při akutním zhoršení zdravotního stavu. Osobní 
asistence může být jednorázová, krátkodobá i dlouhodobá 
a poskytuje se na celém území říčanského regionu. Více in-
formací naleznete na webových stránkách nebo se o mož-
nostech služby můžete telefonicky informovat u vedoucí 
služby na tel. 731 167 979. Služba se poskytuje za úhradu 
stanovenou zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách.
Program sPOlU dOMa nabízí zdarma pomoc rodinám 
s dětmi, které se ocitly v nepříznivé životní situaci. Sociální 
pracovníci zpravidla také navštěvují klienty v jejich domácím 

prostředí a pomáhají vyřešit vztahové, finanční, výchovné 
a další problémy. Cílem spolupráce s klienty je motivace 
a podpora k vyřešení jejich tíživé situace, nikoliv jejich hod-
nocení. Služba je poskytována zdarma občanům říčanského 
regionu. S klienty je obvykle navázána dlouhodobá spolu-
práce, ale zájemci mohou využít také jednorázové anonym-
ní poradny osobně v kanceláři KCŘ na adrese Široká 24/17 
v Říčanech, a to vždy v úterý od 9 do 13 hod., nebo se mohou 
o možnostech řešení své situace poradit telefonicky na 737 
536 201 nebo e-mailu spoludoma@kcricany.cz. 
Dále občanům nabízíme také zdarma aktivizační služ-
by pro seniory a osoby se zdravotním postižením. Na 
rozdíl od Osobní asistence se jedná o setkávání se seniory 
nebo zdravotně postiženými, jehož cílem je zamezit osa-
mělosti plynoucí z vyřazení z běžného pracovního a spo-
lečenského života. Sociální pracovník se zaměřuje na 
udržování klientů v aktivním životě, společně vyhledává 
možnosti trávení volného času nebo terapeuticky pracuje 
např. s lidmi, u kterých se zhoršují mentální schopnosti. 
Vše o našich službách se dozvíte na stránce www.kcrica-
ny.cz a na uvedených telefonních číslech. Děkujeme všem 
za spolupráci a využití našich služeb v roce 2016 a těšíme 
se na pokračující i novou spolupráci v roce 2017.
Eva Čeřovská, ředitelka Komunitního centra Říčany, o.p.s.

28 texty.kuryr@ricany.cz



Pro děti a rodiče

NZDM, aneb 
nízkoprahový Klub 
Cesta
Kdo jsme? Jsme bezplatná sociální 
služba. Co to znamená? Poskytuje-
me prostor pro děti a mládež z Ří-
čan a okolí. U nás v klubu mohou 
strávit svůj volný čas po škole, mezi 
kroužky, při čekání na autobus, 
nebo se zabavit, pokud žádný krou-
žek nemají. Nabízíme tak místo, 
kde se mohou potkávat s vrstevníky 
a kamarády i mimo školu v přátel-
ském a bezpečném prostředí. 
Na klubu je mnoho možností, jak 
volný čas využít – udělat si úkoly 
a nechat si s nimi i pomoci, něco 
vytvořit ve výtvarné místnosti, za-
hrát si fotbálek a šipky, deskové hry, 
zahrát si na počítači, poslechnout si 
hudbu nebo si jen tak popovídat. 
Tým pracovníků NZDM Klubu 
Cesta si vždy rád poslechne, co 
mají děti na srdci, ať už jde o sdí-
lení zážitků, problémy ve škole, 
mezi kamarády nebo třeba v ro-
dině. Díky přátelskému přístupu 
můžeme být často jediní, kteří se 
o takovém trápení dozví. Můžeme 
si o tom povídat a případně i pora-
dit, podpořit děti v hledání řešení 
nebo ho hledat s nimi. 
Také pořádáme akce pro veřejnost, 
kde se o nás mohou děti i jejich ro-
diče dozvědět víc. Vidět jsme byli 
např. na Masarykově náměstí nebo 
na akci „Školňák“ organizovanou 
společně s 1. ZŠ Říčany, na Dět-
ském dni, Veletrhu volného času, 
Street food festivalu, IV. adventní 
neděli, atd. 
Především je však Klub Cesta o dob-
ré náladě, kamarádech a spoustě 
legrace při různých aktivitách pořá-
daných klubem. 

více na www.cestaintegrace.cz, 
facebooku klubu. 

Klára Holadová, 
Cesta integrace, o.p.s.

NZDM KLUB CESTA 
místo a sociální služba pro děti a mládež 

Otevírací doba: /7-13 let/PO-ST 14-16:30 Pá 14-17 
/13-21 let/PO-ST 16:30-19 Pá17-20 

/21+/PO-ST 18-19   Pá 18:30-20 
 

PROGRAM - ÚNOR 
 

2.2.-3.2. Přespáčko – zažij klub v noci a jinak! 
13.2. Turnaj ve fotbálku – výjezd do NZDM 

Džagoda, spojený s procházkou po Praze. 
Poznej, jak to chodí jinde a zahraj si o ceny. 

 
Otevřeno 

1.2. st,3.2. pá,6.2. po,8.2. st,10.2. pá,15.2 
st,17.2. pá,20.2. po,22.2. st,24.2. pá,27.2 po. 
- taneční podložka, x-box, pc, wifi, korg, stolní 

hry, nažehlovací korálky, barvy na sklo a 
další, dobrá nálada a možnost si pokecat 

každý klub. 
 

Info a přihlášky na akce přímo na klubu 
nebo na FB Klubu Cesta. 

FB: Klub Cesta 
www.cestaintegrace.cz 

tel: 774780541 
 

Provozovatel:                Donátoři:    

Výtvarná soutěž pro 
všechny kluky  
a holky
MalUj si s BesiPem na téma „sil-
nice není hřiště, aneb já a doprava“
Obrázek si z druhé strany podepiš, 
napiš jméno obrázku, školu a třídu, 
popřípadě telefonický kontakt na ro-
diče, a to vše odevzdej paní učitelce 

ve škole. Musíš to stihnout do konce 
února! 
Poté se sejde komise a vybere 5 vý-
herních obrázků v každé kategorii. 
Soutěžní kategorie: MŠ, 1. – 3. třída,  
4. – 6. třída. Ceny dodá BESIP – Mi-
nisterstvo dopravy. Máte se na co tě-
šit  
více informací na www.cestainte-
grace.cz.
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Pro děti a rodiče

Vánoční výprava 
do Semil
Šestnáctého prosince se skautky 
a skauti vydali na vánoční výpravu 
do Semil, kde se měl odehrát souboj 
mezi Papa Noelem, Santa Clausem, 
Ježíškem a dědou Mrázem. Každé 
družině byl po příjezdu přidělen je-
den zástupce, co nosí dárky v různých 
zemích, a bojovalo se. Úkolem bylo 
donést dárek osamělé holčičce, která 
nikdy neoslavila Vánoce tak, jako 
většina dětí okolo ní. 
O páteční noci se starší děti vydaly 
na cestu vzdálenou přibližně sedm 

kilometrů od klubovny pro onen 
dárek. Všichni dárek úspěšně získali 
a celí zmrzlí se vrátili zpět do klubov-
ny, kde je čekal další úkol, a to posbírat 
po městě kousky mapy, s čímž už jim 
pomáhali i mladší členové.
V sobotu se všichni vydali na túru, 
na které potkávali další představitele 

Vánoc jako například koně Magiho 
z Argentiny. Mezitím se v klubovně 
odehrávaly velké přípravy na večer. 
Smažilo se, uklízelo, klepalo se še-
desát kuřecích řízků vařečkou a zdo-
bila se improvizovaně větev jedle 
bělokoré, jež měla představovat 
vánoční stromeček. Večer se rozdaly 
dárky a šlo se spát.
V neděli děti předaly dárek osamělé 
holčičce, která se s nimi podělila 
o perníčky. Všichni si z výpravy od-
nesli jistě plno zážitků a především 
vánoční náladu.

Za 2. oddíl skautek 
Eliška Hošková 

Dětský karneval
Římskokatolická farnost Říčany bude pořádat tradiční karneval pro děti 
s Tělocvičnou jednotou Sokol Říčany a radošovice 26. února 2017. začínat 
budeme v sokolovně ve 14,30 hod. a ukončení plánujeme na 16,30. Těšte 
se na různé soutěže, hry, klobouk štěstí, předtančení sokolek a jiné. Také 
se těšíme na vaše překvapivé masky. Budeme mít pro vás připravené 
občerstvení: čaj, limonádu, kávu a jiné. Prosíme, přineste si návleky nebo 
obuv na přezutí. 
srdečně zveme malé i velké – těšíme se na vás.

Za pořadatele Miloslava Pangrácová

V mraveništi se stále něco děje
Ve druhém pololetí Mraveniště po-
kračuje v aktivitách pro maminky, 
naše nejmenší, školní děti i dospělé, 
na které se stále můžete hlásit. Děti, 
které již navštěvují kroužky Mrave-
niště a budou pokračovat dále, se 
nově hlásit nemusí. 

Nově otevíráme od 1. února krou-
žek Roboti v ZŠ u říčanského lesa, 
viz celostránkový leták v tomto čísle 
Kurýru. 

Stále probíhají sobotní keramické 
dílny pro veřejnost každou druhou 
sobotu dopoledne, které vedou naše 
skvělé lektorky Štěpánka Fialová 
a Katka Schnablová.

Keramické sobotní dílny  
pro každého 

9:00 – 11:30 h (200 Kč/osobu)

4. a 18. února 2017

4. a 18. března 2017

1. a 22. dubna 2017

13. a 27. května 2017

Na jednotlivé aktivity se můžete hlá-
sit přes rezervační systém MC, na-
jdete na našich stánkách. Podrobné 
informace najdete na www.mrave-
niste.info
Rádi bychom poděkovali Městu 
Říčany za poskytnutí grantů na čin-
nost v roce 2016, ať už na provoz 
centra nebo na akce pro veřejnost, 
které pro vás moc rádi pořádáme. 
I letos chceme připravit pro děti 
zajímavé akce. Můžete se opět tě-
šit na několik táborů (zimní, letní, 
příměstský), na dětský den, který 
se jmenuje TÁTOHRANÍ.  A v září 
proběhne již 23. ročník Indiánské-
ho loučení s létem. 

Všechny akce pořádáme s našimi 
partnery a kamarády, kterým touto 
formou také děkujeme za mnoha-
letou skvělou spolupráci. Vážíme si 
našeho přátelství a s chutí budeme 
ve spolupráci pokračovat. Jsou to 
zejména přátelé z MAS Říčansko, 
Liga lesní moudrosti, Trial klub, 
Jokers club, Muzeum Říčany, Sbor 
dobrovolných hasičů Říčany, Zá-
kladní škola Bezručova, Mateřská 
škola Srdíčko, Mateřská škola Čtyř-
lístek, Ekocentrum, Fun Activity, 
říčanští včelaři a mnoho dalších. 
Děkujeme!

Ivana Dudová
koordinátorka Mraveniště
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Pro děti a rodiče

Oáza Říčany – profesionální podmínky pro tenis
Oáza Říčany je známá nejen velmi dobrým zázemím pro 
tenis a další sportovní aktivity. Areál nabízí rovněž kvalit-
ní školicí prostory v novém kongresovém centru. Součástí 
areálu je i restaurace s velkou terasou a ubytování ve 2 pa-
vilonech (celkem 30 dvoulůžkových pokojů).

Tradiční „letní“ tenisová škola 
v extraligovém tenisovém klubu

V polovině dubna začíná „letní“ tenisová škola, která 
bude probíhat až do poloviny října (pauza během letních 
prázdnin). Tenisová škola je určena dětem ve věku 4 až 
18 let a děti hrají ve skupinách (1-5 dětí) pod vedením 
kvalifikovaných trenérů. Pořádáme v sezóně pravidelné 
školičkové turnaje pro všechny věkové kategorie!! V pří-
padě deště se automaticky přesouváme do pevné tenisové 
haly!!! K dispozici je 8 venkovních antukových kurtů a 3 

kurty se špičkovým tenisovým povrchem Rebound Ace 
v pevné tenisové hale. Navštěvují ji děti, které se chtějí 
naučit základům tenisu, ale i ti, kteří se tenisu chtějí věno-
vat intenzivněji a zapojit se do našich závodních mládež-
nických družstev. Rodiče mohou počkat na své ratolesti 
v naší restauraci nebo na naší velké letní terase! Přihlášky 
odevzdávejte na recepci, případně e-mailem oazaricany@
oazaricany.cz do 31.března!

extraligový tým v OáZe
V loňském roce se náš tým poprvé zúčastnil nejvyšší soutě-
že v tenise družstev Extraligy a doufáme,že z naší tenisové 
školy se v budoucnu do našeho týmu dostane mnoho hráčů.

Novinka
Rodiče nemusí pouze čekat! Připravujeme tenisové hodi-
ny pro „ starší a pokročilé „ – tzn. V době hodiny svého 
dítěte můžete sami také hrát s naším trenérem!!!!!!

Chcete si zahrát tenis v Oáze?!
 Kurty může využívat široká veřejnost. Zavolejte a rádi 
vám sdělíme informace, za jakých podmínek je možné si 
kurt pronajmout.
 Po tenise si můžete dopřát saunu či whirlpool nebo se 
osvěžit ve venkovním bazénu.

více informací je na webových stránkách www.oazari-
cany.cz, v recepci Oázy (tel.: 323 601 170 ) nebo přímo 
u šéftrenéra pana vítka Ptáčka ( tel.: 721 530 462 )

Přelom roku s ÚSmĚVem
Na závěr uplynulého roku naše Po-
radenské centrum pro rodinu a děti 
„ÚSMĚV“ uspořádalo dvě akce. 

Pro děti z pěstounských a sociálně znevýhodněných rodin se 
16. 12. 2016, jako každoročně v předvánočním čase, usku-
tečnila ve velkém sále kulturního centra „Labuť“ v Říčanech 
vánoční besídka. Během odpoledne si 70 dětí užilo program 
plný zpívání, tancování, zábavných her a soutěží vč. úžasné-
ho vystoupení čtyř parkuristů. Každé z dětí si kromě příjem-
ného zážitku odneslo od našeho Poradenského centra i něco 
malého pod stromeček. Za to, že „Vánoční besídka“ byla pro 
děti obohacena i o nevšední ceny, vděčíme našemu generál-
nímu partnerovi, společnosti RADIUS Říčany s.r.o. a dále 
společnosti Top Faktor s.r.o. a panu Luďkovi Bartošovi. Velké 
poděkování od nás a dětí patří Tarasu Povoroznykovi a jeho 
společníkům za úžasné vystoupení. 
Dále jsme společně s patronkou Markétou Mátlovou, 
hostem Felixem Slováčkem, společností RADIUS Říčany 
s.r.o. a za přispění štědrých dárců uspořádali 17. prosince 
2016, „1. Adventní koncert s Úsměvem“ v říčanském kos-
tele sv. Petra a Pavla. Všem, kteří s námi tuto příjemnou 
předvánoční atmosféru sdíleli, moc děkujeme a přejeme, 

aby nádherná hudba a zpěv vás provázely po celý rok 
2017. Pro velmi pozitivní ohlasy jsme již nyní zahájili pří-
pravy 2. Adventního koncertu, který by se měl uskutečnit 
v tomto roce již druhou adventní sobotu.
Rok 2017 zahajujeme zimními pobyty pro děti. Jeden z nich 
se uskuteční 26. až 30. března 2017 na horské chatě, která 
se nachází přímo na sjezdovce v Peci pod Sněžkou. V rám-
ci lyžařského programu se děti učí lyžovat či zdokonalovat 
podle stupně pokročilosti pod vedením zkušených lyžař-
ských instruktorů a večer zažijí zábavný program s hudbou 
a spoustou zajímavých her. Pro získání detailních informa-
cí a volné kapacitě je možné využít telefon 727 935 242,  
727 935 243 nebo e-mail: slajsova@usmev-ricany.cz .
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Markéta Mátlová s dětským sborem a Felixem Slováčkem.
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Líbí se ti Lego Mindstorms?
Dokážeš pracovat v týmu?

Chceš se naučit programovat roboty?

Hledáme právě tebe!

Přihlas se do kroužku

Roboti.
Pro zájemce od 11 let pořádá Klub vědy a techniky Říčany.

Vyplňte přihlášku na http://rtime.felk.cvut.cz/~hanzalek/kvtr.
Začínáme 9.2.2017 v 17:00 v ZŠ u Říčanského lesa

a pokračujeme každý čtvrtek ve stejný čas.
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ze života škol(ek)

Projekt: Návštěva v NemU
Pro zájemce o MŠ NEMO (šk. 
rok 2017/2018) nabízíme pravi-
delná setkání každý první týden 

v měsíci od 9:30-10:30 hod. 
• v pondělí: English club s rodilou mluvčí
• v úterý: keramika se Štěpánkou
• ve středu: cvičení v tenisové hale (padák, míčové hry, 
různé TV náčiní)

• ve čtvrtek: hrajeme divadlo (klasické pohádky pro nej-
menší)
Na návštěvu zdarma se prosím předem objednejte na tel: 
606 541 712 nebo e-mailem: info@nemoricany.cz.

Od ledna 2017 přijímáme předběžné přihlášky do MŠ 
NEMO na další školní rok (česko-anglická třída Frogs, 
Klub Nemáček, třída pro malé děti od 2 let). ZŠ NEMO 
je již naplněna dětmi z MŠ NEMO, které jsou přednostně 
přijímány.
Více informací o nás na www.nemoricany.cz

Lenka Sosnovcová, ředitelka

Na příští školní rok hledáme
učitelku/učitele s aprobací
učitelství pro 1. stupeň ZŠ.
Požadujeme: pedagogické nadšení a znalost 
angličtiny.
Nabízíme: rodinné prostředí, méně žáků ve třídě 
a nadstandardní finanční ohodnocení.

Školka na lyžích  
a tříkrálové koledování
Jako každou zimu, i letos jsme pro nejstarší děti z naší školky 
Landie připravili týdenní školku na lyžích. Již třetím rokem 
jezdíme lyžovat na Šibeniční vrch do Mnichovic, kde lyžař-
ská škola pana Víta Veselého zajišťuje „Veselé lyžování s Mi-
kešem“. Rádi bychom na tomto místě poděkovali jak panu 
Veselému, tak všem skvělým instruktorům za moc hezký pří-
stup k dětem, díky kterému si děti lyžování opravdu užívaly! 
Děti za těch pár dnů udělaly výrazný pokrok, takže poslední 
den už téměř všechny jezdily na velkém vleku a s přehledem 
křižovaly sjezdovku. Velké poděkování patří i naší paní ředi-
telce Hance a paním učitelkám Klárce a Lucce, které děti na 
svahu vydatně povzbuzovaly a posilovaly povoleným dopin-
gem – pečenými dobrotami od naší kuchařky Kačky. 
Na lyžování se naše děti těšily hned po návratu z vánoč-
ních prázdnin. Vhodnou přípravou na zimní sportování 
byla nečekaně bohatá sněhová nadílka. Díky ní všechny 
naše děti, a to i ti nejmenší Broučkové, s velkou chutí sjíž-
děly kopec na naší školkové zahradě na lopatách a bobech 
a stavěly sněhuláky!
V prvním lednovém týdnu jsme ovšem měli ještě jeden za-
jímavý program – projektový tříkrálový týden. Už od pon-

dělí jsme si povídali o příchodu Tří králů k narozenému 
Ježíškovi, vysvětlili jsme si, jaké dary mu přinesli, a naučili 
jsme se známou koledu. Podle staré francouzské tradice si 
každá třída upekla bábovku, do které se dala zapéct mince. 
Kdo minci při rozkrojení bábovky objevil, ten se stal jedním 
z králů a připravoval se na putování do Betléma. V pátek se 
potom průvod Tří králů s početnou družinou vydal na ces-
tu, klanět se Ježíškovi a koledovat po naší školce.
Začátek roku je pro naše předškoláky důležitý především 
kvůli blížícímu se zápisu do školy. Třída nejstarších Vče-
lek se chystá na návštěvu základní školy Magic Hill, aby 
si děti vyzkoušely, jak to v doopravdické škole chodí. Už 
se moc těšíme!
A co nás v nejbližší době ještě čeká? První lekce malé tech-
nické univerzity, divadlo s hudebním představením Jak šli 
muzikanti světem a přípravy na masopust!

Krásné zimní dny vám přejí děti  
a paní učitelky ze školky Landie
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Tři Králové v Pramínku
Tři králové jsou poslední koledou 
vánočního období, tak i my s dětmi 
jsme se vydali do Světic koledovat. 

Zimní zprávičky z mŠ U Slunečních hodin

Vánoční čas utekl ve školce rychle. Ve 
třídách nám jej po Novém roce ještě 
připomínaly stromky, které děti zdo-
bily dekoracemi vyrobenými z papíru, 
drátků, dýhy a jiných materiálů. Spo-
lečné zpívání koled a rozbalování dár-
ků bylo už jen milou vzpomínkou. I po 
Vánocích se však měly děti na co těšit. 
Na ,,Novoročním setkání s tvořením“ 
u Včelek se mohli rodiče podívat, jaké 
písničky, básničky a tance se děti od 
září naučily. Společně si zazpívali a byl 
i prostor na posezení při tvořivých díl-
nách. Nechybělo ani občerstvení, na 
kterém se podíleli děti i rodiče. Druhý 
den na Tři krále se pak děti vydaly do 
ostatních tříd na koledu. Kuřátka se 
Žabkami a Zajíci s Rybami zas vyra-
zili hned po Novém roce do pražské-
ho Minoru na divadelní představení, 
protože pohádek není ani po Vánocích 
nikdy dost. Po mnoha letech nás letos 

také překvapila sněhová nadílka, tak-
že zahradu zdobí již několik sněhulá-
ků. Máme červené a studené tváře, ob-

čas i mokré oblečení, ale ven se každý 
den moc těšíme.
Učitelky a děti z MŠ U Slunečních hodin

Zpívali jsme o cestě tří králů a tro-
chu i hráli. Navštívili jsme Obecní 
úřad, základní školu a blízko bydlící 
přátele.

Lesní rodinné dopoledne od 
března
Setkávání žen s dětmi v lese začíná 
opět v březnu. Setkání budou probíhat 
pravidelně každý čtvrtek od 10 do 12 
hodin. Více informací a program na-
leznete na www.lesniklubpraminek.cz.

Den otevřených dveří
Srdečně vás zveme na den otevře-
ných dveří do lesní školky Pramínek, 
který se uskuteční v úterý 21. února. 
Den otevřených dveří je po celý den 
od 8 do 16 hodin, informační setká-
ní s prostorem na dotazy je v 9 hodin 
a ve 14 hodin. Těšíme se na setkání. 

Příměstské tábory 
v Pramínku – léto 2017
Jako každý rok i letos pořádáme v Pra-
mínku o letních prázdninách příměst-
ské tábory v lese, na louce, u potoka... 
Tábory budou tematicky i věkově jinak 
zaměřeny. Informace a přihlašovací 
formulář najdete na našich stránkách. 
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V novém roce 2017 přejeme všem 
zdraví, štěstí a radost, nejen se svý-
mi dětmi.
Od ledna jsme v naší školce při-
pravili nové pracovní činnosti na 

každý den s jinou tématikou, při kterých se bude dětem 
rozvíjet zručnost i osobnost. Třídu s dětmi od dvou let 
vedou tety s letitou zkušeností, láskou a trpělivostí. Tyto 
mladší děti mají možnost získávat nové znalosti a kontakt 
se svými vrstevníky. Pro tyto děti, ale i ty větší, je přizpů-
sobena docházka do školky, jak půldenní či celodenní, 
formou školného nebo permanentky. Děti do tří let jsou 
svým způsobem jedinečné, prožívají období, kdy se osa-

více informací najdete: 
www.skolka-kolovratek.eu, 
www.facebook.com/skolka-kolovratek
tel.: 605 555 009 MŠ Kolovrátek
602 484 921 p. jonáková – majitelka MŠ

mŠ Kolovrátek

Jak jsme prožili předvánoční čas  
v mŠ Zahrádka
V naší školce začal adventní čas návštěvou čerta a Mikulá-
še. Po čertovské pohádce, při které si děti s herci zazpívaly 
známé koledy a vánoční písničky, nadělil Mikuláš všem 
dětem dobroty, ale i brambory a uhlí.
Již od listopadu se děti ze všech tříd připravovaly na vá-
noční besídky pro rodiče. Společně jsme napekli a na-
zdobili perníčky a linecké cukroví, děti ze třídy Třešniček 
upekly i vánoční čaj z různých druhů ovoce, nakreslily 
dopisy pro Ježíška. Ve třídách si děti ozdobily stromečky 
a vyrobily dárečky a přáníčka pro rodiče. 
Na vánoční besídky přišla spousta rodičů a příbuzných. 
Děti zpívaly, recitovaly básničky, tancovaly. Třída Šves-
tiček předvedla rodičům divadelní představení o naroze-
ní Ježíška. Na výrobě kulis, kostýmů a masek se kromě 
paní učitelek podíleli i rodiče. Všechny besídky se moc 
vydařily a děti je s rodiči a učitelkami zakončily společ-
ným předvánočním posezením. Nechybělo ani vánoční 
cukroví a ovoce, které rodiče v hojném množství po dě-
tech poslali.
Ve vánočním duchu se pak konaly vánoční dílničky, na 
kterých si děti s rodiči vyrobily voňavé svícny z ovoce a ko-
ření.

Nakonec čekala ve třídách nadílka od Ježíška. Kromě 
malého dárku pro každé dítě byly pod stromečkem nové 
hračky, hry, knihy. Holčičky měly radost z nových pane-
nek a kočárků, chlapci z autíček a stavebnic. Po zbývající 
dny před Vánocemi si děti s novými hračkami hrály, paní 
učitelky jim ukázaly vánoční tradice.
Společně jsme si předvánoční čas všichni pěkně užili.
V novém roce vám všem přejeme hodně zdraví, štěstí a ra-
dosti.

Děti a paní učitelky z MŠ Zahrádka

mostatňují od rodičů a začínají intenzivně prosazovat svá 
přání. Samozřejmě máme i třídu starších dětí, které pra-
cují a budou rozvíjet svou osobnost úměrně svému věku 
a schopnostem i jejich tvořivosti. A jelikož jsme soukromá 
školka jsme v provozu po celý rok, včetně jarních a letních 
prázdnin.
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Předvánoční čas  
v 1. zš říčany
Každým rokem s blížícími se Vánocemi je stále těžší 
přesvědčit žáky o důležitosti zlomků, chemického ná-
zvosloví, mluvnických pravidel, a dokonce i o tématu 
„Christmas“ in English language.
Proto se vyučující snaží žáky motivovat různými akce-
mi, výlety a dalšími činnostmi, které nejen tato témata 
rozvíjejí a popularizují. 
Jednou z takových akcí jsou již tradiční sportovní tur-
naje, které probíhají předposlední den před vánočními 
prázdninami. Tradičními sporty, které v tento den do-
minují, jsou přehazovaná a florbal. V obou sportech se 
odehraje více než 50 zápasů mezi jednotlivými třídami
Vánoční turnaj v přehazované byl rozdělen na kate-
gorii mladších dívek (6. – 7. ročník) a starších dívek 
(8. – 9. ročník). Zúčastnilo se ho rekordních 12 druž-
stev a v naší mini tělocvičně se tísnilo zhruba 70 dívek. 
Atmosféra turnaje byla úžasná. Fandilo se, hrálo se jako 
o život a po vyrovnaných soubojích v kategorii mladších 
dívek zvítězilo družstvo 7. B a v kategorii starších dívek 
družstvo 9. C, které prošlo turnajem bez jediné porážky.
Chlapci hráli svůj turnaj v říčanské sportovní hale po-
prvé s použitím florbalových mantinelů. Kluci letos až 
do posledního zápasu hráli o vítězství, protože bodový 
rozdíl mezi družstvy byl minimální. V kategorii starších 
žáků ( 8. – 9. ročník) vyhrála 9. B a vítězná 7. C v mladší 
kategorii ztratila pouhé dva body v zápase se 6. C.
Ale ne všichni žáci mohou reprezentovat své třídy 
v těchto zápasech. Pro ně byl připraven další zajíma-
vý program. Mohli si vyrobit vánoční ozdoby, upéct 
cukroví, utkat se ve stolním tenise, nebo se vydat na 
dobrodružnou cestu za pražskými betlémy.

Všechny tyto aktivity vedou k jedinému cíli, což je utužit 
školní kolektivy a zároveň podporovat soutěživost a od-
povědnost jednotlivých žáků za skupinu. Rozvíjejí ma-
nuální zručnost jedince nebo ukazují, že i z mála se dají 
udělat velké věci. Propojují fantazii s realitou a historii 
se současností. Tyto dny před Vánocemi jsou milým 
zpestřením nejen pro žáky, ale i pro učitele. 
Když čtete tento článek, je již dávno po Vánocích. 
Snad vám je alespoň milým připomenutím tohoto je-
dinečného času.

Jana Kolková, Jitka Fáberová, Zuzana Čásenská, 
Martin Caudr, Zuzana Pacovská

ze ziMního života 5.a
Chceme se s vámi podělit o naše zážitky z poslední doby. 
Vloni jsme vyhráli v rámci školy soutěž ve sběru papíru 
a odměnou nám byly tři tisíce korun. Tak jsme ke svátku 
svatého Mikuláše vyrazili do Pekla u Hlinska v Čechách 
a zaplatili jsme si z výhry vstupné i s čertovskou prů-
vodkyní. Zúčastnili jsme se hodiny v čertovské škole, 
přijal nás sám velký Lucifer, chutnalo nám v čertovské 
kuchyni, někteří hříšníci byli převáženi na speciální váze 
a jeden byl dokonce uvržen do černé díry. Chvílemi v nás 
byla malinká dušička. Kdybyste viděli ta mučidla. Brrr…
Hned jsme se chtěli všichni polepšit a začali jsme konat 
dobré skutky. Někteří z nás šli se spolužáky z jiných tříd 

zahrát a zazpívat do domova důchodců, jiná partička se 
věnuje osazování geoparku krmítky pro ptáky a jejich 
pravidelnému doplňování a ještě jiná skupinka zazpívala 
koledy 23. prosince na náměstí. Odměnou nám byla ná-
vštěva kina – Anděl Páně 2. Byl prostě skvělý. 
Hned po prázdninách jsme se sešli při projektovém dnu, 
kterým jsme zahájili natáčení filmu o tom, jak by to do-
padlo, kdyby ze života zmizela čísla. Film bude částečně 
hraný a částečně animovaný. Natáčeli jsme i večer doma, 
v sobotu dopoledne u potoka. Moc nás to baví. 
Ještě bychom mohli pokračovat ve výčtu našich aktivit, 
ale to si necháme na jindy. 
A nebojte se, na učení jsme nezapomněli. 

Holky, kluci a úča 5. A

36 texty.kuryr@ricany.cz



ze života škol(ek)

ZáKLADNí ŠKOLA u ŘíČANSKÉHO LeSA

Divadlo v angličtině
Před vánočními prázdninami jsme do 
naší školy pozvali divadelní skupinu 
The Bear Educational Theatre, kte-
rá pořádá divadelní představení pro 
žáky všech věkových skupin. Vyuču-
jící angličtiny dostali několik týdnů 
před představením výukové materiály, 
takže se mohli s žáky na představení 
připravit (nebo použít materiály po 
představení). Nejmenší žáci zhlédli 
interaktivní představení Jackie and the 
Giant, během kterého si osvěžili zá-
kladní slovní zásobu, zazpívali si a ně-
kteří se dokonce stali na chvilku herci. 
Starší žáci viděli vtipnou hru The Alien 
Grammar Show, ve které si – již podle 
názvu – procvičili gramatiku, bránici 
a někteří se opět stali protagonisty děje. 
Jazykové třídy, osmáci a deváťáci měli 
možnost vidět krásně zpracovaný tra-
diční britský vánoční příběh Christmas 
Carol od Ch. Dickense. Divadelní před-
stavení nás hezky naladilo na vánoční 
pohodu. Zuzana Pokorná

Klub zvídavých žáků  
– Jak se píše kniha
Autor, režisér a scénárista Petr Pro-
cházka si pro žáky v rámci Klubu zví-
davých žáků připravil povídání o tom, 
jak se píše kniha. Pan Procházka měl 
příležitost natáčet během posvátného 
obřadu Sun Dance v indiánských re-
zervacích. Unikátní zážitek mu byl in-
spirací pro další studium indiánských 
kultur, jejich rituálů, šamanských 
praktik a obřadů a pochopení, jak 
původní obyvatelé Severní Ameriky 
nahlíží na smrt a znovuzrození. O této 
zajímavé tématice napsal dvě knihy: 
Indiánská kniha mrtvých (2004) a Ta-
nec slunce: Krvavý rituál síly a posvát-
né bolesti (2006). Během přednášky 
vyprávěl žákům o až nadpozemských 
zážitcích z natáčení, kdy jim šamani 
očarovali kamery a ten nejdůležitější 
moment celého rituálu zkrátka na zá-
znamu chyběl! A stejně tak jim šamani 
zatemněli mozek a ani jeden z filmař-
ského filmu si tento moment nemohl 
vybavit. Také povyprávěl o jedinečné 
možnosti bádat v nejprestižnějších 
knihovnách Spojených států, kam se 
běžný smrtelník nedostane. Nakonec 
vylíčil porodní bolesti, které zažívá asi 
každý spisovatel, když se mu rodí nová 
kniha, své pochyby ale i radosti při do-
tváření její konečné podoby. Bohužel 
už nevybyl čas na promítání obrázků 
z knihy a tak můžeme doufat, že naše 
setkání s panem spisovatelem nebylo 
poslední. Zuzana Pokorná

Základy filmové řeči U lesa
Žáci 9. ročníku spolu se zájemci 
z ostatních říčanských škol se zúčast-
nili v rámci projektu Patriot přednáš-
ky zaměřené metodicky na filmovou 
řeč. Pan režisér Petr Procházka pře-
dal žákům písemnou metodiku a na 
filmových ukázkách ilustroval prin-
cipy, na kterých stojí filmová tvorba.
Žáci sledovali obrazovou i zvukovou 
stránku filmové tvorby, dramaturgic-
kou stavbu příběhu hraného filmu. 

Získali povědomí o tom, jak se film 
píše (filmová povídka, jednotlivé scé-
náře). Filmové ukázky nabídly žákům 
pohled na různou práci kamery, jed-
notlivé druhy záběrů.
Vedle hraného filmu byl při výkladu 
prostor také pro film dokumentární. 
Režisér a scénárista Procházka měl 
mj. vzácnou příležitost natáčet bě-
hem posvátného obřadu Sun Dance 
v indiánských rezervacích v Jižní Da-
kotě a Minnesotě. Dalibor Dudek

beseda s ilustrátorkou 
dětských knih
V úterý 15. 11. na hodinách češtiny 
u nás ve 4. C byla Petra Jelenová. Je to 
ilustrátorka, to znamená, že kreslí do 
knížek. Ilustrovala například knihu 
Kočka Linda, poklad rodiny, Křeček 
Ferda vypravuje, Křeček Ferda v ohro-

žení, Drak Drango. 
Říkala nám třeba, že 
když na počítači ilu-
strovala Draka Dran-
ga, tak se vytiskly 
úplně jiné odstíny ba-
rev, než viděla v počí-
tači, takže si musela 

koupit vzorníky barev. Dozvěděli jsme 
se, jak vůbec knihy vznikají. Ale také 
to, jak její mamka spisovatelka došla 
k inspiraci na knížku Kočka Linda – 
když byla paní Jelenová malá, byla 
Linda miláček jejich rodiny. Pak nám 
paní Jelenová začala kreslit různé 
kočky a my jsme se všichni rozkreslili. 
Moc se mi povídání líbilo a myslím, že 
se to líbilo i mým spolužákům.
Natálka Mašková, 4. C

VáNOČNí LAŤKA
Poslední školní týden v prosinci bývá ve 
znamení školních besídek, pečení a tě-
šení se na Štědrý den. V této atmosféře 
se na naší škole uskutečnil 1. ročník zá-
vodu ve skoku vysokém s příznačným 
názvem „VÁNOČNÍ LAŤKA“. 

Žáci 6. až 9. ročníků se mezi sebou 
utkali o titul nejlepšího skokana do výš-
ky. V přeplněné tělocvičně byly k vidění 
úchvatné momenty, korunované skvě-
lými výkony, které se často pohybova-
ly ve výškách kolem 120 centimetrů 
a více. Některým žákům odolala laťka 
i ve výšce 127 cm. Pochválit musíme 

také diváky za jejich hlasitou podporu, 
která často udržela laťku mezi stojany 
a dopomohla tak závodníkům k těm 
nejlepším výsledkům. 
Všem výhercům gratulujeme a těší-
me se na další ročník!

Monika Dobešová 
Kateřina Raková
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Zprávy z bezručovky
Turnaj 
v basketbalu

V prosinci se konal žá-
kovský turnaj v basket-
balu. Účastnilo se ho 

sedm týmů, jeden ryze holčičí. Týmy 
měly různé názvy, např. jeden se jme-
noval „Pro vyšší dobro“, nebo „Rá-
kosníčci“. Učitelé si postavili také 
jeden tým.
Jak jsem to viděl za svoji třídu – 9. 
A? Nejdřív musíme odehrát zápasy 
v první skupině, první zápas je proti 
holkám. Ten jsme jasně ovládli. Po-
dobně jsme vyhráli další 4 zápasy 
a najednou jsme ve finále. Nervozi-
ta je znát jak u nás, tak u soupeřova 

týmu. Tu hlavní organizátor p. David 
Beneš ohlásil zápas 9. A proti 9. B. 
Za náš tým jsem hrál já, Alex, Karel, 
Kuba a Kateřina. Jako náhradník si 
zahrál Michal, dalším byl Valda. Na-
ším trenérem byl David Rada. V hla-
vě se nám začalo promítat mnoho 
otázek. Zvládneme to? Neušijeme 
si ostudu velkou prohrou? V posled-
ních minutách jeden hráč fauluje 
a bude z toho trestné házení – kdo 
bude střílet? Promění to? Nakonec 
se toho ujal Jakub a proměnil. Hlasi-
tý jásot se ozývá tělocvičnou. Vyhráli 
jsme. Radost byla obrovská. Překva-
pení turnaje! Vyhrál tým, který vůbec 
nebyl favoritem. Já i kamarádi jsme 
za výhru vděční.

Poslední zápas hrajeme proti učite-
lům, ti však jasně vyhrávají. Ale šlo 
o to, nejen změřit si síly, ale také se 
pobavit. Zápas proti učitelům byla 
vlastně původní myšlenka několika 
kluků, zájem byl však takový, že pan 
Beneš nakonec zorganizoval celý tur-
naj. Diplomy jsme sice nedostali, ale 
za prestiž to stálo!

Pavel Navrátil, 9. A

Odklad školní docházky
Není-li dítě tělesně nebo duševně 
přiměřeně vyspělé a požádá-li o to 
písemně zákonný zástupce dítěte 
v době zápisu dítěte k povinné školní 
docházce podle § 36 odst. 4, odloží 
ředitel školy začátek povinné školní 
docházky o jeden školní rok, pokud 
je žádost doložena doporučujícím 
posouzením příslušného školského 
poradenského zařízení a odborného 
lékaře nebo klinického psychologa. 
Diagnostiku dětí, u kterých zákon-
ní zástupci žádají udělení odkladu 
školní docházky, provádí školské 
poradenské zařízení (pedagogicko-
-psychologická poradna, speciálně 
pedagogické centrum) a odborný lé-
kař nebo klinický psycholog. 
Ředitel následně rozhoduje o udělení 
odkladu povinné školní docházky, je-
-li žádost podána v době zápisu dítěte 
k povinné školní docházce podle § 36 
odst. 4 školského zákona i s oběma 
doporučujícími posudky 
(k zápis je třeba přinést oba doklady).
Doporučujeme, aby zákonní zástupci 
co nejdříve objednali své dítě do Peda-
gogicko-psychologické poradny. 
Podrobné informace naleznete na: 
www.2zsricany.cz .
Letáky s podrobnými informacemi 
budou k dispozici ve všech mateř-
ských školkách v Říčanech. 

Marie Lejčková – ředitelka školy

Základní informace k zápisu do 1. ročníku  
pro školní rok 2017/2018

2. základní škola 
bezručova Říčany, 
příspěvková 
organizace

Pracoviště: 
bezručova 94/19
Sokolská 1376

790 
žáků

ředitelka 
školy 
mgr. marie 
Lejčková

e-mail:
reditel@2zs.ricany.cz
webové stránky:
www.2zsricany.cz
telefon: 323 602 217 
775 101 151

Otvírané třídy 1. ročníku  
pro školní rok 2017/2018

3 až 4 třídy, maximálně 100 žáků (třídy 
se naplňují do 25 žáků)
Z toho: • 1 třída s bilingvní programem
               • 1 třída s hudebním zaměřením
               • 1 – 2 třídy s výukou bez spec. 
                    zaměření

Dny otevřených dveří pro běžné třídy
Dny otevřených dveří pro bilingvální vzdělávání

23. – 24. 02. 2017
10:00 – 16:00

Prezentace vzdělávacího programu Ped academy
23. 02. 2017
16:30 – 17:30

zápis do hudební třídy – zjištění základních 
předpokladů dítěte pro zařazení do hudební třídy 

08. 03. 2017
15:00 – 18:00

Podání zápisového lístku elektronicky

od 21. 3. 2017
do 20. 4. 2017
nebo přímo při 
zápisu 21. 4. 2017

Podání předběžné přihlášky do bilingvní třídy
od 1. 3. 2017
do 20. 4. 2017

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2017/2018 
21. 04. 2017
09:00 - 17:00

Náhradní termín zápisu - pro děti, které budou v době 
řádného termínu zápisu nemocné

27. 04. 2017
14:00 - 16:00
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Zahájení roku v ZŠ Nerudova
Do nového roku 2017 jsme po vánoč-
ních prázdninách vstoupili společně 
s inspektorkami ČŠI, které byly v naší 
škole na plánované hloubkové inspek-
ci. Až budou známy její výsledky, bude 
uveřejněn odkaz na inspekční zprávu 
na webu školy. V novém roce čekají 
žáky devátého ročníku novinky v přijí-
macím řízení na střední školy a budeme 
dále realizovat změny, které se zavádějí 
v souvislosti s inkluzí a se vzděláváním 
žáků, kteří mají doporučeno nějaké 
podpůrné opatření ve výuce. Ledno-
vá výuka byla zaměřena na završení 
I. pololetí úspěšnou klasifikací. Naši 
žáci však nežijí jenom učením, ale také 

mimovýukovými a mimoškolními ak-
cemi. Mezi ně patři tradiční programy 
minimální prevence Cesty integrace, 
které tato organizace pro naše žáky při-
pravuje. Programy proběhly ve všech 
ročnících a hlavními tématy pro první 
stupeň byla zdravá výživa, zdravověda 
a první pomoc. Žáci druhého stupně 
byli seznámeni s nebezpečím užívání 
nelegálních návykových látek a s tím, 
jak bojovat s předsudky a intolerancí 
v dnešní společnosti. Děti z příprav-
né a speciální třídy zhlédly divadelní 
představení „O krejčíkovi Honzovi“ 
v MěKS. Žáci byli opět na návštěvě 
v dětské knihovně. Paní knihovnice 
pro ně měly připravené programy 
„Z pohádky do pohádky“ a „Etiketa 
a slušné chování“, které zábavnou for-
mou doplnily učivo probírané ve školní 
výuce. V průběhu zasněženého ledna 
byla hodně aktivní také školní družina. 
Využila dobrých sněhových podmínek 
k bobování, sáňkování, hrám na sněhu 
a stavění sněhuláků. Dále žáci se školní 
družinou navštívili expozici „Letadla 

a drony“ v říčanském muzeu, z čehož 
byli nadšeni hlavně chlapci. V únoru 
čekají žáky zasloužené jarní prázdniny 
a po nich se už budeme připravovat 
na jarní aktivity – velikonoční tvoření 
a zasévání rajčat a paprik v pracovních 
činnostech k tradičnímu květnovému 
prodeji, ale o tom až v dalších číslech 
Kurýru.  Blanka Veselá 

Němčina mě baví

Naše škola se zúčastnila zajímavé 
soutěže v německém jazyce, nazvané 
Němčina mě baví. Již pátým rokem ji 
organizuje gymnázium mezinárod-
ních a veřejných vztahů na Smíchově. 
Soutěžili žáci a studenti v kategoriích 
A1 a A2 do 15 let. My jsme složili dva 
týmy a děti soutěžily s dalšími dvace-
ti týmy na téma Landeskunde, tedy 
vlastivěda německy mluvících zemí. 

dopravní výchova

Hry na sněhuPreventivní program

Soutěž to byla převážně vědomostní-
ho, ale i zábavného charakteru.
a tak to viděl celé dopoledne Hon-
zík skalík z 5. a?
V 9:00 jsme šli na první stanoviště, 
kde jsme dělali první úkol – koukali 
na sestřih filmu Reze a Mark a Jojo 
a vyplňovali papír s úkolem, jak jsme 
porozuměli filmu. Pak jsme dostali pa-
pír se státními hymnami Německa, Ra-
kouska, Švýcarska, Lichtenštejnska, 
Lucemburska, museli jsme doplnit chy-

bějící slova a přiřazovali k sobě vlajky. 
Dalším úkolem byla křížovka, kde jsme 
doplňovali názvy států k vlajkám. Ná-
sledovalo dalších sedm úkolů. Skončili 
jsme v 11:50 a pak jsme jeli tramvají na 
občerstvení. Ochutnali jsme pražené 
oříšky a jeli zpět metrem a vlakem zpát-
ky domů, do Říčan. Bylo to skvělé a byli 
bychom všichni rádi, kdyby se tato akce 
konala ještě příští rok.

Kristýna Plešingrová – učitelka NJ
Jan Skalík 5. A

Novinky v žákovském zastupitelstvu
První zasedání Žákovského zastupitel-
stva v novém roce se uskutečnilo dne 
12. 1. 2017 v budově městského úřadu 
Říčany. Mezi hlavní témata již čtvrtého 
zasedání patřila obzvláště důležitá roz-
hodnutí, například jak naložit s finanč-
ním obnosem ve výši 100 000,- Kč, 
který byl pro zastupitelstvo žáků uvol-
něn a městskými zastupiteli schválen 
z rozpočtu města Říčany pro rok 2017. 
Žákovské zastupitelstvo se usneslo 
investovat část svěřených peněz do ně-

kolika sportovně kulturních akcí, které 
žákovské zastupitelstvo bude pořádat 
v první polovině roku, a zbylou část 
ponechat pro spolufinancování větších 
projektů, jako je například plánované 
hřiště u 3. ZŠ v Říčanech. 
Podruhé jsme hlasovali  při rozhodo-
vání o volbě kapely, která má začátkem 
nového školního roku zahrát všem 
školákům, jak se stalo v našem městě 
již tradicí. Pozvaní jsou vždy všichni 
žáci základních škol i gymnázií. 

V současné době intenzivně pracuje-
me na přípravě nové akce pro říčan-
skou mládež. Zveme všechny školáky 
na nový zimní stadion ve středu 1. 
února mezi 16 – 18 hodinou na Kar-
neval na ledě, který jsme připravili 
pro naše kamarády jako překvapení 
při příležitosti pololetního vysvědče-
ní. Bruslení bude zdarma a těšte se na 
zajímavé hry a odměny.

Za mediální komisi  
Tomáš Mondschein
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Ohlédnutí za starým rokem aneb vánoční 
koncert Na schodech
Závěr roku je časem vzpomínek i nových nadějí. Dětské 
tváře rozjasňují jiskřičky naděje v očekávání Ježíška a do-
spělí s nostalgií vzpomínají na dětství. S těmito pocity se 
těším na vystoupení našeho dramatického kroužku a pě-
veckého sboru. Nejinak tomu bylo i letos. Jsem pyšná na 
výkony mladých herců a zpěváků a chci poděkovat Ivě 
Remkové a Vojtovi Nejedlému, kteří se ve svém volném 
čase věnují „mladé naději“ a jejichž zásluhou jsme prožili 
krásný večer!
Za všechny zúčastněné ještě jednou děkuji a těším se na 
vystoupení našich mladých umělců v prosinci 2017! Při-
jďte se i Vy podívat, nebudete zklamáni!!! dř

„Jaké jsou vánoční trhy u našich sousedů?“ 
aneb zájezdy do Řezna a Norinberku
Dne 21.12. se studenti vyššího gymnázia zúčastnili exkur-
ze do německého Norimberku, města, kde se ve středově-
ku konaly říšské sněmy, města, s tradicí výroby perníčků 
a hraček. Navštívili několik zajímavých míst, např. Rei-
chstagsgelände, ve čtvrti Luitpoldhein, kde se konaly stra-
nické srazy nacistů. Dále v centru starého města navštívili 
císařský hrad Kaiserburg, prošli se historickým centrem 
a nakonec si užili vánoční atmosféru na tradičním norim-
berském trhu.  M. Jarošová a M. Větrovská

Vánoční dobročinný bazárek a sbírka 
„Nepotřebné potřebným“
Na našem gymnáziu se pomalu stává tradicí uspořádat 
před Vánocemi bazárek na podporu zvířat v nouzi. Ten le-
tošní měl název Pečeme pro zvířata a tak prodej napečených 
dobrot byl hlavním zdrojem financí na podporu několika 
organizací, které se starají o opuštěná a v mnoha případech 
i týraná zvířata. Největší úspěch měly krásně nazdobené 
„kapkejky“ a mrkvové mufiny, které upekly dívky z kvin-
ty. Kromě toho se na bazárku prodávaly knížky, bižuterie 
a drobné dárkové předměty. Celý výtěžek byl zaslán pěti 
vybraným organizacím, které se starají o opuštěná zvířata. 
Všem přispěvovatelům i pořadatelům patří velký dík. 
Letos poprvé proběhla ve škole sbírka Nepotřebné potřeb-

ným. Žáci měli možnost v závěru prosince přinášet ošace-
ní, deky, ručníky atd. pro lidi, kteří se mnohdy ne vlastní 
vinou ocitli „na ulici“. K zorganizování této akce přispěla 
expozice v hale Wilsonova nádraží, Ulice není moje volba. 
Složité životní příběhy dvaceti bezdomovců nám ukázaly, 
jak snadné je dostat se na ulici a jak těžké je naopak se vrá-
tit zase zpátky do společnosti. 
Potěšilo nás, že mnozí naši studenti nepřivírají oči a do 
sbírky se i prostřednictvím svojí rodiny zapojili.
Po dohodě s pracovníky Diakonie Broumov byly vybrané věci 
odvezeny do jejich sběrného kontejneru. dd, dř

Pozvánka na 
BasketBalový tUrnaJ
Gymnázium Říčany pořádá v sobotu 4. března 2017 
od 9.30 hod. otevřený basketbalový turnaj v tělocvičně 
gymnázia, Komenského náměstí 1280. (vstup zadním 
vchodem)
Na turnaj zveme všechny zájemce o hru - celá družstva 
i jednotlivce, věk nerozhoduje. Systém utkání bude 
upřesněn na místě dle počtu a složení účastníků. 
Podmínkou účasti je sportovní oblečení i obutí 
a samozřejmě dobrý zdravotní stav.
Účastnický poplatek 20 Kč za osobu.
Dotazy a přihlášky: dáša dandová 
email: dandova@gyri.cz, tel.737505377
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Únorové novinky a pozvánky ze ZUŠ Říčany

Únor je měsíc, kdy pravidelně začí-
nají okresní kola uměleckých sou-
těží, které v tříletém cyklu vyhla-
šuje MŠMT. V letošním roce jsou 
vyhlášeny soutěže pro smyčcové 
nástroje, klavír, kytaru, dechové 
a jazzové orchestry a výtvarný obor. 
ZUŠ se samozřejmě do soutěžního 
klání zapojí, máme ve škole mnoho 
velmi šikovných dětí. I když účast 

škol v soutěži není 
hlavní náplní a smys-
lem výuky v umělec-
kých školách, je to 
svým způsobem jeden 
z ukazatelů kvalitní 
výuky v jednotlivých 
oborech. Co se týká ří-
čanské zušky, budeme 
se účastnit téměř ve 

všech oborech, vyjma soutěžní pře-
hlídky výtvarného oboru. O okresní 
kola se podělí ZUŠ v okrese Praha-
-východ, v Říčanech budeme již 
tradičně pořádat smyčcovou soutěž. 
Na organizaci soutěže se velmi těší-
me a doufáme, že všem dětem, které 
se do Říčan sjedou v celé Prahy-vý-
chod, připravíme krásný den. 

Klavírní seminář
27. ledna se uskutečnil v ZUŠ kla-
vírní seminář vynikajícího klaví-
risty a pedagoga Petra Toperczera. 
Tento uznávaný klavírní pedagog, 
který vyučuje pedagogickou pra-
xi na HAMU v Praze a hru na kla-
vír na Gymnáziu a hudební škole 
hl. m. Prahy, připravil seminář ve 
spolupráci s vedoucí klavírní sekce 
krajské umělecké rady SK Hanou 
Javorskou pro pedagogy okresu 
Praha-východ. Jméno Petra Toper-
czera ale přilákalo do ZUŠ Říčany 
i pedagogy z celého Středočeské-
ho kraje. Součástí semináře byly 
i praktické ukázky z výuky, kterých 
se zúčastnili naši žáci z klavírního 
oddělení. 

a již tradičně zveme naše příznivce 
a posluchače na veřejný Pololetní 
koncert, který proběhne 2. února 
2017 v 17.30 v Kc labuť.

Iveta Sinkulová
Ředitelka ZUŠ Říčany

P.Toperczer a david Tománek

ze života škol(ek)
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Mezi námi

Válka a revoluce v Říčanech / 1
Vzpomínky Oldřicha Schreibera
se zájmem jsem si v Kurýru č. 5/ 
2016 přečetl vzpomínky pana ja-
roslava svobody na závěr druhé 
světové války v říčanech. Napadlo 
mne, že se s vámi také podělím o své 
postřehy. Když k nám v březnu 1939 
vtrhli nacisté, bylo mi sedm let.
Do Říčan přijeli němečtí vojáci v obr-
něných autech a na motocyklech 
BMW se sajdkárami. Jejich značka 
začínala vždy WH 19. Obsadili přístu-
pové silnice do města. Ve Voděradské 
ulici nám mířili kulometem na barák 
(tehdy jeden z posledních u cesty od 
staletých lip na Voděrádky). Na ná-
městí hrála vojenská muzika, převáž-
ně píšťaly a bubínky. Dospělí se venku 
moc neukazovali, ale my děti jsme tam 
běhaly – nahlédl jsem do jednoho obr-
něného vozu a viděl jsem na palubní 
desce české popisy, byla to tedy česká 
auta zabraná našemu vojsku. Vojáci 
měli zelené pogumované pláště, na 
hlavách typické přilby. Doma jsme 
měli strach. V celém městečku byla 
znát úzkost a obavy, co bude dál.
Ve škole nás učitelé poučili, abychom 
neříkali nic proti okupaci. Všelijak 
nám v těžké době pomáhali, byli ten-
krát ještě buditeli na malém městě. 
S vděčností vzpomínám na Jana Vlčka, 
jeho bratra Vladimíra Vlčka, na pana 
učitele Horu a další. Lidé si vůbec na-
vzájem vypomáhali. Časem se objevili 
kolaboranti a donašeči, kteří se objeví 
v každém režimu, ale okolí je většinou 

odhalí. Do některých vil se nastěhovali 
Němci. Německá mládež byla ubyto-
vána ve vile Minka za podjezdem trati 
v ulici Smiřických, v hotelu Pavilon a ve 
vile naproti. Byly mezi nimi i české děti, 
jejichž rodiče se přihlásili k Němcům, 
z naší třídy například spolužák Falout.
Chlapci z Hitlerjugend nosili černé 
manšestrové krátké kalhoty, hnědou 
košili, koženou černou kravatu, opa-
sek a dýku. Byli velmi přísně vycho-
váváni a k vrstevníkům se chovali tvr-
dě. Chodili se sprchovat do veřejných 
lázní v suterénu dnešní polikliniky na 
Štefánikově ulici. Když mířili do měs-
ta, pochodovali v šiku a zpívali. Se-
tkal jsem se s nimi, když se vraceli, už 
s mokrými ručníky, v průchodu pod 

tratí („myší díře“). Šel jsem tenkrát 
shora z lekce houslí u pana Čížka. Je-
den kluk mě bacil mokrým ručníkem, 
ostatní se přidali a tloukli mě. Otočil 
jsem se a utekl.
Nacisté vydávali řadu nařízení, za je-
jichž porušení byly vysoké tresty. Za 
poslech západního rozhlasu se stří-
lelo. Na přístroji musela být visačka, 
která na to upozorňovala. My jsme 
ale rádio neměli. Tresty hrozily za 
prodávání máku, masa… Nastal pří-
dělový systém. Na lístky se kupovaly 
potraviny, oděvy i další zboží. Roku 
1939 se k nám do podnájmu nastěho-
vala z Prahy paní Zdeňka Kulhánková 
(1880–1943). Její syn Jaroslav Kul-
hánek (1907–1942), štábní kapitán 
letectva, uprchl do Francie a později 
do Anglie. V březnu 1942 byl sestřelen 
při operačním letu nad severní Fran-
cií. Gestapo u nás paní Kulhánkovou 
našlo a zatklo (tenkrát jsem se z domu 
rychle vytratil). Jak jsme se později do-
zvěděli, odvezli ji do internačního tá-
bora ve Svatobořicích u Kyjova a pak 
do Osvětimi, kde byla roku 1943 umu-
čena. Její jméno najdete na pamětní 
desce umístěné na říčanské staré rad-
nici. Později u nás bydlela její sestra, 
paní Valášková. Její syn zase bojoval 
na západě u pozemních jednotek, ale 
přede mnou o něm nemluvili. Také 
padl. Navštěvovala ji vnučka Zdenka 
Švarcová, vdaná za herce a rozhla-
sového hlasatele Bohumila Švarce. 
Jezdíval si k nám léta pro mrkev, kvůli 
vitamínům, aby prý měl lepší hlas. 

Redakční spolupráce:  
Renata Skalošová

Data a události:
Podepsání Mnichovské dohody na 
konci září 1938 umožnilo nacistic-
kému Německu obsadit naše po-
hraničí. Češi se ze Sudet stěhují do 
vnitrozemí, desítky rodin z pohraničí 
se ocitly i v Říčanech. V témže ob-
dobí zabralo Polsko naše území na 
Těšínsku. V březnu 1939, čtrnácté-
ho, se odtrhlo Slovensko a vyhlásilo 
Slovenský stát. O den později obsa-
dilo německé vojsko zbytek našeho 
území a byl vyhlášen Protektorát 
Čechy a Morava. Prvního září 1939 
napadl Hitler Polsko, začala druhá 
světová válka.

Příjezd německých vojáků do Husovy ulice 
(dnes ulice 17. listopadu). záběr z poloviny 
března 1939. 
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RADIUS Øíèany s.r.o.

danì, finance
ekonomické poradenství

zpracování úèetnictví

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

Povinné odvody na sociální a zdravotní pojištění osob  
samostatně výdělečně činných 
Přesně před rokem jsem na těchto stánkách přinesla člá-
nek s úplně stejnou tématikou. Protože se jedná o záležitost 
opravdu důležitou, a současně se výše povinných odvodů 
každý rok mění, přináším aktuální informace i pro rok 
2017. Podotýkám, že pod pojmem sociální pojištění (SP) 
je zde myšleno povinné důchodové pojištění a příspěvek 
na státní politiku zaměstnanosti a termín SP zde používám 
proto, že je mezi veřejností obecně zažitý. Stejně tak pro 
zdravotní pojištění zde budu používat zkratku ZP. Opět 
upozorňuji, že termíny pro placení nejsou stále sjednocené, 
na ZP je termín stanoven nejpozději na 8. den po uplynutí 
daného měsíce, na SP je to nejpozději 20. den po uplynutí 
měsíce. Tedy záloha ZP na leden je splatná nejpozději 8. 2., 
záloha SP na leden je splatná nejpozději 20. 2. V tento den 
musí být platba připsána již na účet příjemce. Pro příklad 
zvolím situaci, kdy podnikatelská činnost bude tzv. hlavní 
činností, tedy OSVČ není vedle svého podnikání zaměst-
nána. Jakmile OSVČ zahájí svou ekonomickou činnost, 
přihlásí se na své ZP a ČSSZ a nastane pro ni povinnost pla-
tit minimální zálohu, stanovenou pro daný kalendářní rok. 
Výše záloh se odvíjí od průměrné mzdy stanovené MPSV. 
V roce 2016 činila minimální záloha ZP 1 823 Kč, mini-
mální záloha SP byla 1 972 Kč. Pro rok 2017 je minimální 
záloha ZP 1 906 Kč a minimální záloha SP 2 061 Kč. Bývá 
obecně deklarováno, že zálohy platí OSVČ až do okamžiku 
podání Přehledu o příjmech a výdajích za uplynulý kalen-
dářní rok. V podaném přehledu se provede výpočet skuteč-
né platební povinnosti, odpočet dosud zaplacených záloh 
a konečné vyúčtování a stanovení zálohy nové pro další rok. 
Nová záloha musí být alespoň ve výši minimální zálohy sta-
novené MPSV pro daný rok, nebo vyšší (podle zisku z pod-
nikání za uplynulý rok). Toto ale není úplně správný výklad, 
toto platí bez omezení pouze u záloh na SP. Upozorňuji na 
velmi častou chybu, které se OSVČ dopouštějí při placení 
záloh na ZP, a sice tu, že zálohu na leden a další měsíce platí 
podle výše stanovené pro minulý rok až do okamžiku podá-
ní Přehledu. Nejlépe vysvětlím na konkrétním případě tak-
to: pokud OSVČ platila v roce 2016 zálohy v minimální výši 

a nejpozdějších možných termínech, pak do 8. 1. 2017 za-
platila zálohu na 12/2016 na ZP ve výši 1.823,- Kč a do 20. 
1. 2017 zálohu na SP ve výši 1.972,- Kč. U záloh na leden 
2017 musí OSVČ navýšit zálohu na ZP na výši minimální 
zálohy platné pro rok 2017, takže do 8. 2. 2017 bude platit 
zálohu ZP na leden 2017 ve výši 1.906,- Kč, a do 20. 2. 2017 
zálohu na SP na leden stále ve výši 1.972,- Kč. Stejně budou 
platby nastaveny až do okamžiku podání Přehledu. Pro úpl-
nost informací ještě na tomto místě zopakuji, že termín pro 
podání Přehledu o příjmech a výdajích OSVČ místně pří-
slušné zdravotní pojišťovně a správě sociálního zabezpeče-
ní je stanoven do jednoho měsíce ode dne, kdy OSVČ měla 
povinnost podat přiznání k dani z příjmu fyzických osob. Je 
obecně známo, že OSVČ si může zákonný termín pro podá-
ní přiznání k dani z příjmu fyzických osob jednoduše pro-
dloužit o tři měsíce tím, že se nechá zastupovat daňovým 
poradcem, a příslušnou plnou moc k zastupování OSVČ 
doručí správci daně ještě před vypršením základního termí-
nu pro podání přiznání. Prodlouží-li si OSVČ takto termín 
po podání přiznání k dani z příjmu, prodlouží si tak i termín 
pro podání Přehledu své zdravotní pojišťovně i správě so-
ciálního zabezpečení. Upozorňuji však, že v tomto přípa-
dě musí OSVČ do 30. 4. oznámit své zdravotní pojišťovně 
i správě sociálního zabezpečení skutečnost, že termín pro 
podání přiznání (a tedy i Přehledu) je odložen z titulu za-
stupování daňovým poradcem. Na tuto povinnost OSVČ 
velmi často zapomínají. Závěrem bych chtěla zdůraznit, 
že s ohledem na omezený prostor jsem se zde věnovala těm 
nejzákladnějším situacím, neřešila jsem například nemo-
censké pojištění, souběh podnikání a závislé činnosti, nebo 
otázky související s penzijním připojištěním. Dnešní článek 
tedy uzavřu upozorněním – zkontrolujte si výši zálohy na 
povinné ZP, kterou jste platili nebo budete platit na leden 
2017, abyste se vyhnuli případné penalizaci..
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 DAňOVá PORADNA PRO PODNIKATeLe

Zamezení dvojího zdanění 
Máte příjmy ze zahraniční? Umíte si poradit s jejich zda-
něním?  Obecně platí, že tzv. daňoví rezidenti ČR mají da-
ňovou povinnost, která se vztahuje jak na příjmy plynoucí 
ze zdrojů na území ČR, tak i na příjmy plynoucí ze zdrojů 
v zahraničí. Fyzická osoba je daňovým rezidentem, pokud 
má na území ČR bydliště, nebo se zde obvykle zdržuje. 
Právnická osoba je daňovým rezidentem, pokud má na 
území ČR sídlo nebo místo svého vedení. Příjmy ze zdro-
jů v zahraničí jsou ovšem často již zdaněny v zemi zdroje 

příjmů. Aby se zabránilo dvojímu zdanění, uzavírá ČR tzv. 
smlouvy o zamezení dvojího zdanění. Tyto smlouvy defi-
nují, v kterém státě bude daný příjem zdaněn a v jaké výši. 
Státy, které tuto smlouvu podepsaly, jsou povinny řídit se 
jí. Vždy platí, že tyto mezinárodní smlouvy mají přednost 
před předpisy dané země. Mezinárodní zdanění je velmi 
složitá oblast, v případě potřeby neváhejte kontaktovat 
naši daňovou kancelář.  

Ing. Andrea Jeriová
andrea.jeriová@radiusricany.cz
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LADOVSKÉ
VEPŘOVÉ HODY

v areálu Pivovaru Velké Popovice
sobota 25. února 2017 od 10 do 15 hodin

zabijačkové lahůdky, pekařské a cukrářské výrobky,
ukázky tradičních řemesel – řezníci, bednáři, kováři

doprovodný hudební program

sněhové sochy

prohlídky pivovaru se školou čepování piva

ochutnávka nefi ltrovaného piva Kozel světlý a černý

masopustní průvod

www.laduv-kraj.cz

Plakat A5.indd   1 10.01.2017   16:01:57
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Ing. Jana 
Karlachová
certifikovaná  
realitní makléřka
RE/MAX VIP 
v Říčanech

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

OTáZKA: Dobrý den, můžete mi poradit, jestli je lepší 
prodat starý dům v původním stavu, anebo je lepší ho zre-
konstruovat a pak prodat za vyšší cenu? Děkuji Marta B..
ODPOVĚď: Dobrý den, neznám všechny potřebné infor-
mace o vaší nemovitosti, ale zkušenost mám takovou, že 
ve většině případů je výhodnější prodat dům ve stavu před 
rekonstrukcí. Nákladná rekonstrukce se většinou nevyplatí 
(prostředky a čas vynaložené na rekonstrukci se vám nevrá-
tí ve zvýšené kupní ceně). Také se asi netrefíte do vkusu ku-

pujícího, který by si raději udělal rekonstrukci sám. Pošlete 
mi do e-mailu více informací a probereme Váš konkrétní 
případ.

OTáZKA: Dobrý den, chci prodat dům po rodičích a rád 
bych se zeptal, kdo bude platit daň z prodeje nemovitosti. 
Slyšel jsem, že nyní má tuto daň platit kupující a ne prodá-
vající jako dříve. Tomáš F. 
ODPOVĚď: Dobrý den, máte správné informace. V loň-
ském roce byla schválena novela zákona, který toto mění 
a již od 1. 11. 2016 má povinnost platit daň z nabytí nemo-
vitosti ve výši 4 % z kupní ceny kupující. 

OTáZKA: Dobrý den, chci se zeptat, jak mám postupovat, 
když si chci nechat vyměřit svůj díl pozemku (zahrady -1/4 
celku). Se spoluvlastníky, jsou tři, jsem se již domluvil a ne-
mají námitky. Děkuji Radek P. 
ODPOVĚď: Vážený pane Radku, požádejte stavební úřad 
o souhlas s dělením pozemku, nechte si od geodeta zaměřit 
nové hranice pozemků a zhotovit geometrický plán. Hlavně 
myslete na to, ať jednotlivé pozemky mají přístupovou cestu. 
Nově vzniklé pozemky nechte zapsat na katastrálním úřadu.

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

Dne 23. 1. 2017 oslavil 
své devadesáté narozeniny 

rodák z Třeboňska, dlouholetý občan Říčan, tatínek, 

dědeček, strýček 

pan Jan Ragauer 
Přejeme pevné zdraví.

dcera Eva růžena Veselá  

a vnučka Michaela Sandra Veselá

Vzpomínka
dne 5. 2. 2017 uplyne 10 let,  
co nás navždy opustil náš  
milovaný manžel, tatínek 
a dědeček 

pan Jaroslav 
šafařík

S láskou vzpomínají manželka a dcery s rodinami
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Aquapalace Praha 
v únoru

Únor bílý, pole sílí, ale sníh ať raději zůstane na horách - 
každému je lépe v teple. Tím spíš, když únor přinese dětem 
dlouho očekávané jarní prázdniny. Některým dříve, jiným 
později, další si počkají možná až na březen. Ale všichni 
můžou dorazit do Aquapalace Praha užít si mimořádné 
prázdninové zážitky i v době, kdy zrovna prázdniny nemají. 
Na děti i dospělé čeká spousta zábavy a animací, odpočinek 
v sauně nebo zdravý pohyb ve fitness. A protože děti mají 
po celý měsíc vstupné jen za korunu, tak se tento výlet za 
teplem vyplatí! 

Saunový svět
Každý den vás v saunách čekají tři ceremoniály v sauno-
vém světě ve znamení vybraných vůní. Kromě nich můžete 
navštívit další speciální saunovací akce:
Premiéra saunového ceremoniálu Titanic  v podání 

saunových mistrů Jakuba Krejčího a Anežky Zídkové 
v pondělí 5. 2. od 20 hodin.
Saunování pro ženy ve čtvrtek 2. 2. a 16. 2. od 18 do 23 

hodin na Panoramatické terase za zvýhodněnou cenu 
390 Kč
Saunování při svíčkách za výhodnou cenu 390 Kč ve 

čtvrtek 9. 2. a 23. 2. od 19.30 hodin
Vodní svět
1. 2. – 19. 3. 2017 – jarní prázdniny pouští a pralesem. 
Přijďte si užít spoustu zábavy s Mauglím, Baghírou, Ká 
a dalšími jejich kamarády do Aquapalace Praha.
14. 2. 2017 – valentýnský den

Spa – wellness
supreme jeunesse – globální omlazení pleti. Dopřejte si 
zážitek z 90-ti minutového anti-ageing ošetření, které pů-
sobí současně na
hydrataci
vrásky
povadlou pleť
pigmentové skvrny
a nahrazuje botoxové injekce.
Akce platí celý únor.

Fitness
VIP členství + permanentka na 1 měsíc jako bonus - 

Všem, kteří se chtějí líbit, nabízíme roční VIP členství 
do fitness s balíčkem výhod. Pouze nyní získáte k člen-
ství další měsíční permanentku. Získejte vaši životní 
formu a čerpejte výhody Aquapalace Praha.
HappyFit permanentka
Vyzkoušej naše trenéry za polovinu ceny  350 Kč
Akce platí celý měsíc.

Rezervace na tel.: 271 104 132 nebo na recepci Fitness.

více na www.aquapalace.cz 
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   DÍTĚ ZA

1,- Kč*

www.aquapalace.cz
*Více na

  od 1.2. do 31.3.2017

20161206_DITE_ZA_KORUNU_INZERCE_188x130.indd   1 12.01.2017   14:40:51

za 990,- Kč*  
www.aquapalace.cz

*Více na

PRO KAŽDÝ PÁR

DÁREK*

VALENTÝN
Partnerská celodenní vstupenka

AKCE PLATÍ 
od 14. do 17. 2. 2017

20170112_AQP_VALENTYN_A4.indd   1 18.01.2017   10:24:59
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PROJeKT PŘeKVAPTe ŘíČANy
Říčanské kaskády
Vážení Říčaňáci, Říčaňačky a Ří-
čaňata, nezáleží na tom, kdo vás oslo-
vuje a prosí o pomoc, ale proč.
Město vyčlenilo ze svého rozpočtu 
5 milionů korun na projekty v Říča-
nech, které navrhnou a schválí ve 
veřejném hlasování občané Říčan na 
adrese www.prekvaptericany.cz . 
Chci vám představit dva samostatné 
projekty. Prvním je vybudování kaskád 
na Říčanském potoce, který teče z ryb-
níku Marvánek do Mlýnského rybníku. 
Druhým je projekt kaskád na potoce 

Rokytka v úseku od silnice 333 Kut-
nohorské k rybníku Jureček. Co to ve 
skutečnosti znamená, a co to přinese?  
Oba dva toky a jejich okolí jsou v neu-
těšeném stavu.
Jelikož je naše republika „střechou 
Evropy“ bez moře a veškerá voda 
zde pramení či naprší, měli bychom 
s touto životně důležitou surovinou 
lépe hospodařit a nenechat ji jen tak 
protéct. Proto se domnívám, že vybu-
dování kaskád na obou tocích je dobré 
řešení. Zpomalí se tok potoků a zvýší 
se jejich hladina – tím dojde k většímu 
naplnění spodních vod, zkrášlí se pro-

středí a vytvoří se lepší podmínky pro 
vodní živočichy, jako jsou raci, ryby, 
čolci a další. Do budoucna už to nebu-
dou stružky a strouhy, ale potoky. A to 
nejen na jaře a na podzim, ale i v létě 
a v zimě. Není to v našich zemích no-
vinka, již v 18. století hrabě Harrach 
pozval italské odborníky, kteří pak 
kaskády vybudovali na Bílém Labi. 
Jeďte se tam podívat, je to jedním slo-
vem - nádhera. 
Toto je můj návrh, který čeká na vaši 
hlasitou podporu. Město zajistí reali-
zaci, peníze jsou připravené. Do roka 
je hotovo. S pozdravem malý starší 
Říčaňák.     
 Václav Lacina starší

Mezi námi

Zprávy z mASky
Regionální značku ZáPRAŽí originální produkt® 
získali na podzim další čtyři noví výrobci a za 
služby nová Kavárna ve Velkých Popovicích

V prosinci se uskutečnilo již deváté za-
sedání certifikační komise regionální 
značky oblasti za Prahou – Říčanska 
a Dolnobřežanska. Certifikační komise 
hodnotila předložené žádosti a také si 
pozorně vyslechla osobní prezentace 
výrobců a služeb. Po pečlivém hodno-
cení se nově certifikátem mohou pyšnit 
dvě keramické dílny – Ateliér keramiky 
pana Václava Kalaše, Říčanská užit-
ná keramika a plastika a Olga Suchá, 

která zaujala 
m i s t i č k a m i 
Keramiky Vše-
stary. Komisy 
nadchly šité 

Bederní pásy, Nice Belly paní Kateřiny 
Boháčové. Pekárna Ve mlýně nabíd-
la k ocenění své Ondřejovské pečivo, 
které je v prodejnách běžně v nabídce. 
Mezi ně patří toastové chleby, vánočka, 
mazanec, pšeničné rohlíky, celozrnné 
pečivo, pletýnky a žitný chléb.
Komise prodloužila platnost certifiká-
tů i stávajícím držitelům, kterým po 2 
letech končila platnost značky. Kon-
trolována byla nejen kvalita výrobků, 
ale důležité je i jejich označování po-
vinným logem. 
Všichni členové komise se už těšili 
na voňavou Škvarkovou placku La-
guna z pekárny Laguna ze Psár, na 

šaty z 50. let minulého století pro-
střednictvím Retro šatů Mia Bella ve 
Svojeticích, na Lipový květ ze Svo-
jetic, od paní Melíškové ze statku ve 
Svojeticích. na Tradiční doplňky do 
domácnosti, které šije a vyrábí paní 
Elena Velhartická.  Prodloužen byl 
také certifikát Cereální snídani Dob-
rá vláknina od firmy Bonavita. 
V druhé části zasedání komise byly 
hodnoceny služby provozovatelů ho-
telů, restaurací a kaváren.
Prodloužen byl certifikát po čtyři roky 
věrným držitelům Oáze, Říčany, kon-
gresovému a sportovnímu centru, 
Sporthotelu Šibeniční vrch v Mni-
chovicích a Hotelu zámku Berchtold 
v Kunicích Vidovicích.
Novým držitelem se stala Kavárna Po-
sezení u Andělky ve Velkých Popovicích. 

Provozovatelem je Horus Optik s.r.o. 
Dámy podporují místní výrobce a mají 
v nabídce výrobky regionálních prodej-
ců paní Pudíkové, Spívalové, Bělinové 
i Bečanové. Komisi nadchly svým pří-
stupem k nabídce pro místní obyvatele.
Slavnostní předání Certifikátů se 
uskutečnilo při příležitosti Advent-
ním setkání  v Říčanech na náměstí 
18.12.2016. Blahopřejeme a děkuje-
me všem certifikovaným za jejich prá-
ci a úspěch.

 

 

 

Získejte regionální značku ZÁPRAŽÍ originální produkt® 

MAS Říčansko o.p.s. vyhlašuje výzvu 
k předkládání žádostí na získání a prodloužení  
regionální značky ZÁPRAŽÍ originální produkt®  
pro výrobce a jejich produkty.  

 
Příjem žádostí probíhá od 1. 2. do 28. 2. 2017.  
Více informací na www.regionalni-znacky.cz/zaprazi  
na tel. 774 780 141 nebo emailu mobiliar@ricansko.eu. 
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Upřesnění pohledu na vývoj záměru vybudovat sportoviště 
u ZŠ u lesa podle mého názoru vyžaduje několik podrob-
nějších informací. Sportoviště u ZŠ bylo vyprojektováno, 
avšak pravděpodobně z finančních důvodů nebylo posta-
veno společně se ZŠ. Naším záměrem bylo původní pro-
jekt jednoduše upravit a co nejrychleji zrealizovat. Generel 
sportovišť z června 2016, který mapoval sportovní aktivity 
ve městě a disponibilní plochy (nekryté i kryté) pro tyto 
aktivity vhodné, ukázal, že je velký převis poptávky a že 
musíme k řešení sportovišť přistupovat koncepčněji. Proto 
zastupitelstvo schválilo 13. 7. 2016 investiční záměr, který 
podrobněji specifikoval stavební program tohoto sporto-
viště, a byl podkladem pro zahrnutí této investice do roční-
ho rozpočtu  2017 a vypsání veřejné zakázky na zhotovitele 
projektu. Projektant byl vybrán 25. 10. 2016. 
V průběhu prací na projektu se předpokládá úzká spo-
lupráce s projektantem a průběžná kontrola tak, aby 

projekt výsledný projekt splňoval všechna kritéria jak 
na stavebně technické řešení, tak požadavky klade-
né orgány státní správy a odbornými organizacemi 
např. v oblasti hygieny prostředí, ochrany životního 
prostředí, požární ochrany atd. Obavy např. pana Se-
meráda považujeme za legitimní a budeme hledat spo-
lečně s projektantem optimální řešení například volbou 
vhodných konstrukcí a materiálů. Za samozřejmost 
považujeme využití výsadby zeleně, která by měla tvořit 
přirozenou hlukovou barieru od stávající zástavby, byť 
je vzdálena několik stovek metrů. Jsme přesvědčení, že 
režim provozu sportoviště a jeho vliv na okolí ve velké 
míře ovlivní skutečnost, že v areálu bude v době provo-
zu trvalý dohled správce. 
Předpokládané dokončení úpravy původního projektu 
ZŠ je únor 2017. Úprava sportoviště bude řešena změ-
nou stavby před dokončením. Není tedy třeba žádat ani 

Názory

Kdy budou mít děti u školy hřiště?
Zdá se, že by se letos konečně mohlo 
v areálu ZŠ u lesa začít sportovat. Otáz-
kou však zůstává, kdy, a faktem, že to 
mělo být už dávno.
To, že město konečně uvolní peníze z roz-
počtu, je dobře, i když mne mrzí, že to 

nebylo dříve či že se neudělalo vše pro čerpání z ROPu. 
Je však třeba vedení města pochválit, že se poučilo z chyb 
a rovnou zde uvažuje i o nafukovací hale, snad včetně 
osvětlení, jak jsme ostatně v předešlém období prosazova-
li. Přes slova optimismu pořád zbývá ujít veliký kus cesty, 
než tu ukápne první slza sportovního potu, a letošní ven-
kovní sportovní sezony se to asi opět nedotkne. 
Již několikátý rok apeluji na vedení města, aby vyšetřilo 
pár desítek tisíc korun na velmi provizorní řešení „plác-
ku“ z písku na srovnanou plochu, případně dvě až tři 
stovky tisíc za jakousi nultou etapu hřiště cca 40 x 80 m2 
(včetně spodních konstrukčních vrstev), aby se tu děti 
mohly vyřádit během hodin tělocviku, nebo ve svém vol-
nu. Určitě by se i z předchozích rozpočtů místo utrácení za 
festivaly, referenda, některé zbytečné studie či personální 
audity úřadu tyto prostředky našly (o utrácení statisíců za 
zbytné projekty třeba i v projektu Překvap Říčany ani ne-

mluvě). Zatím se však areálem, který je z větší částí vhod-
ný tak akorát na zvrtnutí nohy, začínají prohánět divoká 
prasata…
Využití areálu Olivovny je jistě zajímavou alternativou, 
která by zřejmě byla využívána dávno, kdyby to šlo. Bojím 
se tedy, že letos opět nebudou mít děti kde venku sporto-
vat. Rád bych se pletl.
A ještě několik slov k čistírně. Přípravu rozšíření čistírny 
je nutné zahájit urychleně nejen z dříve mnou popsaných 
důvodů, ale i proto, že přesně za rok bude možná posled-
ní šance požádat o dotaci na Státním fondu životního 
prostředí. Vzhledem ke komplexnímu přístupu k řešení 
problémů samozřejmě podporuji původní myšlenku na 
výstavbu ČOV na 27 tis. EO. Nikde však není řečeno, že 
nemůže být technologicky vystrojena ve dvou fázích. Prv-
ní může být zatím na 21 tis. EO pokud to bude vhodné 
a o něco později na zbývající část. Hlavně, aby se dnešním 
řešením nezamezilo reálně nastaveným cca 27 tis. EO.
Závěrem chci poděkovat, za faktické řešení problému s do-
pravou v klidu, tedy nové parkoviště na místě bývalé viet-
namské tržnice v Olivově ul u náměstí. To je cesta správným 
směrem, o které jsem hovořil i na setkání s občany! 

Miloslav Šmolík, zastupitel

Klidné sídliště Olivovna
Přežili jsme 3 – 4 roky stavby školy u Říčanského lesa. 
Úředníci k nám přivedli hustý silniční provoz a smog. 
Úředníci nám také zařídili osmihodinový rámus sekaček, 
traktorů a elektrických kos v rámci údržby. Zdroj hluku 
a prachu. Někdy i nad rámec. Úřední šiml sem totiž posílá 
sekáče třeba i v listopadu či prosinci, kdy už tráva dávno 
neroste. Prašnost, hluk a špína se od roku 2010 zvýšily 
mnohonásobně.
Co tomu říká Nadace manželů Olivových? Nevíme. Víme 
ale, že mají chránit pro ozdravovnu dětí klidné, tiché a čis-
té životní prostředí. To je odkaz, ze kterého si někteří čini-

telé nic nedělají. Nerespektují to, protože to není v jejich 
blízkosti. Sídliště Olivovna je daleko.
Ke škole by určitě mělo patřit hřiště. To nikdo nezpochybňu-
je. Určitě, ale ne skatepark, další velký zdroj hluku. Stačí, že 
zamýšlený sportovní areál přivede na Olivovnu další provoz 
a s tím spojená negativa. Na tyto megaakce vždy peníze jsou.        
Na opravu ulice L. Peka a chodníků v širokém okolí nikoliv.
Tak vypadá klidné sídliště Olivovna. Neochrání-li je míst-
ní úředníci, musí se lidé bránit sami. Jednou z možností je 
měření hluku a prašnosti, média apod.

Petr Semerád
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K zónám placeného stání
Jsem velice rád, že vedení města, alespoň prozatím, upus-
tilo od zavádění zón placeného stání. Základem celého 
problému je fakt, že Říčany s parkováním žádný systé-
mový problém nemají, mají pouze problémy lokální – a to 
Komenského náměstí v úředních hodinách a nádraží 
v podstatě neustále. Tyto problémy by však regulace stej-
ně neodstranila. Je dobře, že tuhle zprávu vedení města 
od občanů dostalo. Ale mrzí mě, že u toho ze zdravotních 

důvodů nemohl být David Michalička, z jehož nedávných 
vyjádření nabývám pocitu, že je stále o nutnosti plošné re-
gulace přesvědčen. Jen má za to, že občané prostě dosta-
tečně nepochopili ten rozměr dobra, který jim tu měl být 
implementován.
Není tomu tak. A o pravdivosti slov v úvodu svědčí i fakt, 
že po otevření nové plochy u náměstí s méně než 30 mís-
ty lze nyní v centru zaparkovat v docházkové vzdálenosti 
3 minut kdykoliv i bez regulace. A za to děkuji.

Marián Svetlík

Já to vidím trochu jinak
V posledním čísle Kurýru jsi nám, Davide Michaličko, ob-
sáhle vysvětlil, jaké důvody MR vedly k doporučení, aby MZ 
akceptovalo rozšíření investičního záměru v Krabošicích na 
dvojnásobek, což následně MZ těsnou většinou odsouhla-
silo. Víme, že developer tam v Krabošicích vlastní dolní část 
předmětné lokality, v jejíž horní části již postavil 8 RD. V té 
dolní části chtěl postavit dalších 12 RD s 12 byty a nyní svůj 
záměr v zájmu svého většího zisku rozšířil na 24 bytů. Jeho 
záměr je vcelku pochopitelný, kdo by nechtěl vydělat více? 
MR se k tomu po cca ročním jednání s developerem po-
stavila kladně, a to dle tvého sdělení proto, že developer 
přislíbil, že vybuduje chodník a pozemky, což jsou ovšem 
prakticky přístupové komunikace, převede do vlastnictví 
města a navíc dá na infrastrukturu 826 tis. To opravdu 
vydáváš za relativně dobrý výsledek? Já to vidím trochu 
jinak: Místo toho, aby se developer po celá budoucí léta 
musel do jisté míry starat o údržbu těchto účelových ko-
munikací, a což by vlastníci RD, kterým je s tučným vej-
varem prodá, na něm jako vlastníku těch komunikací dle 
obecných ustanovení občanského zákoníku do jisté míry 
úspěšně vysoudili, tak tuto povinnost na sebe bere město 
a od developera to ještě prezentujeme jako vstřícný počin. 

Takže zatímco developer z Říčan odhopká s tučným výděl-
kem, aby svými stavbami zpotvořil jinou obec, tak město 
se bude po dlouhá desetiletí o tyto místní komunikace sta-
rat na své náklady. To je skutečně výhra.
Ostatně i ten chodník zhotoví ve svém vlastním zájmu, 
aby jeho stavby byly lépe prodejné, protože v tom místě 
se asi neprodává moc dobře, tím spíše, že dosud tam po-
stavené domky nejsou žádná krása. A těch 826 tis., které 
dal na infrastrukturu, se tou potřebnou údržbou místních 
komunikací, pak již ve vlastnictví města, za pár let pro-
šustruje a pak to bude na věky věkův jenom a jenom užírat. 
A tomu ty říkáš dojednané menší zlo? Aby tomu tak bylo, 
to by musel několikanásobně přitlačit, to v podstatě malé 
satelitní městečko tady staví ve svém zájmu, nikdo ho 
k tomu nenutil a on ví moc dobře, proč to dělá. No a kdyby 
nechtěl dát, tak ať si ty komunikace nechá. Krátce řečeno, 
prostě si říkám, že z toho svého koláče nám měl nechat 
o dost více, chtělo to jen ho více přitlačit ke zdi.
To všechno říkám při vědomí toho, že podle zákona o ob-
cích jedním z úkolů samosprávy je pečovat o dopravní ob-
služnost ve městě. 

Václav Macinauer

Vážený pane Macinauere, 
vaše příspěvky se snaží vzbudit dojem, 
že město developerům „jde na ruku“, 
dokonce snad záměrně. Stojím si za tím, 
že opak je pravdou, a věřím, že to pomalu 
začíná být ve městě vidět. Přál bych vám 

slyšet a vidět stížnosti či dokonce žaloby stavebníků na 
neadekvátní požadavky města (dle jejich mínění). Opa-
kovaně vás proto zvu na osobní návštěvu, abych detailně 
vysvětlil a ukázal na příkladech.  

David Michalička, radní

o územní rozhodnutí ani o stavební povolení. Rozpočet 
pro rok 2017 počítá i s finančním krytím první etapy 
realizace úpravy sportoviště ve výši téměř 14 mil. Kč. 
Což zahrnuje zejména atletický ovál s atletickými sek-
tory, s hřištěm na kopanou uvnitř a pumptrack. Proto 
předpokládáme, že tato 1. etapa by mohla být v letoš-
ním roce vybraným zhotovitelem dokončena. Výstavba 
scate parku bude součástí druhé etapy. Odbor správy 
majetku se samozřejmě zabýval i možností provizor-
ního řešení s cílem umožnit dětem co nejdříve účelné 
využití tohoto dosud nevyužívaného prostoru (jak na-

vrhoval pan zastupitel Šmolík) a poptal potenciální 
zhotovitele. Jejich předběžné cenové nabídky kolem 
cca 200 tis. Kč za jedno hřiště velikosti 40 x 20 m2 však 
byly několikanásobně vyšší než původní předpoklady. 
Osobně se domnívám, že takové provizorní řešení rea-
lizované ve výše uvedené ceně na několik málo měsíců 
před uvažovaným koncepčním řešením není známkou 
dobrého hospodaření se svěřenými zdroji. Vedení měs-
ta jsem realizaci provizorního řešení nedoporučil.

Evžen Heyrovský
Vedoucí odboru správy majetku MěÚ Říčany
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ze sportu

Postup do finále KP družstev mládeže
17. prosince pořádal náš klub Regionální žákovskou ligu 
(RŽL). Středočeský kraj je rozdělen do pěti mládežnic-
kých regionů. RŽL je nejnižší soutěž, kde mohou získat 
ostruhy i začátečníci. O řadu osmi turnajů v Regionu je 
velký zájem a nejinak tomu bylo i v Říčanech. Celkem se 
zúčastnilo 114 dětí.  Dětí z KŠ Říčany nastoupilo do tur-
naje 45.  Z okolí přijeli zástupci z 16 míst z klubů či škol, 
což dokládá vzrůstající popularitu šachu. Turnaj je dle vý-
konností dětí rozdělen do tří skupin  Z našich se prosadili 
na stupně vítězů:
Skupina A – 3. David Hampl, 2. Monika Strnadová
Skupina B – 1. Michal Strnad, 3. Alice Zelenková
Skupina C – 2. Jan Sileš, 3. Lukáš Hrtan, 1. Laura Se-
hnoutková, 3. Veronika Myšková
akce byla podpořena finančním grantem města říčany.

mistrovství ČR v bleskovém šachu
M ČR se v prosinci poprvé jako OPEN a na startu se sešla 
nejenom republiková špička, ale i řada dalších hráčů. Cel-
kem hrálo 179 mužů a 37 žen. Říčany měli své zastoupení 
v našem trenérovi, Stanislavu Stárkovi, který v 15- kolo-
vém turnaji uhrál 8 bodů a skončil na 71. místě. V ženách 
si M ČR vyzkoušela poprvé Kristýna Otrubová. Zisk 2,5 

bodu na soupeřky nestačil. Hrálo se v prostorách Kongre-
sového centra v Praze. 

Přeborníkem klubu v bleskovém šachu  
T. Skalický
Na závěr roku se hraje i klubový přebor v bleskové hře. 
Letošní termín vyšel na 30. 12. a zúčastnilo se jej 28 hrá-
čů. Vítězem se stal Tomáš Skalický.  Průměrné ELO první 
desítky hráčů bylo 2 097, což je historický rekord z pohle-
du kvality soutěže.  Průměrné ELO poslední desítky bylo 
1458, takže si opravdu zahrál každý. 

Postup do finále KP družstev mládeže
KŠ Říčany 1925 uspořádal 7. 1. jednu ze čtyř skupin kraj-
ského přeboru mládeže družstev. Bojovalo se o postup do 
čtyřčlenného finále, které rozhodne o postupujícím do 
1. ligy. Naše „C“ družstvo skupinu celkem jasně skupino 
vyhrálo. Družstvo tvoří šest hráčů. Součástí družstva musí 
být jedna dívka a jeden mladší žák. Naše sestava: Bartoš, 
Bartošová, Heger, Hampl,  Mačok, jiroušek, Němec. 
Druhé místo jistilo naše „D“ družstvo v sestavě: Zemen, 
strnadová, Štochl, vitvar, Nykodém, strnad, smolík,  
feix.  Pro upřesnění uvádím, že naše „A“ družstvo hraje 
nejvyšší soutěž – EXTRALIGU a „B“ družstvo 1. ligu.

Jaroslav Říha

billiard - hockey ŠPRTeC 
Pořád nevíte, co je šprtec? Je to jeden z druhů stolního 
hokeje. Šprtec se hraje s kolečky o průměru 3 cm, která 
se uvádí do pohybu malou hokejkou. Kolečko, tedy hráč, 
má polepku, dres. Hráč pak hraje do puku. Stejně jako 
v hokeji je cílem dát více gólů než soupeř. Pokud fandíte 
konkrétnímu klubu, můžete si tyto dresy nalepit i na své 
dřevěné hráče, a to i se jmény oblíbených hvězd. 
Ve 2. pololetí bude kroužek šprtce probíhat opět v Mra-
veništi každé pondělí od 16:30. Nově rozdělíme kroužek 
na dvě kategorie. Do první skupiny přijímáme nové hrá-
če ročníků 2004 – 2009, v druhé skupině pak budou hrát 
starší hráči. Doplňujeme i starší kategorii. Kroužek je 

vhodný i pro méně fyzicky zdatné kluky a holky. Všichni 
mají možnost účastnit se různých turnajů. 
V loňské sezóně jsme bohužel nezasáhli do boje o mis-
trovské tituly. Letos bychom to chtěli napravit a pokusit 
se alespoň kvalifikovat na mistrovství České republiky. To 
se bude konat v listopadu 2017 v Mostě. Prvním místem, 
kam 21. 1. 2017 pojedeme získat potřebné body, je turnaj 
ČP 12 na ZŠ u Roháčových kasáren v Praze.
Podrobnější informace o kroužku a turnajích naleznete 
na stránkách http://bhc-radosovice.webnode.cz nebo na 
facebooku https://www.facebook.com/bhcradosovice . 
Těšíme se na vás. Petra Mátlová
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O Sokole v Říčanech část 2.
v roce 2012 vydala 
Tělocvičná jednota 

sokol říčany a Radošovice ve spo-
lupráci s Muzeem říčany publikaci 
„Po stopách sokola – dlouhá cesta 
se zastavením v říčanech“. Pub-
likaci, která byla vydána ke 150. 
výročí založení sokola v naší vlasti, 
zpracovala paní jaroslava Tůmová. 
v Kurýru jsou uvedeny na sebe na-
vazující části z této publikace týka-
jící se sokola v našem městě, které 
vybral vladimír valenta. v minulém 
čísle Kurýru 1/2017 bylo popsáno 
založení jednoty.
Stanovy říčanské jednoty byly schvá-
leny výnosem c. k. místodržitelství 
7. prosince 1895. Mohla tedy proběh-
nout ustavující valná hromada.
Ta se konala 5. ledna 1896, což je tedy 
datum založení Sokola v Říčanech. Za 
členy se přihlásilo 45 občanů města. 
Starostou byl zvolen Josef Chmel, jenž 
se podílel už na prvním pokusu o zalo-
žení roku 1870. Náčelníkem se stal Ru-
dolf Kolář, jednatelem František Bač-
kovský. Mezi členy bychom už tehdy 
našli i budoucího starostu města Václa-
va Medřického, již zmiňovaného Vác-
lava Kamlera a také ředitele pěveckého 
spolku Jablonský, skladatele a řídícího 
učitele Kamila Viktorína. Členské pří-
spěvky činily pro zakládající členy 20 
zlatých ročně, pro přispívající 2 zlaté 
a pro činné členy 30 krejcarů měsíční-
ho příspěvku. Do roku 1913 měla jed-
nota pět zakládajících členů, většinou 
zámožných a vlivných lidí: někdejšího 
starostu Václava Novotného, stavitele 
Karla Lehovce, JUDr. Josefa Herolda, 
významného mladočeského politika 
a poslance, starostu Sokola Královské 
Vinohrady (pod vinohradský politický 
okres spadalo i naše město). Dalšími 
členy byli známý architekt a mecenáš 
Josef Hlávka, jehož otec býval kdysi 
v Říčanech soudcem, a František Bač-
kovský, který byl zakládajícím členem 
jmenován za své velké zásluhy a obec-
nou angažovanost v obci.
Městské zastupitelstvo i Okresní zá-
ložna daly Sokolu do vínku po 50 zla-
tých, za které bylo nakoupeno cvičeb-
ní nářadí: americká hrazda, bradla, 
koza, 2 žíněnky, 150 kg činek, 26 

železných tyčí, stojany ke skoku, můs-
tek a činka o hmotnosti 25 kg. A tak 
mohlo sedmadvacet říčanských soko-
lů začít cvičit už 28. ledna 1896. Sál ke 
cvičení, který sloužil i jako spolková 
místnost, zapůjčil bezplatně ve svém 
hostinci U Sokola Vincenc Stárek.
Jednota se měla čile k světu. V únoru 
1896 uspořádala zábavný večer pro 
členy, v dubnu vyrazili sokolové na 
první společný výlet. A v dubnu se také 
začalo pod vedením cvičitelů Josefa 
Paulíka a Václava Davida s bezplatným 
cvičením dorostu. Členové cvičili po-
vinně v úterý a ve čtvrtek, dobrovolně 
v sobotu. V květnu byla založena so-
kolská knihovna, na jejíž doplňování 
byly určeny měsíčně 3 zlaté. Uspořá-
dali též první maškarní bál – šibřinky. 
V červenci se třicet tři členů jednoty 
účastnilo veřejného cvičení v Nedvězí, 
v září pak v Hostivaři. V říjnu založili 
vzdělávací odbor, jehož členem byl i ří-
dící učitel a zakladatel říčanského mu-
zea Alois Mudruňka. Během roku se 
sokolové účastnili řady společenských 
akcí, například otevření uhříněveské 
sokolovny.
Nově založená říčanská jednota ná-
ležela ke Středočeské sokolské župě 
Jana Podlipného, která nesla své 
jméno podle starosty Hlavního města 
Prahy. JUDr. Jan Podlipný byl v le-
tech 1889 – 1906 též starostou České 
obce sokolské (Č.O.S.). Po obnově 
Sokola v roce 1990 opět jednota pat-
řila pod Středočeskou župu J. Podlip-
ného až do reorganizace v roce 2003, 
kdy přešla pod župu Barákovu.

Rozvoj říčanské jednoty
Roku 1897 byl zřízen střelecký od-
bor. Rozvíjela se činnost přednáško-

vá. 15. srpna se konalo okrskové ve-
řejné cvičení sokolstva v Říčanech za 
účasti jednot ze Žižkova, Uhříněvsi, 
Nedvězí, Hostivaře 
a Záběhlic. Celkem cvičilo 117 sokolů. 
Mělo velký ohlas a vyneslo zisk 35 zla-
tých a 54 krejcarů, které byly uloženy 
jako první vklad do fondu na zbudování 
nové sokolovny. Součástí programu byl 
i koncert a taneční zábava. Celá akce 
proběhla pod patronátem městské 
rady, která se postarala o výzdobu ulic.
Roku 1899 vznikl v jednotě ženský 
odbor, ženy cvičily v tělocvičně Vycho-
vatelny manželů Olivových (dnešní 
Dětská léčebna – Olivovna). Stalo se 
tak nepochybně díky Leopoldu Pekovi, 
který byl ředitelem Olivea a právě roku 
1900 se stal starostou říčanského So-
kola. Ženský odbor ale zakrátko zanikl. 
V tomtéž roce kamenosochař Bohumil 

Pánek zhotovil a věnoval Sokolu ke cvi-
čení kamennou kouli. Bohužel se ne-
dochovala. V červnu 1901 se účastnilo 
osmičlenné družstvo říčanských soko-
lů IV. sletu v Praze. V roce 1902 byl zalo-
žen čtenářský kroužek, který za měsíč-
ní příspěvek 20 haléřů objednával pro 
členy kvalitní časopisy. Roku 1903 pak 
sokolové založili divadelní odbor a se-
hráli první divadelní představení Archa 
Noemova. Další hry brzy následovaly.

Vladimír Valenta

Veřejné cvičení mužů Sokola Říčany u Marvánku v roce 1901

Ženy Sokola Říčany v roce 1899
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Úspěšný rok 
plavců
Plavecký klub PLAF se ke konci 

roku 2016 rozrostl a nyní máme 37 členů! 
Plavecká sezóna 2015/2016 byla pro nás velice úspěšná. 
Začali jsme ji v Rakovníku prvními nebodovanými závo-
dy, kde plavali 100m polohový závod i trenéři klubů. Letní 
sezónu zakončila Tereza Bohmová s Adamem Lennerem 
Letním Pohárem, které má váhu MČR pro tuto kategorii. 
Tereza Bohmová vybojovala bronzovou medaili v disciplí-
ně 50m volný způsob a poté ještě 4. a 5. místo v disciplí-
nách 50m znak a 100m volný způsob. Adam Lenner v ob-
rovské konkurenci vyplaval 5. místo v disciplíně na 50m 
motýlek. Na MČR se ve své kategorii probojovala i Šárka 
Neumannová a to hned na jednu z nejtěžších disciplín 
100m motýlek. Před létem jsme se rozloučili venkovním 
závodem ve Strakonicích, kterého se každý rok účastní 
všichni plavci. Závody se konají na 50m bazénu venku. 
Tento rok nám naštěstí přálo počasí a závody provázelo 
sluníčko. Největší radost měly žačky ročníku 2002 - 2003 
ve složení Kateřina Hošková, Barbora Herdová, Emma 
Gebauerová a Kristýna Znamenáčková, jelikož vybojova-
ly ZLATOU medaili v polohové štafetě!! Letní sezónu tak 
zakončily zlatem.
V létě se naši plavci pravidelně účastní Veselské hodinov-
ky jako jediného závodu na volné vodě. Již máme úspěchy 
z roku 2015 i v roce 2016 nás medaile neminuly.
Přes léto nás reprezentovala naše plavkyně Kristina Ho-
lánková na dálkových závodech v plavání. Plavala disci-
plíny 3 a 5 km na volné vodě. Vyplavala si i účast na Mis-
trovství ČR na trati dlouhé 5km, které se konalo v Krnově 
v listopadu tohoto roku. 
Zimní sezónu jsme zahájili v říjnu na závodech v Nym-
burce. Zakončili jsme ji prosincovými víkendy na MČR. 
V Trutnově nás reprezentovala Šárka Neumannová na 

100m motýlek. Nejmladší závodnici svůj Pohár odplavali 
v Plzni, kam se probojovali 3 naši nejúspěšnější plavci Te-
reza Bohmová, Adam Lenner a Anežka Herdová.
Za rok 2016 jsme absolvovali 15 závodů v různých měs-
tech a celkem vybojovali 64 medailí!! 
Kdybyste měli zájem sledovat naše nejnovější úspěchy 
a naše časy, můžete na stránkách: www.plaf.webnode.cz . 
V sekci rekordy najdete naše nejúspěšnější plavce i s jejich 
rekordy. Máme i facebook na který se přes naše stránky 
také dostanete. Na facebooku máme online zpravodajství 
ze závodů. 

PŘIJĎTe meZI NáS!
Rády bychom rozšířily naše řady při cvičení pro radost, 
zábavu i posílení těla, které pořádáme pravidelně každý 
čtvrtek od 18:30-20:00 v sokolovně v Radošovicích, 
ulice Strašínská.
Srdečně zveme do nového kolektivu všechny zájemce 
o aktivní pohyb, ženy, matky, dcery, dospívající mládež, 
uvítáme i aktivní cvičitele.
Celá hodina je rozdělena na dvě části. První z nich je za-
měřena na cvičení ZUMBY, druhá pak pokračuje posilo-
váním na velkých míčích.
Náplň a program lze samozřejmě individuálně měnit dle 
požadavků a zájmů účastníků.
Bližší informace na +420 603 865 491

Ivana Kurajdová

 

 

T.J. Sokol Říčany a Radošovice Vás zve na 

SOKOLSKÉ ŠIBŘINKY 2017 

„SEJDEME SE NA PLOVÁRNĚ“ 

Konat se budou v Kulturním centru Labuť 
v pátek 24. února 2017 od 20.00 hodin. 

 
Vstupné místenkové 180,- Kč 

Předprodej: Turistické informační centrum 
Jarmila Voráčková, tel. 603 531 125 
Všechny masky budou odměněny 
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Jubilejní 40. ročník se blíží
Taneční sezóna se přehoupla do své 
druhé poloviny a naše páry opět vyráží 
na soutěže. Před Vánoci jsme ladili for-
mu pod vedením několikanásobného 

mistra republiky a finalisty ME Jana Klimenta. Snad se 
nám to vše podaří brzy natrénovat, abychom na domácí 
soutěži dopadli co nejlépe.
Říčanský pohár, tradiční zimní taneční soutěž, bude tento-
krát v jiné podobě. Soutěž nejvyšší třídy, taneční liga, doplní 
obvyklé kategorie DCB. Abychom splnili podmínky pořádání 
soutěží nejvyšších tříd, přesunuli jsme soutěž ze sálu KC La-
buť do sportovní haly. Soutěže budou probíhat nově oba ví-
kendové dny. Vrcholem bude sobotní Taneční galavečer (ples 
a finále soutěže), který začne v 19 hodin. K tanci i k poslechu 

bude hrát kapela Ada & Den-
ny v rozšířené sestavě. Jistě 
bude mnoho prostoru k tan-
ci, neboť parket má velikost 
14 x 21 m! Vstupenky jsou 
k dostání v tanečním studiu 
Fuego. Rezervace mailem 
(info@fuego.cz) nebo sms 
na číslo 603 559 476. Takto 
velikou akci bychom jistě ne-
mohli uspořádat bez přispění 
sponzorů. Poděkování patří 

zejména městu Říčany a společnostem Penta Trading, ICZ, 
Kasia, Elektrocentrum Kadlec, Salzgitter Mannesmann Sta-
hlhandel, Keso Praha, Dreamteam, Esthé, E-dkp a Restau-
race U Labutě Rancheras. 
Dva týdny po Říčanském poháru proběhne v pražské Lu-
cerně Mistrovství České republiky v latinsko-amerických 
tancích, které je ve sportovním tanci jen pro nejvyšší vý-
konnostní třídy. Z našeho klubu se tedy mohou zúčastnit 
a zúčastní dva páry. 
Koncem ledna opět začaly kurzy pro dospělé a máte-li 
zájem, není problém se k nám ještě v průběhu přidat. Vý-
sledky z lednových a únorových soutěží vám přineseme 
v březnovém čísle. Vaše Fuego

Rozloučení se starým rokem 
Vraťme se ještě na skok do loňského roku 
a zavzpomínejme na jeho poslední týd-
ny. Začátkem prosince nás v závodních 
skupinách navštívil Mikuláš, čert a anděl 
s nadílkou pro všechny hodné a šikovné 
gymnastky. Sportovní gymnastky se pak 

s rokem 2016 rozloučily na závodech v Praze - Vršovicích.
Na Vánoční závod ve Vršovicích se sjelo rekordních 250 
gymnastek a gymnastů z celé ČR. Závodilo se v pěti ka-
tegoriích 2011 - 2007 a ze čtyř máme medailová umís-
tění. V ktg. 2010 vítězství putovalo k Amélce Žvejkalo-
vé, druhé místo se shodou bodů obsadily další dvě naše 
závodnice Karolínky - Rašková a Šebestová (všechny 
svěřenkyně trenérky Báry Bernardové). Trenérka Jitka 
Jechová také slavila úspěchy svých svěřenkyň - v ktg. 
2009 díky vítězství dcery Andrejky, ktg. 2007 vyhrála 
Lucka Gaždová a v ktg. 2008 byla stříbrná Ellenka Po-
spíšilová. V každé kategorii závodilo až 40 gymnastek.  
Jediná pro nás „nemedailová“ ktg. byla těch nejmlad-
ších r. 2011, ale i zde jsme měly zastoupení dvou ma-
lých závodnic Sárky Polcarové a Péti Mensové, které 
sbírají zkušenosti a medailové úspěchy se jistě také 
brzy dostaví.
Poděkování za další krásně procvičený rok patří nejen 
všem trenérkám (Jitka Jechová, Barbora Bernardová, 
Adriana Krenková, Adéla Dosoudilová, Tereza Hájko-

vá, Kristýna Čermáková, Jana Jeriová, Helena Piková, 
Veronika Nosálová), ale také rozhodčí Kateřině Mášové 
a Lucii Cirkvové, která boduje na většině závodů a trénuje 
družstvo nejmladších „Myšek“.
Družstva teamgymu se před Vánoci rozloučila na svých 
trénincích vánočním posezením s cukrovím a dárečky, 
Lemurky a Eagles se svými trenérkami a rodiči vyjely do 
Prahy a rozloučily se se starým rokem v JumpParku. 
Po vánočním odpočinku již zase pilně trénujeme a připra-
vujeme se na další pololetí. Ve všech kurzech probíhají 
během ledna ukázkové hodiny pro rodiče, děti s nadšením 
předvádí, co všechno se učí či co už se naučily.

oddíl SG a TG TJ Tourist
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TŠ Twist Říčany hledá chlapce!
Ač ve Twistu převažují 

dívky, máme v rokenrolovém klubu 
i dvě desítky chlapců tančících v pá-
rech! A jsou velmi úspěšní. Od mis-
trů ČR v párových rokenrolových for-
macích junior i senior, až po medaile 
z mistrovství Evropy!
V nejmladší párové kategorii do 10 
let poslední rok kraluje pár Vojta 
Šimek a  Anička Bláhová.  V Čechách 
v roce 2016 neporažený, neztratil se 
ani v mezinárodní konkurenci, drži-
tel ocenění Českého svazu akrobatic-
kého rokenrolu Sportovec roku 2016, 
získali Zlatý oříšek starosty města 
Říčan a postoupili do celorepubliko-
vého televizního finále. Snad se jim 
bude stejně dobře dařit i v roce 2017 
již v žákovské věkové kategorii.
Mezi staršími zase válí naši ak-
robaté. Získali jsme tituly mistrů 
ČR nejen v ktg.B z roku 2015, ale 
i v párových formacích - juniorských 
i seniorských. Naše juniorské pá-
rové formace léta přivážejí finálová 
umístění z MS a ME. V roce 2015 
formace CZECH ONE získala titul 
vicemistrů Evropy v ruské Kazani. 
Navíc naše formace Dynamite Boo-
gie nad 16 let získala 5.místo na lis-

topadovém mistrovství světa v tanci 
boogie-woogie.
Máme velmi dobrou základnu nej-
mladších párů. Na tréninku tvoří 
smíšená skupina veselou „partu“, 
chlapci a dívky trénují s chutí a nad-
šením. I výsledky na soutěžích jsou 
do budoucna velmi povzbudivé, za 
což vděčíme i trenérkám, které se 
v posledním období na výchově těch 
nejmladších podílely. Jmenovitě: Lu-
cie Mášová, Karolína Benešová, Sára 
Burešová, Tereza Valtrová a Veronika 
Kajuková.
A dodejme ještě, že se většině chlap-
ců z počátku mezi převahu holek 
příliš nechtělo! V přípravkách pro 
předškoláky totiž znatelně převažují 
dívky. Avšak pokud se dostanou do 
párů, pak chlapci doslova září! Jak 
říká jeden z nich: „Mám holku jen pro 
sebe, to v jiném sportu není!“. A pro-
to, pokud máte doma malého šikulu, 
neváhejte a přijďte se s ním podívat 
do Twistu na trénink a vyzkoušet ro-
kenrol. Ti nejstarší u nás tančí už přes 
12 let.

TŠ Twist Říčany
www.tstwist.cz, ts.twist@post.cz

Kalendář vybraných sportovních akcí  
v Říčanech – únor 2017    

DATUm ČAS SPORT A KATeGORIe PROGRAm MíSTO
4. 2. 8 - 16.00 kopaná mládež turnaj sportovní hala Říčany
5.2. 13 - 16.00 kopaná mládež turnaj sportovní hala Říčany
11. 2. 8 - 22.00 tanec FUEGO sportovní hala Říčany
12. 2. 8 - 22.00 tanec FUEGO sportovní hala Říčany
18. 2. 8 - 23.00 kopaná mládež turnaj sportovní hala Říčany

19 - 21.00 košíková U 15 Říčany - Nusle sportovní hala Říčany
19. 2. 9 - 11.00. košíková U 12 Říčany - Kralupy sportovní hala Říčany

13 - 16.00. kopaná mládež turnaj sportovní hala Říčany
25. 2. 8 - 16.00 kopaná mládež turnaj sportovní hala Říčany

18 - 20.00 košíková U 17 Říčany - Brandýs sportovní hala Říčany
26. 2. 8 - 16.00 kopaná mládež turnaj sportovní hala Říčany

10 - 15.00. šachy 2.liga Říčany - Kolín sportovní hala 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
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ODDĚLeNí PRO DOSPĚLÉ 
Masarykovo nám. 83 
Tel. 323 602 654 
Email: dospele.odd@knihovna.ricany.cz
Výpůjční hodiny: 
pondělí – pátek 8.30 – 18.00, sobota 8.30 – 12.00
http://knihovna.ricany.cz

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

Čtvrtek 23. 2. 18.00  
– Knihovna po zavíračce
V dalším pořadu z cyklu „Knihovna po zavíračce“ přiví-
táme místní pedagogy. Našimi hosty budou Pavel Bednář 
(ředitel 1. ZŠ Říčany) a Lenka Prchalová spolu se synem 
Jaroslavem Sokolem. Všichni tři společně podnikli dlou-

hou cestu do bývalé sovětské republiky Gruzie. Zajímá 
vás také, jaká je dnes Stalinova rodná zem a co se tam 
změnilo, jací jsou místní lidé a jejich běžný život? Přijďte 
si poslechnout jejich vyprávění, prohlédnout fotografie 
a ochutnat místní placky – chačapuri. Vstup je volný. Tě-
šíme se na vás. 

lehkost. Je mistrem kaligrafického expresivního gesta, kte-
ré přesvědčivě zvládá i na velkém formátu. Její gestické for-
mulace podmiňuje předem promyšlený a prožitý význam 
zobrazovaného, a tak je jeho výraz daleký bezobsažnosti 
pouhého malířského gesta. Pro Galerii Kotelna připravila 
soubor monumentálních expresivních maleb, vzniklých 
z většiny v loňském roce a doplněných pro kontext několi-
ka staršími obrazy. Jejich pomyslným svorníkem je název 
– Soucit. Ten není vybrán pouze podle jednoho z obrazů, 
má hlubší souvislosti. Eliška Jakubíčková se ve své tvorbě 
dlouhodobě zabývá člověčenstvím, jeho podmínečností 
i přesahy. Oblíbila si postavu biblického Jóba, ke kterému 
se na svých obrazech, podobně jako k nepředmětným té-
matům jako blízkost, laskavost, víra, naděje či právě soucit 
vztahuje. V současné hektické a sebestřednost podporující 
době, kdy na člověka útočí nepřehlednost vlastního i okol-
ního světa a neklidná situace vtahuje do ulit netečnosti a po-
myslného bezpečí, otázka, co vlastně ten soucit znamená či 
neznamená, přestává být otázkou řečnickou či malířskou, 
ale šitou na těla. Lucie Šiklová, kurátorka výstavy

Nová výstava elišky jakubíčkové začíná 16. února v ří-
čanské galerii Kotelna

Co se děje v kultuře

eliška Jakubíčková – Soucit 16. 2. – 18. 3. 2017

Eliška Jakubíčková, jedna z nejvýraznějších představitelek 
současné expresivní malby, na svých plátnech tlumočí reali-
tu prostřednictvím vlastního existenciálního cítění. Zachy-
tává její unikavost, tvaruje její bezmeznou šíři, dává formu 
a objem entitám, se kterými si člověk tyto veličiny obvykle 
nespojuje, jako je například strach, bolest, radost, blízkost, 
laskavost či soucit. Neboť i tyto jsou realitou. Skrze své ob-
razy nabízí možnost zakoušet téměř fyzicky jejich tíhu či 
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02 únor
PRogRam 2017

PŘIPRAVU-
JEME

Věra MartinoVá 
 St 22 / 02 / 2017 – 20.00
   ”30 LET Na SCÉNĚ” – TOUR 2017.  

Honza nedVěd a přátelé
 Po 06 / 03 / 2017 – 19.30
   KoNCERT NEjzNámĚjšího čESKÉho  
   foLKovÉho a TRamPSKÉho PíSNičKářE.  

Ivan ŽenaTý – hOUsle 
– Další koncert KPh
 odborná kritika, posluchači i hudební kolegové označují ivana Ženatého  
za nejvýznamnějšího českého houslistu současnosti. ivan Ženatý opakovaně 
hostuje se slavnými mezinárodními tělesy jako je BBC Symphony orchestra London, 
Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, Berliner Symphoniker, orchesta 
Nacional de madrid, ale i předními českými orchestry jako je česká filharmonie, foK  
či Symfonický orchestr českého rozhlasu. velkou pozornost vzbuzují také jeho 
sólové a komorní projekty. Svým mimořádně bohatým repertoárem zahrnujícím přes 
padesát houslových koncertů oslovuje široké publikum, aniž by na okamžik opustil svět 
klasické hudby. Kromě samozřejmé technické perfekce bývá oceňován jeho cit pro styl  
a podmanivá krása tónu. a rovněž jména jeho hudebních spolupracovníků z řad světové 
extratřídy jsou jednoznačným dokladem místa, které ivan Ženatý na naší i mezinárodní 
hudební scéně zaujímá.

Kromě své koncertní činnosti působí ivan Ženatý také pedagogicky jako lektor 
mistrovských kurzů (v Německu, španělsku, USa a Kanadě). v roce 2012 přijal profesuru 
na prestižním Cleveland institute of music.

Na říčanském koncertu zaznějí skladby j. Brahmse, E. Elgara, a. Dvořáka a C. Saint-
Saënse.  S ivanem Ženatým vystoupí americká klavíristka sandra shapiro, která 
kromě své úspěšné koncertní činnosti rovněž působí jako profesorka Cleveland institute  
of music..

věRa MaRTInOvá 
– ”TOUR 2017”
 věra martinová se svou skupinou u příležitosti vydání nového retrospektivního 
3CD „Zlatá kolekce věry Martinové – JaKO DŘÍv”,  vystoupí po dvou letech  
v KC Labuť 22.2.2017 ve 20.00 hod. v polovině září vyšlo u firmy Supraphon exkluzivní 
3 CD. Připomíná třicet úspěšných let této zpěvačky na sólové dráze a dvěma novými 
snímky (Přistávám a ofélie), a také prezentuje její aktuální současnost. jde o první 
velký výběr největších hitů interpretky z let 1986 – 2016. Toto výjimečné trojalbum 
představuje všechny hudební proměny věry martinové. 

věra martinová vysoupí v KC Labuť s kapelou ve složení:

Jakub Juránek – kytara, Barbora Šůstková – housle, Milan Janeček – baskytara, 
adrian Ševeček – bicí.

PeTR KOláŘ 
– akusticky v Říčanech
 Petr Kolář vystudoval LšU na bicí. od 18. let zpíval s řadou rockových kapel a věnoval 
se nejrůznějším hudebním projektům v nahrávacích studiích. Účinkoval v nejúspěšnějších 
českých muzikálech (Drácula , vlasy , hamlet, Krysař ,Tři mušketýři). Působil v kapelách 
Precedens, arakain (kde působil 3 roky a vydal s nimi 2 CD) a uskutečnil ve spolupráci 
s michalem Kocábem projekt „Kocáb-Kolář-Kympl: velvet revolution” (v české i anglické 
verzi). Poté navázal spolupráci s Karlem Svobodou a nazpíval píseň „ještě, že tě, lásko 
mám”, která se stává zlomem v jeho kariéře. za dobu své sólové dráhy vydal 8 alb z nichž 
poslední s názvem „a proč ne” natočil ve spolupráci s milošem „Dodo” Doležalem. Petr 
Kolář je také pětinásobným stříbrným ,,slavíkem”. můžete se těšit na speciální koncert  
v akustické podobě, ale v kompletní sestavě Petrovi kapely. Michal Daněk – bicí, Ondřej 
Pátek – kytara, zpěv, Miloš Knopp – kytara, lukáš varaja – basa, zpěv, Ondřej Klímek  
– flétny, saxofon, banjo, zpěv, Ondřej valenta – klávesy, zpěv.

TanečnÍ ZáKlaDnÍ KURZy PRO MláDeŽ  
–  sezóna 2017
oznamujeme  vám,  že  základní  kurzy  tance  a společenského chování budou 
zahájeny v sobotu  9. září  2017 v 17.00 a 20.00 hodin v sále KC Labuť. 
Taneční kurzy vede taneční mistr ing. ivan vít s partnerkou paní janou 
vítovou.

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

iVan Ženatý – Housle
 st 08 / 02 / 2017 – 19.30
   KLavíRNí DoPRovoD – amERiCKá KLavíRiSTKa  
   sanDRa shaPIRO. KoNCERT z CyKLU „KRUh  
   PŘáTel hUDBy”.  

old tiMers  
Jazz Band praHa
 St 15 / 02 / 2017 – 20.00
   KoNCERT z CyKLU  
   „JaZZOvé večeRy v ŘÍčaneCh”.  
 

 DIvaDlO 

lUDMIla UlICKá: RUsKá ZavaŘenIna
čt Repríza úspěšné komedie Ds Tyl.

 sPOlečnOs T a Ta neC 

hasIčsKý Ples
So

 sPOlečnOs T a Ta neC 

PRvnÍ ŘÍčansKá veŘeJná TančÍRna
Út Příjemné prostředí, kvalitní taneční hudba. Neformální oblečení. Přijďte  
se pobavit, procvičit taneční kroky či odložit zbytečná kila!

 vá Žn á hUDBa 

Ivan ŽenaTý – hOUsle
St Klavírní doprovod – americká klavíristka sandra shapiro. Koncert z cyklu 
„Kruh přátel hudby”.

 sPOlečnOs T a Ta neC 

FaRnÍ Ples
So

 sPOlečnOs T a Ta neC 

JUBIleJnÍ 40. ROčnÍK TanečnÍ 
sOUTěŽe – ŘÍčansKý POháR
So Dvoudenní taneční soutěž a taneční galavečer – finále taneční ligy seniorů 
a ples v jednom. Taneční soutěž ve standardních a latinsko-amerických tancích. 
sportovní hala Říčany.

 sPOlečnOs T a Ta neC 

40. ROčnÍK – ŘÍčansKý POháR
Ne Taneční soutěž ve standardních a latinsko-amerických tancích. Pozor: akce 
se koná ve sportovní hale Říčany.

 KOnCeRT y 

OlD TIMeRs JaZZ BanD PRaha
St Koncert z cyklu „Jazzové večery v Říčanech”.

 sPOlečnOs T a Ta neC 

Ples RUgBy
So 

 KOnCeRT y 

věRa MaRTInOvá „30 leT na sCéně”  
– TOUR 2017
St věra martinová se svou skupinou vyráží na „ToUR 2017”. (jakub juránek – 
kytara, Barbora šůstková – housle, milan janeček – basa, adrian ševeček – bicí). 

 sPOlečnOs T a Ta neC 

PRvnÍ ŘÍčansKá veŘeJná TančÍRna
čt Příjemné prostředí, kvalitní taneční hudba. Neformální oblečení. Přijďte  
se pobavit, procvičit taneční kroky či odložit zbytečná kila!

 sPOlečnOs T a Ta neC 

sOKOlsKé ŠIBŘInKy
Pá 

 sPOlečnOs T a Ta neC 

6. RePReZenTačnÍ Ples MěsTa ŘÍčany
So 

Těšíme se na vaši návštěvu!
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sto zVířat 
 Pá 31 / 03 / 2017 – 20.00
   KoNCERT oBLíBENÉ SKa KaPELy.  

petr Kolář s Kapelou
 st 01 / 03 / 2017 – 20.00
   aKUSTiCKý KoNCERT jEDNoho z PřEDNíCh  
   čESKýCh zPĚváKů S KaPELoU.  

info@kclabut.cz

neBUď laBUť a  zajDi Na KULTURU!
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náVštěVní den  
u MiloslaVa šiMKa 
 Út 07 / 03 / 2017 – 20.00
   PáSmo PíSNičEK, PovíDEK,  
   SCÉNEK a vyPRávĚNí...  

radůza
 čt 16 / 03 / 2017 – 20.00
   KoNCERT oBLíBENÉ PíSNičKářKy,  
   SKLaDaTELKy a SPiSovaTELKy.  

Hradišťan 
& Jiří paVlica
 Út 04 / 04 / 2017 – 20.00
   KoNCERT oBLíBENÉho SESKUPENí.  
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So 

 KOnCeRT y 

věRa MaRTInOvá „30 leT na sCéně”  
– TOUR 2017
St věra martinová se svou skupinou vyráží na „ToUR 2017”. (jakub juránek – 
kytara, Barbora šůstková – housle, milan janeček – basa, adrian ševeček – bicí). 

 sPOlečnOs T a Ta neC 

PRvnÍ ŘÍčansKá veŘeJná TančÍRna
čt Příjemné prostředí, kvalitní taneční hudba. Neformální oblečení. Přijďte  
se pobavit, procvičit taneční kroky či odložit zbytečná kila!

 sPOlečnOs T a Ta neC 

sOKOlsKé ŠIBŘInKy
Pá 

 sPOlečnOs T a Ta neC 

6. RePReZenTačnÍ Ples MěsTa ŘÍčany
So 

Těšíme se na vaši návštěvu!

19.30
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19.00
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20.00
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20.00

11

19.30

08

09.00

11

sto zVířat 
 Pá 31 / 03 / 2017 – 20.00
   KoNCERT oBLíBENÉ SKa KaPELy.  

petr Kolář s Kapelou
 st 01 / 03 / 2017 – 20.00
   aKUSTiCKý KoNCERT jEDNoho z PřEDNíCh  
   čESKýCh zPĚváKů S KaPELoU.  

info@kclabut.cz

neBUď laBUť a  zajDi Na KULTURU!

09.00
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20.00
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19.00

23

20.00

18

20.00

22

20.00

24
19.30

25

náVštěVní den  
u MiloslaVa šiMKa 
 Út 07 / 03 / 2017 – 20.00
   PáSmo PíSNičEK, PovíDEK,  
   SCÉNEK a vyPRávĚNí...  

radůza
 čt 16 / 03 / 2017 – 20.00
   KoNCERT oBLíBENÉ PíSNičKářKy,  
   SKLaDaTELKy a SPiSovaTELKy.  

Hradišťan 
& Jiří paVlica
 Út 04 / 04 / 2017 – 20.00
   KoNCERT oBLíBENÉho SESKUPENí.  
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Otevírací doba během výstav:
pondělí - čtvrtek  14:00 - 18:00
pátek zavřeno
sobota a neděle  13:00 - 18:00

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

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

Výstava Letadla 
a drony
od 14. prosince 2016 do 12. března 
2017
Podívejte se s námi na různé typy mo-
delů letadel a modelářských motorů. 
Jak takové modely vznikají, a jaké 
síly drží modely i skutečná letadla 
ve vzduchu?  Seznámíme se s dro-
ny, které v současné době procházejí 
bouřlivým vývojem.  Jako bonus si 
budete moci sáhnout i na části letadla 
vyráběného v Čechách, legendárního 
Albatrosu.
V Říčanech a okolí žijí a působí hob-
by modeláři, ale také lidé, kteří svůj 
život s letadly spojili profesně. Před-
stavíme legendu mezi modeláři u nás 
i v zahraničí, Ing. Štefana Gašparína, 
který navrhl a sestrojil více než 60 
typů motorů poháněných oxidem uh-
ličitým. 
Součástí prohlídky výstavy jsou akti-
vity pro děti a dospělé – skládání vr-
tulníku ze stavebnice, výroba papíro-
vého modelu letadýlka, zkouška letu 
házedla a vrtulky, vyzkoušení pilotní 
kombinézy a letecké přilby.
V muzeu je možné zakoupit některé 
modely.

doprovodný program k výstavě:

Drony pomáhají při 
ochraně přírody
čtvrtek 23. února od 18:30
Drony mohou být velmi užitečný ná-
stroj při ochraně přírody.  Letecký 
ústav VUT Brno vyvíjí speciální bez-
pilotní systém optimalizovaný pro 
získávání dat o invazních rostlinách. 
Bolševník, křídlatka, pajasan i akát 

plíživě obsazují naši přírodu a vytla-
čují původní druhy. Ohrožují zdraví 
lidí, ekosystémy i krajinu. Mapování 
vybraných druhů invazních rostlin 
umožňuje včasné zachycení hrozby 
v počátcích invaze. Dozvíte se, jak se 
můžete do mapování zapojit s běž-
ným telefonem.  

Promítá a vypráví josef Brůna (Bo-
tanický ústav akademie věd ČR)
vstupné 50 Kč

CyKLUS PŘeDNáŠeK KOLem SVĚTA:   Cyklostezka  
Nisa – Odra 
úterý 21. února od 18:00
Projeďte s námi celou stezku od je-
jího začátku v Jizerských horách až 
k Baltskému moři.  Inspiraci k této 
cestě získal Ivo Petřík při četbě živo-
topisu Winstona Churchilla, který 
popisuje jednání s Rusy o poválečné 
hranici Německa. Linie Odra-Nisa 
v současnosti rozděluje řadu měst 
na část německou a polskou. Dodnes 
zde narazíte na stopy 2. světové války,  
pozůstatky po bombardování. 
Promítá a vypráví ivo Petřík
vstupné 50 Kč

60 texty.kuryr@ricany.cz
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Muzeum Říčany získalo dar mimo-
řádné hodnoty. Jedná se o soubor 
přibližně stovky stavebních plánů 
a výkresů domů na říčanském ná-
městí i v okolních ulicích. Nejstarší 
kusy pocházejí z 60. let 19. století.  
Většinu z nich zhotovili říčanští 
podnikatelé ve stavebnictví: Karel 
Lehovec, Antonín Kubr, Josef Vě-
trovec, Antonín Košek, Antonín 
Kříž, ale také škvorecký stavitel Jan 
Křovák a další.
V souboru nalezneme plány jak na 
úpravu veřejných budov a ploch, 
tak především na přestavby domů 
říčanských měšťanů, úpravy obcho-
dů živnostníků apod. Jen namátkou 
jmenujme z doby Rakouska-Uher-
ska přestavbu restaurace „U So-
kola“, návrh na výstavbu okresní 
stravovny z roku 1898, výstavbu 
cihelny Julia Guttmanna, přestav-
bu kostela sv. Petra a Pavla včetně 
plánů nové věže z let 1899-1900, 
podrobný plán pekařské pece 
v domě na dnešním Masarykově 
náměstí čp. 155 nebo úpravy staré 
radnice a jejího okolí.
Na fotografii můžeme vidět návrh 
průčelí z plánu přestavby hostince 

Fr. Zajíčka v Říčanech z r. 1894 (čp. 
79, dnes roh ulic Na Hradě a Roo-
seveltova).
Z období první republiky pocházejí 
výkresy nové výlohy obchodu An-
tonína Přerosta, přestavby domů 
Josefa Škáby a dalších obyvatel Ří-
čan, z druhé světové války je hodný 

zmínky plán na zbudování sportov-
ního stadionu SSC Říčany. 
Řada výkresů je kolorována. Sou-
bor vhodně doplní informace zís-
kávané z historických fotografií 
a pomůže ucelit pohled na stavební 
historii města.

Martin Hůrka

Z PŘíRůSTKů mUZeA: 
Výkresy a plány říčanských domů

Výměnný bazar 
oblečení
pátek 3. března a sobota 4. března 
od 14:00 do 18:00
Každý máme doma plnou skříň, ale 
co opravdu nosíme? Děti povyrostly 
a vám je líto vyhodit oblečení, do kte-
rého se už nevejdou? Přineste je na 
výměnný bazar! Kolik kusů přinesete, 
tolik kusů si budete moci odnést. Zby-
lé oděvy budou věnovány na charitu.
Noste pouze pěkné, neobnošené věci. 
Nepřijímáme drobné oděvy (ponož-
ky, kalhotky) a hračky. Z kapacitních 
důvodů omezujeme příjem oděvů od 
jednoho účastníka na maximálně 50 
kusů.  
vstupné 30 Kč (vstupenka platí oba 
dny)

6161
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Informační centrum
Masarykovo nám. 83
251 01 Říčany
tel.:  323 618 169

do 
12.3.

Říčany
letadla a drony – Miniaturní svět leteckých modelů. Součástí výstavy bude stavba papírových 
modelů dle návodu a herna - stavění modelů ze stavebnice. Muzeum.

1.2. Uhříněves 19.30
lenka dusilová & Baromantika – Koncert majitelky jednoho z nejkrásnějších hlasů u nás, 
šestinásobné držitelky výročních hudebních cen Anděl. Vstupné 390 Kč, balkon 300 Kč. Divadlo U22.

2.2. Kamenice 19.30
Neřež a Roman dragoun – Společný koncert - setkání folku a rocku.  
Vstupné 250 Kč v předprodeji, 300 Kč na místě. Kulturní dům.

4.2. Říčany 20.00 Hasičský ples – Hraje skupina Unigena, vstupné 180 Kč. Kulturní centrum Labuť.

4.2. Mnichovice 20.00 Hasičský bál  – 135. hasičský bál, vstupné 150 Kč. Mnichovická krčma.

5.2. Mnichovice 14.00
dětský karneval – Vystoupení klauna Ferdy, hraje DJ Petr Švec, vstupné 50 Kč, děti zdarma. 
Mnichovická krčma.

9.2. Kamenice
9.00 

10.15
iluminace – Loutková pohádka i pro dospělé na motivy textů z knih „Sezóna v pekle“ a „Iluminace“. 
Proběhnou dvě představení, vstupné 40 Kč Kulturní dům.

11.2. Říčany 20.00 farní ples – Kulturní centrum Labuť.

11.-12.2. Říčany říčanský pohár – 40. ročník taneční soutěže. Sportovní hala.

11.2. Říčany 19.00 Taneční galavečer – Ples a finále taneční soutěže seniorů. Sportovní hala.

11.2. Kunice 20.00 valentýnský ples – Hraje kapela Party Leaders, půlnoční tombola, vstupné 500 Kč. Zámek Berchtold.

12.2. Říčany 8.08
Nedělní pochod s líbou – Turistický pochod Chocerady - Ondřejov - Senohraby - 13 km. 
Odjezd autobusem č. 383 ze zastávky Říčany k žel.stanici. Přihlášky na tel. 723 513 431 nebo libuse.
rohoskova@centrum.cz.

16.2. Uhříněves 15.00
Kavárenské posezení s dílnou - tečkovaný obraz – Vyzkoušíte si namalovat obraz tečkováním.Malovat se 
bude akrylovými barvami na desku. Určeno pro dospělé, vstupné 100 Kč. Divadelní kavárna Divadla U22.

18.2. Uhříněves 10.30
Pošťácká pohádka – Pohádka divadelního souboru UCHO. Vstupné 100 Kč, rodinné vstupné 20% 
sleva. Divadlo U22.

18.2. Říčany 20.00 Ples Rugby – Kulturní centrum Labuť.

18.2. Uhříněves 20.00
Ples Prahy 22 – Hraje skupina Partyleaders, předtančení STS DOMINO a TSK SILUETA, soutěž 
o ceny, vstupné 200 Kč, balkon 150 Kč. Divadlo U22.

20.2. Uhříněves 19.30 dasha a Pajky Pajk Quintet – Novoroční koncert, vstupné 390 Kč. Divadlo U22.

21.2. Říčany 18.00 cyklostezka Nisa - Odra – Promítá a vypráví Ivo Petřík, vstupné 50 Kč. Muzeum.

21.2. Kolovraty 19.00 cestopisný večer – Klub U Boudů.

22.2. Říčany 20.00
věra Martinová TOUR 2017 – Koncert Věry Martinové. Hrají Jakub Juránek - kytara, Barbora 
Šůstková - housle, Milan Janeček - basa, Adrian Ševeček - bicí. Kulturní centrum Labuť.

23.2. Říčany 18.30
drony pomáhají při ochraně přírody – Promítá a vypráví Josef Brůna z Botanického ústavu 
Akademie věd ČR, vstupné 50 Kč. Muzeum.

24.2. Říčany 20.00
Šibřinky - sokolský ples – Maškarní ples pro dospělé. Masky výhodou, vstupné 180 Kč, předprodej 
pí Voráčková, tel. 603 531 125. Hraje Color Club. Kulturní centrum Labuť.

25.2.
Velké 
Popovice

10.00-
15.00

ladovské vepřové hody – Zabijačkové lahůdky, pekařské a cukrářské výrobky, ukázky tradičních 
řemesel - řezníci, bednáři, kováři. Hudební program, sněhové sochy, prohlídka pivovaru, ochutnávka 
nefiltrovaného piva Kozel, masopustní průvod. Areál pivovaru.

25.2. Říčany 20.00 6. reprezentační ples města říčany – Kulturní centrum Labuť, vstupné 250 Kč.

25.2. Kamenice 20.00 Kamenický ples – K tanci zahraje Taneční orchestr Karavel, vstupné 250 Kč. Kulturní dům.

25.2. Kunice  večer s Pitkinem – Zámek Berchtold

26.2. Říčany 14.30
dětský karneval – Karneval pro děti v sokolovně. Pořádá Římskokatolická farnost společně  
s T. J. Sokol Říčany a Radošovice. Přezutí s sebou.

28.2. Kolovraty 20.00 Mystéria starověku – Klub U Boudů.

ladŮv kraj a okolí...
KULTURNÍ A SPORTOVNÍ KALENDÁŘ 
www.laduv–kraj.cz
změna programu vyhrazena
Vstupenky na veškeré akce získají zájemci u pořadatelů

Co se děje v kultuře
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Ř E K N I ŘÍČ A NY

Moderují / Marie Doležalová a Marek Zelinka
Hraje / BIGBAND ČERVENÍ PANTEŘI
Vystoupí / Zdeněk Piškula a Veronika Lálová, 
Marie Doležalová a Marek Zelinka, 
TŠ Twist, TS DANCE EB
Módní přehlídka / modely značky Mia Bella

25. ÚNORA 2017 OD 20 HODIN

HOST VEČERA Pavlína Senič6. REPREZENTAČNÍ 

HLAVNÍ PARTNER       PARTNEŘI AKCE        

MĚSTA ŘÍČANY
PLES

VSTUPNÉ
250 KČ

KE STÁNÍ
200 KČ

PŘEDPRODEJ
V KC LABUŤ

NEW_PLES165x245.indd   1 18.1.2017   18:48:57



Historie v obrázcích

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

uzeu. zapůjčené fotografie budou po naskenování v pořádku vráceny m
ajiteli.  

Přispějete tak k dokum
entaci podoby m

ěsta a okolí.. 
Foto: archiv M

uzea Říčany

Snímek z doby konce rakouska-Uherska ukazuje pohled ve směru na Lázeňskou louku a Podskalí. Vpravo se 
vine Široká ulice, kterou ještě nelemují hřiště. V popředí se tyčí alej a holý svah v dnes zastavěném prostoru 
pod Jizerskou ulicí.


