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Hlavní téma:

Sokolák v novém
Atletický areál v Sokolské ulici opraven pro říčanské sportovce



Ondřej Slanina  
Říčanské filmaŘení    

Milí Říčaňáci, 

asi nikdy nezapomenu na den, kdy jsem se v pražské Lucerně potkal s kameramanem Miroslavem Ondříč-
kem. Byl to už starý pán, ale v očích měl stále tu jiskru, díky které přežil infarkt při natáčení Formanových 
Vlasů, částečné ochrnutí při tvorbě Amadea, ztrátu ucha při realizaci válečného filmu Sokolovo, dvakrát 
zlomenou nohu při přípravě dokumentů a vážné popáleniny na Vávrově Temném slunci. Svou profesi ka-
meramana bral totiž opravdu vážně a jeho životním krédem bylo, že velký film tvoří velké emoce. Ono totiž 
nezáleží na rozpočtu, na digitálních efektech nebo stopáži, ale jen a právě na emocích.

Byl jsem osloven, abych napsal pár řádků k červnové akci Říčanské filmaŘení, která by měla být viditelnou 
kulturní událostí našeho města a celý náš realizační tým proto udělal maximum. V těchto dnech už byste si 
měli prohlédnout výstavu Říčany a film, která je umístěna vedle Staré radnice. V ní jsme chtěli ukázat, že 
Říčaňáci měli pro velké emoce vždy cit a pochopení a hlavně vždy dokázali žít. Hráli si pro sebe navzájem 
divadlo a bohužel byly doby, kdy to sice bylo divadlo veselé, ale následky byly hrůzné. Zvali si do města umělce 
k rozveselení a pobavení a dokonce si v roce 1935 vyfotografovali první selfie, aniž tušili, jaký z toho bude jed-
nou fenomén. Snažili jsme se v této výstavě zachytit dlouhou a nepřerušovanou tradici promítání filmů, která 
se na rozdíl od jiných měst nezastavila ani díky mnoha nepříznivým vlivům, které jsme ve výstavě zachytili. 
A občas i s humorem, protože jak říkal režisér Billy Wilder, autor kultovní komedie Někdo to rád horké, když 
chcete říct lidem pravdu, řekněte to vtipně, jinak vás zabijou.  

Pokud se vnímání člověka zastaví v minulosti, znamená to, že současnost nestojí za nic. Proto je dobré, že ne-
budeme jenom vzpomínat. Pojďme společně navázat na tradici našich předků a vypravme se do magického 
světa filmu, který ovládne naše město od 15. do 17. června. 

Čeká nás projekce skutečně krásného retro muzikálu La La Land na hladině rybníka Marvánek, letní kino na 
fotbalovém stadionu s českou komedií Bezva ženská na krku, která u mnoha lidí vrátila důvěru v dobrou lido-
vou českou filmovou komedii, speciální projekce mimořádných filmů Mlčení a Anthropoid v kině Na Fialce, 
ke kterým v hradní zahradě budou i filmové besedy na témata Jezuitské misie ve filmu a atentát na Heydricha 
ve filmu, od kterého v těchto dnech uplynulo už 75 let. V Muzeu Říčany promítneme krátkometrážní snímky 
nominované na Oskara včetně vítěze, které se v běžné distribuci nehrají. 

Vypravíme se s historikem Martinem Hůrkou po říčanských vilách a podíváme se, kde slavný rodák Ota 
Hofman psal Pana Tau, Chobotničky nebo pohádku Třetí princ, uvolněně si zatančíme na filmovou muziku 
a pomyslnou třešničkou na dortu je tajná projekce, u které si budete muset sami najít podle nápověd místo 
a film, který promítneme v pátek večer. Určitě vám pomůže informace, že film se bude promítat za oponou.

Program jsme sestavili tak, aby si v něm každý něco našel, a doufáme, že jsme se dokázali trefit i do vašeho 
vkusu a hlavně do vašich emocí, protože na každý film je třeba nálada. 

Přeji vám úspěšné nejen filmové červnové dny.

Slovo úvodem
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Informace z radnice

Krátce z květnového   Zastupitelstva města Říčany
u Zastupitelstvo schválilo závěrečný účet města za rok 2016 
a to vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to 
bez výhrad. 
u Zastupitelé také schválili účetní závěrku města sestavenou 
k rozvahovému dni 31. 12. 2016 a posílili rezervu rady města 
o 794.533,75 Kč z rezervy FRM. Radní operativně uvolnili 
finance na některé investice. Šlo kupříkladu o výdaje spojené 
s položením elektrického kabelu pro napájení automobilové 
váhy na silnici Říčanská, opravu podlahy v tělocvičně 2. ZŠ 
Bezručova a spoluúčast k dotaci na pořízení digitálního po-
vodňového plánu a Lokálního výstražného systému.
u Zastupitelstvo schválilo investiční záměr Etapizace 
navýšení kapacity ČOV. Čistírna by se podle záměru měla 
rozšířit ve dvou etapách nejdříve na 20 250 EO v I. etapě,  
ve druhé etapě na 27 000, přičemž II. etapa nemusí být re-
alizována.
u Zastupitelé souhlasili s uvolněním částky 1.815.000 Kč 
z rezervy FRM na pokrytí nákladů spojených s realizací pro-
jektové dokumentace a inženýrské činnosti související s 1. 
etapou navýšení kapacity ČOV.
u Zastupitelstvem  prošla revize investičního záměru – Vý-
stavní síň č.p. 83 - rekonstrukce havarijního stavu střechy 
– Masarykovo náměstí.  a  navýšení rozpočtu investice   o 3 
miliony korun. 
u Odbahnění rybníka Srnčí se blíží. Jednak z rezervy FRM 
zastupitelé uvolnili i 2.000 000 Kč na letošní rok a dalších 
dvou milionů na rok 2018.  
u Opravovat se bude střecha úřadu na Komenského náměs-
tí. Pro řešení havarijního stavu zastupitelé uvolnili 3.773.500 
Kč z rezervy FRM.
u Zastupitelstvo schválilo Plánovací smlouvu mezi měs-
tem Říčany a společností PROMEDICA PRAHA GROUP, 
a. s. Na základě té se společnost zavazuje poskytnout městu 
finanční plnění ve výši 476.420,- Kč. Společnost hodlá posta-
vit halu, přičemž její část leží v katastru Jažlovic.

 u Schválena byla také  Plánovací smlouva mezi městem Ří-
čany a společností HOPI, s. r. o. (VYHODIT ADRESU). Na 
základě této smlouvy se společnost HOPI zavazuje poskyt-
nout městu finanční plnění ve výši 512.295,- Kč na posílení 
veřejné infrastruktury při dostavbě mrazírny H1 v Logistic-
kém areálu HOPI v Jažlovicích. 
u Na základě rozhodnutí zastupitelů může starosta pode-
psat Dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci mezi městem 
Říčany a společností INGESTIN, s. r. o. Společnost se zava-
zuje namísto nefinančního plnění (přemístění hracích prvků, 
laviček a vybavení 2 ks hracích prvků) poskytnout městu fi-
nanční plnění ve výši 50.000,- Kč.
u Dodatek č. 1 bude mít i plánovací smlouva mezi měs-
tem Říčany a společností Říčanská hokejová, s. r. o.  Do-
datek upravuje umístění a termín výstavby stanoviště tří-
děného odpadu. 
u Vyroste nové sportovní hřiště nedaleko ulice Wolkerova. 
Jde o součást projektu Pohodové údolí. Zastupitelstvo  přija-
lo Dodatek č. 2 k plánovací smlouvě uzavřené mezi městem 
Říčany a společností BYTY Říčany, s. r. o., který vymezil nové 
místo, kde bude basketbalové hřiště stát.   
u Mění se obecně závazná vyhláška města Říčany č. 5/2014 
o místních poplatcích.  Osvobození od místního poplatku ze 
psů se bude nově vztahovat na držitele psů, kteří jsou vlastní-
ky průkazu ZTP (sleva se týká pouze jednoho psa) a na osoby 
provozující chovatelské stanice.
u Upravuje se ceník ke směrnici města č. 1/2014  Slu-
žebnosti  -  inženýrských sítí zřizovaná na nemovitostech 
v majetku města Říčany a postup při zřizování tohoto prá-
va tak, že se směrnicí č.  1/2017 nahradí příloha č. 1 novou 
přílohou č. 1.
u Další podpora říčanským Sokolům. Město podpořilo vý-
stavbu nové workoutové sestavy v atletickém areálu T. J. So-
kol Říčany a Radošovice, a to ve výši 143.796 Kč.

Kompletní zápis naleznete na www.ricany.cz        

Krátce z rady 13. 4. 2017
u Rada souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo na dodávku 
a instalace prvků Dětského lanového parku u Rokytky se 
zhotovitelem f. o. RADEK HEROLD za cenu 479.157,58 
Kč včetně DPH. 
u Radní souhlasili se zahájením zadávacího řízení na 
veřejnou zakázku č. 7/2017 Sportoviště u Říčanského 
lesa formou zjednodušeného podlimitního řízení dle § 53 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
a schválila zadávací dokumentaci této veřejné zakázky. 
Rada jmenovala pro tuto zakázku hodnotící komisi.
u Společnost Stavitelství Řehoř, s.r.o. bude stavět inže-
nýrské sítě, odvodnění a komunikace v ulicích Na Hradě, 
U Hradu, za cenu 4 496 527,96 Kč bez DPH. Rada po ve-
řejné soutěži schválila smlouvu s touto firmou a  uzavřena 
bude také  smlouva o provedení záchranného archeologic-
kého výzkumu. Nejvhodnější   nabídku podal Národní pa-
mátkový ústav  s předpokládanou cenu ve výši 53 700 Kč 
s DPH.  

u Rada schválila podání žádosti o dotaci na projekt „Ná-
kup desek na basketbalové koše“ ze Středočeského Fondu 

Pozvánka 
pro říčanskou veřejnost na

 řádné zasedání
Zastupitelstva města Říčany

středa 14. 6. od 18.00 hodin
v zasedací síni Městského úřadu Říčany, 

Masarykovo náměstí 53/40

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

 Vladimír Kořen, starosta města
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Informace z radnice

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

Z  
OČí  
DO  
OČí

u  s místostarostou Zdeňkem Hrabou  
kdykoli po předchozí dohodě 

u  se starostou Vladimírem Kořenem  
každou třetí středu v měsíci, 17–18 h. 
Tento měsíc bude 21. 6.

u  s místostarostkou Hanou Špačkovou 
každou čtvrtou středu v měsíci, 17–18 h. 
Tento měsíc bude 28. 6. 

u Začne rekonstrukce ulice Labská. Rada vybrala ve 
veřejné zakázce společnost HALKO, s.r.o. a souhlasila 
s uzavřením smlouvy o dílo za cenu 5 414 619,15 Kč včet-
ně DPH.
u Rada souhlasila s navýšením kapacity v Základní ško-
le s rozšířenou výukou jazyků Magic Hill, s.r.o., takto: 
ve školním roce 2017/18 na 180 žáků, ve školním roce 
2018/19 na 220 žáků a ve školním roce 2019/2020 na 240 
žáků. 
u  Technický dozor při stavebním akci „Inženýrské sítě Na 
Hradě, U Hradu a komunikace, Říčany“  bude pro město 
dělat firma NDCON s.r.o., za celkovou cenu 116.160 Kč 
s DPH. Rozhodla o tom městská rada.
u Rada souhlasila s uvolněním částky 100.000 Kč ze své 
rezervy na pokrytí finančních nákladů spojených s pro-
dloužením příkazní smlouvy na administraci projektu 
rozšíření úsekového měření rychlosti vozidel v rámci ORP 
Říčany.    
u Radní schválili uzavření veřejnoprávní smlouvy s měs-
tem Kolín, jejímž předmětem je poskytnutí individuální 
dotace ve výši 15.000 Kč na provoz Protialkoholní záchyt-
né stanice Kolín a uvolnili částku z rezervy rady. 
u Kapacita Základní umělecké školy Říčany se zvýší 
o 100 žáků ze současných 518 na 618 žáků, a to od 1. 9. 
2017. Výuka bude probíhat v Základní umělecké škole 
Říčany, dále v pobočkách ve Strančicích a Mnichovi-
cích. 
u Rada pověřila starostu města Vladimíra Kořena, aby za 
město Říčany, jako zřizovatele příspěvkových organizací, 
vydával souhlas s podáním žádostí příspěvkových orga-
nizací o dotace, pokud budou bez finanční účasti města 
Říčany. 
u Rada souhlasila s vysláním delegace OSZV Říčany do 
Albertslundu, Dánsko ve dnech 15.- 18. 6. 2017 ve slože-
ní: Blanka Spolková, Hana Hejná, Iva Kirejevová, Vendu-
la Prchalová, Jitka Červenková, Barbora Takáčová. Rada 
města Říčany souhlasí s výší stravného 50 EUR/osoba/
den, s kapesným ve výši 10 % stravného a s nákupem zpá-
tečních letenek. 

Krátce z rady dne 27. 4. 2017
u Rada doporučila Zastupitelstvu schválit závěrečný 
účet města za rok 2016 dle § 17 zákona č. 250/2000 Sb., 

sportu, volného času a primární prevence a zavazuje se 
spolufinancovat tento projekt v minimální výši 20 % z cel-
kových uznatelných nákladů.
u Rada schválila podání žádosti o dotaci na akci „Zlatý 
oříšek 2017“ ze Středočeského Fondu hejtmana a zavazu-
je se spolufinancovat uvedenou akci minimálně ve výši 5 % 
z celkových uznatelných nákladů. 
u Rada schválila podání žádosti o dotaci na akci „Říčan-
ské městské slavnosti 2017“ ze Středočeského Fondu kul-
tury a obnovy památek pro rok 2017 a zavazuje se spolu-
financovat uvedenou akci ve výši minimálně 20 % z jejích 
celkových uznatelných nákladů.
u Rada uložila Odboru hospodářské správy, Oddělení 
správy majetku jednat se společností OÁZA spol. s r.o. 
o zvýšení nájemného plynoucího z nájemních smluv 
z roku 2002 a 2006 tak, aby se ceny přiblížily cenám ob-
vyklým.
u Rada souhlasila s výpůjčkou centrální části Masary-
kova náměstí pro konání akcí Světový den bez tabáku 
a s umístěním informačního stánku v souvislosti s touto 
akcí dne 8. 6. 2017 od 8:00 do 12:30 hodin a Klub v ulicích 
dne 31. 5. 2017 od 9:00 do 18:00 hodin obecně prospěšné 
společnosti Cesta integrace, o.p.s.

Krátce z rady dne 20. 4. 2017
u Rada souhlasila s výpůjčkou veřejného prostranství se 
zelení a dětským hřištěm v parku Lázeňská louka pro ko-
nání akce 1. Beerfest Říčany 2017 – obecní festival piva 
a síly s živou a reprodukovanou hudbou ve dnech 27.- 28. 
5. 2017. V případě špatné předpovědi počasí se tyto vý-
jimky vztahují na pořádání akce na Masarykově náměstí 
v Říčanech.   
u Rada schválila připomínku ke Zprávě o uplatňování 
Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy v uplynulém ob-
dobí (říjen 2014 – březen 2017). Město Říčany požaduje 
změnu územní rezervy koridoru propojky ulice Přátelství 
a silnice č. II/101 a vymezení koridoru pro tuto propojku 
v souladu s přiloženou situací ze studie Přeložka II/101 
Alternativní trasa AF City Plan, s.r.o, 10/2016.
u Rada souhlasila se zahájením zadávacího řízení na ve-
řejnou zakázku č. 5/2017 Výsadba izolační liniové zeleně 
v Říčanech formou otevřeného řízení. Schválila zadávací 
dokumentaci a hodnotící komisi této veřejné zakázky.
u Zlepší se také předávání informací v rámci protipovod-
ňové ochrany. Město dostane dotaci na Digitální povod-
ňový plán a výstavbu Lokálního výstražného systému ve 
výši 1.895.691,25 Kč a zároveň uvolnila ze své rezervy 
částku 334.533,75 Kč na spoluúčast k této dotaci. Lokální 
výstražný systém bude vytvářet společnost Aquatest, a.s., 
a to za cenu 1.092.376 Kč včetně DPH.   
u Společnost Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., za 
cenu 644.930 Kč včetně DPH připraví digitální povodňo-
vý plán pro město Říčany a správní obvod ORP Říčany. 
u Likvidaci plevelů na chodnících města bude mít na sta-
rosti firma Jaromír Švec – Agroimpuls. Za cenu 131.878 
Kč včetně DPH bude odstraňovat plevely z hlavních ko-
munikací pro pěší jak chemicky, tak mechanicky. 
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o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů, dle příloh č. 1 - 10 k tomuto materiá-
lu, a to vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, 
a to bez výhrad. 
u Rada souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo na dodáv-
ku a instalaci parkovacích automatů za cenu 604.032,00 
Kč včetně DPH. Zhotovitel Profi Parking spol. s.r.o. dodá 
6 ks parkovacích automatů včetně montáže, instalace a je-
jich uvedení do provozu.
u Rada souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo se zhotovi-
telem XEDOS, s.r.o. Předmětem smlouvy je rekonstrukce 
sociálních zařízení v objektu restaurace Marvánek v Říča-
nech za cenu 674.301,19 Kč včetně DPH.
u Rada souhlasí dle dodatku č. 4 ke koncesní smlouvě č. 
29/2010-S, uzavřené s koncesionářem Scolarest  - zaříze-
ní školního stravování, spol. s r.o., s úpravou cen obědů 
o meziroční míru inflace za rok 2016 s účinností od 1. 9. 
2017 pro jednotlivé kategorie.
u Rada doporučila Zastupitelstvu schválit uvolnění část-
ky 5.918.064,32 Kč včetně DPH z FRM na akci „Rekon-
strukce hráze, objektů a odbahnění rybníka Srnčí“.
u Rada schválila uzavření dodatků s dopravními společ-
nostmi na zajištění dopravní obslužnosti města Říčany, 
jehož předmětem je úprava cen pro rok 2017.
u Rada schválila dodatek č. 4 k rámcové kupní smlouvě 
o zajištění výpočetní techniky pro Městský úřad v Říča-
nech č. 107/2004-M, uzavřené s F.F.T., s.r.o., jehož před-
mětem je prodloužení termínu dodávky výpočetní techni-
ky do 30. 4. 2019 a následně periodicky každých 5 let od 
data 30. 4. 2019.
u Rada souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 k příkazní 
smlouvě č. 037/2016/PŘS ze dne 8. 2. 2016 mezi městem 
Říčany a eCENTRE, a.s. Předmětem dodatku je úprava 
výpočtu úspory dosažené v zadávacím řízení na veřejnou 
zakázku Zajištění odpadového hospodářství města Říča-
ny.
u Radní podpořili uzavření smlouvy o zprostředkování 
benefitů se společností Sodexo Pass Česká republika, a.s, 
jejímž předmětem je zprostředkování nepeněžních plnění 
zaměstnancům Městského úřadu Říčany.
u Rada odstartovala veřejnou zakázku na Půdní vestavbu 
– výstavní síň a oprava věže, Říčany, formou zjednoduše-
ného podlimitního řízení schválila zadávací dokumentaci 
této veřejné zakázky a jmenovala hodnotící komisi.

Krátce z rady dne 4. 5. 2017
u Střecha úřadu na Komenského náměstí se bude opra-
vovat za 5.599.880 Kč a opravu provede společnost LER-
SON, s.r.o.
u Rada města Říčany doporučila ZMŘ schválit investiční 
záměr č. IZ/OSM/102/2016/STEP „ Etapizace navýšení 
kapacity ČOV“. 
u Park Kozinova bude na základě studie varianta flo-
ristický park pro město projektovat Atelier M.A.A.T, 
s.r.o., a to za cenu 747.780 Kč včetně DPH bez autor-
ského dozoru a 805.860 Kč včetně DPH s autorským 
dozorem.

Krátce z rady dne 11. 5. 2017
u Rada doporučila Zastupitelstvu schválit uzavření Do-
hody o spolupráci mezi městem Říčany a městem Borken. 
Souhlasila s výjezdem delegace města Říčany do Borkenu.
u Za cenu 4.659.075,75 Kč včetně DPH se bude rozšiřo-
vat chodník na hlavní třídě 17. listopadu.  Zhotovitelem 
bude společnost AVE Kolín, s.r.o.
u Radní podpořili navýšení rozpočtu 4. základní školy 
Nerudova Říčany o částku 129.000,- Kč. 
u Radní uvolnili ze své rezervy finance na vícepráce ve 
výši 215.800,00 Kč, a to u akce „Oplocení fotbalového 
stadionu Říčany“ a schválili uzavření dodatku smlouvy 
se společností APZB trading, s.r.o. Dodatkem se upravily 
také termíny realizace díla.   

Krátce z rady města dne 18. 5. 2017
u Rada souhlasila s uzavřením příkazní smlouvy na tech-
nický dozor u akce Rozšíření chodníku 17. listopadu. Na 
stavbu bude dohlížet společnost NDCon s.r.o. za cenu  
217.800 Kč včetně DPH.  
u Rada podpořila uzavření smlouvy o dílo - oprava 
dřevěné podlahy v tělocvičně ZŠ Bezručova - za cenu 
236.484,82 Kč včetně DPH, mezi městem Říčany a zho-
tovitelem Alešem Sebastianidesem. 
u Radní svěřili starostovi pravomoc zadávat dodateč-
né stavební práce, dodávky a služby, jejichž hodnota 
v součtu nepřesáhne 10 % původní ceny zakázky a ma-
ximálně 200.000 Kč bez DPH v rámci jednoho dodatku 
ke smlouvě  a zmocnili ho k uzavření příslušného do-
datku ke smlouvě, a to na základě ustanovení článku 
XV. odst. 2 směrnice města č. 5/2016 o zadávání veřej-
ných zakázek.
u Radní podpořili darem 25.000 Kč Linku bezpečí, z.s.  
u Rada souhlasila s vystavením objednávky ve výši 
89.000 Kč bez DPH na energetickou optimalizaci projek-
tu komunitního centra a zpracování odborných pokladů 
pro podání žádosti o dotaci na OPŽP na komunitní cen-
trum v Říčanech firmy  Porsenna, o.p.s.
u Město Říčany bezplatně zapůjčí pódium a lavičky TJ 
Sokol Říčany a Radošovice v termínu 10. 6. 2017. V tom-
to termínu proběhne slavnostní otevření nově rekonstruo-
vaného cvičiště v Sokolské ulici. Montáž, demontáž a do-
pravu zajistí zaměstnanci Města Říčany – odd. technické 
správy. 
u Rada souhlasila se spoluprací na pořádání akce 15. roč-
ník Koloběžkové Grand Prix, která spočívá v uzavírce Ma-
sarykova náměstí dne 9. 9. 2017 od 12:00 do 17:00 hodin 
pro veškerou dopravu mimo autobusů MHD, spolupráci 
s Městskou policií Říčany, zapůjčení pódia bez nároku 
na zaměstnance. Udělila též výjimku Obecně závazné vy-
hlášky o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřej-
ném prostranství.

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

Informace z radnice
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Platba místního poplatku ze psů
Vážení občané, 
místní poplatek ze psů na rok 2017 lze platit v hotovosti na 
pokladně Městského úřadu Říčany v budově A na Masa-
rykově nám. čp. 53 u pí. Frýdlové (tel. 323 618 161) v tyto 
pracovní dny:

pondělí a středa od 7.00 – 18.00 hod. 
polední přestávka od 12.00-12.30 hod.

úterý a čtvrtek od 7.00 – 15.00 hod. 
polední přestávka od 12.00-12.30 hod.

pátek od 7.00 – 11.00 hod.

Poplatek je splatný v hotovosti na pokladně do 30. 6. 2017. 
V případě, že poplatek za rok 2017 nebude zaplacen do 
30. 6. 2017, bude držitelům psů zaslána složenka Města 
Říčany s vyznačením výše a druhu poplatku a variabilním 
symbolem. Platbu nutno provést pod přiděleným varia-
bilním symbolem!

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

OhlašOvací POvinnOsT
1.  Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku písem-

ně, ústně do protokolu nebo datovou zprávou, která je 
opatřena uznávaným elektronickým podpisem, nebo 
která je odeslána prostřednictvím datové schránky do 
15 dnů vznik své poplatkové povinnosti, tj. dovršení 
stáří psa tří měsíců nebo započetí držení psa staršího. 
Stejným způsobem a ve stejné lhůtě je poplatník povi-
nen oznámit zánik své poplatkové povinnosti.

2.  Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od pla-
cení poplatku podle zákona o místních poplatcích nebo 
dle této vyhlášky osvobozena. Důvod pro osvobození 
musí poplatník správci poplatku prokázat.

3.  Poplatník je rovněž povinen ohlásit správci poplatku 
každou skutečnost, která má vliv na výši jeho poplatko-
vé povinnosti nebo na vznik a zánik osvobození, a to do 
15 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala.

4.  Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen 
současně sdělit správci poplatku příjmení, jméno nebo 
název právnické osoby, trvalý pobyt nebo sídlo, rodné 
číslo nebo IČO. 

sazba POPlaTku
Poplatek činí za kalendářní rok:
a) za psa chovaného v obytných domech  
(činžovních a panelových) 1 000 Kč
b) za psa chovaného v rodinných domech 700 Kč
c) za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, sta-

robního, vdovského a vdoveckého důchodu, který je jeho 
jediným zdrojem příjmu anebo poživatel sirotčího dů-
chodu                                       200 Kč
d) za druhého a každého dalšího psa, jehož držitelem je 
osoba uvedená v 
písm. a) 1 500 Kč
písm. b) 1 050 Kč
písm. c) 300 Kč

sPlaTnOsT POPlaTku
Poplatek je splatný nejpozději do 30. 6. příslušného ka-
lendářního roku. Vznikne-li poplatková povinnost po ter-
mínu splatnosti, je poplatek splatný nejpozději do 10 dnů 
ode dne, kdy povinnost platit poplatek vznikla.

OsvObOzení
Od poplatku je osvobozen držitel psa, kterým je
a)  osoba nevidomá, bezmocná (§ 2 vyhlášky č.284/1995 

Sb., kterou se provádí zákon o důchodovém pojiště-
ní) a osoba s těžkým zdravotním postižením, která je 
držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního 
předpisu (zákon č.329/2011 Sb., o poskytování dávek 
osobám se zdravotním postižením), 

b)  osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu 
těchto osob,

c)  osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo 
opuštěné psy,

d)  osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa 
zvláštní právní předpis, (např. se jedná o lovecké psy, 
policejní psy, psy záchranářů, kteří složili příslušné 
zkoušky stanovené zvláštními předpisy).

Od poplatku na dobu 1 roku je osvobozen držitel psa, kte-
rý prokáže, že psa získal z útulku. Vznik nároku na osvo-
bození od placení poplatku je poplatník povinen správci 
poplatku prokázat.

Úleva ze sazby POPlaTku
  Držiteli psa, který doloží, že pes byl označen čipem, 

bude poskytnuta správcem poplatku jednorázová 
úleva ve výši 500 Kč, a to snížením poplatku. Úlevu 
nelze uplatnit u poplatku za jiného psa, než kterého se 
poplatek týká. V případě zániku předmětu poplatku 
zaniká i nárok na úlevu.

  na zastupitelstvu města Říčany dne 10. 5. 2017 
bylo nově schváleno rozšíření osvobození od míst-
ního poplatku ze psů. nově se bude vztahovat i na 
držitele psů, kteří jsou vlastníky průkazu zTP, a na 
osoby provozující chovatelské stanice, kdy osvobo-
zení se vztahuje na psy ve stáří od 3 do 6 měsíců. 

V případě, že nemáte svého pejska u nás přihlášeného, 
učiňte tak u pí. Frýdlové. Tiskopis přihlášky najdete také 
na našich webových stránkách. Při přihlášení obdržíte 
identifikační známku pro svého psa.

Věra Krejčová, vedoucí finančního odboru
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Na Říčansku začne platit zákaz tranzitu 
kamionů na silnicích druhé a třetí třídy 

Říčany získaly rozhodnutí na zákaz tranzitu kamio-
nů. Jde například o dálniční přivaděč z Říčan a okolí 
na dálnici D1, tedy silnici ii/101. Řidiči, kteří nemají 
v místě nakládku nebo vykládku, nebudou smět oblastí 
projíždět a hrozí jim výrazná pokuta. Průjezd kamionů 
budou monitorovat a vyhodnocovat i kamery úseko-
vého měření. vzhledem k nedostavěnému Pražskému 
okruhu si právě přes Říčany zkracují cestu kamiony 
z celé evropy.
„Firmy, které sídlí v Říčanech, nemusejí mít strach. Roz-
hodně ale nebudeme kamionovou spojnicí mezi Německem 
a Polskem, mezi Plzní a Hradcem Králové.  Kamiony pa-
tří na dálnici,“ vysvětluje starosta Říčan Vladimír Kořen 
(Klidné město) a dodává: „Hlavní město velmi reálně uva-

žuje o podobném opatření. O přípravě projektu čteme měsíc 
co měsíc v novinách. Nemohli jsme čekat.“
Město Říčany teď vybírá firmu, která rozmístí stovky zna-
ček podél silnic. Schválené je infomační upozornění pro 
řidiče na dálnicích a silnicích prvních tříd. Značky začnou 
platit až po rekonstrukci ulice Přátelství v Praze, protože 
nyní přes silnici 101 vede objízdná trasa.    
„Jde o to, aby řidiči věděli, že nemají z dálnice vůbec sjíždět 
a nemuseli k Říčanům zbytečně zajíždět. Na prvním kru-
hovém objezdu se stejně otočí. Nicméně věřím, že si infor-
maci spediční firmy rychle předají,“ vysvětluje radní David 
Michalička (Klidné město) a doplňuje ho místostarosta 
a krajský zastupitel Zdeněk Hraba (STAN): „Dálniční pří-
pojka, tedy silnice II/101, je krajskou komunikací, která ale 

nápor kamionů evidentně 
nezvládá. Není na to sta-
věná. Musíme se o majetek 
zodpovědně starat a opra-
vy stojí ročně desítky mili-
onů korun.“
I tak nákladní doprava na 
této komunikaci nevymizí 
zcela. Na území města se 
nachází mnohé logistické 
sklady a městem budou 
projíždět i menší náklad-
ní auta. I proto budou na 
silnici 101 ve spolupráci 
s krajem umístěny prů-
jezdné váhy.    
„Určitě bych chtěl po-
děkovat všem dotčeným 
správcům komunikací, Po-
licii ČR nebo ŘSD a také 
projekční společnosti AF-
-CITYPLAN za pomoc 
s přípravou tohoto pro nás 
zásadního dopravního 
opatření. Předpokládáme, 
že z ulice mezi rodinnými 
domy a školou se ztratí 
minimálně tisíc kamionů 
denně,“ komentuje situ-
aci starosta Vladimír Ko-
řen a dodává: „Věřím, že 
se časem podaří prosadit 
i podobné opatření na Čer-
nokostelecké ulici. Tam si 
ale budeme muset počkat 
na výstavbu Pražského 
okruhu.“

Vladimír Kořen

 

 

 

 

 

 

 

8 texty.kuryr@ricany.cz



Informace z radnice

 Spojení světské a církevní síly. 
Starosta Vladimír Kořen a říčanský farář 
Konstantin Petr Mikolajek na společné 
číši zlatavého moku.

Poslední květnovou sobotu se v Ří-
čanech konal první beerfest. Od 
poledne do půlnoci jej navštívily 
zhruba čtyři tisíce lidí. svá jedi-
nečná piva tu nabízelo 10 malých 
pivovarů, přičemž nejsilnější byla 
patnáctistupňová piva.

Říčanský beerfest 2017  
– Festival piva a síly

 zkrátka:  „Great success“ – Říčanský Festival piva a síly přilákal tisíce lidí.  Mnozí 
poprvé zjistili, kde v Říčanech leží Lázeňská louka.

 duchovní „matka“ Veronika Michalič-
ková a duchovní „otec“ celého festivalu 
Milda Heřt připravují s duchovním Kon-
stantinem „Žehnání pivu“. 

 V rámci programu se lidé mohli 
proletět vrtulníkem, který zajistil jeden ze 
sponzorů říčanského Beerfestu – Fitpark 
U Splavu v Uhříněvsi.

u Pivo teklo 
proudem, 
vratné 
kelímky 
zajistily, že 
se netvořily 
kupy odpad-
ků.

u Celý den byl 
plný soutěží – 
dlouho udržet 
tuplák byť prázd-
ný, není vůbec 
jednoduché.

 Hrálo se do 
večerních hodin. 
Green day  - 
revival Prague 
Idiots.

Fo
To

: r
Ud

oL
F 

FL
aC

HS

99



Informace z radnice

Peníze na novou školu budou 
Potvrdila to ministryně Kateřina Valachová  
na návštěvě v Říčanech

20. dubna 2017 v ranních hodinách dorazili hosté z Mi-
nisterstva školství, mládeže a tělovýchovy do Říčan. 
hlavním tématem výjezdu po středních Čechách bylo 
řešení nedostatečných kapacit škol v prstenci kolem 
Prahy a prohlídka nově budovaných tříd, na které obce 
získaly dotace z MšMT.

 Starosta města Vladimír Kořen shrnul události za poslední 
rok od minulé návštěvy paní ministryně, které se směrem 
k realizaci školy udály. Město vytipovalo nejvhodnější lokalitu na 
Komenského náměstí. zorganizovalo veřejné setkání a vyhlásilo 
veřejnou zakázku na projektanta. zadávací řízení však bylo zru-
šeno vzhledem k tomu, že vybraný uchazeč neposkytl zadavateli 
součinnost při podpisu smlouvy.

 Po oficiálním přivítání předání květiny a malé pozornosti 
s motivem města začala diskuze na téma nové školy.

 architektka města a. Štěpánková představila semestrální 
práce studentů fakulty architektury ČVUT atelieru Kohout-Tichý. 
Tématem byla zástavba pozemků v majetku města na Komen-
ského náměstí. VŠ
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 Setkání byli přítomni místostarostka pro oblast školství H. 
Špačková, místostarosta z. Hraba, zastupitelé M. Mrázek, V. 
Polánský, d. Michalička, vedoucí odborů investic E. Heyrovský 
a školství P. dušek, architektka města a. Štěpánková, ředitel  
I. zŠ P. Bednář, managerka MaP L. Kůstková.

 delegace se pak přesunula na místo, kde by měla nová škola 
pro první stupeň vyrůst. Podobu školy určí architektonická sou-
těž. Ta by se měla vyhlašovat v průběhu června 2017. Součástí 
následné projektové dokumentace bude i řešení dopravy v dané 
lokalitě.

 Schválený Upravený Skutečnost  % plnění
 rozpočet rozpočet k 30. 4. 2017 k uprav.
 v Kč v Kč v Kč rozpočtu

Plnění rozpočtu 
města

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

234 913 490,00 247 873 640,30 72 938 713,79 29,43

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

75 505 452,00 80 583 707,30 27 860 764,26 34,57

Kapitálové příjmy (příjmy z prodeje majetku) 621 599,00 2 371 599,00 273 372,00 11,53

Přijaté dotace 53 518 947,00 65 900 927,57 23 692 538,49 35,95

Přijaté splátky půjček (vrácení fin. výpomoce 
od olivovy dět. léčebny)

85 200,00 85 200,00 28 400,00 33,33

rozpočtové příjmy běžného roku celkem 364 644 688,00 396 815 074,17 124 793 788,54 31,45
Přebytek hospodaření za minulý rok 65 544 130,00 105 317 082,89 105 317 082,89 100,00

Úvěr na nákup nemovitostí 50 000 000,00 17 900 000,00

Příjmy celkem vč. přebytku hospodaření 430 188 818,00 552 132 157,06 248 010 871,43 44,92
VýDAJe 
běžné (provozní) výdaje 278 545 270,00 304 070 382,25 96 501 702,12 31,74

rozpisové rezervy 3 750 000,00 2 133 306,43 0,00 0,00

běžné výdaje celkem 282 295 270,00 306 203 688,68 96 501 702,12 31,52
Kapitálové (investiční) výdaje 112 975 859,00 197 860 922,16 22 879 813,88 11,56

rezervy na investice 17 053 689,00 23 111 879,22 0,00 0,00

Investiční výdaje celkem 130 029 548,00 220 972 801,38 22 879 813,88 10,35
rozpočtové výdaje běžného roku celkem 412 324 818,00 527 176 490,06 119 381 516,00 22,65
Splátky úvěru 17 864 000,00 24 955 667,00 8 216 000,00 32,92

Výdaje vč. splátky půjčky 430 188 818,00 552 132 157,06 127 597 516,00 23,11
rozdíl příjmy - výdaje 0,00 0,00 120 413 355,43

Podrobné čerpání rozpočtu najdete na www.ricany.cz - radnice - město a samospráva - finance a majetek města - aktuální informace o čerpání rozpočtu města
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Pohyb i relaxace aneb novinky v nabídce 
Turistického informačního centra v Říčanech
krásné již skoro letní počasí vybízí k aktivitám i relaxa-
ci. Město Říčany a jeho okolí patřilo vždy k vyhledáva-
ným rekreačním oblastem. Pro Říčaňáky i návštěvníky 
nabízí městská informační centra nové zajímavé mož-
nosti trávení volného času.

Šachový stůl s hrací sadou
V nabídce městského Turistického informačního centra 
(TIC) na Masarykově náměstí je novinka – zapůjčení dře-
věné šachové sady. Hrací stolek a dvě stoličky byly do Říčan 
umístěny v rámci projektu Šachy na ulici. Stůl z betonu váží 
500 kg a stoličky po 100 kg. Umístěny byly vedle Staré rad-
nice v blízkosti infocentra, které zapůjčuje šachovou sadu 
zdarma po seznámení se s provozním řádem a doložení 
platného dokladu totožnosti (OP, ŘP, pas, ISIC). K dispozi-
ci je v provozní době infocentra (viz tabulka).  

Lodičky na mlýnském rybníku 
Romantické chvíle v malebném prostředí říčanského 
podhradí můžete zažít při zapůjčení lodiček. V nabídce 
TIC jsou stejně jako vloni tři pramice kotvící u mola Mlýn-
ského rybníka. Klíč a vesla od pramice jsou k zapůjčení 
za cenu 20 Kč na hodinu v infocentru na Masarykově ná-
městí. Z bezpečnostních důvodů musejí mít děti a nezletilí 
oblečeny záchranné vesty, které jsou součástí pronájmu. 

Za všechny nezletilé na lodičce podepisuje zodpovědnost 
zletilá osoba. Počítejte se složením zálohy ve výši 300 Kč, 
která vám bude vrácena po skončení zápůjčky. 

V rondelu si půjčíte koloběžky
Pokud dáváte přednost aktivnímu trávení volného času, vy-
zkoušejte naše koloběžky. Nabízí je informační centrum na 
nádraží v rondelu. K zapůjčení jsou koloběžky českého vý-
robce KOSTKA HILL. K dispozici jsou čtyři kusy koloběžek 
s příslušenstvím (tedy především přilbami pro děti a pro ty, 
kteří chtějí jezdit bezpečněji), a to denně od rána od 8 do 18 
hodin. A nejen to – půjčit si je můžete na celý víkend, anebo je 
po otevírací době informačního centra vrátit do sportovně re-
laxačního centra Oáza. Objednávat lze také individuálně na 
delší dobu nebo na různé soukromé akce, v takovém případě 
musí být objednáno minimálně 10 pracovních dnů předem 
a cena půjčovného bude řešena individuálně ve spolupráci 
s Ladovým krajem. Přednost při půjčování mají totiž vždy 
akce, které Ladův kraj či obce v něm sdružené organizují.
Půjčovna bude fungovat celé léto, tedy opět minimálně do 
konce září. Koloběžky si můžete dopředu zamluvit na e-mailu 
kolobezky@ricany.cz, anebo zavolat na telefon 323618169. 
Vůbec nejlepší ale bude, když se přijdete podívat a rovnou si 
je vyzkoušíte – třeba jen na hodinu. Stihnete objet náměstí, 
podívat se na hrad nebo k rybníku, pohrát si na hřišti…VŠ
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Cena půjčovného koloběžek Kostka Hill: 
Vracení po 18. hodině o víkendu oáza Říčany

1 hodina 80 Kč

½ dne (max. 4 hodiny) 150 Kč

Celý den 280 Kč

Celý den rodina  (při zapůjčení 3 ks a více 
najednou)

200 Kč/ks

Celý víkend**           400 Kč

zapůjčení přilby, zámek 30 Kč/ks

** při zapůjčení v pátek odpoledne nebo v sobotu dopoledne 
a navrácení nejpozději v pondělí ráno do 9 hodin

Vstup do areálu hřiště mŠ Zahrádka
Inspirativní a atypické dětské hřiště se čtyřmi typy přírod-
ního prostředí – sadem, lesem, zahrádkou a vodou vzniklo 
vedle MŠ Zahrádka v ulici Labská. I tento oplocený areál 
však může veřejnost využívat, a to soboty, neděle a svátky 
od 10 do 20 hodin. Na hřišti je podium s hledištěm, nejrůz-
nější prolézačky z přírodních materiálů či vodní prvky. Děti 

se budou moci houpat i v sítích, vyřádit se na pískovišti, 
skluzavkách nebo v bludišti. Pro vstup je nutné zajistit si 
čip, který vám pro předložení OP zřídí v obou městských 
infocentrech. Čip je zdarma proti předložení dokladu totož-
nosti a seznámení se s provozním řádem.
Pro zapůjčení šachové sady, lodiček a vyřízení čipů pro 
vstup na hřiště MŠ Zahrádka vám stačí jeden platný doklad. 
Pro zapůjčení koloběžky potřebujete dva platné doklady.  

Kateřina Lauerová, tisková zpráva města Říčany

Otevírací doba Turistického informačního centra: od dubna do září:

rondel nádraží Pondělí - neděle 7:30 – 18:00 (pauza 12:30 - 13:00)

Masarykovo náměstí Pondělí - pátek
Sobota:  

8:30 – 17:00 (pauza 12:00 - 12:30)
9:00 – 12:00

Co nového u rybářů 
v Říčanech
Rybářská sezóna je v plném proudu a je to znát i na reví-
rech v Říčanech. Jak na Jurečku, tak na Mlýnském rybníce 
je čilý rybářský život. Pro větší spokojenost lovících rybářů 
bude během letních měsíců doplněna rybí obsádka nové-
ho revíru na „Mlejňáku“, a to o kapra, amura, lína a dra-
vou rybu, jako je candát a okoun. Na podzim máme při-
slíbeno od rybářského svazu, pro větší atraktivitu revíru, 
vysazení pstruha duhového.
Oproti tomu nás po letních prázdninách čeká vypuštění 
a výlov rybníka Jureček, kde bude přes zimní období pro-
bíhat revitalizace nádrže a odbahnění.

Během podzimu bude také vypuštěn rybník „Srnčí“, na 
němž bude v první polovině roku 2018 probíhat odbahně-
ní a rekonstrukce ze získané dotace.
Opět se podařilo, za velkého přispění Města Říčany, sehnat 
peníze na obnovu říčanských rybníků. V tomto trendu bu-
dou rybáři ve spolupráci s městem nadále pokračovat.
V neposlední řadě bych rád připomněl plně fungující rybář-
ský kroužek, který ve spolupráci s I. ZŠ Říčany vychovává 
děti se zájmem o rybařinu a přírodu již devátým rokem.
Kroužek je veden panem Jaroslavem Hladem, zkušeným 
a dlouholetým členem naší místní rybářské organizace. 
Výsledky jeho práce jsou velmi viditelné, vychovali jsme 
již několik dětí, které začaly studovat střední rybářskou 
školu v Třeboni.
Od začátku nového školního roku hledáme další zájemce 
o přírodu a rybaření, kteří se mohou domluvit na docháze-
ní do kroužku s jeho vedoucím na adrese Táborská 1435, 
Říčany (vedle Masarykova klasického gymnázia), tel. 
323 632 333 - ve večerních hodinách. Budeme se těšit na 
všechny nově příchozí.
Všeobecné informace pro rybáře najdete na našich webo-
vých stránkách: csrricany.webnode.cz
Závěrem bych chtěl poděkovat Městu Říčany za podporu 
rybářů, ale samozřejmě i široké veřejnosti, že se k příro-
dě chová tak, aby nám co nejdéle dělala radost ve chvílích 
odpočinku.
S pozdravem Petrův zdar!  Pavel Novák

předseda MO Říčany
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sportoviště v sokolské ulici září novotou. už nyní zde 
probíhá zkušební provoz. slavnostní otevření proběh-
ne v sobotu 10. června od 12:00 hodin a doprovázet ho 
bude bohatý program. T.J. sokol Říčany a Radošovice, 
jehož součástí je i atletický oddíl, vybudoval moderní 
sportoviště jako kvalitní základnu pro výchovu mladé 
generace říčanských sportovců. Projekt modernizace se 
uskutečnil díky nasazení týmu nadšenců ze sokola a za 
finančního přispění města. Realizace přišla na více než 
5,5 milionů korun z velké části krytých dotací MšMT.
V sobotu 10. června 2017 se zapíše do historie místní So-
kolské Jednoty velkým písmem. Po pětiletém úsilí před-
staví veřejnosti zmodernizovaný atletický areál v Sokol-
ské ulici. Přijďte se podívat a hlavně si zasportovat. Ve 12 
hodin se rozběhne štafetový souboj generací. V 15 hodin 
se vydáme po stopách říčanské atletiky. V rámci akademie 
zhlédneme cvičení sokolských oddílů. Proběhne i ukázka 
a workshop cvičení na nových workoutových prvcích.

„Člověk je tu proto, aby si něco předsevzal a aby to vyko-
nal. Pouhá existence je moře bez vody, kniha bez obsahu, 
život bez života.“ 
Právě toto motto profesora Tyrše naplnili nadšenci z míst-
ního Sokola. Hlavní iniciátor, hybatel všech změn a sou-
časně duše říčanské atletiky Marek Holinka se pustil spolu 
se starostou T.J. Sokol Říčany a Radošovice Robertem Bě-
lohlávkem, Viktorem Drobným, trenérem atletiky a archi-
tektem sportovních staveb v jedné osobě a dalšími členy 
do nelehkého úkolu. Vybudovat pro dynamicky rostoucí 
oddíl říčanské atletiky důstojné zázemí srovnatelné s nej-
lepšími oddíly v kraji.
Atletické hřiště situované uprostřed města, kterému nikdo 
neřekne jinak než „sokolák“, procházelo postupně mo-
dernizací od roku 2003. Téhož roku byla po osmnáctileté 
odmlce znovuvzkříšena říčanská atletická tradice z roku 
1926. Rozsah předchozích úprav probíhal vždy postupně 
v závislosti na finančních zdrojích. Pro skokově narůstající 
počet nových zájemců o atletiku bylo třeba zajistit kvalit-
ní sportovní zázemí. Impulzem k nejnovější modernizaci 

bylo získání 80% dotace od Ministerstva školství, mládeže 
a tělovýchovy ve výši 3 960 000 Kč v roce 2016. „Bylo to 
velké překvapení. Žádost jsme podávali i v roce 2015, ale 
bez úspěchu,“ upřesňuje Viktor Drobný a dodává: „Již při 
podávání žádosti jsme museli mít zajištěnou spoluúčast. Tu 
z části pokryly prostředky z rozpočtu naší sokolské jedno-
ty. Částkou 370 000 korun přispělo město Říčany.“  Viktor 
Drobný pod hlavičkou svého architektonického ateliéru 
Sportovní projekty s.r.o. vytvořil projekt a zajišťoval au-
torský dozor stavby. Zároveň se podílí na vyřízení dotace, 
zajištění územního souhlasu a dalších činnostech potřeb-
ných pro zdárné dokončení stavby.
Do rozpočtu této velké investiční akce je zapojena i široká 
veřejnost prostřednictvím sbírky. Až do konce letošního 
října mohou zájemci přispět na rozvoj „sokoláku“ libovol-
nou částkou. Pokud se vybere financí více, bude investo-
váno do dalších nutných oprav, například do hlavní brá-
ny, zbytku dosud neopraveného oplocení nebo přípravy 
k rekonstrukci skladu areálu. „Oficiální veřejnou Sbírku 
zorganizovala naše trenérka Vendula Höfinghoff a od červ-
na minulého roku do této chvíle se vybralo kolem 190 000 
korun. Za to bych rád všem dárcům i těm budoucím podě-
koval,“ dodává Viktor Drobný. 

Sokolák v novém

Hlavní aktéři modernizace „sokoláku“ (zleva): Marek Holinka, 
Viktor drobný, robert Bělohlávek 
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Po pěti letech je vize o podobě sokoláku 
naplněna
S realizací přestavby začala firma Linhart sportovní 
stavby s.r.o. v srpnu 2016. Stavba měla být původně do-
končena koncem října téhož roku. Deštivé říjnové počasí 
a opad listí z okolních lip prodloužilo stavbu až na jaro 
2017. Nová proměna areálu zahrnuje především změnu 
povrchu běžecké dráhy, zvětšení běžeckého oválu z pů-
vodních 236 m na současných 240 m, prodloužení běžec-
ké rovinky na 110 m, nové lajnování pro všechny běžecké 
distance včetně překážkových běhů a štafety na 4x60 m. 
Vybudováno bylo nové doskočiště na skok vysoký i daleký 
včetně rozběžiště, hrazení k basketbalovému hřišti, umě-
lé osvětlení hřiště a běžecké dráhy. Úpravou prošla i pů-
vodní rozběžiště pro skok daleký a hody a byla posunuta 
tenisová stěna. Díky instalaci šuplíku pro skok o tyči se 
můžeme těšit i na zářijový desetiboj.
Novinkou sokoláku bude workoutové hřiště, na jehož rea-
lizaci požádal Sokol o krajskou dotaci. Dvě žádosti na kra-
ji v předchozích letech byly neúspěšné. „Pokud nedopadne 
krajská dotace, uhradíme workout ze sbírkových peněz,“ 
doplnili sokolové. Dopadová plocha workoutového hřiště 
se znakem města Říčany má financování jasné. Zastupite-
lé schválili příspěvek ve výši 143 000 korun.
Sokolské hřiště v Říčanech vždy plnilo funkci veřejně 
přístupného víceúčelového hřiště pro sokolské oddíly, 
školy, sportovní organizace a širokou veřejnost. Hřiště 
bylo otevřené neomezeně. „Dnes jsme ve fázi, kdy jsme 
do areálu nainvestovali kromě bezpočtu vlastních odpra-
covaných hodin našich členů i nemalé množství financí. 
Vše za velké podpory hlavního partnera města Říčany, 
MŠMT a ostatních donátorů. Areál má svou novou tvář, 
rozšířené možnosti využití a stal se základnou úspěšně se 
rozvíjejícího atletického oddílu. Hřiště už nelze mít zcela 
bez dohledu a volně přístupné jako dříve,“ vysvětluje Ma-
rek Holinka a dodává: „Fotbalisté, ragbisté, ale i každý 
zahrádkář si na své ,hřiště‘ taky jen tak někoho nepustí 
bez pravidel.  Důvod?  Všechno něco stojí a má svůj řád. 
Naším cílem je ale najít tu správnou cestu a přes to všech-
no sokolák veřejnosti znovu maximálně zpřístupnit. Lze 
to, jen musíme všichni chtít. Věříme, že s městem Říčany 
společnou cestu najdeme.“
Jako nejlepší varianta, o které se právě jedná, je zřízení 
vstupních čipů. Tento systém úspěšně funguje například 
při vstupu na hřiště MŠ v Labské ulici. Je tak zajištěn pře-
hled, kdo kdy na hřiště vstupuje. Čipy jsou evidovány a vy-
dávány městskými informačními centry. 
„Jedním slovem krása. Sokolové ukázali svou cílevědomost, 
vytrvalost a odhodlanost. Zkrátka vlastnosti, které jsou pro 
tuto organizaci vlastní už od samého počátku,“ raduje se 
při pohledu na nový areál starosta Vladimír Kořen (Klid-
né město) a dodává: „A jsem rád, že město bylo dobrým 
větrem do plachet. Pomohli jsme myslím nejenom finančně, 
ale i v rovině lidských vztahů.“ 
Sokolské hřiště je majetkem T. J. Sokol Říčany a Radošovi-
ce a je to zatím jediný komplexní sportovní areál s atletickou 
dráhou v Říčanech a přilehlém okolí. Velký převis poptávky 

po sportovištích by měla zlepšit realizace moderního spor-
toviště připravovaná městem u ZŠ u Říčanského lesa. 

Ambice říčanského atletického oddílu
V současnosti má členská základna oddílu přes 190 dětí 
a 25 dospělých členů vedení oddílu. Atletický oddíl má 
celkem 12 tréninkových skupin, jejichž těžiště je zejmé-
na v atletické přípravce (10 skupin, děti od 6 do 11 let), 
1 skupinu tvoří žactvo, 1 nezávodní skupinu tvoří dospělí. 
Ambicí vedení atletického oddílu je vytvoření stabilních 
žákovských kategorií, v delším horizontu i těch doroste-
neckých. Cíl je posunout místní oddíl atletiky mezi etab-
lované kluby, jako jsou v Nymburce, Kolíně, Berouně či 
Čáslavi, kde mají všechny věkové kategorie. Talentova-
ných dětí, které mají chuť sportovat, je v Říčanech dost.  
Vedle šesti již tradičně pořádaných atletických závodů 
v Říčanech se stane nově opravené sportoviště důstojným 
místem pro pořádání třeba krajských kol pohárů družstev. 
Říčanská atletika s přestávkami existuje již přes 90 let a má 
za sebou nemalé úspěchy. Díky výkonům mladých talentů, 
perfektní práci všech trenérů v oddíle a nasazení vedení klu-
bu se na tyto úspěchy daří navázat. Věříme, že nový sokolák 
k dobrému jménu říčanské atletiky přispěje. Sportu ZDAR!

sbírkový účet založený u FiO banka a.s.  
číslo 2801036141/2010.

Kateřina Lauerová, tisková zpráva města Říčany  

Těsně před dokončením navštívil stavbu také starosta města.

Rozpočet investičního záměru ve 2. žádosti o dotaci 
na MŠMT:
atletický ovál, povrchy 3 778 913 Kč
sektor pro skoky a vrhy    538 294 Kč
ostatní    237 446 Kč
základ pro dPH 4 554 654 Kč
dPH    956 477 Kč
CELKOVÉ NÁKLADY PROJEKTU 5 511 131 Kč

FiNANCOVÁNí 
Čr, MŠMT (80%) 3.960.000 Kč
TJ Sokol Řar (13,3%)    732 226 Kč
město Říčany (6,7%)    370 000 Kč
workout. plocha město Říčany     143.000 Kč
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Informace z radnice

V dalších ulicích města jsou hotové či se právě dokonču-
jí nové chodníky. Začala oprava komunikace a chodníků 
ulice Nerudova, stále pokračuje druhá etapa rekonstrukce 
ulice Olivova, následovat bude například ulice Mánesova.
Část chodníků, jejichž opravu jsme avizovali v prosinco-
vém čísle, je již hotová, další se chystají. 
V některém z dalších čísel Kurýru vás seznámíme se spor-
tovišti realizovanými na základě loňského podzimního 
hlasování. Některá již fungují, další se též brzy dočkají 
realizace.

Pokračují rekonstrukce 
komunikací a chodníků

ulice  
U Vodojemu

Ulice 
bezručova

Ulice 
Alšova

dříve

dříve

dříve
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Informace z radnice

ulice 
Smetanova

Ulice  
Sadová Ulice 

bezručova

Ulice 
Táborská

Ulice 
Legií

dříve

dříve

dříve

dříve
dříve

Fo
To

 r
Ud

oL
F 

FL
aC

HS
, K

aT
EŘ

IN
a 

La
UE

ro
Vá

, G
oo

GL
E

17



Informace z radnice

batoh  
plný knih
Přijďte si v červnu pro 
velkou porci prázdninového 
čtení. Poberte, co můžete!

VYPŮJČiT LZE NEOMEZENÉ 
množství knih.

DOBA VÝPŮJČKY  
bude extra DLOUHÁ.

CELÉ PRÁZDNiNY bude 
poprvé v historii Husova 
KNiHOVNA PRO DOSPĚLÉ 
na Masarykově náměstí 
UZAVŘENA.

důvodem je rekonstrukce 
půdních prostor budovy. 
Vracet knihy budete až po 
znovuotevření knihovny po 
rekonstrukci.

Komise pro partnerská města a Twinning Říčany vyhlašují

Video soutěž o hodnotné ceny „Říčany 2050“
Kdo se může účastnit? Všechny děti a žáci z Říčanska ve věku od 8 do 18 let!
Soutěž se realizuje ve třech kategoriích:
i. Školy (základní a střední školy v Říčanech, ZUŠ Říčany)
ii. Jednotlivci 8 – 18 let (videa natočená jednotlivci mimo ZŠ/SŠ/ZUŠ)
iii. Skupiny 8 – 18 let (videa natočená skupinami mimo ZŠ/SŠ/ZUŠ)

Průběh soutěže:
Ukažte nám a našim partnerským 
městům v Německu, Velké Británii, 
Francii, Švédsku a dánsku v krátkém 
videu, jak budou Říčany vypadat v roce 
2050!  Natočte v anglickém jazyce vi-
deo o maximální délce 2 minut. Fan-
tazii se meze nekladou – můžete zpí-
vat, tancovat, hrát divadlo, malovat či 
se pustit i do pokusů a vynálezů! 
Video na téma „ Říčany  2050 “ na-
hrajte jako neveřejné na YouTube. Poté 
na  mailovou adresu twinning@ricany.
cz zašlete odkaz na adresu, kde je vi-
deo umístěno, kategorii, jméno a pří-
jmení autora, věk, adresu a kontaktní 
spojení (mail, telefon). Konečný termín 
pro přijímání videí do soutěže je 30. 6. 
2017. 

Vyhlášení vítězů proběhne v září 
2017. Autoři videí, která se v dané ka-
tegorii umístí na 1. – 3. místě, obdrží 
hodnotné ceny. Vítězná videa z každé 
kategorie budou společně s díly dětí 
z ostatních partnerských měst pre-
zentována na „Výroční konference 
partnerských měst“, která se bude 
konat   od 24. - 26. listopadu 2017 
v dánském Albertslundu. Všechna 
oceněná videa budou ke zhlédnutí na 
webových stránkách a FB twinningu 
Říčany.

Více informací a podrobné podmínky 
soutěže naleznete na: http://twinning.
ricany.cz/partnerstvi/soutez.
V případě dotazů pište na 
twinning@ricany.cz. 

Komise pro partnerská města
a

Twinning Říčany

       vyhlašují

       video soutěž o hodnotné ceny
„ Říčany 2050 “

Kdo se může účastnit? Všechny děti a žáci z Říčanska ve věku od 8 do 18 let!

Soutěž se realizuje ve třech kategoriích:

I. Školy (základní a střední školy v Říčanech, ZUŠ Říčany)

II. Jednotlivci 8 – 18 let (videa natočená jednotlivci mimo ZŠ/SŠ/ZUŠ)

III. Skupiny 8 – 18 let (videa natočená skupinami mimo ZŠ/SŠ/ZUŠ)

Průběh soutěže:
Ukažte nám a našim partnerským městům v Německu, Velké Británii, Francii, Švédsku a Dánsku 

v krátkém videu, jak budou Říčany vypadat v roce 2050! Natočte v anglickém jazyce video                          

o maximální délce 2 minut. Fantazii se meze nekladou – můžete zpívat, tancovat, hrát divadlo, 

malovat či se pustit i do pokusů a vynálezů! 

Video na téma „ Říčany  2050 “ nahrajte jako neveřejné na YouTube. Poté na  mailovou adresu 

twinning@ricany.cz zašlete odkaz na adresu, kde je video umístěno, kategorii, jméno a příjmení 

autora, věk, adresu a kontaktní spojení (mail, telefon). Konečný termín pro přijímání videí                           

do soutěže je 30. 6. 2017.

Vyhlášení vítězů proběhne v září 2017. Autoři videí, která se v dané kategorii umístí                                             

na 1. – 3. místě, obdrží hodnotné ceny. Vítězná videa z každé kategorie budou společně s díly 

dětí z ostatních partnerských měst prezentována na „Výroční konference partnerských měst“,

která se bude konat od 24. - 26. listopadu 2017 v dánském Albertslundu. Všechna oceněná 

videa budou ke shlédnutí na webových stránkách a FB twinningu Říčany.

Více informací a podrobné podmínky soutěže naleznete na: 

http://twinning.ricany.cz/partnerstvi/soutez.   V případě dotazů pište na twinning@ricany.cz.
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Informace z radnice

První jednání říčanské rady starších 
Dne 27. dubna 2017 se na radnici sešli účastníci prv-
ního zasedání tzv. Rady starších, která by měla, vedle 
informování seniorů ze strany městského úřadu ze-
jména prezentovat názory, přání i kritiku z řad říčan-
ských obyvatel nad 65 let. Úmyslně píši obyvatel a ni-
koli trvale hlášených osob k pobytu, protože smyslem 
existence této Rady je zlepšování spokojenosti všech 
seniorů, kteří v Říčanech žijí, bez dalších formálních 
požadavků.
Hned na počátku jednání se členové usnesli, že zvolí 
méně formální uspořádání fungování Rady (nabízela se 
možnost fungovat jako řádná komise Rady města, ale tu 
členové odmítli). Taková neformálnější organizace totiž 
umožňuje, aby se práce v Radě starších účastnili i ti, kdo 
se o fungování tohoto orgánu dozví třeba v některém čísle 
Kurýru, nebo mohou přijít třeba jen na některá   jednání 
v průběhu roku. 
Jednání Rady starších by měla být zhruba v dvouměsíč-
ním taktu. Další jednání je naplánováno na 22. 6. 2017. 
Kdo bude chtít přijít, je samozřejmě vítán. Případné nové 
členy jen prosím o kontaktování paní Baroňové na MěÚ 
Říčany, tel. 323618106, abychom věděli, že s vaší účastí 
máme počítat.
Obsahově se členové Rady starších na dubnovém zasedá-
ní zajímali o projekt „senior taxi“, projevili zájem o zorga-
nizování školení pro používání mobilní aplikace „Říčany 
v mobilu“, stejně tak si vyžádali do dalšího jednání Rady 
starších informace o možnostech trasování říčanských 

autobusů. Další diskutovanou otázkou byla dotační poli-
tika města pro okruh seniorů. Z řad členů zazněla zejmé-
na podpora pro finanční spoluúčast města na sportovních 
a kulturních aktivitách například formou příspěvku na 
plavání nebo bruslení. Diskuse proběhla i o možnostech 
zapojení seniorů do projektů organizovaných nebo spolu-
organizovaných sdružením obcí Ladův kraj.
Jak je, myslím, z výše uvedeného patrné, Říčany mají ak-
tivní seniory. Určitě jste to i vy. Jste zváni. Třeba hned na 
nejbližší zasedání dne 22. 6. v 9 hodin na radnici. 

Zdeněk Hraba, místostarosta

Městský úřad říčany hledá  
nové pracovníky na následující pozici: 
Vedoucí oddělení evidence obyvatel, 

občanských průkazů a cestovních 
dokladů na odboru správních agend 

a dopravy 
Termín podání přihlášek: 9. 6. 2017 do 10,30 hod.  
Termín výběrového řízení: 12. 6. 2017 v 9,00 hod. 

Bližší informace najdete na www.ricany.cz (složka volná 
pracovní místa) nebo získáte na telefonu:  

323 618 141 Tomáš Mařík, tajemník Městského 
úřadu Říčany nebo 323 618 128 – Störzerová zdeňka, 

personální.
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ŘÍČANSKÉ
FILMaření

Různá místa v Říčanech

VSTUP ZDARMA*
15.–17.

června 2017

#ricanskefilmareni  

* VSTUP ZDARMA PLATÍ NA VŠECHNY AKCE VYJMA PROMÍTÁNÍ V KINĚ NA FIALCE, KTERÉ JE ZPOPLATNĚNO.

Největší filmové         
      úlovky opět na     
   festivalu v Říčanech!

RICANY Říčanské filmaření 2017 inzerce Kurýr 165x245.indd   1 18.05.17   12:15



ŘÍČANSKÉ
FILMaření

Různá místa v Říčanech

VSTUP ZDARMA*
15.–17.

června 2017

#ricanskefilmareni  

Festivalový lounge bude v Hradní zahradě,
která bude zpřístupněna v pátek 16. 
a v sobotu 17. června od 15 hodin.

Aktuální info na facebooku ŘÍČANSKÉ 
FILMaření, hashtag #ricanskefilmareni  
a na nástěnce v Hradní zahradě v průběhu 

otevření festivalového lounge.

* VSTUP ZDARMA PLATÍ NA VŠECHNY AKCE VYJMA PROMÍTÁNÍ V KINĚ NA FIALCE, KTERÉ JE ZPOPLATNĚNO.

15. 6.
LA LA LAND 

Letní kino a roztančená zábava na 
Marvánku – zahajovací snímek 

( Marvánek – 22:00 ) 

16. 6.
Beseda k filmu Mlčení 

Jezuitské misie ve filmu  
( Hradní zahrada – 15:00 ) 

Krátkometrážní filmy 
nominované na Oskara včetně vítěze 

( Muzeum Říčany – 17:00 )

MLČENÍ 
( kino Na Fialce – 19:00 )

Tajná projekce 
Uhádněte místo podle indicií 

a najděte si klasický mistrovský film 
( 22:00 )

17. 6.
Procházka po filmových 

místech v Říčanech 
s Mgr. Martinem Hůrkou 

( start Muzeum Říčany – 9:00 )

Beseda k filmu Anthropoid 
Atentát na Heydricha ve filmu 

( Hradní zahrada – 18:00 )

ANTHROPOID 
( kino Na Fialce – 20:00 )

BEZVA ŽENSKÁ NA KRKU 
Závěrečný snímek v letním kině 

( hřiště FK Říčany – 22:00 )

RICANY Říčanské filmaření 2017 inzerce Kurýr 165x245.indd   2 18.05.17   12:15



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
uPOzORnění PRO ŘiDiČe a PROvOzOvaTele 
MOTOROvých vOziDel PŘi ČišTění 
kOMunikací ve MěsTě.
Čištění komunikací není jen snahou města o zvýšení čisto-
ty, ale je dáno i právními normami. 
Z hlediska zákona č. 361/2000 Sb., O provozu na pozem-
ních komunikacích je důležité si uvědomit, že přenosné 
svislé dopravní značky jsou nadřazeny všem doprav-
ním značkám a také, že se jedná o přechodnou úpravu 
provozu na pozemních komunikacích, která je nad-
řazena místní i obecné úpravě provozu na pozemních 
komunikacích. 
Nerespektováním dopravní značky se dopouštíte přestup-
ku podle § 125c odst. 1 písm. k) zákona č. 361/2000 Sb., 
O provozu na pozemních komunikacích a hrozí vám blo-
ková pokuta až do výše 2.000 Kč (ve správním řízení pak 
1.500–2.500 Kč).
Navíc dojde-li k nucenému odtahu vozidla dle Nařízení 
města Říčany č. 2/2012 (3/2012), jsou ceny za tento úkon 
následující. 
Odtah úplný: 1.200 Kč
Odtah neúplný: 780 Kč
Odtah započatý: 360 Kč
Sezonní blokové čištění vybraných lokalit probíhá prů-
běžně v určeném období, vždy ve čtvrtek v dopoledních 

hodinách. Výjimkou 
je lokalita Komenské-
ho náměstí, kdy z dů-
vodu většího počtu 
vozidel probíhá blo-
kové čištění v pátek, 
rovněž dopoledne, 
obvykle mezi 8 – 13 
hodinou. Orientační 
přehled – kdy a kde 
přesně bude probíhat 
blokové čištění, zjistí-
te na webových strán-
kách města, dotazem 
na městskou policii, 
nebo přímo na oddě-
lení technické správy 
městského úřadu. 
Termín blokového 
čištění může být ope-
rativně změněn z dů-
vodu nepříznivých 
klimatických podmí-
nek nebo z technic-
kých důvodů. Obec-
ně ale vždy platí pravidlo, že o blokovém čištění budou 
občané informováni v zákonné lhůtě nejméně sedm dní 
před blokovým čištěním, prostřednictvím přenosné svislé 
dopravní značky B28 – zákaz zastavení – s informační ce-
dulkou, kdy a kde bude probíhat blokové čištění. 
Proto vážené řidiče prosíme, aby v obvyklých měsících 
každoročního čištění města věnovali zvýšenou pozornost 
přechodnému dopravnímu značení. Zjistěte si, kdy je na-
plánováno čištění ulice, ve které obvykle parkujete, a také 
které další ulice se budou ve stejný den čistit. Uvedené mj. 
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Bezpečnost a infrastruktura

Milí příznivci hasičů, hasiček a hasičátek, jaro už je v pl-
ném proudu a počasí tomu nasvědčuje. Slunce sice občas 
střídá déšť, ale co by to bylo za jarní počasí, kdyby nám ten 
vlahý jarní déšť zahrádku nezalil, to ostré slunce líce neo-
pálilo a větřík z obrostlých keřů okvětní lístky nesfoukal? 
Prostě jaro se vším všudy! Musím se ještě vzpomínkou 
vrátit na úplný závěr dubna, kdy se tradičně pálí čaroděj-
nice. Všechny vás musím pochválit za správný přístup 
a včasné ohlášení pálení hranice, protože letošní rok byl 
velmi poklidný. Nejen díky tomu měli kluci z výjezdovky 
čas asistovat již tradičně na Marvánku, dále u skautské 
klubovny, na Strašíně a na Jurečku. Další část byla na naší 
základně v pohotovosti, kdyby bylo třeba zasáhnout. Vše 
se však obešlo bez problémů. Drželi jsme pohotovost do 
pozdních nočních hodin. 
Výjezdy jsme měli v dubnu 21. 4., kdy byla naše jednot-
ka povolána lehce po půlnoci k požáru dvou kontejnerů 
v Říčanech, poblíž se ještě nacházelo osobní auto, které 
se podařilo uchránit. Ten samý den odpoledne jsme vyjeli 
do blízkého Tehova, kde hořela část louky a pár vzrostlých 
stromů. Díky silnému větru se požár rychle šířil, včas-
ný zásah však oheň zastavil. 24. 4. asi ve 20 hodin večer 
jsme vyrazili pomoci zálohovat naše profesionální kolegy 
z HZS PS Říčany. 27. 4. jsme v dopoledních hodinách vy-
jeli na požár restaurace na říčanském náměstí. 10. 5. nás 
KOPIS povolal na zálohu na HZS Říčany, to jsme však 
nevěděli, že zde budeme zálohovat téměř 24 hodin. Díky 
velkému požáru v Mirošovicích a poté u Benešova jsme se 
zde střídali po pěti hodinách, byla zde naše cisterna Tatra 
815 v osazení 1+1 a další dva hasiči byli přiřazeni na tech-
niku HZS, aby posílili stavy profíků. 
Konec dubna a měsíce květen a červen jsou každoročně ve 
znamení soutěží. Naši nejmenší pilně trénovali a účastni-
li se 13. a 14. 5. soutěže Plamen v Úvalech. Mladší žáci 
jsou 5. ze 14 družstev a starší žáci bohužel poslední. Jsou 
ve své kategorii letos poprvé a získali minimálně spoustu 
zkušeností. Soutěží se účastní i dospěláci a reprezentu-
jí naše město i sbor. Dva naši zástupci se účastnili 29. 4. 
v Klučově 100 metrů překážek, ten samý den se na praž-
ském Chodově konal Chodovský tuplák – výstup do 19. 
patra v plné výzbroji s hasičskou bourací sekyrou (mezi 
hasiči přezdívanou tuplák), náš člen si přivezl krásné 4. 
místo z 18 závodníků. Neobvykle ve středu 3. 5. se běžel 
v Kunraticích Jarní běh pro hasiče profesionální i dobro-

volné. I zde jsme reprezentovali náš sbor. Další sobotu 7. 
5. jsme ukázali své síly na závodě TFA CUP Mrač u Bene-
šova. Tři naši borci si sáhli na dno a závod dotáhli do kon-
ce! Dokonce jsme zapůjčili i našeho profi fotografa – sta-
rostu Petra Hněvsu, který vše zdokumentoval. Před sebou 
máme poslední víkend v květnu okresní soutěž v Čeláko-
vicích, tak uvidíme. V půlce dubna vyrazila naše jednotka 
na městskou chatu v Lutové u Chlumu u Třeboně. Mimo 
prací na chalupě a blízkém okolí využíváme objekt města 
ke školení a fyzické přípravě v podobě cyklovýletu, letos 
zpestřeného o návštěvu soukromé zoologické zahrady. 
Vše jsme v prodlouženém víkendu zvládli a věříme, že 
i město je s naší prací spokojeno. Ostatně už téměř pátý 
rok za sebou chalupu odzimováváme. 
A ještě jednu milou událost 
jsme prožili 4. 5. Pět členů 
výboru se vydalo popřát k na-
rozeninám našemu kamará-
dovi, dlouholetému veliteli 
a nyní čestnému členovi panu 
Jiřímu Kočímu k jeho krás-
ným 88. narozeninám. Předali 
jsme dar za sbor a poděkování 
za jeho dlouholetou činnost 
a obětavou práci u sboru (70 
let!) nám bylo oplaceno vý-
borným pohoštěním a zapitím 
dobré moravské slivovice! 
Bylo to krásně strávené od-
poledne a myslím, že nejeden 
z nás by chtěl být v tak dobré kondici a stále skvělé nála-
dě jako pan Kočí ve svých 88 letech. Ještě jednou mu tedy 
blahopřejeme a doufáme, že i jemu se naše návštěva líbila.
Bezstarostné dny a nekonečnou chuť do života přeje 

Dominik Pokorný 
jednatel SDH Říčany

www.sdhricany.cz

Co nového u hasičů
www.sdhricany.wz.cz

platí zejména v době, kdy odjíždíte na dovolenou nebo 
delší pracovní cestu a vozidlo zde necháváte, pak je nutné 
si zajistit přeparkování vozidla. V těchto ulicích pak ne-
parkujte, vyhnete se tak nepříjemnostem. Každý řidič by 
si měl uvědomit, že blokové čištění komunikací je konáno 
ve prospěch většiny obyvatel města, proto je snad jednou 

či dvakrát za rok možné zaparkovat svá vozidla o pár ulic 
dál, než obvykle parkujete. Slušnost a tolerance ze strany 
řidičů by měla ve dnech úklidu města zvítězit nad každo-
denní pohodlností. 

Jindřich Joch
zástupce vedoucího Městské policie Říčany  
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Muchovník oválný    
Amelanchier ovalis

Muchovníky získávají čím dál větší 
oblibu a často se vysazují do zahrad. 
Kombinují v sobě půvab jarních kvě-
tů, jedlé letní plody a krásu podzimně 
zbarvených listů.
V mírném pásu severní polokoule ros-
te asi 25 druhů muchovníků. U nás se 
pěstují hlavně některé severoameric-
ké druhy, nebo jediný evropský druh, 
kterým je muchovník oválný.
Muchovník oválný roste na skalna-
tých stráních a v suchých lesích od 
střední a jižní Evropy až po Malou 
Asii a Kavkaz. U nás se přirozeně ne-
vyskytuje, jen ojediněle zplaňuje, ale 
například na Slovensku je původní.
Stromkovitý keř s hlubokými kořeny 
dorůstá výšky 1 až 2 metry. Oválné 
listy mají pilovitý okraj. Po vyrašení 
jsou na rubu hustě plstnaté, později 
lysé a na podzim se vybarvují do čer-
veno oranžova.
Sněhobílé květy vyrůstají ve vzpříme-
ných hroznech a rozvíjejí se od dubna 
do května. V srpnu dozrávají plody - 
kulovité ojíněné malvice tmavě mod-
ré až černé barvy, které rádi ozobávají 
ptáci. Na vrcholu plodu zůstávají, 
jako korunka, dlouze cípaté kališní 
lístky. Uvnitř je od 4 do 10 zploště-
lých, tmavě hnědých semen.

Coby okrasný keř se muchovník 
v Evropě vysazuje od 16. století. 
V říčanských zahradách dnes vídá-
me i vyšlechtěné kultivary, které se 
liší vzrůstem, velikostí a barvou listů 
nebo tvarem květů. Na obrázku je 
muchovník vysazený v Didaktickém 
centru geologie Muzea Říčany.

Nasládlé plody se dají jíst čerstvé. Vy-
rábí se z nich také marmelády, sirupy, 
vína, likéry a suší se jako rozinky.
Červenavě bílé dřevo je tvrdé a velmi 
těžké, používá se pro výrobu malých 
předmětů. Jakub Halaš
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KOžNí AmbULANCe  
říčanské nemocnice
Ordinační hodiny:
St: 9.00 - 17.00 hod. 
Pá: 8.00 - 13.00 hod. 

Tel. pro objednání 604 120 223
www.dermalink.cz

Životní prostředí a zdravíŽivotní prostředí a zdraví
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co dalšího lékař kontroluje?
Kontrolujeme celé tělo pacienta, aby 
naší pozornosti neunikla ani zna-
ménka nebo útvary bez pigmentu.

Jak dlouho preventivní návštěva 
u lékaře trvá? 
Preventivní prohlídka znamének trvá 
zhruba 10 až 15 minut.

na co si dát během letní sezony po-
zor? 
Je třeba se vyvarovat spálení kůže, ale 
také korigovat celkovou délku poby-
tu na slunci. Při nadměrném slunění 
kůže rychleji stárne. Nádor může 
vzniknout i tam, kde žádná piha není, 
tedy na zcela zdravé kůži.

Jak chránit pokožku před sluncem 
a spálením? 
Ideální ochranou je omezení pobytu 
na přímém slunci na minimum, což 
ale není vždy možné. Proto je nutné 
používat kvalitní opalovací krémy 
s vysokým ochranným faktorem, 
pokrývku hlavy, délku pobytu na pří-
mém slunci přizpůsobit typu pokožky 
a v poledních hodinách se zdržovat ve 
stinných místech. 

k letní sezóně a dovoleným neod-
myslitelně patří i opalování a pobyt 
na slunci. Teplé počasí láká i hmyz, 
zhoršují se ekzémy a nastat mohou 
i alergické reakce. Péči o pokožku 
bychom proto neměli podceňovat. 
navštivte kožní ambulanci říčan-
ské nemocnice a nechte sobě i svým 
dětem pro jistotu vyšetřit kožní zna-
ménka. zabere vám to jen pár minut. 
více informací k ochraně pokožky 
během léta nám sdělila dermatolož-
ka MuDr. kristýna baudyšová.

Proč by měli dospělí a děti navštívit 
před letní sezonou kožní ambulanci?
V letní sezóně jsme všichni vystave-
ni intenzivnímu slunečnímu záření, 
které je zvláště v posledních letech 
pro lidskou pokožku stále škodlivější. 
Preventivní kontrolu znamének před 
létem doporučujeme všem pacien-
tům, a to i v případě, že nemají žádná 
riziková znaménka.

Jak se znaménka kontrolují?
K vyšetření znamének využíváme 
mimo jiné Digitální dermatoskop, 
s jehož pomocí může lékař rychle 
a navíc velmi spolehlivě analyzovat 
a dlouhodobě sledovat vývoj zna-
mének a jiných pigmentových změn 
na těle pacienta. Dermatoskop zna-
ménko nasnímá, snímky objektivně 
vyhodnotí a archivuje. Uchované ob-
razy je možné kdykoli porovnat a vy-
hodnotit případné riziko zhoubného 
onemocnění. Snímací kamera se 
přímo dotýká pacienta, a snižuje tak 
riziko světelného zkreslení. Přístroj 
také vyšetřuje útvary pod povrchem 
kůže. Vyšetření digitálním dermato-
skopem nebolí a je naprosto neinva-
zivní, umožňuje tedy vyšetření všech 
pacientů včetně dětí a těhotných.

Nepodceňujte ochranu pokožky 
před sluncem a nechte si 
vyšetřit kožní znaménka

Jak postupovat při bodnutí hmyzu? 
kdy je nutné již navštívit lékaře? 
Bezprostředně po bodnutí je možné 
kůži ošetřit Fenistilem event. použít 
prostředky proti svědění, které jsou 
k dostání v běžné lékárně. Pokud se 
průběh zhoršuje, raději vždy navštiv-
te lékaře. Reakce se může objevit ně-
kolik týdnů nebo i měsíců po bodnutí, 
některá onemocnění mají inkubační 
dobu až jeden rok.

s jakými dalšími potížemi se na vás 
nejčastěji lidé během letních měsí-
ců obracejí? 
Nejčastěji pacienty trápí spálení 
pokožky, alergické reakce na kos-
metiku v kombinaci s pobytem na 
slunci, během letní sezóny se zhor-
šují ekzémy. Obecně mají v horkém 
počasí všechna kožní onemocnění 
dramatičtější průběh, proto je při 
potížích lépe návštěvu u dermatolo-
ga neodkládat.

Akce na červen!
GS betakaroten s měsíčkem  
30 kapslí 60 Kč 
GS Betakaroten 
s měsíčkem je 
vhodné užívat 
pro ochranu před 
UV zářením a pů-
sobením volných

radikálů. Je ideální pro opalování, 
pro udržení zdravého zraku a pro 
podporu imunitního systému.

Panthenol pěna 150g 89 Kč
Panthenol pěna příjem-
ně chladí pokožku po 
opalování,napomáhá 
léčení puchýřovitých 
zánětů kůže, zánětů 
kůže vyvolaných sluneč-
ním zářením a oparů 
způsobených slunečním 
zářením.
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Narodili se nám prvomájoví králíčci!
Narodili se symbolicky na prvního máje a mají se čile 
k světu. Účastníci setkání Na dvorek za zvířátky si je mo-
hou prohlédnout, a až nám trochu povyrostou, i pohladit 
či pochovat. 
Ještě jste u nás nebyli? Přijďte! Setkání je otevřené všem, pře-
devším rodičům s menšími dětmi, koná se každé úterý od 16 
do 17 hodin a v tomto školním roce bude probíhat až do kon-
ce června. Setkáváme se na Dvorku v Rýdlově ulici naproti 
muzeu. Trávíme společný čas venku, poznáváme zvířata 
a staráme se o ně, nechybí ani tematické hry či výtvarné ak-
tivity. Přijít můžete kdykoliv, není potřeba se předem hlásit. 
Vstupné 50 Kč na rodinu je použito na provoz komunitního 
chovu (krmení, očkování apod.). 

Marie Tvrdoňová

Stacionář Olga Říčany 
Blahoslavova 2576/6a 

                                           hledá  

brigádníky na DPP 
především noční a víkendové 12 hodinové směny 

nástup možný okamžitě 

Bližší informace:  Pavla Romanová, tel: 323 604 244 – 6, 733 340 028 
e-mail: stacionar@dps.ricany.cz 

iveta.zavodska@dps.ricany.cz 

 

Domov Pod Kavčí 
Skálou, Říčany

Zážitků a nových poznatků na sklon-
ku života obvykle není mnoho, pra-
covníci Domova Pod Kavčí Skálou se 
ale usilovně snaží obyvatelům domova 
každý den něčím zpestřit a zpříjemnit. 
Kromě příjemného prostředí, kva-
litní sociální a zdravotní péče, dobré 

domácí kuchyně či pěkné zahrady s vlastní mini zoo po-
skytuje Domov svým obyvatelům možnost různých vol-
nočasových a společenských aktivit. Některé aktivity 
probíhají přímo v Domově, například jarní období nyní 
přeje zahradní terapii, za dalšími aktivitami, poznáním 
a zážitky naši obyvatelé vyráží ven. 
V polovině dubna klienti, kteří projevili zájem, navští-
vili Sklářskou Huť František v Sázavě, kde si vyslechli 

 

   DOMOV POD KAVČÍ SKÁLOU, ŘÍČANY 

 
 
Zážitků a nových poznatků na sklonku života obvykle není mnoho, pracovníci Domova Pod Kavčí 
Skálou se ale usilovně snaží obyvatelům domova každý den něčím zpestřit a zpříjemnit.  
Kromě příjemného prostředí, kvalitní sociální a zdravotní péče, dobré domácí kuchyně či pěkné 
zahrady s vlastní mini zoo poskytuje Domov svým obyvatelům možnost různých volnočasových a 
společenských aktivit. Některé aktivity probíhají přímo v Domově, například jarní období nyní přeje 
zahradní terapii, za dalšími aktivitami, poznáním a zážitky naši obyvatelé vyráží ven.  
V polovině dubna klienti, kteří projevili zájem, navštívili Sklářskou Huť František v Sázavě, kde si 
vyslechli povídání nejen o historii Skláren. Senioři rádi vzpomínají, program se jim velmi líbil. 
Aktivizační pracovnice připravila pro účastníky i prohlídku okolí, které je v Sázavě skutečně malebné. 
Každý měsíc se Domov Pod Kavčí Skálou snaží zorganizovat zajímavý výlet či exkurzi. Občas jsou 
klienti limitováni svým zdravotním stavem, zejména pohybovým omezením, ale pokud mají zájem, 
pracovníci Domova udělají vše pro to, aby se i tito senioři mohli zúčastnit. V květnu se mohou 
obyvatelé Domova těšit na další zajímavost. Čeká je návštěva České národní banky. 
 
 

 Za DPKS M. Kosová  

Pro seniory

Stacionář Olga Říčany
Blahoslavova 2576/6a

hledá 
brigádníky na DPP
především noční a víkendové  

12 hodinové směny

nástup možný okamžitě

Bližší informace: Pavla Romanová,  
tel: 323 604 244 – 6, 733 340 028

e-mail: stacionar@dps.ricany.cz
iveta.zavodska@dps.ricany.cz
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seniorcentruM říčany

Program
Aktivity Klubu Senior zabezpečuje Se-
niorcentrum Říčany od června 2011 
a jsou určeny všem seniorům a zdra-
votně postiženým občanům (není 
nezbytná registrace za člena Klubu). 
Stačí se jen přihlásit na konkrétní 
akci nebo se dostavit dle aktuálního 
programu. Seniorcentrum Říčany je 
registrovaným poskytovatelem sociál-
ních služeb.

Pravidelné akce:
cvičení na židlích – každé úterý 
v DPS Senior od 15.30 do 16.30 hod.
zdravotní jógová cvičení – v DPS 
Senior každé úterý a čtvrtek 18.00 – 
20.00 hodin.
Měření hladiny cukru a tuku v krvi 
– každý třetí čtvrtek v měsíci 8:30 – 
9:30 hodin.
kavárnička – přerušuje se do září.

Akce:
 8. června, čtvrtek – komentovaná 
prohlídka zámku bechyně
Jednodenní autobusový zájezd. Ko-
mentovaná prohlídka jednoho z nej-
hezčích zámků u nás a dalších pamě-
tihodností okolí. Příspěvek účastníků: 
400 Kč (obsahuje dopravu, pojištění, 
vstupné, tištěný materiál).
Místo a čas odjezdu: 7:40h Psáry, 
8:00h aut. zastávka K Žel. stanici, 
8:05h aut. zastávka Rychta, 8:10h 
aut. zastávka Sukova, 8:15h aut. za-
stávka Masarykovo nám. 
 27. června, úterý – Divadelní před-
stavení Jak je důležité býti (s) Fili-
pem (O. Wilde)
Místo: Praha – Divadlo Pod Palmov-
kou. Začátek: 10:00h. Britská kome-
die. Příspěvek účastníků: 120,- Kč 
(dopravu si zajišťují účastníci sami).

Připravované akce:
 11. červenec, úterý – Prohlídka 
zámku a muzea včelařství v louňo-
vicích pod blaníkem
Jednodenní autobusový zájezd. Pro-
hlídka renesančního zámku a dalších  
kulturních a přírodních památek okolí. 
Příspěvek účastníků: 280 Kč (obsahuje 
dopravu, pojištění, vstupné, tištěný ma-
teriál). 
Místo a čas odjezdu: 7:40h Psáry, 8:00h 
aut. zastávka K Žel. stanici, 8:05h aut. 
zastávka Rychta, 8:10h aut. zastávka 
Sukova, 8:15h aut. zastávka Masaryko-
vo nám. 

Kontakt (informace a přihlášky): 
Irena Moudrá, tel.: 732 383 424, senior-
centrumricany@centrum.cz, kontaktní 
místo: DPS Senior, Komenského nám. 
1850, Říčany. Návštěvní den (ostatní 
dny a hodiny dle domluvy): návštěvní 
den je třetí čtvrtek v měsíci, tedy 15. 6. 
2017 od 10:30 do 12:00 h. 

Květnové dny pro nás 
znamenaly už tradič-
ní rekondiční pobyt. 
Tentokrát se tříden-
ní pobyt uskutečnil 
v oblasti Stach na 

Šumavě, konkrétně pod Javorníkem. 
Na čtyřicet seniorů navštívilo město 
Strakonice, Stachy a Hoštice, zdolalo 
horu Javorník (a na něm i Klosterman-
novu rozhlednu), pilně se zúčastnilo re-
habilitačního cvičení a sauny. Těší nás, 
že rekondiční pobyty se těší velkému 
zájmu seniorů, i když musíme bohužel 
z kapacitních důvodů některé odmít-
nout. Rekondiční pobyty se uskutečňu-
jí dvakrát ročně a pro seniory mají vý-
znam nejen v oblasti utužení zdraví, ale 
i navození psychické pohody. Další re-
kondiční pobyt proběhne začátkem říj-
na v olomoucké oblasti (součástí bude 
i návštěva výstavy Flora Olomouc).

Rádi bychom vám znovu připomněli 
naši novou službu a to je měření hladi-
ny tlaku, cukru a cholesterolu. Funguje 
již dva měsíce, je zcela zdarma a využilo 
jí už více než 10 seniorů. Pro měření je 
nutné, abyste předtím nic nejedli.
V závěru našeho krátkého povídání 
bychom rádi poděkovali Městu Říčany 

za letošní finanční podporu Seniorcen-
tra Říčany v rámci dotací a to ve výši 
85.600,- Kč. Děkujeme také dalším 
spolupracujícím organizacím a obča-
nům, kteří nám v aktivitách nezištně 
pomáhají. Přejeme všem hezké jarní 
dny… Irena Moudrá

předsedkyně správní rady

povídání nejen o historii Skláren. 
Senioři rádi vzpomínají, program 
se jim velmi líbil. Aktivizační pra-
covnice připravila pro účastníky 
i prohlídku okolí, které je v Sázavě 
skutečně malebné. Každý měsíc se 

Domov Pod Kavčí Skálou snaží zor-
ganizovat zajímavý výlet či exkurzi. 
Občas jsou klienti limitováni svým 
zdravotním stavem, zejména pohy-
bovým omezením, ale pokud mají 
zájem, pracovníci Domova udě-

lají vše pro to, aby se i tito senioři 
mohli zúčastnit. V květnu se mohou 
obyvatelé Domova těšit na další za-
jímavost. Čeká je návštěva České 
národní banky.

Za DPKS M. Kosová 

Pro seniory
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Celostátní závod  
o nejlepší skautskou družinu 
Také skauti a skautky z okresu Praha východ se zapojili do 
celorepublikového klání - skautské akce Svojsíkův závod. 
Změřili své síly a dovednosti s ostatními skauty z regio-
nu a vítězné týmy postoupily do krajského kola soutěže. 
A letos tento závod odstartoval v sobotu 22. 4. právě v Ří-
čanech.  Motivem letošního velkého závodu se nám stala 
expedice česko-slovenských vysokoškolských studentů 
Lambarene 1968, kdy se na autě Tatra 138 vydali ze Staro-
městského náměstí v Praze do Afriky - města Lambarene 
v Gabonu, aby předali dar v podobě léků, zdravotnického 
materiálu a lékařských přístrojů.
Na závod přijelo 21 čtyř až osmi členných týmů z okresu 
Praha východ, celkem jste tedy mohli potkat u skautské 
klubovny asi 200 dětí a vedoucích. Počasí sice moc afric-
ké nebylo, celý den teploty max. 10 stupňů, vítr a déšť, ale 
i tak si myslím, že si to všichni užili.
Tento velký závod se koná pouze jednou za dva roky 
a skauti a skautky v něm porovnávají síly, schopnosti a do-

vednosti v široké řadě disciplín. Účastní se ho děti od 11 
do 16 let. 
A jak to dopadlo v Říčanech? Skautské týmy musely 
odprezentovat tuto výpravu, zabalit se na ni a na trase 
dlouhé asi 6 km překonat mnoho úkolů, třeba jako vymě-
nit prasklou pneumatiku na autě, zaléčit úpal a řeznou 
ránu, poznat pachy a vůně v čichové kimovce, postavit si 
stan a mnoho jiných. Velkým úspěchem bylo první místo 
v dívčí kategorii našich říčanských skautek - dream team, 
v chlapecké kategorii vyhráli skauti z 2. oddílu Stará Bole-
slav - Modří hadi.
Na závěr musím moc poděkovat všem organizátorům, 
kterých se do této velké akce zapojilo mnoho, jmenovitě 
alespoň hlavním organizátorům - Markétě Hubínkové, 
Tomáši Rajtorovi, Vojtovi Vítovi, Tereze Selixové a Zdeň-
ku Vávrovi. Velký dík také patří paní Aleně Paulusové ze 
školní jídelny J+J na Komenského náměstí v Říčanech, 
která pro všechny účastníky připravila výborný guláš. 
Také městu Říčany za zapůjčení stožáru. 
A našim vítězným skautkám přejeme mnoho štěstí a sil 
v reprezentaci Říčan v dalších kolech závodu.

Skautské čarodějnice
V neděli 30. dubna od 17 hod, jako každý rok, ožilo okolí 
skautské klubovny rejem čarodějnic. Děti a jejich rodiče, 
kteří k nám dorazili, plnili úkoly a vyráběli co nejstraši-
delnější čarodějnici, která se pak účastnila boje o nejlepší 
čarodějnici večera. Vítězné týmy byly sladce odměněny. 
Každý si u nás mohl opéct tradičního buřtíka, dát si čaj 
či šťávu. Večer pak pokračovala tradice zapálením ohně 
a upálením našich čarodějnic. Moc jsme si odpoledne 
a večer užili a snad se uvidíme zase příští rok u skautské 
klubovny u této naší již tradiční akce.

 za skautské středisko Lípa Říčany
Jana Rajtorová, Zpravodaj střediska

Pro děti a rodiče

Strašínské 
čarodějnice
V neděli 30. dubna připravila skupina strašínských čaro-
dějnic velkolepé soutěžení pro děti a jejich rodiče. Na děti 
čekaly na osmi stanovištích čarodějnice se svými pomoc-
níky. Připravily si pro ně nejrůznější soutěže, ve kterých 
děti vesměs výborně uspěly. Kromě soutěží byl připravený 
i tradiční výtvarný stoleček, malování na obličej a tvor-
ba zvířátek z gumových balónků. Pro potěšení malého 
publika přijelo i loutkové divadélko a jeho principálka 
sehrála poutavou pohádku. Příjemné odpoledne pokra-
čovalo koncertem countryové kapely a zábava se protáhla 
až dlouho do noci. Děkujeme všem dětským i dospělým 
účastníkům za skvělou atmosféru, děkujeme všem milým 

spolupracovníkům za pomoc a závěrečný úklid následují-
cí den a těšíme se na další společnou akci.

Helena Lacinová
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Pro děti a rodiče

Centrum primární prevence
Cesta integrace, o. p. s. nezahálí a pro děti školou povinné 
má spoustu akcí, které se konají nejenom ve škole, ale i na 
dopravním hřišti, náměstí,… Co jsme zažili, co probíhá a co 
nás čeká:

DOPRavní výchOva PRO 4. TŘíDy – ve spoluprá-
ci s BESIP a městem Říčany již 10 let realizujeme dlouho-
dobou výuku dopravní výchovy. Tři setkání výuky, z toho 
dvě přímo v terénu, a to na městském dopravním hřišti. Až 
do konce června v dopoledních hodinách je na hřišti živo. 
Na děti je připraveno opakování (značky, křižovatky), ale 
i test a jízda na body a za svou snahu a úspěšné splnění si 
odnesou průkaz cyklisty.
DOPRavní výchOva PRO Mš – nově a za finanční 
podpory BESIP a Říčan jsme pro MŠ v Říčanech připra-
vili hravé programy – jak se chovat na silnici, správné pře-
cházení, semafor atd.
PRvní POMOc – v dotačním řízení Ministerstva zdra-
votnictví ČR jsme byli letos úspěšní se svým projektem 
„Prevence úrazů a první pomoc na školách“. Zapojené 

žáky 1. – 9. tříd ZŠ čekají dvouhodinové semináře, kde se 
budou nejenom seznamovat s tím, jak se chovat bezpečně, 
ale budou probírat i základy ošetřování, chování za mimo-
řádných událostí, předlékařskou první pomoc, adrenalin 
a rizikové sporty, ochranné pomůcky, dopravní nehodu 
a krizové situace.
8. 6. Den bez ÚRazů

O dalších akcích, kterých se účastníme po uzávěrce tohoto 
čísla, jako je Dětský den v Říčanech, Světový den bez tabá-
ku nebo I. Beerfest Říčany, vám napíšeme zase v příštím 
vydání Kurýru. 

Příměstský tábor pro 
děti – Tajní agenti – 
výcvikové středisko FBI
V prostorách Klubu Cesta
Posledních pár volných míst !!!

více informací na www.cestaintegrace.cz 

   
OLIVOVA DĚTSKÁ LÉČEBNA, O.P.S.

SRDEČNĚ VÁS ZVEME 
NA DIVADÉLKO ROMANETO

HRAJEME:

NÁMOŘNICKOU 
POHÁDKU Z KAMPY

Neděle 25. června 2017
10.30 hodin v kapli 

Olivovy dětské léčebny

Tel: 723 564 383
Vstupné 80 Kč

Těšíme se na vás!

      

    NZDM KLUB CESTA  
místo a sociální služba pro děti a mládež 

Otevírací doba: /7-13 let/PO-PÁ 14-16:30 

                                   /14-21 let/PO-PÁ 16:30-19 
Terén pro /7-26 let/: ÚT, ČT 

 
 

PROGRAM ČERVEN 
 

12.6. Turnaj v deskových hrách 

19.6. přijdou strážníci MP 
23.6. Olympijský den  

30.6. – 1.7.  

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

FB: Klub Cesta 
www.cestaintegrace.cz 

tel: 774780541 
Provozuje:                                                      Finančně podporují: 
 

 

 

Příměstský tábor pro děti- Tajní 
agenti – výcvikové středisko FBI 
V prostorách Klubu Cesta 

Posledních pár volných míst !!! 

Více informací na www.cestaintegrace.cz  
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AKTUáLNĚ Z DráČKU
Novinkou je změna otevírací 
doby, a to od 7:15 do 17:30hod. 
V dubnu jsme absolvovali výlet 
na zámek Berchtold, kde se nám 

moc líbilo i přes špatné počasí. Začátkem května proběh-
lo tradiční focení dětí. Do letních prázdnin máme v plánu 
ještě jeden celodenní výlet. 
Velkou novinkou, kterou chystáme od nového školního 
roku je, že budeme přijímat děti již od 1 roku. 

léTO v DRáČku
Stejně jako v minulých letech, i letos vás zveme na pří-
městské campy. Jsou pro děti od 2 do 6 let. 
1) 10. - 14. 7.  (PO-PÁ) – Z pohádky do pohádky
2) 17. - 21. 7.  (PO-PÁ) –  Týden se zvířátky

3) 24. - 28. 7.  (PO-PÁ) – Indiánský týden
4) 31. 7. - 4. 8.  (PO-PÁ) –  Sportem ku zdraví
5) 7. - 11. 8. (PO-PÁ) – Týden s piráty
6) 14. - 18. 8.  (PO-PÁ) – Poznáváme les
7) 21. - 25. 8.  (PO-PÁ) – Tancujeme pro radost
8) 28. - 31. 8.  (PO-ČT) –  Olympiáda ve školce

záPis DěTí na nOvý škOlní ROk JiŽ zahá-
Jen! Návštěva školky možná kdykoliv po tel. domluvě. 
Pro děti od 2 let. Plenky u nás nejsou překážka. Děti si zís-
kají nové kamarády a naučí se fungovat v kolektivu dětí. 
Možná i nepravidelná docházka dle potřeby rodičů. 
Menší kolektiv zajišťuje individuální přístup k dětem, 
denně kroužky, program na celý rok dle RVP pro mateřské 
školy.

novinky najdete na webu školky  
www.facebook.com/skolickadracek 

AKTUÁLNĚ Z DRÁČKU

V Dráčku se pořád něco děje. Každý měsíc chodíme do 
divadélka, v únoru jsme měli karneval, v dubnu jsme 
navštívili Zámek Berchtold. Sice nám celý výlet 
propršelo, ale i tak jsme si to krásně užili. Od dubna jsme 

také rozšířili tým o novou paní učitelku, která je plná nového elánu a nápadů, takže se děti 
mají na co těšit. V květnu nás čeká focení, návštěva říčanských hasičů a celodenní výlet. 
Zkrátka, nenudíme se! Každý den máme kroužek, kde se učíme samé nové věci a při 
procházkách venku poznáváme svět kolem nás. Moc nás baví slunečné jarní počasí, kdy 
můžeme trávit společný čas venku.

Na léto máme v plánu opět příměstské campy i pro mimoškolkové děti. Aktuality 
najdete na www.facebook.com/skolickadracek

Zápis dětí na nový školní rok je již zahájen. Neváhejte nás kontaktovat na tel. 
777191010 nebo 777111606. 

ze života škol(ek)

ZáPISy DO mŠ NemO PráVĚ PrObíHAJí
Vážení rodiče, pokud máte zá-
jem své dítě přihlásit do školky 
NEMO od září 2017, tak zápisy 
právě probíhají. Naše školka je 
v provozu od roku 2006 a spra-

vuje ji zapsaný spolek. Jsme v rejstříku škol, proto u nás 
mohou předškoláci plnit povinnou předškolní docházku 
dle novely Školského zákona. Na MŠ NEMO navazuje ZŠ 
NEMO s rozšířenou výukou angličtiny, kam přednostně 
přijímáme děti z naší MŠ.  Ve školce děti rozvíjíme vše-
stranně. Dítě předškolního věku potřebuje dostatek pod-
nětů při rozvoji mateřského jazyka, výtvarné, hudební, 
pohybové (hrubá a jemná motorika) i kognitivní činnosti 
(rozvoj matematických představ, procvičování paměti 
a dalších myšlenkových operací). 
Budujeme hezké vztahy mezi dětmi, chodíme do přírody, 
jezdíme na tematické výlety. Ukázujeme dětem tradice 
a význam svátků spjatých s vývojem naší společnosti. Pro-
gram doplňujeme o zájmové kroužky jako vaření, výtvar-
ný kroužek, jóga, flétna nebo tenisová školička. Jezdíme 
na plavání, lyžování a školku v přírodě. Hrajeme divadla, 
nebo je zveme do školky.
Pokud rodiče mají zájem, dítě může být zařazeno do bilin-
gvního česko-anglického programu s rodilým mluvčím. 
Do školky přijímáme děti od dvou let a nabízíme vám 
několik možností docházky. 
POvinná PŘeDškOlní DOcházka (pro děti, 
které dovrší k 31. 8. 2017 5 let). Předškolní třída zamě-
řená na přípravu dětí do základní školy, kde uplatňujeme 
všestranný rozvoj dítěte s návazností na ZŠ NEMO.  Indi-
viduálně posoudíme, co je potřeba s dítětem procvičovat 
pro snadný přechod do ZŠ.
bilingvní ČeskO-anglická TŘíDa FROgs. 
Třída je vhodná pro děti od 4 let a je zaměřená na rozvoj 
cizího jazyka ve spolupráci české paní učitelky a rodilého 
mluvčího (nyní z USA). S dětmi pracujeme metodikou 

Wattsenglish, která rozvíjí děti po všech stránkách a na-
bízí širokou metodickou podporu (pracovní sešity, Flash 
cards, DVD, CD s písničkami, Game Bank). 
V odpoledních hodinách se dětem věnují české paní uči-
telky, aby se děti rozvíjely i po stránce mateřského jazyka.
TŘíDa PRO MlaDší věkOvOu skuPinu. Jsou 
zde zkušené paní učitelky, které dbají na to, aby si dítě ve škol-
ce zvyklo a cítilo se zde bezpečně. Pomáhají mu zvládnout od-
poutání od rodičů, dbají na všestranný rozvoj dítěte. 
Pokud rodiče chtějí i rozvoj anglického jazyka od raného 
věku dítěte, působí zde rodilá mluvčí, která s dětmi pomá-
há paní učitelce a dítě nenásilnou formou vnímá strukturu 
cizího jazyka. S dětmi pracujeme metodikou Wattsenglich.
klub neMáČek. Tento program je vhodný pro rodiče, 
kteří chtějí být s dítětem více doma a do školky ho dávat 
jenom občas. Rodiče si zaplatí 12 vstupů pro nepravidel-
nou docházku dítěte do školky, pokud bude volná kapaci-
ta. Dítě bude zařazeno do skupin podle věku a účastnit se 
programu MŠ NEMO. Z Klubu Nemáček může dítě přejít 
na pravidelnou docházku.

Pro bližší informace se podívejte na www.nemoricany.cz, 
nebo volejte ředitelku Lenku Sosnovcovou na tel: 777 727 
334 a sjednejte si individuální schůzku. 
Těšíme se na Vás a Vaše děti. 
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Spirála – záhon 
Spirála - záhon na zahradě bílého domu je již téměř hoto-
vá, osetá semínky i sazeničkami. Zbývá dotvořit cestičku 
ze šišek a kamínků, kterou udělají děti. Postupně sbírají 
šišky, klacíky a kamínky. Jedná se o vyvýšený záhon pro 

smíšenou výsadbu bylinek a zeleniny. Velké díky Aleně 
Kopřiva Chadové za vedení a pomoc s realizací, díky že-
nám z lesního dopoledne za příjemný čas při společné prá-
ci. Dílo se opravdu vydařilo. 

Předškoláci se seznamují  
a tvoří s ovčí vlnou 
Naši předškoláci se během května každou středu sezna-
mují a tvoří s ovčí vlnou pod milým vedením Jany Šilarové 
v bílém domě. Vlnu perou, vyčesávají, třídí, plstí barevné 
šňůrky, které pak zatkávají na krásných stavech. 

Lesní rodinné dopoledne 
Setkání probíhají pravidelně každý čtvrtek od 10 do 12 
hodin. Přihlášení a informace na www.lesniklubprami-
nek.cz. 
PROgRaM kvěTen: 
1. června – indiánské dopoledne – výroba čelenky 
8. června – vodní hrátky a pohádka o zlaté rybce 
15. června – vílí dopoledne – vijem, vijem věnečky 
22. června – svatojánské dopoledne 

mŠ KOLOVráTeK
V květnu u nás ve školce proběhla 
besídka ke dni matek, dětičky moc 
hezky předvedly rodičům, co vše se 

naučily, nakonec maminkám předaly kytičku a přáníčko. 
Dětem i rodičům děkujeme za účast a spolupráci.

V tomto měsíci jsme ještě přivítali tetu Světlanu s pejsky, 
která nám i dětem ukázala, jak probíhá canisterapie.
Ani v červnu se nudit nebudeme, ke konci měsíce máme 
připravenou Zahradní slavnost, budeme se loučit s kon-
cem školního roku a těšit na prázdniny.  I když naše 
školka je o prázdninách v provozu formou příměstských 
táborů. 
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Říčany 
17.7.-21.7. 

 

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 
 

• Pro děti 6-12 let                         
• Pravidla oficiální Nerf ligy 
• Duely a bitvy v tří a vícečlenných týmech                       
• Vzájemné krytí, komunikace v týmu 
• Postup terénem, postup budovou 
 

 

 

 

Více informací a přihláška 
na www.klubctyrlistek.cz 
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Turnaje pro kluky i holky  
6. - 9. tříd základních škol 

a víceletých gymnázií  
v olympijském  

sedmičkovém ragby

ragbyový Stadion 
JoSefa Kohouta, Říčany

ŽÁKOVSKÉ TURNAJE 
ŘÍČANSKÝCH ŠKOL

6. 6. 2017 OD 9:00

v rámci projekTu paTrioT 
pořádá Žákovské zastupitelstvo 

města říčany a Rugby Club  
mountfield říčany

PARTNEŘI

www.ricany.cz          www.rugbyricany.cz

rugby_zaci_a2_v6_cerveny_mic.indd   1 15/05/2017   13:37
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Jak jsme v Landii běželi  
běh pro boženku

Charitativní projekty ve školce Landii podporujeme pravi-
delně a rádi. Do akce RUN and HELP, kterou organizuje 
Konto Bariéry, jsme se letos zapojili poprvé. Svým během 
a dobrovolným "startovným" jsme pomáhali čtyřleté Bo-
žence, která trpí svalovou atrofií a nutně potřebuje přístro-
je, které jí i jejím rodičům ulehčí život. Děti si vyslechly celý 
příběh a pochopily, že prostě přispějí Božence na nový ko-
čárek. Aby ji máma s tátou mohli vzít na hřiště za kamarády. 
Běhu se účastnily děti ze všech našich tříd, od nejmenších 
„jeslátek“ až po největší předškoláky, paní učitelky, paní ře-
ditelka, paní manažerka, paní kuchařky a přidaly se k nám 
také maminky. Všichni jsme běželi s velkou chutí! 

co dalšího se na jaře dělo u nás v landii? Nejmenší děti 
z Broučků a Berušek zhlédly divadelní představení o Šípkové 
Růžence, Berušky díky pomoci jedné maminky prožily „se-
mínkový den“, kdy na naší zahradě sázely cukety a dýně. Dal-
ší maminka nám zase připravila velice neobvyklý a silný zá-
žitek, „indický den“. Přinesla velkou tašku plnou tradičních 
indických šatů – sárí a děti spolu s tanečnicemi učila tradiční 
tance. Indická hudba rozpohybovala celou naši školku.
koncem dubna jsme již tradičně slavili den čarodějnic. Nej-
starší děti ze třídy Včelek prožily čarodějnou noc s přespáním 
ve školce, nasbíraly kouzelné byliny s léčivými účinky a vařily 
z nich hojivý lektvar. K večeři dětem paní kuchařka připravila 
vařené žížaly a pavoučí nožičky s dračí krví (rodičům jsme 
raději řekli, že to byly špagety s rajčatovou omáčkou). Ráno 
se nám ulevilo, že se všem těm čarodějům a čarodějkám po-
dařilo přičarovat východ slunce a nový den. 
květen jsme zahájili projektovým týdnem Zvířátka na 
statku. Zvířátka jsme skládali z papíru, stavěli jsme vlast-
ní farmy, poznávali zvířecí rodiny, četli pohádky o zvířát-
kách a pomohli jsme koťátku, které zapomnělo mňoukat. 
Největším zážitkem byl výlet za zvířátky do okolních luk 
a pastvin, kam vyrazily děti ze třídy Motýlků a Včelek. 
Vybaveni holinkami a batůžky jsme se na cestu vydali 
s velkým očekáváním, jaká zvířátka se nám podaří obje-
vit. Zkoumali jsme pečlivě, potkali jsme prase, kozy, koně, 
ovce, osla, slepice, psy, ale taky žížaly a šneky... V lese jsme 
se zaposlouchali do zpěvu ptáků a našli jsme i skořápku 
z ptačího hnízda. Výprava za zvířátky byla pro děti velkým 
zážitkem a brzy ji budeme zase opakovat.

s tenisovou průpravou jsme se přesunuli z kryté haly na 
tenisové kurty a také jsme zahájili naši jarní plaveckou 
sezónu. Nově jezdíme plavat do plavecké školy Svět pla-
vání v Jesenici, kde máme skvělého trenéra. V červnu za-
řadíme do našeho programu jógu pro děti, která bude od 
září pravidelnou součástí našeho vzdělávacího programu. 
Berušky, Motýlci a Včelky i nadále pokračují s pravidelný-
mi lekcemi angličtiny metodikou Wow! od jazykové školy 
Wattsenglish.
na závěr školního roku chystáme velkou oslavu dne dětí, 
se kterou nám i letos pomáhají naši skvělí rodiče. Všichni 
se taky už moc těšíme na tradiční návštěvu dobrovolných 
hasičů z Říčan, přijedou se vzdělávacím programem, hra-
mi a soutěžemi a samozřejmě ukázkou hasičských vozů. 
Příchod léta oslavíme spolu s dětmi a rodiči při ohýnkách 
na naší zahradě, kde proběhne i slavnostní pasování před-
školáčků na školáky. Se školkou se ovšem loučit nebudeme. 
Landie funguje s krátkou přestávkou po celé léto, máme 
připraveny příměstské tábory, kdy se v jednotlivých týdnech 
budeme věnovat různým tématům. Děti se můžou těšit na 
legohrátky, budou cestovat do pravěku, sportovat a pořádat 
olympiádu či putovat z pohádky do pohádky. Naše příměst-
ské tábory jsou otevřeny pro všechny děti ve věku od 2 do 8 
let. více informací a přihlášky najdete na www.landie.cz
Všem čtenářům Kurýru přejeme krásné letní dny!
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JULY 2017 
SUMMER SCHOOL

Přihlášku a další informace najdete na: www.magic-hill.cz

Je Ti mezi 4 a 10 lety, chceš trávit prázdniny 
zajímavě a ještě si procvičit anglický jazyk?
Zveme Tě i Tvé sourozence a kamarády na 
prázdninovou školu Magic Hill.

V měsíci červenci můžete strávit týdenní 
turnusy v krásných prostorách nové školy 
s česko-anglickým programem a spoustou 
zajímavých témat.

Kde:
Základní škola Magic Hill, Mánesova ul., Říčany

Kdy:
Červenec 2017 denně od 8:30 do 17 hod.

Turnusy jsou týdenní: 
3.-7.7., 10.-14.7., 17.-21.7., 24.-28.7.2017

Program:
Celodenní dvojjazyčný program pod vedením 
zkušených učitelů Magic Hill a rodilých mluvčích, 
výlety, výukové aktivity, hry, program na zahradě 
školy.

Celodenní strava (2x svačina, oběd, pitný režim).

Cena za týdenní turnus:
4150 Kč (týden 3.-7.7.2017 – 2950 Kč), sleva 10% 
na druhého sourozence a v případě účasti na 
3 a více turnusech.
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Zprávy ze základní školy Sofie
Úspěchy na prknech, které 
znamenají svět
Žáci ZŠ Sofie, kteří chodí na dra-
matický kroužek, se víkend po Ve-
likonocích pod hlavičkou souboru 
„Ejchuchú MŠ a ZŠ Říčany“ zúčast-
nili krajského kola Dětské scény 
2017 v Novém Strašecí. Představení 
Zvědavá káčátka aneb putování Pra-
hou se líbilo natolik, že soubor v kon-
kurenci 8 dalších souborů, převážně 
starších žáků ze ZUŠ, získal doporu-
čení k přímému postupu na celostátní 
přehlídku do Svitav v červnu 2017. 
Navíc získal putovní cenu Modrého 
delfína, která se ve Středočeském 
kraji uděluje od roku 2000. Modrý 
delfín se na východ od Prahy objevil 
naposledy v roce 2011, kdy jej vyhrály 
děti z Benešova.
Soubor bude v rámci 46. republikové 
přehlídky dětského divadla Dětská scé-
na hrát od 9. 6. - 12. 6. Představení pro 
veřejnost, na které Vás srdečně zveme, 
je naplánované na 11. 6. dopoledne. 
Všem našim divadelníkům a vedoucí-
mu souboru Vítkovi Březkovi patří vel-
ká gratulace a držíme palce do Svitav!

rozloučení s absolventy
Tento rok je pro nás první, ve kte-
rém nás opouštějí absolventi pátého 
ročníku. Letní slavnost, naše absol-
ventská, bude mít tento rok poprvé 
atmosféru velkého loučení. Většina 
z dětí, které směřují na gymnázia a II.
stupeň základních škol, u nás byly od 
svých dvou let.

Volná místa ve škole
Kapacitu první i druhé třídy máme 
naplněnou, rádi ale přivítáme do 
vyšších ročníků děti a rodiče, kteří 
pro ně hledají školu, kde mohou 
naplnit svůj potenciál lépe než na 
stávající škole. V případě, že nejste 
spokojeni na stávající škole a máte 
pocit, že bychom mohli být řešením, 
ozvěte se nám na email info@zs-
sofie.cz, zavolejte hlavním učitelům 
Vítkovi Březkovi či Ivetě Limburkové 
nebo se přijďte podívat do výuky. 

Adaptační program pro 
budoucí školáky 
10. května skončil v ZŠ Sofie jarní 
program adaptace budoucích žáků 
1. ročníku. Od března poznávali ško-

lu, budoucí spolužáky i učitele. Ze-
jména se však zapojili do vyučování, 
zjistili, jak to funguje, když se učí ve 
dvojicích a týmech. A také poznali, co 
je třeba, aby se uměli soustředit sami 
na vlastní práci. 
Společně se školáky absolvovali 
výlety, divadla a koncerty, na kon-
ci programu také výlet do ZOO ve 
Dvoře Králové, na který pak nava-
zovala práce ve třídě zaměřená na 
klasifikaci zvířat, popis hlavních 
představitelů tříd fauny a jejich bio-
mů. Celý program uzavřelo divadel-
ní představení Autobus. Na všechny 
se těšíme opět v září, už také se spo-
lužákem, který nás pouze sledoval 
z dalekého Sydney.

Škola v přírodě
Tento rok jsme se vypravili do dalšího 
koutu České republiky. Po pobytech 
v Krkonoších a na Šumavě tento-
krát poznáváme Broumovsko a Adr-
špach. Tento kraj, ač nepříliš dobře 
dopravně dostupný, je krásný a skýtá 
bezpočet objevů.
Tento rok kombinujeme krásy skal 
Adršpachu s příběhem o vzniku pís-
ma, a všemi různými oblastmi od 
výroby papíru, knihtisku až po ilu-
minace a písmomalířství v prostředí 
Broumovského kláštera.
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Kulturní sekce
Věříme, že kultura je nedílnou sou-
části vzdělávání a děti v mateřské 
škole i žáci základních škol by měli 
poznávat krásu divadla, hudby nebo 
architektury. Proto se snažíme kaž-
dý měsíc do programu mateřské 
školy i základní školy zařadit oblas-
ti, které mají šanci děti oslovit, ať už 
se jedná o krásu renesanční budo-
vy či zvuk symfonického orchestru. 

Na květen jsme objednali předsta-
vení autobus divadla Minor, které 
přijelo na školní zahradu ve vlastním 
autobuse, ve kterém a o kterém se 
celé divadlo odehrává. To, že se pódi-
em pro herce stane i celé naše hřiště, 
jsme nevěděli, pobavilo to jak malé, 
tak velké diváky. 
Školáci pokračují v celoročním pro-
gramu Čtyři živly České filharmonie, 
v tomto období to byl Vzduch a čeká 
nás ještě země. 
V červnu se chystáme na premiéru 
představení Koukej, svět, kterou 
pro děti uvádí divadlo Minor. Poté již 
budeme pouze zkoušet program na 
Letní slavnost a těšit se na prázd-
niny. 

mateřská škola
Hledáte vhodnou školku pro své 
dítě? Nedostali jste se do spádové 
školky či hledáte to nejlepší možné 
řešení? Přijďte se k nám podívat, 
ukážeme Vám, jak funguje naše 
mateřská školka. 

od září rozšíří náš tým dva kvalifi-
kovaní učitelé z USa. zach i Janet 
mají učitelskou licenci pro stát 
Florida a několik let zkušeností 
z práce s dětmi, jak ve školním tak 
mimoškolním prostředí. doplní tak 
v každé třídě tým dvou českých uči-
telek, které anglický jazyk používají 
v běžném provozu školky.
Stále platí, že den otevřených dveří 

máme každý den. U nás se nemusíte 
na prohlídku školy či observaci ve 
vyučování objednávat. Přijďte se 
podívat, jak naplňujeme naše motto: 
„Následujeme potřeby dnešních dětí“.

CO DĚTem NAbíZíme:
•  Komplexní přípravu na jakoukoliv 

základní školu, ať mezinárodní či 
bilingvní 

•  20 dětí ve třídě v péči dvou učitelů 
•  Připravené prostředí kompletně 

vybavené Montessori pomůckami
• rodilý mluvčí dopoledne ve třídě
•  Kvalitní strava od společnosti 

Bionea
• Vlastní bezpečná zahrada
•  Možnost odpoledních kroužků 

v budově školy

Zprávy 
z mateřské školy 
Zprávy z května
V mateřské škole probíhá období ná-
vštěv rodičů, kteří vybírají vhodnou 
školku pro své děti s nástupem ještě 
v červnu nebo od září 2017. 
Máme také radost z našich předško-
láků a jejich úspěchů. Z celkového 
počtu 15 předškoláků devět dětí po-
kračuje v ZŠ Sofie, dvě děti uspěly 
v přijímacích zkouškách na Open 
Gate a čtyři další uspěly na školách 
v Říčanech, Kolovratech a v Praze.

Letní provoz mateřské školy
Mateřská škola bude během prázdnin 
otevřena celkem šest týdnů a na někte-
ré týdny jsou ještě stále volná místa. 
V případě, že se zajímáte o to, jakým 
způsobem s dětmi pracujeme a chtěli 
byste nechat své děti zažít něco jiného, 
než nabízí jejich mateřská škola, přijď-
te si nás na týden vyzkoušet. Program 
během léta bude kombinací našeho 

klasického vzdělávacího programu 
a her a pobytu venku. Pro konkrétní 
termíny a volná místa sledujte naše 
stránky www.ms-sofie.cz.

Samostatná třída pro děti 
do 3 let
Připravujeme novou třídu přizpůso-
benou potřebám nejmenších dětí a fá-
zím vývoje od cca 20 do 36 měsíců. Ve 
třídě se děti potkají se spektrem akti-
vit a pomůcek, které již svou krásou 
motivují k vyzkoušení. 
Stejně jako ve třídách pro děti od 3 do 
6 let umožní prostředí a učitelé dětem 
rozvíjet se, získávat samostatnost, 
budovat vytrvalost i schopnost brát 
ohledy na potřeby ostatních.

Třída nabídne kapacitu maximálně 
deseti dětem, ve třídenním režimu, 
pondělí až středa. Starší děti budou 
mít možnost docházky do 16.00 ho-
din, mladší děti do oběda.  

V případě, že vás oslovuje tento kon-
cept práce s malými dětmi, nehledáte 
pouze hlídání a společnou hru v kolek-
tivu stejně starých dětí, případně máte 
chuť aplikovat stejný přístup také 
doma, napište nám. Rádi se sejdeme 
a poskytneme vám další informace. 
Přejeme vám krásné léto. 

Za celý kolektiv MŠ a ZŠ Sofie 
Patrik Matlák
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ZÁJEZD DO AMSTERODAMU
Ve dnech 4. - 8. května tohoto roku vyrazily děti naší 
školy poznat další z hlavních měst Evropy. Zájem 
o zájezd byl velký a dalece převyšoval počet míst. Roz-
hodli jsme tedy, že dáme přednost deváťákům a žáci 

letošních osmých tříd s námi vycestují příští rok. Ve 
čtvrtek večer jsme za vydatného lijáku vyjeli z Říčan 
a přes Německo pokračovali do Holandska. V pá-
tek dopoledne jsme vyrazili na proslulý sýrový trh 
v Alkmaaru. Atmosféra městečka a samotného tržiště 
nás okamžitě pohltila. Nosiči sýrů, vážnice, trhovci, 
turisté, loďky a povozy, které sýry odvážely, architek-
tura, chuti a vůně ze stánků, kde se sýry prodávaly… 
To vše vytvořilo neskutečný a pestrý mumraj, který 
jsme jen neradi opouštěli. Čekal nás ale další pro-
gram - Amsterodam. Celý zbytek pátečního dne jsme 
procházeli jeho uličkami (samozřejmě i těmi s červe-
nými lucerničkami), jeho grachty (kanály) jsme pro-
pluli lodí, občas jsme jen na poslední chvíli uhýbali 
v nezvykle hustém provozu plném cyklistů a užívali 

HiSTORiCKÝ FOTOKVíZ  
Už POPÁTÉ
11. 5. se sešla tři družstva ze základních škol v Říča-
nech jako obvykle v Infocentru na náměstí. Tématem 
letošního kvízu byly známé osobnosti Říčan. Pětičlen-
né skupiny z jednotlivých škol postupně navštívily po-
datelnu městského úřadu, parčík pod Domovem Na 
Kavčí skále, recepci v Olivovně a restauraci Na Jureč-
ku. Tam byly ukryty indicie a pak bylo třeba připojit 
ke známé osobnosti související historickou pohledni-
ci, data narození a úmrtí a povolání. Vzpomněli jsme 
na Aloise Olivu, Oldřicha Nového, Radolu Gajdu 
a Otakara Klapku. Žáci prokázali velmi dobré zna-
losti říčanské historie a velmi dobrou orientaci v Ří-

1.základní škola Masarykovo nám. Říčany  
hledá učitele ii.stupně především  

pro výuku českého jazyka, hudební výchovy,  
výtvarné výchovy, fyziky. 

dále hledáme učitele s aprobací AJ  
na i. stupeň. Nabízíme výborný kolektiv  

a práci na celý i částečný úvazek.
Informace na tel. čísle 323 602 794

si úžasně příjemné, přátelské atmosféry holandského 
hlavního města. Ve večerních hodinách jsme se přesu-
nuli do hotelu nedaleko amsterodamského letiště.
 Sobotní dopoledne patřilo návštěvě super moderní-
ho Rotterdamu s jeho přístavem, mosty, mrakodrapy 
i tržnicemi a krámky. Odpoledne jsme trávili v DELTA 
parku – velice zajímavé místo, kde jsme se seznámili 
s funkcí a výstavbou protipovodňových hrází a vrat, 
které chrání desítky kilometrů holandského pobře-
ží před zatopením mořem. V mořském akváriu jsme 
pozorovali spoustu ryb i žraloků, někteří z nás se byli 
podívat na lachtaní show a všichni jsme strávili hodinu 
projížďkou lodí na moři podél hrází. 
Neděle se nesla ve znamení přírody a rostlin. Náš pro-
gram jsme začali ve známém parku Keukenhof, který 
je proslulý nejrozsáhlejšími výsadbami tulipánů v Ev-
ropě. Krom venkovních expozic jsme žasli i u vnitřních 
aranžmá orchidejí, chryzantém, anturií a jiných rostlin. 
Někteří z nás nakoupili semena, hlízky i cibule pro své 
zahrádky nebo jako dárek svým blízkým. Po květinách 
jsme na chvíli zajeli k moři. Na koupání ještě rozhodně 
nebylo teplo, ale většina z nás neodolala a ruku nebo nož-
ku v Atlantickém oceánu smočila. Byli jsme překvapeni, 
kolik lidí na pláži trávilo svůj volný čas. Poslední zastáv-
kou našeho programu byl Naarden a místo posledního 
odpočinku J. A. Komenského. Musím přiznat, že se 
nás na tomto památném místě zmocnila jakási sváteční 
nálada a člověk se alespoň na chvíli zamyslel nad svými 
kořeny a velikostí našich některých krajanů. Nedovedu 
si představit vhodnější tečku za překrásným zájezdem.
V pondělí v ranních hodinách jsme dorazili do Říčan 
plni dojmů a nezapomenutelných zážitků.

čanech. Rozdíly mezi družstvy nebyly nijak dramatické. 
Vítězem se letos stalo družstvo 3. základní školy U lesa. 
Děkuji za účast a za skvělé knižní odměny poskytnuté 
na soutěž z rozpočtu města.    

ředitel 1. základní školy – pořadatel soutěže
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SOUTĚž EURORÉBUS
I v letošním školním roce se žáci 7. a 8. tříd naší ško-
ly zúčastnili několika kol celostátní zeměpisné sou-
těže Eurorébus. Soutěž probíhala mezi jednotlivci 
i celými třídami a do krajského kola se probojovaly 
třídy 7.C, 8.A a 8.C.
26. dubna probíhalo v Praze krajské kolo soutěže 
a zástupci těchto tříd se snažili o postup do celo-

státního kola, který se podařil našim spolužákům 
v loňském roce.
Po skupinové práci, kde jsme řešili otázky různé ob-
tížnosti, přišlo vyhlášení výsledků. Bohužel, do prv-
ní desítky jsme se tentokrát neprobojovali, ale i tak 
pro nás letošní výsledky byly slušné. Už se těšíme na 
příští ročník a věříme, že tam už nám postup mezi 
nejlepší neunikne.

Adam Fokt, 8.C

Místo konání: 
1. základní škola Masarykovo náměstí 71, Říčany

Datum konání: 
24. 6. 2017  9:00 – 17:00 (pro vystavovatele od 7: 00)

Doprovodný program:
• ukázky zpracování nerostů /řezání, broušení, leštění/
• mikroskopování výbrusů hornin
• komentovaná prohlídka didaktického centra geologie
• rýžování českých granátů
• paleontologie pro děti

Po celou dobu zajištěno občerstvení.

Vystavovatelé mohou poslat přihlášky na výše uvedenou adresu.

DIDAKTICKÉ
CENTRUM
GEOLOGIE
MUZEA RÍCANY´́´́

AMATÉRSKÁ BURZA SE ZAMĚŘENÍM 
NA ČESKÉ MINERÁLY

Adresa k přihlášení 
vystavovatelům: 
1zs@1zs.ricany.cz

Ceny pro vystavovatele: 
1 školní lavice 50 Kč

každá další 25 Kč
osvětlení 15 Kč

Vstup pro veřejnost: 
40 Kč - dospělí

20 Kč - děti, důchodci, studenti

2. ročník amatérské 
 mineralogické burzy

ZáKLADNí ŠKOLA u ŘíČANSKÉHO LeSA

ANGLICKý TýDeN 6.A
Na konci května jsme připravili pro jazykovou třídu 
6.A intenzivní týden s angličtinou. V pondělí žáci začali 
četbou knihy v originále, poslechem stejné audioknihy 
a plněním úkolů na porozumění textu. Třída se rozdělila 
do dvojic, každá měla část knihy a podle indicií žáci dávali 
příběh dohromady. V úterý třída přivítala prvního tajem-
ného hosta z ciziny. Ráno si pro něj připravili otázky, podle 
kterých došli k tomu, odkud tajemný cizinec pochází. Poté 
následovala zajímavá prezentace hosta o jeho rodné zemi 
s doplňujícími otázkami od žáků. Ve druhé části dne se 
hrály hry v angličtině. Středu jsme započali přípravou 
a konzumací anglické snídaně ve školní kuchyňce, kdy se 

žáci snažili všechny postupy, kuchyňské nástroje a potra-
viny pojmenovat anglicky. Následovalo zhlédnutí filmu 
v angličtině v kině Fialka s nezbytným popcornem. Ve 
čtvrtek přišel do výuky další záhadný cizinec, jehož identi-
tu žáci odhalili pomocí dotazů. I tato osoba si připravila 
poutavou prezentaci o své zemi. 7.A, naše první jazyková 
třída, si letos troufla na nacvičení Shakespearovy hry Ro-
meo a Julie v angličtině. 6.A byla první třída, která měla 
možnost nastudování hry vidět. Žáci po představení hru 
rozebrali. Pátek se nesl ve znamení testování. Protože část 
žáků odešla skládat Cambridge zkoušky, udělali jsme si 
i my Cambridge testování ve škole. Žáci si vyplnili testy 
a prošli ústní částí. Obdrželi ohodnocení, které je pro ně 
informací, jak by v reálné zkoušce obstáli. Děkuji p. uč. 
Janě Uríkové za pomoc s organizací akce.

Zuzana Pokorná
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LOGO KLUbU ZVíDAVýCH žáKŮ
Škola vyhlásila soutěž o logo pro Klub 
zvídavých žáků. Celkem se sešlo přes 
osmdesát návrhů! Byly vytvořeny dvě 
komise – žákovská a učitelská, které 
nakonec jako vítězný vybraly návrh žákyně 9. ročníku Ju-
lie Štěpánkové. Vítězce blahopřejeme a za všechny ostatní 
návrhy děkujeme.  Zuzana Pokorná

PŘIJímACí ŘíZeNí DO JAZyKOVÉ TŘíDy

I ve školním roce 2017/2018 otevírá naše škola třídu s in-
tenzivní výukou anglického jazyka. Letošní rok se přihlá-
silo k přijímacímu řízení 57 žáků z pátých tříd. Přijímací 
řízení bylo dvoukolové. V první části prošli žáci poslecho-
vým subtestem a subtestem čtení s porozuměním. Do dru-
hého kola postoupilo 37 žáků, kteří absolvovali ústní část. 
V ní podle obrázků tvořili příběh a dále porovnávali dva 
obrázky. Do jazykové třídy se dostalo 25 nejúspěšnějších 
žáků. Přejeme jim, ať se jim ve třídě daří.

Zuzana Pokorná

rUN AND HeLP aneb (D)ObĚHNI ŠKOLU 
3. ZŠ U ŘÍČANSKÉHO LESA ZVE ŽÁKY I RODIČE na 
sportovně – společenskou akci konanou dne 7. 6. 2017 
u školy: (D)oběhni školu aneb POĎME SI ZABĚHAT 
pořádanou ve spolupráci s KONTEM BARIÉRY a pro-
jektem RUN AND HELP. Akcí Run and Help neboli 
Běhání, které pomáhá, bychom rádi pomohli bývalému 
říčanskému žákovi Milanu Roubalovi. http://www.kon-
tobariery.cz/Komu-pomahame/Komu-muzete-pomoci/
Milan-R.aspx

škOlní kaTegORie
•	 8:30	–	9:30	8.	a	9.	ročník	 
 - chlapci poběží okruh 2x, dívky 1x
•	 9:30	–	10:30	7.	ročník	 
 - chlapci poběží okruh 2x, dívky 1x
•	 10:30	–	11:30	6.	ročník	 
 - chlapci poběží okruh 2x, dívky 1x

•	 13:00	–	14:00	1.,	2.	a	3.	oddělení	ŠD	 
 - smíšená kategorie, žáci běží okruh 1x
•	 14:00	–	15:00	4.,	5.,	6.	a	7	oddělení	ŠD	 
 - smíšená kategorie, žáci běží okruh 1x
•	 15:00	–	16:00	8.,	9.,	10.	oddělení	ŠD	+	ŠK	 
 – chlapci a dívky, běží okruh 1x

 kaTegORie „OPen“ (RODiČe)
•	 16:30	-	FIT	MÁMA:	maminky	(doprovod	dětí	do	3	let	
a kočárky povoleny) běží okruh 1x
•	 17:00	-	FIT	TÁTA	běží	okruh	2x
•	 17:30	-	FIT	RODINA	-	1	dospělý	+	min.	1	dítě	(2,	3,	4,	
5…) běží okruh 1x, do cíle dobíhají společně v držení za 
ruce

Dobrovolné startovné v minimální výši 10,- Kč ve pro-
spěch bývalého říčanského žáka Milana Roubala.
http://www.zs.ricany.cz/uvod/admin/prehled-
-clanku/329-d-obehni-skolu Zuzana Pokorná

ZáZrAKy PŘírODy ŘíČANSKA
25. dubna v KC Labuť proběhl již třetí ročník meziškolní 
soutěže Zázraky přírody Říčanska organizovanou naší 
školou. Tradičně se zúčastnily 1. ZŠ Na náměstí, 2. ZŠ 
Bezručova a 3. ZŠ u Říčanského lesa. Moderování se opět 
ujal pan starosta Vladimír Kořen. Soutěžící týmy z každé 
školy byly vydatně podporovány svými spolužáky. Ti drželi 
palce a fandili tak nadšeně a hlasitě, že jsme chvílemi mu-
seli být slyšet až ven. Všichni žáci říčanských škol se do-
zvěděli spoustu nového o zubrovi, říčanských kamenech, 
houbách, potoce Rokytka, Voděradských bučinách a On-
dřejovské hvězdárně. Poprvé v historii nastala remíza. 
Přes doplňující otázky se nepodařilo výsledek změnit. Vy-
hrály všechny tři týmy. Závěr byl ohlušující. Děti dlouho 
a dlouho vytleskávaly své spolužáky, ovace nebraly konce. 
Všem velice děkujeme za účast a podporu! Těšíme se na 
vás všechny opět za rok s novými zajímavostmi. 

Iveta Truhlářová
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Co dokáží děti z bezručovky? 
Atletický kemp 
24.- 26. 4. 2017  
– SC Nymburk
Po chmurném týdnu na 
nás vykoukly v pondělí 

24. 4. při odjezdu sluneční paprsky. 
A kam, že jsme to jeli? Na vůbec první 
ročník atletického kempu naší školy. 
Kemp měl posloužit jako příprava na 
Pohár rozhlasu, což je atletická sou-
těž, která byla plánována na květen. 
Až tam potom bylo možné zhodnotit, 
jak moc byl kemp úspěšný. Naším tré-
ninkovým prostředím se po tyto 3 dny 
stalo sportovní centrum Nymburk. 
a na co všechno došlo?
Hodně bohatý byl již první den. Po 
úvodním jídle, kterým byl oběd, ná-
sledoval první trénink. Hned přišla 
řada na zpevňovací cvičení, atletic-
kou abecedu, starty z bloků či běhání. 
Využít jsme museli pěkného počasí, 

běžecký štafetový pohár
V úterý 6. 4. se vybraní žáci z naší ško-
ly zúčastnili okresního kola štafetové-
ho poháru v Čelákovicích. 
Štafeta se běžela ve dvou kategoriích 
1. - 3. třídy a 4. - 5. třídy. 
Bylo vybráno 18 statečných jedinců, 
kteří reprezentovali naši školu. Každá 
kategorie běžela štafetu 8x 100m, kdy 
se měřil čas jednotlivých štafet. 
Po těchto bězích přišla na řadu štafe-
ta složená jak z mladších, tak starších 
žáků, která se běžela na 8x 200m. 
Žáci, kteří se poháru zúčastnili, po-
dali vynikající výkony a i přes mírně 
chladnější počasí se do běhání pustili 
s ohromným nasazením. 
Nakonec štafeta starších žáků získala 
ve své kategorii bronzovou medaili, což 
znamenalo obhajobu místa z loňska. 
V celkovém hodnocení, kdy se sčítaly 
časy jednotlivých štafet, jsme skončili 
na pátém místě, což je v konkurenci 
škol z Brandýsa nad Labem či Staré 
Boleslavi velmi kvalitní výsledek. 
Již se těšíme na příští ročník a chtěli 
bychom se posunout v celkovém hod-
nocení o nějaký ten stupínek výš. Všem 
zúčastněným žákům patří velký dík.

Jan Šindelář, David Beneš 

Školní kolo  
recitační soutěže
1. - 5. ročník 
Již po několik let se na počátku jara 
na naší škole pořádá školní přehlídka 
nejlepších recitátorů z jednotlivých 
tříd. Letošní klání proběhlo 5. dubna 
v tělocvičně školy, kde se sešli poslu-
chači z řad rodičů a prarodičů našich 
soutěžících, ale i jejich učitelé a spo-
lužáci. A že bylo co poslouchat! 
Pestrý výběr básníků i jejich titulů 
udělal soutěž velmi zajímavou. Děti se 
nebály vystoupit před početným obe-
censtvem a s velkou odvahou prezen-
tovaly velmi dlouhé a náročné texty. 
Porota neměla při vybírání vítězů vů-
bec lehkou úlohu. Někde se rozhodo-
valo ve velmi živé diskusi o umístění. 

které svádělo k tomu, abychom rov-
něž natáhli slackline nebo zacvičili 
acroyogu. A jelikož je potřeba po ná-
ročném tréninku také zregenerovat, 
ještě před večeří jsme si odskočili do 
vířivky a někteří dokonce i do sauny. 
Po večeři zbyl ještě čas na krátkou ex-
kurzi do posilovny, kde jsme se učili 
cvičit na posilovacích strojích.
V úterý mělo již pršet, my jsme mohli 
být rádi, že se to nevyplnilo. Tak jsme 
využili dopoledne k tréninku skoku 
dalekého a k „seběhání“ štafet na 4x60 
metrů, které nás při Poháru rozhlasu 
rovněž čekají. O názornou ukázku jsme 
měli postaráno v kalibru u nás nejvyš-
ším. Soustředění zde měla reprezentač-
ní štafeta na 4x100m. Odpoledne přišla 
řada na překážky a opět děti projevily 
zájem o slackline. Při tomto tréninku 
jsme mohli v akci pozorovat účastníka 
OH v Pekingu 2008 a halového mistra 
Evropy na 60 metrů překážek Petra 
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Přestože porota udělovala pouze tři 
první příčky, zvítězili vlastně všichni. 
Vždyť vystoupit veřejně před tolika lid-
mi a nebát se „prohrát“ s kamarády, 
v tom už je pořádný kus odvahy... 

6. – 9. ročník   
Dne 7. dubna 2017 se konala tradiční 
recitační soutěž žáků II. stupně. Žáci 
soutěžili ve dvou kategoriích, 6. – 7. 
roč. a 8. – 9. roč. Soutěže se účastnilo 
celkem 40 žáků.
Zazněly básně známých i méně zná-
mých autorů od klasiky po součas-
nost, např. básně Nezvala, Wolkera, 
Hrubína, Seiferta, Ortena, Puškina, 
Huga a dalších. Výkony žáků byly vel-
mi vyrovnané a porota měla s vyhod-
nocením těch nejlepších hodně práce. 

J. Šindelářová, J. Mandíková

Svobodu, který nám poté rovněž svolil 
ke skupinové fotografii.
S Nymburkem jsme se loučili ve středu 
za deště. Dopoledne jsme využili ještě 
k tréninku koule. Z mého pohledu to 
byly velice vydařené 3 dny, které jsem 
si užil já a doufám, že také děti, které si 
snad odnesly i nějaké ty zážitky. Již teď 
se těším na příští rok. David Beneš 

4141



ze života škol(ek)

Jarní akce ve 4. základní škole Nerudova
Ani v těchto jarních měsících naši 
žáci nezahálejí. Aktivně se zapojili do 
soutěží nejen v rámci školy, ale i do 
meziškolních akcí.
První soutěží bylo „III. Jarní oblast-
ní kolo v kuželkách“, které pořádala 
ZŠ Kostelec nad Černými lesy. Ze 
školního kola byla vybrána dvě 4 
členná družstva, která nás úspěšně 

reprezentovala 20. dubna. Obě dvě 
družstva se umístila na stupních vítě-
zů, jedno družstvo obsadilo 1. místo, 
druhé krásné 3. místo.
Hned na začátku května obhajovala 
v oblastním kole v dopravní soutěži 

družstva mladších a starších žáků 
„Putovní poháry“. Přes velké úsilí 
družstva mladších žáků se nepoda-
řilo obhájit 1. místo, ale můžeme 
blahopřát ke skvělému 2. místu. 
Družstvo starších obhájilo putovní 
pohár.
Naši nejmenší z přípravné třídy se 
zase připravují na V. ročník soutěže 
předškoláků v soutěži, kterou pořádá 
naše škola. Soutěží v oblasti EVVO 
- např. třídění odpadů, modelování 
potravy zvířátek, poznávání rostlin, 

chytání rybiček, poznávání zaměst-
nání rodičů…
Ještě před koncem školního roku 
změříme své síly v atletických disci-
plínách s kamarády z jiných škol.
Nezahálíme ani v jiných oblastech. 
Připravujeme se na zahájení plavec-
kého výcviku pro nejmenší, šermíř-
ské vystoupení, v neposlední řadě 
na závěrečné rozloučení se žáky 9. 
ročníku a přípravné třídy, které chys-
táme na konec června 2017 na „Ří-
čanském hradě“.

Vybíjená – okresní kolo

Po několikaleté přestávce jsme se roz-
hodli přihlásit naši školu na okresní 
kolo vybíjené. Nakonec jsme přihlásili 
3 družstva. Dvě chlapecká a jedno dív-
čí. Celé okresní kolo se mělo odehrát 
v Čelákovicích na antukových hřištích. 
Vlivem počasí bylo celé okresní kolo 
přesunuto do tělocvičen dvou škol. Po 
příjezdu bylo jasné, že se jedná o maso-

vou akci. V kategorii dívek bylo 6 druž-
stev a v kategorii chlapců se okresního 
kola zúčastnilo 10 družstev. Ve všech 
kategoriích se hrálo na dva poločasy 
(2x7 minut). Vše probíhalo velmi sviž-
ně. Po urputných bojích se družstvo 
dívek umístilo na 5. místě. U chlapců 
byla velká konkurence. Jedno družstvo 
se umístilo na 7. místě a druhé na 10. 
místě. Není důležité vyhrát, ale zúčast-
nit se. Jan Šindelář

Coca-cola cup
Rovnou ve druhém kole dostal šanci 
startovat náš dívčí tým v letošním roč-
níku Coca-cola cupu. Pro nás to byl 
tak trochu ročník zkušební. Cílem bylo 
především podívat se, jak na tom jsou 
soupeři, a nabrat zkušenosti do let ná-
sledujících. 
Nutno říci, že turnaji nepřispělo do-
slova aprílové počasí. Celý den byla 
velká zima a střídal se déšť se sluníč-
kem. Poslední zápas dokonce pokry-
la hřiště vrstva krup. My jsme navíc 
doma museli nechat pro nemoc naši 
nejlepší hráčku. Ale děvčata přes to 
všechno šla do zápasů velmi bojovně. 

Jako první na nás čekala ZŠ Čechtice, 
která snad měla být nejhratelnějším 
soupeřem. Opak se ukázal pravdou, 
jelikož většina týmu nastoupila vůbec 
poprvé k nějakému fotbalovému zápa-
su. Po prohře 1:6 došlo k pár změnám 
v rozestavení. Druhý poločas, který 
jsme s Čechticemi remizovali 1:1, 
nám ale ukázal naše možnosti. Po tý-
mové poradě se šlo na favorita turna-
je – Čáslav. Pro nás to sice znamenalo 
další prohru 1:6, ale výrazný posun 
v herním projevu. Teď bylo jenom 
potřeba udržet si ho do závěrečného 
zápasu s Krásnou Horou nad Vlta-
vou. Zde výbornou práci předváděla 

naše obranná řada v čele se skvělou 
kapitánkou Bárou Havlíčkovou. První 
poločas jsme sice 0:1 prohráli, ale měli 
jsme šance na srovnání a celý tým hrál 
velice bojovně. Nasazení se stupňova-
lo stejně jako zima, která na stadionu 
vládla. Hlad po gólu byl ale i tak veliký. 
Bohužel i díky zraněním, která nás ke 
konci utkání postihla a díky kterým 
jsme dohrávali v menším počtu hrá-
ček, bylo rozhodnuto. Holky inkaso-
valy ještě dvě branky a po prohře 0:3 
jely domů, a to se vztyčenou hlavou 
a s chutí zabojovat v následujícím roč-
níku.

David Beneš a Martin Mužík
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Poslední zvonění maturantů
V pátek 28. dubna se před gymnáziem 
objevila pozemní vojska a proti obsa-
zení budovy školy protestovali zástupci 
hnutí hippies.  Ale nemusíte mít obavy 
o bezpečnost našich studentů, to se 
jen letošní maturanti loučili se školou. 
A k tomu studentská recese patří. Po 
manévrech před školou uspořádali 
studenti v aule školy divadelní předsta-
vení, ve kterém předvedli veselé histor-
ky ze školních lavic a odebrali se pilně 

studovat učivo k maturitě. Držme jim 
palce, ať vše dobře dopadne. dd

Výborné umístění našich 
studentů v krajském kole 
SOČ!
Krajské kolo Středoškolské odborné 
činnosti se konalo ve čtvrtek 27. 4. 
v Kladně na SPŠS a OA. Naši školu 
reprezentovali 3 studenti ve třech 
oborech. Přes veškeré obavy a velkou 

nervozitu soutěžících jsme dopadli 
výborně. Z Kladna jsme přivezli dvě 
první a jedno druhé místo!
vítězství a postup do celostátní-
ho kola získali v oboru Ochrana 
a tvorba životního prostředí Jakub 
neuhöfer ze sexty a v oboru Teorie 
kultury, umění a umělecké tvorby 
oktavánka šárka Melicharová. 
Druhé místo v oboru zdravotnictví 
obhájila eva havlíčková ze septimy.
Všem soutěžícím děkujeme za vzornou 
reprezentaci školy a postupujícím stu-
dentům přejeme mnoho úspěchů v ce-
lostátním kole, které se bude konat 16. 
až 18. června na vyšší odborné škole 
ekonomické a zdravotnické a střed-
ní škole v boskovicích. dř

Další úspěchy našich 
studentů v soutěžích  
ve 2. pololetí
Velmi dobře nás reprezentovali žáci 
v krajských kolech olympiády z an-
glického jazyka, ve kterém získala 6. 
místo kvintánka natálie najdenová 
a v biologické olympiádě vybojova-
li 7. místo kvintán Ondřej Poncar 
a 8. místo Jakub neuhöfer ze sex-
ty. v krajském kole astronomické 
olympiády, kategorie E,F získali kvar-
táni Matěj koudelka 6. místo, Jiří 
eichner 8. místo a Jakub Melichar 9. 
místo; v kategorii G,H získala anežka 
lávičková z primy 3. místo a sekun-
dánka kristýna Palečková 9. místo. 
V okresním kole olympiády ze ze-
měpisu se umístili kvartáni Jiří Tla-
micha na 5. místě a sebastian Ma-
cura na 1. místě. V krajském kole 
pak sebastian získal 9. místo.
Výborného výsledku dosáhly v zem-
ském kole soutěže certamen la-
tinum studentky eva   gettingová 
z druhého ročníku, která se umístila 
v kategorii A na 7.-8. místě a septi-
mánka amálie Repiská v kategorii B 
získala 3. místo. V celostátním kole 
pak amálka vybojovala 8. místo.
 V okresním kole biologické olympi-
ády, kategorie C obsadily kvartánky 
Marie šebková 1. místo a kateřina 
Podlucká 2. místo a na 4. místě se 
umístila barbora herdová z tercie. 
V kategorii D získal Jakub sůsa ze 
sekundy 1. místo.
Velmi dobře nás reprezentovali stu-
denti druhého ročníku v okresním 
kole ekonomické olympiády, ve kte-
rém obsadili Eva gettingová 1. mís-
to, David Přichystal 2. místo, Moni-
ka churá 3. místo, adéla gazdová 
4. místo a Petr švadlenka 5. místo. 
V okresním kole fyzikální olympiá-
dy, kategorie Z8 se terciánka štěpán-
ka slámová umístila na 4. místě. Ja-
kub Melichar z kvarty si v kategorii E 
vybojoval 3. místo. 
Blahopřejeme a děkujeme za příklad-
nou reprezentaci školy! 

 dř
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Aspirin a cukr jako 
nejrychlejší pomoc
„Nejlepší, co můžete udělat, když vi-
díte na osobě první známky infarktu 
či mrtvice, je dát jí aspirin na zředění 
krve a lžičku nerafinovaného cukru 
pod jazyk. Poté ihned do nemocnice,“ 
prozradil mladý, avšak velmi vzdělaný 
přednášející z katedry fyziologie Pří-
rodovědecké fakulty UK, kterou jsme 
my, studenti biologického semináře, 
měli možnost na konci dubna navštívit. 
Celodenní exkurze do světa fyziologie 
živočichů a člověka se skládala nejen 
z  přednášky o kardiovaskulárním sys-
tému, kde nám byla podrobně a pou-
tavě vysvětlena jeho funkce, včetně 
sodnodraselných pump a převodního 
systému vzruchu, ale i z praktického 
cvičení s galvanometrem, tedy s EKG. 
Mohli jsme si na vlastní kůži vyzkoušet, 
jak se hodnoty krevního tlaku, tepové 

frekvence a EKG mění se vzrůstající 
fyzickou aktivitou nebo v extrémních 
podmínkách – v chladu. Seznámení 
s vědeckým výzkumem bylo pro nás 
studenty poučením nejen o funkci na-
šeho těla, ale pro některé z nás se stalo 
dokonce motivací k budoucímu studiu. 
Děkujeme Daniele horníkové za 
umož nění fyziologických praktik 
a zpro st řed kování zajímavé přednáš-
ky na katedře fyziologie Přírodově-
decké fakulty v Praze a těšíme se na 
další zajímavou badatelskou činnost!

Karolína Vojtěchovská, septima

masarykovo klasické 
gymnázium Říčany
Naši studenti Jan 
Doležil (sekunda), 

Adam Hendrych (sekunda), Jakub 
Šinták (tercie A) pod vedením pana 
učitele Jana Staňka se zúčastnili robo-
soutěže pod záštitou ČvuT v Praze 
dne 28. 4. 2017. Robosoutěž byla 
určena pro tříčlenné týmy z 2. stupně 
základních škol a odpovídajících tříd 
víceletých gymnázií z České repub-
liky. Celkem se zúčastnilo 64 týmů. 

Úkolem každého týmu bylo sestavit 
robota ze stavebnice LEGO® MIND-
STORMS® tak, aby splnil zadanou 
soutěžní úlohu, a to co možná nejlépe. 
náš tým „vrakoslav“ se umístil na 
překrásném 3. místě z celé České 
republiky. gratulujeme!!!
https://www.youtube.com/
watch?v=DQZ1gp2ZCjY

Helena Mrůzková,  
ředitelka MKG Říčany

Ve stínu španělského slunce
V týdnu od 21. do 30. 4. se skupina 
šťastlivců z našeho gymnázia vydala na 
výlet do Španělska. Už při balení kufru 
jsem se viděla někde na pláži s brýlemi 
na nose, kamarády vedle na lehátku 
a chutí moře v ústech. Předpověď po-
časí také hlásila slušnou změnu oproti 
českým deseti stupňům, takže se mi ani 
nedělalo mdlo z té dlouhatánské cesty, 
která nás čekala, věděli jsme totiž, že na 
konci nás čeká zasloužená odměna.
Prvním šokem hned po příjezdu do 
turisty prolezlého městečka Lloret de 
Mar bylo, že náš hotel vypadal skvěle. 
Málem jsem ještě před vchodem zaho-
dila všechny kufry a nadšeně se rozběh-
la dovnitř. Zvenku jej zdobily krásné tři 
hvězdičky a vnitřek tomu také odpoví-
dal (stejně tak jídlo), možná jen pokoje 
byly trošičku malinké a hotelová wifi 
po prvních pěti minutách už nepatrně 
přetížená. Ale vzhledem k tomu, že 
jsme celé dny trávili na výletech nebo ve 
španělské škole, to bylo celkem jedno.
Navštívili jsme spoustu roztomilých 
městeček, obchodů i restaurací, zjis-
tili, jak se vyrábí olivový olej, pronikli 
do tajů pěstování té nejlepší rýže a dva 
dny strávili v Barceloně (zájemci na-
vštívili dokonce i fotbalový stadion 
FC Barcelony Camp Nou a okruh F1 
v Montmeló).
Závěrem bych ještě ráda poděkovala 
všem, kteří se nějakým způsobem po-
díleli na organizaci zájezdu (velké díky 
patří hlavně profesorskému dozoru za 
to, že nás nenechal „omylem“ ztracené 
někde v postranní barcelonské uličce) 
a také všem ostatním účastníkům zá-
jezdu za skvělou společnost. Už se tě-
ším na příště! Takže adiós a na viděnou 
ve Španělsku! Laura Píryová, kvinta

Výuka španělštiny…
Někdo by možná řekl, že ho škola neba-
ví. No, to si pište! Já bych to řekl taky. 
Ovšem měl bych tím na mysli trávení 
jarního, svěžího času uprostřed za-
tuchlé třídy nějakým rýsováním grafů. 
Pokud je ovšem otázka mířena na výu-
ku, již jsme absolvovali v katalánském 
Lloretu během školního výletu – to už 
bych měl jiné názory! Třída byla sice 
poněkud menší, nicméně pěkná a díky 
paní vyučující též funkční. Během tří 
dnů jsme tak měli příležitost si obohatit 

slovní zásobu, popovídat si o zvycích 
a mimo spoustu jiného jsme se naučili 
připravovat Tortillu de Patatas. Lhal 
bych, kdybych tvrdil, že mi byla výuka 
příjemnější než procházka po Lloretu 

či poznávání kultury například v blízké 
Gironě, ale určitě nás všechny oboha-
tila a hlavně bavila. Myslím si, že by-
chom se klidně učili i čtvrtý den.

Jakub Melichar, kvarta
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ZUŠ Říčany opět úspěšná v celostátních 
soutěžích!

V letošním roce probíhaly soutěže MŠMT v oborech hra 
na smyčcové nástroje, hra na klavír, kytaru, hra decho-
vých, hra jazzových a ostatních orchestrů a soutěžní pře-
hlídka výtvarného oboru. 
S velkým potěšením mohu konstatovat, že naši žáci a pe-
dagogové opět dosáhli na krásné ceny, a to i v těch nejvyš-
ších soutěžích.

Krajské kolo soutěže mŠmT v oboru 
jazzových orchestrů a souborů
26. dubna se sjeli všichni jazzoví fanoušci do Po-
děbrad, kde probíhala krajská soutěž MŠMT v oboru 
jazzových orchestrů. Naši školu reprezentoval soubor 
saX&RhyThM JuniOR pod vedením Tomáše Rem-
ka. Soubor hrál skvěle a mrzí nás, že první cena utekla jen 
o fousek.  Přesto soubor získal krásnou 2. cenu. Děkuji 
všem členům souboru i Tomáši Remkovi za bezvadnou 
reprezentaci školy. Gratulujeme!

Ústřední kolo soutěže mŠmT ve hře na 
smyčcové nástroje
Na celostátním kole soutěže smyčcových nástrojů v ZUŠ 
Liberec podaly krásné výkony dvě naše skvělé houslistky – 

kateřina stocková, která získala 2. cenu, a adélka hob-
zíková, která získala 3. cenu. Obě houslistky jsou ze třída 
paní uč. hany kutmanové. Do úspěšného týmu patří ještě 
korepetitorka Markéta sinkulová. Gratulujeme!

Ústřední kolo soutěže mŠmT ve hře 
dechových orchestrů
Jako jediný orchestr ze Středočeského kraje postoupil do 
této náročné soutěže dechovek z celé ČR dechový orches-

Na fotce je paní učitelka H.Šebestíková s alžbětou rybákovou, 
Natálií Pejšovou a Markem Skoumalem.

tr z říčanské ZUŠky. Naše ,,Říčanská dvanáctka“ pod 
taktovkou Jiřího Odcházela předvedla svůj repertoár 
26. 5. v ZUŠ Letovice v ústředním kole soutěže před vel-
mi náročnou porotou. Kdo se trochu orientuje v decho-
vých hudbách, bude určitě znát jméno Jan Slabáka, který 
byl předsedou poroty. Výsledky se dozvíte v příštím čísle 
Kurýru.

45.ročník mezinárodní dětské výtvarné 
výstavy Lidice 2017
V letošním roce se sice výtvarný obor nezúčastnil výtvarné 
soutěžní přehlídky MŠMT, ale práce našich dětí reprezen-
tovaly naši školu na jiných přehlídkách a soutěžích.
Za velký úspěch výtvarného oddělení považujeme Medaili 
za kolekci grafiky žáků na mezinárodní výtvarné soutěži 
Lidice 2017. Medaili získali žáci Anna Benešová, Natá-
lie Pejšová, Bára Pospíšilová, Alžběta Rybáková, Michal 
Tměj a Adam Tůma. Čestné uznání získal Marek Skoumal 
a Tadeáš Kočí. Všichni žáci jsou z výtvarné třídy paní uč. 
Hany Šebestíkové.
Je to opravdu velký úspěch, porota vybírala z 5 932 prací 
z 386 organizací z ČR. Celkový počet prací i se zahraniční 
účastí byl 25 650 prací z 83 zemí!!
Paní učitelka Hana Šebestíková získala ještě diplom na 
mezinárodní soutěži v Makedonii. Gratulujeme!

Děkuji všem pedagogům za reprezentaci naší školy a měs-
ta Říčany. Znovu jsme potvrdili, že na ZUŠ Říčany umíme 
objevit dětské talenty a že s nimi naši pedagogové umí pra-
covat a umí dětský talent dál rozvíjet. Iveta Sinkulová 
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Pistoia – evropské město kultury 2017  
s českou účastí
ZUŠ Říčany se účastnila v rámci projektu Pistoia – Evrop-
ské město kultury 2017 velkého mezinárodního setkání 
mladých muzikantů tří evropských zemí ,,TRE NAZIO-
NI…UNA MUSICA“. 
Projektu se účastnil Orchestr MaBerliner z Itálie, orchestr 
,,Grenzenloss“ ze Zittau ze SRN a Komorní orchestr ZUŠ 
Říčany z ČR.
Práce na projektu začaly v dubnu 2016, kdy se všechny 
zúčastněné strany sešly na společné schůzce v Zittau a do-
mluvilo se vše potřebné – termín, repertoár, doprava, uby-
tování atd. Nebylo toho málo. Pak nastal rok intenzivních 
příprav a korespondence. Výsledkem snahy organizač-
ních pracovníků bylo nádherné setkání mladých muzikan-
tů a skvělá muzika v překrásném kraji Toskánska.
Více než 100 mladých hudebníků se sešlo od 17. do 
23.4.2017 v italské Pistoi na dvou skvělých koncertech. 
Předcházely tomu samozřejmě intenzivní zkoušky jak 
v jednotlivých zemích, tak i společně v Itálii. Italští orga-

A ještě posledních pár novinek  
z říčanské zušky…
absOlvenTské kOnceRTy
Školní rok 2016/17 je velmi bohatý na výborné absolventy, 
kteří si pro svá absolventská vystoupení připravili skutečně 
mistrovské kousky. Proto v letošním roce pořádáme celkem 
tři absolventské koncerty, na které vás srdečně zveme.
19. 6. 2017  – kulturní centrum labuť  v 17.30
Koncert absolventů hudebního a tanečního oboru
20. 6. 2017 – kostel sv. Petra a Pavla v 17.30
Orchestrální koncert. Sólisté Kateřina Končická, Andrea 
Moučková a Jáchym Svoboda
21. 6.2017 – kaple Olivovna v 17.30
Absolventský koncert klarinetové a pěvecké třídy. Sólisté 
Anna Kloužková. Matěj Kotrba a Nikola Novotná
Prostory staré radnice 
Výstava prací žáků výtvarného oboru

nOvé ObORy
V příštím roce nově otvíráme v tanečním oboru nové ta-
neční zaměření klasický balet, pro děti od 5 let. 
Další nový obor, který bychom rádi otevřeli je výuka lite-
rárně-dramatického oboru (LDO - přednes a herectví).
Obory otevřeme při dostatečném počtu zájemců. V přípa-
dě LDO budeme informovat o termínu talentové zkoušky.

navýšení kaPaciTy a OTevŘení PObOČky 
v MnichOvicích
V současné době jsme podali žádost na MŠMT na navýše-
ní kapacity. Pokud nám MŠMT vyhoví, otevřeme od září 
pobočku v ZŠ Mnichovice a rozšíříme pobočku ve Stran-
čicích. Navýšení kapacity se příjemně dotkne i říčanské 
umělecké školy. Důvody pro navýšení kapacity v našem 
regionu jsou nanejvýše zřejmé, uvidíme, zda ministerstvo 
naší žádosti vyhoví.

nizátoři si samozřejmě uvědomovali, že zkoušky jsou pro 
děti velmi náročné, a proto pro nás připravili nezapome-
nutelný týden plný výletů a překvapení. Nelze slovy po-
psat, jak to byl skvělý týden!
Děkuji všem pedagogům ze ZUŠ za pomoc s organizací 
a za uměleckou přípravu dětí. Speciální poděkování pa-
tří Jitce adamusové, Josefu brázdovi, haně Javorské 
a Jiřímu Odcházelovi. Další poděkování patří dětem za 
skvělou reprezentaci naší školy a města a jejich rodičům 
za pozitivní přístup k organizaci celé akce. Nesmíme za-
pomenout poděkovat městu Říčany za finanční podporu 
celé akce. A ještě jedno poděkování posíláme do Zittau 
panu řediteli Svenu Rösselovi, jsme rádi, že můžeme a bu-
deme spolupracovat i nadále.
A to největší poděkování patří Rose Loreně, prezidentce 
,,Associazione Musicale "MaBerliner" Onlus“. Grazie! 
Těšíme se na setkání v příštím roce v České republice, 
v Říčanech.
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Válka a revoluce v Říčanech / 5
Vzpomínky Oldřicha Schreibera
válka skončila, jako kluk jsem měl 
velikou radost, že jsme zase všichni 
pohromadě. nebezpečí, do kterého 
jsem se dostal, už bylo za mnou, ale 
vzal jsem si z toho ponaučení, že děti 
je potřeba hlídat a vše jim vysvětlo-
vat.
Za války i po válce jsem často slý-
chával: Nikomu nic neříkej, mlč. 
S maminkou jsme chodili do Mlýn-
ské ulice k Janu Šafrovi, který byl in-
kasistou elektrických podniků města 
Říčan. Ukrýval se zde Viktor Stein, 
občan židovského původu z Mnicho-
vic. Jeho i pana Šafru zatkli a odvezli 
do koncentráku. Už od raného věku 
jsem věděl, že se v každé době najdou 
kolaboranti a donašeči.

Vděčnost
Všem, kteří bojovali za poražení fa-
šismu, musíme být vděčni. Znovu 
chci připomenout a vyslovit velký 
dík velitelům květnové revoluce 1945 
v našem městě – Janu Rýdlovi, Vin-
cenci Zemanovi, Jaroslavu Svobodo-
vi a všem dalším, které jsem jménem 
neznal, ale vídal je. Za jejich prozíra-
vost. Dokázali se domluvit s velitelem 
Wehrmachtu ve škole na náměstí, že 
naši proti nim nezaútočí a oni sami 
nebudou útočit. Když některému 
z německých aut, které plné vojá-
ků jely v koloně přes Říčany, došel 
benzín, posádka přesedala do jiného 
vozidla a často zahazovala zbraně. 
Takto se pušky dostávaly k revoluci-
onářům. Byla tady prý skupina, kte-
rá chtěla školu odzbrojit. Pokud by 
k tomu došlo, vznikly by ztráty na 
obou stranách a možná by bylo roz-
bité i město.

Vlak do mathausenu a zpět
Psal jsem o vlaku s vězni koncentrač-
ního tábora na nádraží v Říčanech. 
Můj bratr, který se zabý-

vá historií holocaustu, našel v ar-
chivech, že tento vlak byl vypraven 
z polské Osvětimi a jel do Rakouska 
do Mathausenu, protože se přiblížila 
sovětská vojska. Tam ho ale nepřijali 
a při zpáteční cestě zastavil v Říča-
nech. V někdejším koncentračním 
táboře, vysoko v horách, jsem se byl 
podívat. Vězni tam museli nosit těžké 
kameny z lomu po schodech a mnozí 
to nevydrželi. Těžko by vyhladovělí 
lidé, které převáželi, vystoupali… Při 
zmíněné zpáteční cestě vyhazovali 

dozorci z vlaku mrtvé. Ve Veselí nad 
Lužnicí to bylo asi padesát lidí, ve 
Strančicích patnáct a v Říčanech dvě 
ženy. Podle vězeňských čísel, která 
bylo možné dohledat, to snad byly 
Francouzky. Shodou okolností letos 
na jaře média zveřejnila fotografie 
malé holčičky z tohoto transportu. 
Pracovník muzea v Sokolově se vydal 
za jejím příběhem i do Francie…

Po válce
Netrvalo to dlouho a v roce 1948 
jsme přešli z jedné nesvobody do dru-
hé. S ostatními učedníky (učil jsem 
se v té době u firmy Křižík) jsme byli 
odvedeni na Václavské náměstí. Kle-
ment Gottwald vystoupil s projevem, 
že se vrátil z Hradu a pan prezident 
Edvard Beneš přijal demisi. Nacpané 
náměstí hřmělo „Ať žije KSČ!“ Měl 
jsem divné pocity. Davová psychóza 
národa usnadnila „diktaturu proleta-
riátu“. Synové sedláků, živnostníků 

a dalších nepohodlných občanů 
byli odváděni na vojnu 

k Pomocným technic-
kým praporům. Byl 
u nich i můj bratr. 
Inteligence se ocitla 

v továrnách a výrobě, 
uvěznění odpůrci režimu 
byli posíláni do urano-

vých pracovních tá-
borů. Moje generace 
zažívala další těžké 

a dlouhé období.
Redakční spolupráce:  

Renata Skalošová

Data a události:
osmiměsíční boje za osvobození 
Československa (od září 1944 do 
května 1945) si vyžádaly obrovské 
oběti. Historicko-statistické studie 
uvádějí, že sovětské trvalé ztráty 
(mrtví, nezvěstní, zajatí aj.) na na-
šem území činily 139 918 osob. 
Bojové ztráty americké armády jsou 
vyčísleny na 1230 osob. za Česko-
slovensko bojovali – a umírali zde 
– také Poláci a rumuni. Poslední 
výstřel na našem území padl 11. 
května 1945 u Slivice na Příbram-
sku. U velkého obelisku se jmény 
padlých se každoročně připomíná 
osvobození a konec války.

„Soška“ – slitina kovů 
z trosek německého letadla.  

o. Schreiber se o ní  
zmiňoval ve druhé části svého 
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Vladimír Čech: Ozvěny starých časů
Hospodářství
Měli jsme, co si pamatuji, zhruba deset hektarů pol-
ností a hospodařilo se v plné síle. chovali jsme tři koně, 
deset krav, kozy asi čtyři, husy, kachny, krůty, třicet 
čtyřicet slepic… než přišly změny po únoru 1948, byli 
u nás vždycky i kočí ke koním a služka, která pomáhala 
ve chlévě a v domácnosti. naše pole se nacházela hlav-
ně u kolovrat, říkalo se tam v Řešetě (jde o území mezi 
dnešní lipanskou a kolovratskou ulicí, dnes přeťaté 
dálniční přípojkou). Měli jsme tam také švestkovou 
alej, ale hlavně se v těch místech pěstovalo obilí. Je 
tam velice úrodná půda. sklizeň pšenice byla dvakrát 
tak větší než jinde – za Marvánkem, anebo za mostem 
5. května, kde už dnes stojí domy. i tam nám pole patři-
la, stejně jako za fotbalovým hřištěm.
Naše rodina jednu dobu pěstovala ve velkém zelí a v tom 
jsme neměli konkurenci. Se zelím a s kapustou jsme jez-
dili po Říčanech a po okolních vesnicích. Náklad se při-
pravil na sobotu, anebo někdy na neděli, prodávali jsme 
s bratrem Miloslavem. Koně táhli vysoký vůz, který měl 
postranice, celý se naplnil hlávkami a zákazníkům jsme je 
pak vážili na decimálce. Někdo vzal dva pytle a jiný jenom 
půl, bylo to levné, ale i tak se jednalo o významný příspě-
vek do domácího rozpočtu. Zelí jsme prodávali nejméně 
deset let.
Na náš velký dvůr se stahovali kluci z Husovky (dneš-
ní ulice 17. listopadu byla dřív Husova, jednu dobu 
Gottwaldova). Vlevo vpravo bydleli: Sládeček, Miler, 
Vítek, Barták, Kubín, Čermákovi kluci, Láďa Hůlků, 
který pak hrál na klarinet v Národním divadle a sjezdil 
celý svět… I kluky ze třídy to k nám táhlo, poněvadž 
jsme měli zvířata. Ve stodole jsme skákali do slámy, na 
půdě do sena, dělali jsme kotrmelce na oji od vozu. To 
bylo vyžití! S kamarádem Tomášem Hoftou jsme vy-
mysleli plán. „Heleď, my tady máme koně, já to doma 
projednám, budeme vozit děti. Je to hodnej, starší kůň. 
No a přivedeme ještě kozu nebo jiné zvíře…“ Rozhlási-
li jsme, že u Čechů bude cirkus. Udělali jsme lavičky, 
jenom z prken a špalků, přišlo deset nebo patnáct dětí 
s maminkou. Kdo chtěl, povozil se na koni, pohladil si 
ovečku. Byly to děti z rodin, kde neměli hospodářství, 
ze zvířat byly nadšené. Vybírali jsme malé vstupné a vy-
dělali jsme si dohromady třeba tři koruny nebo i pětiko-
runu. Jednou jsme s dvojčaty Jirkou a Mirkem Černíko-
vými (byli o rok mladší než já) zkoušeli tajně jízdu na 
praseti. Spadl jsem a dost si odřel nohu. Bál jsem se jít 
domů a rodiče Černíkovi mě ošetřili. Bylo to zrovna den 
předtím, než měl proběhnout náš cirkus. Ale na nic se 
nepřišlo a cirkus se konal.
Rodiče nás tři syny vedli k pořádku. I v hospodářství – 
chlév se každý rok dezinfikoval a co dva roky se bílilo. 
Myslím, že tatínek s maminkou byli mezi lidmi vážení 
a oblíbení. Od jara do podzimu se hodně pracovalo 
a když bylo v zimě volněji, přišly sousedky za mamin-

kou na kafíčko. Upekla buchty, jindy karásky (pletené 
sladké pečivo s mákem), cihly (velké plněné buchty) 
nebo vdolky. Z maminky sálala pohoda. Na kraji ulice 
Olšany, hned za Širokou, bydlely dvě svobodné setry 
– Boženka a Pavlínka Železné. Chovaly kozu, hnědé 
plemeno, a měly siamskou kočku. Když šly na trávu, 
kráčely všechny čtyři: koza, kočka a dvě sestry. Pavlín-
ka zemřela a Boženka hledala někoho, kdo by se posta-
ral o jejich „zlatou kozičku“, jak říkala. Našla si moji 
maminku a ta zvíře vzala k nám. Ale koze se stýskalo, 
mečela, nelíbilo se jí být zavřená mezi ostatními zvířaty. 
Stalo se, že zůstala otevřená vrata od dvora – a hnědá 
koza i ty naše bílé utekly. Dostaly se ale jen na nejbliž-
ší křižovatku. Zahnuly k domu U Sojků (dnes je v něm 
hračkářství), odkud ucítily laskominy. Kdysi tam býva-
lo zelinářství a před obchodem v bedničkách našly kozy 
šťavnatou pastvu. Hnědce už se nestýskalo, držela se ve 
stádečku. Byl to průšvih a maminka to musela urovná-
vat finančně. Utekly ještě několikrát, než jsme začali 
důsledně zavírat vrata.
Pokračování příště. 

Redakční spolupráce:  
Renata Skalošová

autor vzpomínek (vpravo) ve slavnostním průvodu městem, 
konec čtyřicátých let. Koně do průvodu zapůjčila rodina 
Šatopletova, která bydlela za železniční tratí v místech dnešní 
Uhelné ulice.
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   Na výlet s Geofunem 
Geofun je bezplatná výletní geolokační aplikace pro telefo-
ny a tablety, která Vás zábavnou a soutěžní formou provede 
zajímavými místy.  Hra vychází z populárního geocachin-
gu, obohaceného o zábavnou a poznávací nadstavbu. Prů-
vodcem je vždy někdo, kdo dané místo výborně zná! Trasu 
i úkoly, které se cestou plní, nebudete dopředu znát. Akti-
vují se až na startu a během výletu. Návštěvou a úspěšným 
absolvováním hry můžete postupovat v žebříčku hráčů Ge-
ofunu. Jednotlivé hry ale můžete využít také jen jako netra-
diční formu průvodcování a poznávání navštívených míst.  
Po celé České republice již existuje více jak 150 míst s tzv. 
Geosrandami. Od května k nim přibyla nová v našem re-

gionu.  Vznikla u příležitosti oslav 200. 
výročí narození významného průmysl-
níka 19. století, Františka Ringhoffera. 
Hra nese název Krajinou barona Ringhoffera a zavede Vás 
do tzv. Spojeného dominia Ringhofferů na Velkopopovic-
ku a Kamenicku. Absolvovat ji můžete pěšky ve zkrácené 
variantě (14 km), nebo na kole (33 km).  
Mobilní aplikace Geofun získala řadu prestižních ocenění.  
Je určena pro všechny věkové kategorie, pro rodiny i pro 
školní výlety. Aplikaci si lze zdarma stáhnout na www.geo-
fun.cz či prostřednictvím tohoto QR kódu.  Vybranou trasu 
(hru) absolvujete již off-line. Ladův kraj

Střípky  
z mASky
 V květnu proběhlo jednání Správ-
ní rady MAS. Byly nastaveny pracovní 
smlouvy pro zaměstnance MAS. kan-

celář Mas je nyní otevřena od pondělí do čtvrtka od 8 do 
16 hodin. Konzultace k projektovým záměrům poskytujeme 
po předchozí domluvě. kontakty na jednotlivé pracovníky 
Mas naleznete na http://mas.ricansko.eu/kontakty/
 Nejvyšší orgán MAS (Plénum) převolil elektronickým 
hlasováním Výběrovou/hodnotící komisi, Programový 
a Monitorovací výbor.  Seznam členů povinných orgánů 
MAS najdete na našich www stránkách.

 Preferenční kritéria a bodová škála pro hodnocení 
projektů se připravuje ke schválení Programovým vý-
borem MAS, jehož jednání je naplánováno na začátek 
června. 
 Podklady k připravovaným výzvám budou po schválení 
ze strany Řídícího orgánu Ministerstva pro místní rozvoj 
zveřejněny v nejbližších dnech na www MAS.
 Školy a školská zařízení mají poslední možnost podat 
žádost na Podporu škol formou projektů zjednodušeného 
vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ a to do 30. 6. 2017. 
V letošním roce byly nejčastěji podány žádosti na tande-
movou výuku, další vzdělávání pedagogických pracov-
níků a školní asistenty. Na základě návrhů bude ŘO OP 
VVV připravovat další vlnu šablon v roce 2018, pravděpo-
dobně také pro základní umělecké školy. 

VýLeT DO KUDOWy ZDrOJe s paní Susovou – 13. června 2017  
Pojede pouze jeden autobus.
odjezd z náměstí (MESTEK, dm drogerie) je v 06.00 hodin ráno (další zastávka-U kina, Na zastávce a rychta. Je možné 
nastoupit i v Mukařově a v případě většího počtu zájemců kdekoliv po trase. Vystupovat se bude na nástupních stanicích 
- zastávkách. Příjezd okolo 17 hodiny.
závazně přihlásit a zároveň zaplatit je možné v TUrISTICKÉM INForMaČNíM CENTrU, Masarykovo nám. 83, Říčany 
(stará radnice). reservace nejsou možné. Tel. 323 602 639, 724 514 824, e-mail: susovamilada@seznam.cz.  
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Festival řemesel 
a slavnosti bylinek 
mezi kapkami deště
Letošnímu ročníku skutečně počasí nepřálo. Proto ne-
smírně oceňujeme obětavost všech zúčastněných. Děti 
z mateřských škol U Slunečních hodin, Srdíčko, Zahrád-
ka, z první a druhé základní školy s velkým nasazením 
předvedly svá vystoupení. Díky trpělivosti rodičů si malí 
umělci mohli užít i veselý program divadélka Kůzle. Za 
neustávajícího deště vyhlásila Markéta Hubínková, ve-
doucí Centra primárních programů z Cesty integrace 
o.p.s vítěze výtvarné soutěže Silnice není hřiště. Udělovaly 
se také nové certifikáty držitelům regionální značky „Zá-
praží“ originální produkt. Předaly je ředitelka MAS Ří-
čansko o.p.s. paní Pavlína Šantorová Filková spolu s paní 
Michaelou  Hupcejovou  Vytrvalý déšť vytrpěli i všichni 
řemeslníci ve stáncích. Náladu jim mohlo snad zlepšit jen 
muzicírování Venkovské dudácké kapely Bedrník, které 
uzavřelo program uplakaného dopoledne.  jb
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radioamatéři našeho města
VOLá OK 1 KAreL, rUDOLF, IVAN
rADIOKLUb OK1 KrI -  ŘíČANy – část třetí
Radioklub Říčany je sportovní oddíl, 
který není v našem městě příliš znám.  
Představili jsme ho minule. 
To, že máme svůj jazyk i poštu, znělo 
možná divně. Ale opravdu. Meziná-
rodním systémem zkratek a kódů, 
jež označujeme jako Q kódy, se do-
rozumíme všude po celé zeměkouli. 
Doplňkovým jazykem je angličtina. 
K velmi zvláštní utajené poště se do-
staneme trošku později. 
Když se řekne morseovka, skoro kaž-
dému naskočí pomůcky jako akát, 
blýskavice, cílovníci. V táborových 
hrách jsme takto rozluštili mnohé 
vzkazy a pokyny. Radioamatéři se vy-
dali trošku jinou cestou, aby si rozu-
měli. Bzučáky na baterii a telegrafní 
klíče byly našimi prvními kamarády, 
pominu-li vlastní konstrukce krysta-
lek (primitivní radiopřijímač), sklá-
dající se jen z jedné diody, sluchátek 
a antény, což byl kus drátu někde 

v místnosti. To, že byla slyšet jen nej-
silnější stanice, nám příliš nevadilo. 
Kouzlem bylo to, že krystalka nepo-
třebovala žádný elektrický zdroj. Do 
naší školy tehdy přišel pán a řekl, že je 
z radioklubu. Byl jím pan Josef Klika 
OK1 FBK. Vedl radistický kroužek. 
Přihlásilo se nás asi 10. Výuka probí-
hala jednou týdně. Psal se rok 1974.
Takhle nějak jsme zjistili, co je 
morseovka doopravdy. To, že „ra-
dioamatérština“ je náročný sport, 
to jsme v té době ještě nevěděli. Po 
krátkém čase jsme začali trénovat 
i Radiový Orientační Běh (ROB). 
Mnozí třeba znají označení „Hon na 
lišku“. Laicky řečeno - přijímačem 
se vyhledává vysílač se sluchátky na 
uších. Ovšem třeba za války takhle 
Němci hledali kódované vysílání 
partyzánů. Není rozdíl, jestli hledáte 
v lese v okruhu sta metrů, nebo na 
území o rozloze Evropy. Vždy lze na-

jít přesně bod, na kterém je umístěn 
krátkovlnný vysílač. 
Dnes zapomenutý sport, který má 
i své ME i MS, je strašně zajímavý 
i na fotbalovém hřišti při oslavách 
dětských dnů. K tomu, být nejlepší, 
nestačí jen umět rychle běhat, ale 
i poslouchat ve sluchátkách značky 
a přemýšlet. I v našem radioklubu 
jsme bývali mistři republiky v 80. le-
tech.
Koutkem oka jsme při výcviku po-
šilhávali za tlustou deku, která kryla 
vstup do místnosti, kde morseovka 
zněla trošku jinak. Byla tam spousta 
pro nás neznámých bedýnek s mno-
ha knoflíky a vypínači. A strašná 
spousta kabelů. To byla zatím naše 
13. komnata. Otevřeme ji příště.
V době vzniku tohoto povídání odešel 
do radioamatérského nebe náš nej-
starší a zakládající člen - velký kama-
rád, pan Libor Marhoul. Jeho značka 
OK1WS  umlkla.
Prosím všechny přátele o tichou vzpo-
mínku. Děkujeme za vše, Borku!!

Za radioklub Říčany,  
Jiří Gažda, OK 9 GJA, předseda

místní 
skupina České 
křesťanské 
akademie 
Říčany

 Vás zve na přednášku  
s diskusí:

Jak rozumět některým 
‚temným‘ místům  

v Bibli?
Naším hostem bude pan

Ladislav Heryán
vysokoškolský pedagog, biblista, 

salesiánský kněz  
a ‚pastor undergroundu‘

akce se bude konat 
v pátek 16. června  

od 19 hodin
v hlavní budově 1. zŠ Masarykovo 
náměstí 71, Říčany naproti kostelu

Vstupné dobrovolné

V květnu oslavila své významné životní jubileum 
říčanská rodačka paní 

Miloslava Pangrácová
Celý život pracovala ve školství a věnovala se 
dětem s plným nasazením. Po roce 1989 se stala 
v Říčanech zastupitelkou a také založila úspěšnou 
rodinnou školu a obchodní akademii. Je náčelnicí 
Sokolské župy Barákovy a působí jako katechetka 
v říčanské farnosti. Blahopřejeme a přejeme jí hodně 
zdraví, pohody, energie a elánu. Rodinka

Dne 4. června by oslavil  
93. narozeniny pan 
Josef Vykoukal, 

aktivní občan, v dobách nesvobody účastník 
odboje a odporu proti komunismu.

 S láskou vzpomíná manželka Milada  

DNE 30. 4. 2017 SE NA ŘíČANSKU  
ZTRATiL PEJSEK
JE To KrÉMoVá ČIVaVa (3 roky)   
a SLYŠí Na JMÉNo TEDDY
PoKUd Ho NaJdETE NEBo JSTE Ho VIdĚLI, 
KoNTaKTUJTE MĚ Na TEL.: 774 543 371

FiNANČNí ODMĚNA 5 000 KČ PŘi NALEZENí!!!
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Aquapalace Praha  
v červnu

V červnu se již neodvratně blíží léto a s ním i teplé a dlouhé 
dny, které je možné trávit - jak jinak - zejména u vody. V okolí 
Prahy ale tolik možností pro pořádné koupání v čisté vodě 
není. Ale to nevadí. V Aquapalace Praha najdete všechno 
– koupání, louku pro slunění, tobogány na dovádění, bazén 
s mořským vlnobitím – a když se zkazí počasí a po dešti se 
ochladí, ohřejete se v saunách nebo budete relaxovat ve 
vířivkách. Aquapalace Praha je pro vás otevřený celý červen.

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 
„leTní PRObuzení“ 
Ceremoniál je inspirován přírodou. Ponořte se do kouzla 
přírody s lesní vílou. Ceremoniálem vás provede mistryně 
saun Martina, a to v neděli 25. 6. ve 20 hodin.
Saunování při svíčkách za výhodnou cenu 390 Kč ve 
čtvrtek 15. 6. a 29. 6. od 19.30 do 22.30 hodin

Vodní svět
1. 6. –Den dětí se skupinou Čez
Pohádková stezka vodním světem, kde děti potkají princez-
ny, prince, vodníky a čarodějnice.
3. 6. – 4. 6. – víkend s mořskou pannou
Podvodní focení s Lucií Drlíkovou 10.00 – 15.00
Focení u korálového útesu s mořskou pannou? Ano v Aqua-
palace Praha je možné všechno! 

24. 6. – 25. 6. – hurá na prázdniny s T-mobile!

SPA&WELLNESS
sTOP celuliTiDě!
Cvičíte? Stravujete se zdravě? A stále se nedostavil požadova-
ný efekt? Řešením je DETOX. Upevněte vaše zdraví a krásu 
díky programu na bázi mořských řas a rostlinných výtažků.
Více informací na recepci SPA&WELLNESS v 1. patře 
Aquapalace Praha.
Rezervujte si svůj termín na tel.: 739 341 082.

Fitness
letní fitness permanentka
Z fitka rovnou do plavek! Cvičte s letní permanentkou 
a čerpejte výhody Aquapalace Praha. Denně neomezený 
vstup do fitness po dobu 2 měsíců a volné minuty do Vod-
ního a Saunového světa.

novinka na červen: od 27. 5. je pro návštěvníky po velké 
rekonstrukci opět otevřena venkovní část včetně divo-
ké řeky.

více na www.aquapalace.cz 
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aquapalace.cz

HURÁ 
NA PRÁZDNINY

 S T-MOBILE
24.-25.6.2017

aquapalace.cz
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Josef Koreš trochu 
jinak
Josef koreš pocházel z rodiny tesařského mistra an-
tonína koreše a jeho ženy boženy, rozené novákové, 
dámské krejčové. narodil se jako prvorozený syn právě 
před 100 lety, 20. června 1917. Přinášíme vzpomínky 
jeho sestry, Dany šatopletové.

Bylo nás pět: po Josefovi přišel na svět Jaroslav (1919), 
Věra (1921), já Danuška (1925) a nejmladší Ludvík 
(1928). Bydleli jsme ve Světické ulici č. 1278 v Říčanech.
Mezi námi byl velký věkový rozdíl. Pepík se narodil do 
doby rakouské monarchie. Byl sice malého vzrůstu, ale 
postavu měl předpisovou – útlý pas, široká ramena, štíhlé 
nohy. Byl velice nadaný na všechny druhy sportu, od ma-
lička hrál fotbal a na hřišti byl hráčem všech pozic. S o dva 
roky mladším Jaroslavem se neustále prali. Důvodem byl 
nažehlený puk na kalhotách, nebo čistá košile, nebo vyčiš-
těné boty. Všechno Jardovi bral, protože to měl vždycky ve 
vzorném pořádku. I když byl Jaroslav hezčí, Pepík mu bez 
problémů přebral každou holku. Když začal tatínek sun-
dávat řemen z kalhot, tak se vytratili oba dva.
Do říčanské obecné školy chodil Pepík v letech 1923 až 
1928. V období 1928–1937 navštěvoval reálku v Praze na 
Žižkově. Ihned vstoupil dobrovolně do Československé 
armády a byl přidělen k 1. československému lehkému dě-
lostřeleckému pluku Jana Žižky z Trocnova. Po vystudo-
vání důstojnické školy byl přeložen jako četař aspirant do 
Josefova. Jako absolvent a nejlepší žák důstojnické školy 
byl povolán na Vojenskou akademii v Hranicích. Já vím, 
že toužil být letcem a zkoušky a lékařské prohlídky ab-
solvoval již v důstojnické škole. Ale nešťastnou záměnou 
očních lékařských nálezů nebyl do letectví přijat. Když mu 
přišel omluvný dopis o záměně nálezu a povolání k letec-
kým zkouškám, byl už v hranické akademii a k urychle-
ným doplňovacím zkouškám se již nemohl dostavit.
Po rozpuštění Československé armády v roce 1939 se dal 
zapsat na Vysokou školu technickou v Praze, kde brzy zís-
kal spojení na odboj a okamžitě se zapojil do domácího 
odboje v rámci Obrany národa. Po uzavření vysokých škol 
se pokusil se svým kamarádem Rudou Duhmem z Babic 
přejít hranice do Polska, jak to činili jiní. Ale v blízkosti 
moravsko-slovenských hranic byli zadrženi slovenskými 
orgány, protože nezastihli převaděče. Veškeré cennos-
ti a velká částka peněz jim byla zabavena a byli vráceni 
zpět do protektorátu. Pepík přišel o krásné zlaté hodin-
ky, které dostal od svého kmotra – strýčka Josefa, otcova 
bratra, rovněž tesařského mistra. Ruda Duhmů se o útěk 
pokusil ještě jednou koncem dubna 1940 a pokus se mu 
zdařil. Dostal se až do jednotek Československé armády 
ve Francii, poté do Anglie, kde se stal důstojníkem pan-
céřové brigády.
Na setkání bývalých důstojníků se blíže seznámil s kapitá-
nem generálního štábu Františkem Jiříkovským, který byl 
organizátorem „Modrého kruhu – Avaly“ a spolupracov-

níkem Obrany národa. Ten Pepíka, kterého odhadl, že má 
velké odhodlání k boji za svobodu a značné organizační 
schopnosti, pověřil úkoly na domácí půdě. Tak byl Pepík 
ustanoven pobočníkem generála Josefa Bílého a aktivně 
zapojen do domácího odboje jeho skupiny až do generálo-
va zatčení na podzim 1940 a odejít už nemohl. Nastoupil 
místo tělovýchovného referenta u města Říčany. Tím zís-
kal více možností pro svoji odbojovou činnost a mohl vy-
užít znalost města, lidí, ulic, míst a okolní přírody pro pří-
padné schůzky, úkryty zbraní a střeliva. Vím, že tatínek si 
v revoluci 1945 a ani nikdy později nevzpomněl, kam za-
kopali plničké auto munice. Tatínek místo nenašel a Pepík 
nebyl. A zbraně tam někde v lese jsou zakopané dodnes.
Po válce jsme se dozvěděli, že byl jedním z mála pracovní-
ků Dokumentačního oddělení v ČKD Praha, kteří se moh-
li pohybovat po všech halách a kancelářích. A zde se shro-
mažďovaly a kurýrně i vysílačkami předávaly zprávy do 
zahraničí o zbrojní výrobě. Můj partner, pozdější manžel 
Jiří Šatoplet před nástupem k protiletecké policii – Luft-
schutzpolizei Hamburg – byl také v ČKD na krátkou dobu 
zaměstnán. Různé údaje, zprávy, nákresy o severním Ně-
mecku Pepíkovi v době nasazení opatřoval. Bratr Jaroslav 
byl zase totálně nasazen jako výpravčí v rakouském Bad 
Ischlu a obstarával informace o železnicích, průmyslu 
a výrobě zbraní v Rakousku. Všechny tyto zprávy posílal 

Josef Koreš (20. června 1917 v Říčanech–2. října 1944 v Hřišti 
u Přibyslavi)
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Pepík do Anglie (z ČKD měl rezervní vysílačku). Vzpo-
mínám si, že jednou říkal tatínkovi, že se asi nevrátí včas, 
aby mu napsal šifry z londýnského vysílání pro Českoslo-
vensko, ale frontu aby mu zakreslil podle vysílání Moskvy, 
těm, že se dá víc věřit. Tak nevím….
Věnoval se distribuci časopisu V boj v Říčanech a okolí 
a také na kole rozvážel peníze a potraviny rodinám odbo-
jářů, co byly nějakým způsobem poškozeny (zatčený nebo 
nemocný člen v rodině). Hlavně rozvážel maso – mamin-
ka chovala králíky a vepříka. Velký se zabil a malý přišel 
na jeho místo.
Pepík byl vytrvalý i silný. Když už všichni na „stadiku“ 
(který budoval Studentský sportovní klub – SSC) přestali 
věřit, že se toto sportovní a společenské zařízení dostaví, 
půjčil si koně a rozvážel zeminu, válcoval a urovnával sám, 
den, dva a dokázal je vyburcovat k další práci. A stadionek 
byl dokončen a stojí dodnes.(Dnes je na jeho místě nová 
zimní hala.) Studenti a kamarádi mu tam postavili z úcty 
a vděčnosti pomníček. (Později byl přemístěn na bývalý 
starý hřbitov, přeměněný na Park poručíka Koreše.) Byl 
jemný, ohleduplný, spolehlivý, přesný, veselý, příjemný 
až milý. Život měl moc rád a žil ho naplno! Byl prozíravý, 
důsledný, zodpovědný a opatrný, nikdo kvůli němu nebyl 
zavřený nebo zastřelený! A přišel o život... Právě proto, že 
jeho spolubojovníci tyto vlastnosti postrádali. Pepík nikdy 
nikoho nezklamal. Možná jen ta děvčata, která čekala 
marně, že Pepík přijde na rande a on nepřišel. Nezklamal, 

myslím si… vlastně jsem o tom přesvědčená. A nás jen je-
dinkrát, a to, když se nám po válce nevrátil…

Dokončení příště. 
Text datovaný r. 1997 přepsala autorčina dcera Alena 

Černická-Šatopletová, prošel redakční úpravou.

PŘEDNÁŠKA S BESEDOU NA TÉMA 

Josef Koreš a český 
odboj za 2. světové války

se koná ve čtvrtek 22. června ve 
13.45 hod. v aule Gymnázia Říčany na 

Komenského náměstí 1280/1. 
Přednáší Vlastislav Janík, zástupce Čr 
v Mezinárodním výboru pro koncentrační 
tábor Mauthausen, autor knihy operace 
Spelter Lenka-Jih o osudech parašutistů 
skupiny Spelter po seskoku na Třebíčsku 

na jaře 1944. 
Ředitelství gymnázia zve studenty 

i říčanskou veřejnost.
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RADIUS Øíèany s.r.o.

danì, finance
ekonomické poradenství

zpracování úèetnictví

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

Dávky při mateřské a rodičovské dovolené u OSVČ 
Toto téma je rozsáhlé, proto se na tomto omezeném prostoru 
budu věnovat jen těm nejzákladnějším informacím a opa-
kuji, že svůj komentář zaměřím na OSVČ. Jedná se o dvě 
rozdílné dávky. Mateřská je zlidovělý název pro peněžitou 
pomoc v mateřství (PPM), rodičovský příspěvek bývá lidově 
označován jako rodičovská (RP). Aby text byl srozumitel-
ný nejširšímu okruhu čtenářek, přidržím se i já zde tohoto 
zavedeného označení. Mateřská je dávkou nemocenského 
pojištění, vyplácí ji příslušná správa sociálního zabezpečení 
a pobírá ji matka po dobu 28 týdnů při narození jednoho dí-
těte (u vícečetného porodu pak po dobu 37 týdnů). Nárok na 
mateřskou má žena OSVČ pouze v případě, že v průběhu po-
sledních dvou let (respektive 730 dní před nástupem na ma-
teřskou) platila nemocenské pojištění alespoň 270 dnů s tím, 
že z těchto 270 dnů nejméně 180 dnů musí spadat do období 
jednoho roku před nástupem na mateřskou. Do této doby se 
započítává i doba studia na střední, vyšší odborné a vysoké 
škole včetně konzervatoře. Je nasnadě, že výše placeného 
nemocenského pojištění před mateřskou má přímý vliv na 
výpočet a výši této dávky. Pokud by matka OSVČ podmínku 
časového testu nesplnila, pak tuto dávku nedostane, a hned 
po porodu bude mít nárok na rodičovskou. Pokud matka má 
nárok na mateřskou, pak ji pobírá nejdříve od začátku osmé-
ho a nejpozději od začátku šestého týdne před očekávaným 
termínem porodu určeného lékařem. Žena před porodem by 
se měla nahlásit na ČSSZ a sdělit termín porodu. Pokud tak 
neučiní, považuje se automaticky za začátek mateřské šestý 
týden před porodem. V době kdy matka OSVČ čerpá mateř-
skou, nesmí současně po dobu příjmu této dávky vykazovat 
příjmy z podnikání. Co to znamená v praxi? Matka OSVČ 
nesmí fakturovat, ani osobně vykonávat podnikatelskou čin-
nost. To však neznamená, že by bezpodmínečně nutně OSVČ 
čerpající mateřskou dovolenou musela svou živnost přerušit 
nebo ukončovat. Pokud tuto podnikatelskou činnost nebude 

vykonávat osobně, ale např. přes své zaměstnance nebo spo-
lupracující osobu, může matka OSVČ pokračovat v živnosti 
i v tomto období. Po dobu pobírání mateřské platí za matku 
OSVČ odvody na sociální a zdravotní pojištění stát. Důrazně 
opakuji: v době čerpání mateřské může OSVČ své podnikání 
vykonávat pouze a prokazatelně prostřednictvím třetí osoby, 
jinak o tuto dávku přijde. Pokud žena nedosáhne na mateř-
skou z důvodu buďto nulových, nebo nízkých odvodů na 
nemocenské pojištění, může „vzít na sebe“ mateřskou a její 
výpočet otec dítěte. Ten na ni může nastoupit nejdříve v sed-
mém týdnu po narození dítěte po skončení tzv. šestinedělí 
a bude mu vyplácena po dobu 22 týdnů. Důležité je, že když 
bude příspěvek čerpat otec, pak on nepřijde o možnost výděl-
ku. O dítě se může starat matka a otec může být stále ekono-
micky aktivní. Rodičovská je dávkou, která náleží jednomu 
z rodičů, a nárok na ni má rodič bez ohledu na to, zda a jak 
dlouho a v jaké výši platil nemocenské pojištění. Tato dávka 
má fixní celkovou výši 220 000 Kč a vyplácí se maximálně 
do čtyř let věku dítěte. Je plně na rozhodnutí rodiče, do jak 
dlouhého období (při respektování 4 let věku dítěte) si výpla-
tu dávky rozloží. Logicky platí úměra, že kratší doba výplaty 
rovná se vyšší měsíční dávka. Během rodičovské dovolené 
již podnikání omezeno není. Rodič však musí zajistit řádnou 
celodenní péči o svého potomka. Vzhledem k tomu, že hlavní 
činností je pobírání rodičovského příspěvku z pohledu so-
ciálního a zdravotního pojištění a podnikání je jako činnost 
vedlejší, nevztahuje se po tuto dobu povinnost ženy OSVČ 
platit minimální zálohy na sociální a zdravotní pojištění. Ty 
se počítají dle skutečné výše dosažených příjmů a mohou být 
i nižší, než jsou minimální zálohy pro OSVČ s hlavní činností. 
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

Nabytí nemovitosti z pohledu daní
Zdědili jste nemovitost? Byla vám nemovitost darována? 
Koupili jste nemovitost? Směnili jste nemovitost?  Na všech-
ny tyto situace myslí i naše zákony. Nejjednodušší situace 
nastává v případě dědictví. Daň dědická byla zrušena, a to 
k 31. 12. 2013. Z hlediska daně z příjmů se jedná o vždy o pří-
jem osvobozený a dani z nabytí nemovitých věcí tento příjem 
také nepodléhá.  V případě darování je již situace složitější. 
Stejně jako daň dědická byla k 31. 12. 2013 zrušena i daň 
darovací. Zákon o dani z příjmů  vyjmenovává situace, kdy je 
dar příjmem osvobozeným, tzn. situace, kdy dar nepodléhá 
dani z příjmů.  Jedná se především o darování od příbuzného 
v linii přímé a od příbuzného v linii vedlejší . Jestliže darovaná 
nemovitost není od daně z příjmů osvobozena, podléhá zda-
nění ve výši 15 %, a to z ceny určené na základě znaleckého 
posudku. Stejně jako v případě darování tento příjem nepod-
léhá dani z nabytí nemovitých věcí. V případě osvobozeného 

příjmu v hodnotě větší než  5 000 000 Kč je ovšem zapotře-
bí myslet na zákonnou povinnost oznámení  osvobozených 
příjmů fyzických osob, které se oznamují do konce lhůty pro 
podání daňového přiznání za zdaňovací období, ve kterém 
je příjem obdržen. V případě koupě nemovitosti a směny 
nemovitostí  se jedná se o úplatné nabytí nemovitosti a to je 
předmětem daně z nabytí nemovitých věcí.  Od 1. 11. 2016 
nabyla účinnosti novela zákonného opatření senátu 
o dani z nabytí nemovitých věcí. Poplatníkem je od tohoto 
data vždy nabyvatel (kupující), přičemž sazba daně z nabytí 
nemovitých věcí je ve výši 4 % z nabývací hodnoty, jejíž správ-
né určení podléhá řadě pravidel. První úplatné nabytí stavby 
rodinného domu nebo jednotky v bytovém domě může být 
ovšem za zákonem vyjmenovaných podmínek také osvobo-
zeno. Osvobození se uplatňuje v rámci daňového přiznání. 

Ing. Andrea Jeriová, daňový poradce ev.č. 5085                                       
andrea.jeriova@radiusricany.cz  

ÚČeTNí A DAňOVá POrADNA PrO PODNIKATeLe
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Co to máme za tajemníka měÚ v Říčanech?
Ptám se proto, že tento, nejvyšší úředník státní správy 
v přenesené působnosti na tomto úřadě ignoruje stano-
viska nejvyššího správního orgánu v dané problematice, 
v tomto případě Min. zemědělství, odboru lesů, mysli-
vosti a rybářství.
Tato stanoviska jednoznačně určují, že jakákoliv ru-
šivá činnost v blízkosti dotčených PUPFL je dle § 
14 odst.2 lesního zákona podmíněna souhlasným 
rozhodnutím SSL, v tomto případě SSL MěÚ Ří-
čany. Tento souhlas Starák v roce 2016 neobdržel.                                                                                                                                       
Jednoznačně také určují, že hudební produkce  na akci 
Starák znamená porušení § 9 zákona o myslivosti.
Dovolím si připojit malé vysvětlení: V roce 2014 MZe 
toto stanovisko sdělilo a bylo  doručeno i SSL Říčany. 
V roce 2014 obdobné stanovisko říčanskému MěÚ zaslal 
i KÚSK. V roce 2015 se Starák nekonal a v roce 2016 si 
říčanská SSL hrála na mrtvého brouka. Tím ovšem ne-
chtěně pořadateli Staráku prokázala medvědí službu. 
Přestože pořadatel neobdržel souhlasné rozhodnutí 
SSL, akce se konala.
Ale na podzim roku 2016 pracovník KÚSK Ing. Ma-
cháček, zřejmě proto, aby přikryl nedbalou práci svého 
podřízeného Ing. Volného, začal věc tak říkajíc okecávat, 

přičemž udělal názorové kotrmelce a de facto zčásti po-
přel své stanovisko z roku 2014. A zatímco stanoviskem 
KUSK z roku 2014 se náš pan tajemník necítil vázán, tak 
najednou se cítí být vázán tím okecávajícím stanoviskem 
ing. Macháčka z přelomu roku 2016 a 2017. Proto jsem 
tedy 11. 5. 2017  zaslal panu tajemníkovi stanovisko 
MZE ze dne 8. 4. 2017, ve kterém v plném rozsahu po-
tvrzuje své stanovisko z roku 2014.
Navíc, jak vyplývá ze stanoviska MV, odboru veřejné 
správy, se pořadatel v roce 2016 dopustil přestupku ru-
šení nočního klidu, protože od městské rady měl výjimku 
z OZV 2/2016 pouze na  čas konání akce, Výjimku z noč-
ního klidu totiž stanovuje OZV 11/2016 pouze na 2 dny 
v roce. Ve všechny ostatní dny platí noční klid od 22 do 6 
hodin. To je dané § 47 zákona o přestupcích. 
Ve všech těchto věcech jsem jej opět vyzval, aby MěÚ 
Říčany konal. Pan tajemník by si měl rozsoudit, které 
stanovisko má větší váhu. Zda  účelové stanovisko přímo 
nadřízeného správního orgánu, nebo stanovisko ústřed-
ního správního orgánu, tj. MZE? Je s podivem, kam až 
může klesnout státní úředník ve snaze se zavděčit svému 
chlebodárci.

Václav Macinauer

Pane Macinauere, odpovím Vám, když už se tak hezky 
prostřednictvím Kurýru ptáte, a zároveň tím uvedu Vaše 
argumenty na pravou míru i pro ostatní čtenáře. Z Va-
šeho příspěvku má vyplývat, že tajemník nerespektuje 
„stanovisko nejvyššího správního orgánu…“. Tady mu-
sím přiznat, že máte částečně pravdu, protože stanovis-
ko referenta z ministerstva zemědělství (dále jen MZe) 
opravdu není pro tajemníka závazné. Opak se mi snažíte 
neustále sdělovat ve Vašich přípisech na MěÚ. Už byste 
ale mohl po dlouhodobém dopisování s orgány veřejné 
správy vědět, že ani referent, ani ředitel odboru na MZe 
není ten, kdo závazně vykládá zákon. Úředníci MZe ale 
můžou, respektive musí odpovídat na jednotlivé dotazy, 
což se také stalo. Nicméně i interpretace odpovědi může 
být rozdílná, stejně jako Váš dotaz může být zkreslený 
podle osobního názoru. V citovaném stanovisku MZe se 
totiž jen obecně píše, že „konání technoparty (v lese) je 
porušením zákona o myslivosti a lze za to uložit poku-
tu a zároveň v době hnízdění nebo provádění lovů může 
příslušný orgán státní správy myslivosti nařídit přiměře-
né omezení“. Ano a s tím lze v této obecné rovině jistě 
souhlasit. Ale málo to vypovídá o konkrétní akci Starák, 
o kterou Vám, pane Macinauere, přeci jde. K Vašemu vy-
světlení v dalších odstavcích už se radši ani nebudu vyja-
dřovat, protože z něj vyplývá pouze jediné… Každý, kdo 
má jiný názor než Vy, pane Macinauere, jen „dělá názo-
rové kotrmelce a věci okecává, případně je jeho stano-
visko pouze účelové…“. Když to teď vidím takto Vašimi 
slovy napsané, tak mi to vlastně nejvíc připomíná Vaše 
vlastní články a vyjádření.    

Tomáš Mařík, 
tajemník

Klub českých turistů Říčany – Radošovice 

ve spolupráci s pivovarem Velké Popovice 

  
 p o ř á d á 

 

12. ročník turistického pochodu 

 

 Za Kozlem do Velkých Popovic 
 

Datum konání: sobota 10. června 2017 

Délka tras : pěší trasy - 10, 20 km, cyklotrasy 10 až 44 km  
Start: Říčany nádraží ČD 7.00 - 9.30 hod., pěší trasa 20 km, cyklotrasa 20 a 44 km,  
           Mnichovice zastávka ČD 9.00 – 12:00 hod., pěší trasa 10 km, cyklotrasa 10 a 

22 km  

Startovné: dospělí 20 Kč, děti do 15 let 10 Kč 

Cíl: VE VELKÝCH POPOVICÍCH JE PRO VŠECHNY TRASY OD 11.00 - do 16.00 
HOD.  V AREÁLU PIVOVARU  

Ubytování: není zajištěno 

Občerstvení: z vlastních zdrojů či v restauracích na trase a v cíli 
Vybavení: turistická mapa KČT č. 37 Okolí Prahy – východ,  
                  cykloturistická mapa KČT Praha-jih  

Doprava: vlakem z Prahy hl. n. do Říčan a Mnichovic (trať 221 S9 Praha - Benešov) 
Informace: www.kct-ricany.cz 

                    kct.ricany@seznam.cz 

  

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

telefon 603545369 mail charvatpav@email.cz 

Názory
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10. ČerVNA – SLAVNOSTNí OTeVŘeNí 
SOKOLáKU A 17. ČerVNA - JArNí ATLeTICKÉ 
ZáVODy

Srdečně vás zveme na slavnostní otevření sokolského 
hřiště „Sokoláku“, které se uskuteční po téměř roční 
rekonstrukci 10. června 2017 od 12 hodin. Na oválu 
již v omezeném rozsahu trénujeme (viz foto), tráva 
musí ještě poporůst a pak to bude kompletní. Součás-
tí slavnostního otevření budou mj. různé druhy štafet 
nebo slavnostní akademie, kde se se svými krátkými vy-
stoupeními představí téměř všechny oddíly T. J. Sokola 
Říčan a Radošovic. Více o programu na www.atletika-
-ricany.cz
Mladší žáci a žákyně a přípravka se v květnu zúčastni-
li svých prvních kol závodů družstev. Pro mladší žáky 
a žákyně to byla pod vedením Míry Lacka premiéra. Po 
prvním závodu jsou ve středu pole. Uvidíme, jaké bude 
jejich umístění po čtyřech kolech. Na výkonech přípravky 
je znát jejich ostřílenost v tomto typu závodů, odpovídá 
tomu umístění - po prvním kole je skupina A na 4. mís-
tě a skupina B na 17. místě z celkového počtu 32 skupin. 
Další kola závodů družstev jsou 2. června mladší žáci a žá-
kyně a 26. května přípravka.

Vendula Höfinghoff, atletický oddíl  
T. J. Sokola Říčany a Radošovice

ze sportu

  T.J. Sokol Říčany a Radošovice 

Atletický oddíl 
  

pořádá v sobotu 17. 6. 2017 na sokolském hřišti 
 

veřejné „Jarní atletické závody“ 
               

 
 

Srdečně zveme všechny atlety a atletky ve věku od 6 do 15 let 
 
Kategorie: Disciplíny: 50/60 m přes překážky, 
Mini 2010 – 2011 skok daleký, hod/vrh, běh 300/500 m 
Přípravka – elévové I 2008 – 2009   
Přípravka – elévové II 2006 – 2007   
Mladší žactvo 2004 – 2005   
Starší žactvo 2002 – 2003    

         
Registrace: elektronicky do 19:00 16. 6. 2017!!!  Registrace na http://www.atletika-ricany.cz/ 
 
Prezence:  8:15 – 9:00 hod (elektronicky neregistrovaných 8:15 – 8:45)
Zahájení:   9:15 hod   
Startovné: 50 Kč (100 Kč v případě registrace na místě) 
 

…neváhejte a přijďte si zazávodit ! 

družstvo přípravky po prvním závodě v Čelákovicích

Na Sokoláku se již několik týdnů pilně trénuje
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ze sportu

O Sokole v Říčanech část 6.
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 5/2017 bylo popsáno 
období prvorepublikového sokola.
V roce 1931 byly otevřeny dva sokol-
ské tenisové antukové dvorce v sou-
sedství letního cvičiště, čímž si sokol-
ští tenisté splnili několikaletý sen. Na 
vybudování kurtů odpracovali stovky 
hodin. V roce 1932 se zúčastnilo IX. 
všesokolského sletu 223 cvičenců ze 
Říčan. Sokolové vyzdobili říčanské 
nádraží chvojím, prapory a portréty 
Tyrše a Fügnera, kteří měli 100. a 110. 
výročí narození. V dalších letech se tě-
šil zájmu volejbalový a lyžařský oddíl, 
založený v r. 1934. Na cvičišti v Sokol-
ské ulici byla dokončena atletická drá-
ha, zasazeny stromy a okrasné keře.
Roku 1935 vybojovala Anna Černá 
z říčanské jednoty na lehkoatletic-
kých závodech ČOS v Brně stříbrnou 
medaili v hodu upoutaným míčem, 
předchůdcem kladiva, a to ze 349 
závodnic. Byla též členkou župního 
družstva, které z rukou náčelnice ČOS 
Marie Provazníkové převzalo medaile 
za první místo. Definitivně bylo dobu-
dováno sokolské cvičiště, na kterém 
v létě trénoval oddíl atletiky a volej-
balu, v zimě členové postříkali hřiště 
vodou a na vyrobené ledové ploše 
mohla veřejnost za zvuků reproduko-
vané hudby bruslit. 40. výročí založení 
si Sokol Říčany připomněl vydáním 
Památníku (v archivu jednoty), slav-
nostní akademií v Bio Sokol a slav-
nostním veřejným cvičením s velkým 
zastoupením dětí, dorostu i dospě-
lých. Rok 1937 byl rokem přípravy na 
X. všesokolský slet. Našel se i čas na 
nastudování a uvedení divadelního 
představení Poklad trpaslíků, které se 
hrálo na jevišti v Bio Sokol.

Ohlédnutí zpět, aneb Husova 
knihovna a bio Sokol
Roku 1915 si sokolstvo připomína-
lo 500. výročí upálení Mistra Jana 
Husa. Byla válka, a tak samozřejmě 
nebylo ani pomyšlení na velké osla-
vy. Říčanští sokolové se rozhodli 
uctít památku Mistra Jana jinak – 
spojením sokolské knihovny s kni-
hovnou Čtenářské besedy Havlíček 
a knihovnou Okresního vzdělávací-
ho sboru do jediného celku pod ná-
zvem Husova knihovna. Problém to 
nebyl, protože v obou spolcích byli 
členy i místní sokolové. Knihovna 
byla nakonec otevřena po převratu 
roku 1919. Husovo jméno  nese roz-
sáhlá městská knihovna dodnes.
Když se roku 1921 v Sokole Říčany 
rozhodli postavit svůj biograf, zalo-
žili Biografický odbor jednoty, v je-
hož čele stanul MUDr. Viktor Kraus. 
Uvažovalo se sice, že by kinosál mohl 
být zřízen ve stodole domu čp. 6 na 
náměstí, kterou byla ochotna prona-
jmout místní židovská obec (v domě 
byla i modlitebna), ale nakonec se 
biograf zbudoval ze dvou montova-
ných vojenských baráků, které byly 
zakoupeny v Broumově za 20 000 Kč, 
dopraveny do Říčan a postaveny na 
pozemku Sokola. Zděnou stavbu bi-
ografu projektoval opět ochotný pan 
Košek. Stavba i se zařízením stála 
476 873 Kč. Na práci se ve svém vol-

ném čase podíleli především členové 
jednoty.
Investice se bohatě vyplatila, biograf 
byl hojně navštěvován. Jen roku 1922 
se uskutečnilo 190 projekcí tehdy ješ-
tě němých filmů a stal se pro jednotu 
stálým zdrojem příjmů. Bio Sokol za-
hájilo svá představení 7. srpna 1921 
při příležitosti veřejného cvičení I. a II. 
okrsku. Na jeho zřízení si i přes úspo-
ry ve fondu jednota musela vzít půjčku 
200 000 Kč, ale splacena byla už po 
sedmi letech. V roce 1932 stála přemě-
na techniky na promítání zvukových 
filmů 50 000 Kč. Prvním promítaným 
zvukovým filmem byl film Psohlavci. 
Promyšleně vybudovaný objekt s po-
suvným plátnem a prostorným jeviš-
těm umožňoval pořádat sokolské plesy, 
tělocvičné akademie, divadelních před-
stavení a besídky.

Sokol radošovice  
– vznik a rozvoj
Původně cvičili v říčanském Sokole 
i obyvatelé Radošovic. Tato vesnice 
se od roku 1896 neustále rozrůsta-
la, až nakonec dosáhla rozlohy jen 
o málo menší než Říčany. Radošovice 
měly vlastní poštu, školu a četnickou 
stanici. Obce Říčany a Radošovice 
byly sloučeny v roce 1953. Roku 1932 
se radošovičtí v čele s Karlem Čermá-
kem rozhodli, že chtějí mít i samo-
statnou sokolskou organizaci. V. V.

dorost s cvičiteli Vladimírem Černohorským a Františkem Papežem, rok 1926
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14. ročník mezinárodního šampionátu  
best of the best 2017
Město Říčany opět hostilo prestižní soutěž Taekwon-Do 
s názvem Best of the Best. 14. ročník mezinárodního šampi-
onátu Taekwon-Do se uskutečnil v sobotu 29. 4. 2017 v CVČ 
Na Fialce v Říčanech. V 10 hodin šampionát zahájil starosta 
Města Říčany Vladimír Kořen. Po oficiálním úvodu se  ve své 
show představil rekordman, vítěz evropského poháru v cyk-
lotrialu a český šampion Vlastimil Čiháček. Letošního roční-
ku se zúčastnilo rekordních 273 závodníků z Čech a okolních 
států. Diváci ve zcela zaplněném hledišti mohli sledovat 
utkání vycházejících hvězdiček i skutečných hvězd meziná-
rodního Taekwon -Do. Závodníci se utkali ve věkových kate-
goriích dětí do 10 let, od 10 do 13 let, od 13 do 15 let, dále 
v kategoriích juniorů, seniorů a týmů. Čtyři ringy tedy patřily 
všem oficiálním soutěžním disciplínám  Taekwon – Do, a to 
v jednotlivcích volný boj, cvičení sestav, speciální techniky, 
silové přerážení, modelový sparing a soutěž pětičlenných 
týmů. Říčanský oddíl reprezentovalo 28 závodníků v katego-
riích žáků, juniorů, seniorů i v týmových kategoriích. Říčan-
ští taekwondisté vybojovali 19 bronzových, 12 stříbrných, 9 
zlatých. Naši sportovci opět dokázali, že patří mezi špičku 
v České republice. V rámci mezinárodního šampionátu je 
uspořádána i prestižní ultimátní kategorie volného boje bez 
rozdílu vah, kterou opět ovládl evropský a světový medailis-
ta ze Slovinska Denis Drapič, a kategorie cvičení sestav bez 
rozdílu technických stupňů, ve které zvítězila rovněž medai-

listka z MS a ME Veronika Balážová ze Slovenska. Z hvězd 
soutěžního Taekwon-Do se předvedl i prezident Rakouské 
federace Taekwon-Do Elmar Kickingereder, který obsadil 
1. místo v silovém přerážení.
Letošní mimořádný šampionát opět proběhl za podpory 
Města Říčany, Středočeského kraje, sponzorů a partnerů 
našeho oddílu. Poděkování dále patří i časopisu Kurýr. Díky 
účasti Města Říčany mohli organizátoři zlepšit image sou-
těže, a to lepší výbavou, aranžmá soutěže, cenami odpoví-
dajícími mezinárodní úrovni, cateringu, servisu pro soutě-
žící a atraktivnějším prostředím pro diváky. Výsledkem této 
součinnosti je navýšení počtu o celou stovku zúčastněných 
soutěžících a po celou dobu soutěže zcela zaplněné hlediště.
Po ukončení šampionátu proběhl kongres všech členských 
oddílů České federace Taekwon-Do v zasedacím sále CVČ.

Mst.Vladimír Machota 7.Dan
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CyKLO-TrIAL Klub Střední Čechy
Pochvala a poděkování

Všem našim mladým, nadějným cyklotrialistům gratulu-
jeme a zároveň děkujeme za skvělý start do nové sezóny 
2017. V letošním prvním a druhém závodě seriálu Youth-
Games – Český pohár mládeže v cyklotrialu, který se konal 
v Brně - Kníničkách a Slovenské Rudině skvěle reprezen-
tovali svůj klub CYKLO-TRIAL Klub Střední Čechy a záro-
veň kraj a město Říčany. Děti tak zúročily náročnou zimní 
přípravu, ale zažily i skvělou týmovou atmosféru. 
naši jezdci v náročné mezinárodní konkurenci obsadili:
brno - promesa 3. místo Ondra Hraba (první z Čechů)
  6. místo Danielka Pecháčková
  7. místo Zdenda Hraba 
 poussin 1. místo Kuba Kalaš
 benjamin 2. místo Vojta Kalaš (první z Čechů)
  3. místo Vojta Hříbek
 girls 2. místo Deniska Pecháčková     
Rudina (sk)   
 promesa  3. místo Ondra Hraba (první z Čechů)                                                            
  9. místo Danielka Pecháčková
  7. místo Zdenda Hraba 
 benjamin 2. místo Vojta Hříbek (první z Čechů)
  3. místo Vojta Kalaš
 girls 2. místo Deniska Pecháčková     

Pokud bys rád cyklotrial zkusil/a a nebo se jen chtěl/a více 
dozvědět a podívat se ,co tento sport obnáší, volej nebo napiš. 
FB: https://www.facebook.com/UAMKCykloTrialklub-
StredniCechy/
WWW: www.cyklo-trial.cz
naši TRenéŘi: licencovaný trenér ČsC  Libor Pe-
cháček – tel.: 608819282, licencovaný trenér ČsC Mgr. 
David Kalaš – tel.: 720756515 
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Volejbalista Ondřej Piskáček je 
nejlepším nahrávačem evropy

Jednou z aktivit, kterou se SC Spirit Říčany snaží vzdě-
lávat a motivovat své volejbalové svěřence ve svých oddí-
lech, je pravidelně pořádaný „Trénink s hvězdou“.  Na něm 
mají volejbalisté možnost setkat se s úspěšnými sportovci, 
osobně s nimi pohovořit a prožít inspirativní trénink pod 
jejich vedením. Klub v rámci tohoto programu spolupra-
cuje s různými významnými osobnostmi, mezi nimi také 
s reprezentačním kapitánem Ondřejem Piskáčkem, který 
mj. například vedl zatím poslední, vánoční trénink tohoto 
druhu. Ondřej aktuálně zaznamenal velký úspěch, neboť 
obdržel osobní ocenění pro nejlepšího nahrávače Evropy 
a zároveň se s kadetským výběrem stal mistrem Evropy. 
Je nám ctí touto cestou Ondřejovi k tomuto vítězství a vý-
znamnému ocenění pogratulovat, popřát mnoho dalších 
úspěchů a těšíme se na další volejbalová setkání. 
S blížícím se létem vedení klubu realizuje svou představu, 
jak neponechat letní měsíce pouze ve znamení absence tré-
ninků - v současné době proto probíhá přihlašování na let-

ní soustředění pro členy klubu coby příprava na podzimní 
tréninky a na příměstský tábor v Říčanech, který je otevřen 
mimo členskou základnu i pro zájemce, kteří s volejbalem 
ještě zkušenosti nemají, ale rády by se něčemu přiučili. Na 
druhou červnovou neděli pak SC Spirit Říčany připravuje 
společenskou událost k příležitosti ukončení sezony v po-
době neformálního setkání rodičů s dětmi, jehož součástí 
bude i turnaj smíšených družstev dětí s dospělými. Chybět 
nebude ani občerstvení, natož pak to grilované – zkrátka 
den jak se patří! Šárka Schmidtová

Říčanští karatisté pořádají Přebor 
Středočeského svazu karate

Říčanští karatisté dostali příležitost organizovat soutěž 
Přebor Středočeského svazu karate, na které se sejdou re-
gistrovaní závodníci z celého Středočeského kraje. Při or-
ganizaci budou naši karatisté moci využít svých bohatých 
zkušeností s pořádáním jiných významných sportovních 
událostí v minulosti a budou zde zároveň moci bojovat 
o přímý postup na Mistrovství ČR. Soutěž se uskuteč-
ní v Městské sportovní hale a bude probíhat za podpory 
města Říčany, pro které je tato akce zároveň zajímavou 
příležitostí prezentovat svá sportovní zázemí, posilovat 
svou pozici coby organizátora významných sportovních 
soutěží a zhmotňovat svou vizi aktivní podpory sportovní 
činnost ve Středočeském kraji.
Po ukončení závodní sezony říčanské karatisty čeká i letos 
letní soustředění v Krkonoších a příměstský tábor, na kte-

rých budou moci hravou formou prohlubovat své ve škol-
ním roce nabyté dovednosti.  Šárka Schmidtová
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Jednoznačný postup na m Čr
29. dubna přijelo do sálu KC Labuť 22 
družstev mladších žáků, aby bojova-
la o titul krajského přeborníka a také 
o postup na M ČR této kategorie. Kate-
gorie dětí do 12 let s tím, že za šestičlen-
né družstvo musí nastoupit povinně 
jedna dívka a jeden mladší žák do 9 let.
Nevím, jestli domácí prostředí bylo 
tolik výhodné, ale každopádně jsme 
suverénně vyhráli a vybojovali tak po-
stup na červnové mistrovství, které se 
bude hrát tři dny v Krnově. 

Hrálo se na digitálních hodinách 
tempem 2 x 20 minut + bonifikace 10 
vteřin na tah. Celkem sedm kol.
Domácí KŠ Říčany 1925 vyslalo do 
boje dokonce šest družstev, což jasně 
demonstruje, jaká starostlivost o mlá-
dež v našem klubu již řadu let funguje. 
Naše další družstva obsadila: „C“ – 
12. místo, „E“ – 15. místo, „F“ – 16. 
místo, „D“ – 20. místo.

Úspěšná sestava našeho áčka od první 
šachovnice: strnadová M. 3,5 bodu, 
hampl D. 3,5, němec J. 7, Jiroušek 
š. 6,5, šmolík J. 6,5, Pravda P. 7. 
Béčko bylo od medaile velmi blízko. 
Sestava od první šachovnice: Man-
dát k. 1,5, Feix a. 4,5, Pressler T. 4, 
sileš J. 2, václavík R. 4, Pravdová 
T. 5.

Jaroslav Říha

CELKOVÉ POŘADí:  

Poř. Družstvo Part. + = - body bH Skóre
1 KŠ Říčany 1925 a 7 7 0 0 21 94 34,0
2 JaWa Brodce 7 6 0 1 18 86 28,5
3 ŠK Řevnice a 7 4 1 2 13 89 24,5
4 TJ Spartak Vlašim 7 4 1 2 13 87 29,5
5 Sokol Brandýs n.Labem 7 4 1 2 13 87 28,0
6 Sokol Buštěhrad a 7 4 1 2 13 80 27,0
7 KŠ Říčany 1925 B 7 4 0 3 12 88 21,0

Jarní část taneční sezony se chýlí ke konci…
…a v našem klubu 
se stále něco děje. 
V posledním Kurýru 
jsme vás informo-
vali o mnoha úspěš-
ných soutěžích 

našich párů a nás těší, že i tento měsíc 
tempo nezpomalilo a my vám tak mů-
žeme opět napsat o dalších skvělých 
umístěních.
Na konci dubna, konkrétně 23., se 
konala soutěž v Lysé nad Labem a náš 
klub měl hned dvojnásobně zastou-
pení na stupních vítězů v kategorii B 
LAT. Stříbrnou příčku si vytancoval 
pár Zbyněk Pitra s Kamilou Donáto-
vou a podařilo se jim tak získat první 
potřebné finále k postupu do vyšší tří-
dy. Zlato pak dovezl Jan Havíř s naší 
Šárkou Spáčilovou. Jan se Šárkou svůj 
triumf zopakovali ještě o týden později 
v Nymburce, kde se jim podařilo vyhrát 
v konkurenci 25 párů. Na 1. máje si pak 
na soutěži v pražské Lucerně krásným 
stříbrem vytančili vyšší třídu A. Naše 
další tanečnice hostující v pražském 
klubu Radka Pšeničková skončila se 

svým partnerem Danielem Klímou 
hned za nimi na 3. místě. 13. a 14. 
května se konaly soutěže v Chebu a ve 
Skalné a Petr Fiřt s Adélou Houžvičko-
vou vytančili dvakrát zlato v kategorii 
D LAT. Po tomto víkendu jim tak schází 
už jen poslední finále k postupu. V téže 
kategorii z Chebu přivezli ještě bronzo-
vou medaili Jiří a Jana Tomkovi.
Ani naše standardní páry nezahálejí. 
Petr Pokorný s Anežkou Kabátovou 
skončili za poslední měsíc na soutěžích 
v Nymburce, Neratovicích a v Praze 
v kategorii C STT dokonce dvakrát 
druzí a jednou třetí a k tomu získali 
ještě dvě potřebná finále k postupu 
do vyšší třídy. Petr a Zdeňka Pánkovi 
vytančili první místo na soutěži v Lysé 
nad Labem v kategorii SEN I D STT 
a účastnili se i soutěže v Německu, od-
kud si odvezli dvě stříbrné medaile za 
kategorii SEN I D STT a k tomu přidali 
ještě jedno stříbro za druhé místo v ka-
tegorii SEN II D LAT.
Nesmíme však také opomenout naše 
trenéry Jana a Pavlu Beránkovy. Ti se 
vydali na soutěž do nedaleké Budapeš-

ti, kde se jim podařilo vytančit krásné 
bronzové místo. Na seniorské taneční 
lize, která se konala v Újezdě u Brna, 
pak skončili o příčku výše, tedy druzí.
Možná se vám zdá, že jsou úspěšné 
pouze vytancované páry. Tomu tak 
ale zdaleka není! 7. května se konala 
taneční soutěž v Neratovicích a v kate-
gorii E LAT (tedy pro začínající páry) 
jsme měli hned trojnásobné zastou-
pení. Všechny tři páry se probojovaly 
až do finále, kde na skvělém šestém 
místě skončil Patrik Tunkl s Veronikou 
Žilákovou a bronzovou příčku obsa-
dil dokonce nově složený pár David 
Muk s Klárou Valíkovou. Celou soutěž 
vyhrál Filip Süsmilich s Valentýnou 
Kaňákovou.
V červnu ještě proběhne tradiční ta-
neční akademie, na kterou jste všich-
ni srdečně zváni (datum bude upřes-
něno na stránkách a facebooku). 
A pak už hurá na taneční soustředění.
Více informací o klubu a jednotli-
vých párech naleznete na facebooku 
Fuega nebo na webových stránkách 
www.fuego.cz. Vaše Fuego
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TeamGym CUP Říčany a mČr v Praze
Kdo zavítal na náš 1. 
ročník "TG Cup Ří-

čany", odcházel zcela jistě se silným zá-
žitkem, tak jako tomu bylo u nás. Vždyť 
se do říčanského Centra Na Fialce sjelo 
přes 400 malých i větších gymnastek 
z celé ČR. 42 závodících družstev se 
postaralo o celodenní sportovní pro-
gram. Zážitek umocňovala velkoploš-
ná obrazovka a celá technická podpo-
ra, kterou zajišťovala firma Yventech 
s.r.o. s panem Knetlem, za což jim patří 
velké díky. Poděkovat se patří i dalším 
sponzorům – firmě Indulona a všem 
rodičům, kteří se podíleli na organiza-
ci. V neposlední řadě všem našim tre-
nérkám, které výborně připravují naše 
svěřenkyně Teamgymu a Jitce Hánové 
za celodenní moderování závodu. Měs-
tu Říčany za poskytnutí finančního 
grantu a Centru na Fialce za možnost 
pronájmu prostor. 

za naše baRvy závODilO 8 
DRuŽsTev. Jak se JiM veDlO? 
ktg. 0 roč. 2010 a ml.  
– 1. místo a 11. místo,
ktg. 1 roč. 2008-2009  
– 2. místo, 7. místo, 10. místo,
ktg. 2 roč. 2006-2007  
– 4. místo a 7. místo,
ktg. 3 roč. 2004-2005 – 2. místo.
Již nyní se těšíme na další ročník 
a vám, kteří jste byli součástí toho 
prvního, ještě jednou moc DĚKUJE-
ME!
Mistrovství ČR Teamgym se konalo 
6. 5. 2017 v Praze a poprvé v historii 
fungování našeho oddílu se vrchol-
ného závodu sezóny zúčastnila dvě 
družstva z Říčan v ktg. Junior I. ve 
věku 7-10 let. lemurky (A. Vašuto-
vá, H. Ludvíková, V. Kotašková, M. 
Lipková, A. M. Dousoudilová, B. 
Jechová, L. Drahoňovská, R. Kapic-

cová) obsadily nádherné 4. místo, 
o desetinu přišly o medaile, přesto 
perfektní výsledek při první účasti na 
velké akci. Družstvo složené z Ještě-
rek a Soviček (K. Chlumecká, A. Háj-
ková, E. Reslerová, S. Firbachová, 
V. Skolilová, T. Cízlová, Zvadová, K. 
Knetlová, A. Weidlichová, S. Vítová, 
K. Švehlová, N.Kronusová) patřilo 
k nejmladším účastníkům a skončily 
na 12. místě. Gratulujeme a děkuje-
me za krásnou podívanou a reprezen-
taci oddílu i města Říčany.

Když se daří, tak se daří

Nejmladší gymnastky našeho oddílu 
zažily svou závodní sobotu 29. dub-
na. v kolíně na závodech hledáme 
nové talenty vyhrála soutěž druž-
stev koťata trenérky B. Bernardové 
s obrovským náskokem – mezi čtyři-
cítkou jednotlivkyň pak máme neuvě-
řitelných pět míst v první desítce, a to: 
1. A. Žvejkalová, 2. K.Šebestová., 
6. A. Rampulková, 8. B. Štěpáníková, 
10. M. Pechmanová. 
v Jihlavě na bedřichovském ježkovi 
zářily Myšky roč. 2012, s trenérkami 
L. Cirkvovou a V. Nosálovou: 1. V. Se-
aton, 2. E. Cimbotová, 3. A. Karešová, 
4. J. Velebová, 6. S. Vašutová.
O týden později se závodilo na 

Dokské kladině – tam se nejlépe da-
řilo Amélce Žvejkalové a Andrejce 
Jechové. Obě ve svých kategoriích 
vyhrály a navíc si domů odvezly i po-
háry za nejvyšší známku na kladině. 
Úspěchem bylo i 6. místo E. Pospíši-
lové v ktg. 2007/8. 
MČR Sportovní gymnastiky ASPV 
Doubí – pětice postupujících ří-
čanských gymnastek z krajských 
přeborů čekala náročná republiko-
vá soutěž – reprezentovaly Středo-
český kraj jako družstvo i jako jed-
notlivkyně. v nejmladší kategorii 
2008-09 máme novou mistryni 
republiky anežku hanzálkovou. 
Terezka Hrušková skončila na 9. 
místě (celkem závodilo 49 holči-
ček). Soutěž 4členných družstev 
jednotlivých krajů (naše děvčata + 
gymnastka z Dobříše a Bělé) vyhrál 
Středočeský kraj a všechny holčič-
ky si odvezly zlaté medaile! Starší 
kategorie roč. 2006-07 byla velmi 
silně obsazena, naše holky se umís-
tily na krásných místech – 7. Terka 
Šubrtová, 8. Adélka Bernardová, 
9. Valča Kroupová (celkem 50 zá-
vodnic). V závodě družstev se naše 

děvčata (spolu s týneckou kolegy-
ní) za Středočeský kraj umístila na 
pěkném třetím místě, tedy i ony si 
odvezly domů medaile na krku a ti-
tul 2. vicemistr ČR. Jejich trenérka 
J. Jechová je jistě velmi spokojená.
Gratulujeme a děkujeme za vzornou 
reprezentaci oddílu, jsme na vás na 
všechny pyšné!

Příměstské otevřené tábory pořá-
dáme již 5. rokem – nabídku termí-
nů naleznete na webu:
www.gymnastika-ricany.cz
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Úspěšná florbalová 
výprava do mölndalu

Mladí říčanští florbalisté podnikli 
v polovině dubna svou první repre-
zentační cestu do Švédska a rozhod-
ně se neztratili. Zhruba před rokem 
jsme jako klub FBC Říčany navázali 
první kontakt s týmem Mölndal IBF 
a dohodli se na účasti na tamním tur-
naji. Dlouholeté partnerství mezi Ří-
čany a Mölndalem tak bylo obohace-
no o další mládežnickou aktivitu, a to 
i díky štědré podpoře města, z jehož 
programu Reprezentace jsme získali 
příspěvek ve výši 30.000 Kč.
Do Švédska odjely hned tři kate-
gorie hráčů a hráček, konkrétně 
ročníky 2003 (U14), 2004 (U13) 
a 2005 (U12). Trenéři to pojali jako 
příležitost pro mladé hráče ochutnat 
florbal v kolébce tohoto sportu (kde 
se ovšem florbalu říká „innebandy“) 
a neodjížděli jsme tam s velkými am-
bicemi na celkové umístění. 
Cesta autobusem do Mölndalu, kte-
rý je předměstím Göteborgu, byla 
dlouhá a náročná, a tak krátký tra-
jekt mezi Německem a Dánskem 
představoval příjemné protažení těla 
a provětrání se na čerstvém vzduchu 
Baltského moře. Hned po příjezdu 
a ubytování se v hotelu Scandic jsme 
odjeli do nedaleké haly, kde jsme ode-
hráli sérii přípravných zápasů s tý-
mem Landvetter Wings IBK. První 
setkání se švédským stylem hry nám 
dodal optimismus do žil a tolik po-
třebnou sebedůvěru. 

Ve Švédsku se hraje hodně fyzicky 
náročným a atletickým způsobem, 
ale naši svěřenci se s tím výborně 
popasovali a v mnoha zápasech své 
soupeře přetlačovali. Po první fázi 
turnaje bylo jasné, že družstvo U14 
postoupí do play-off bez porážky 
v základní skupině, zatímco U13 po 
dvou smolných těsných porážkách 
bude hrát play-off B.
Třídenní turnaj, kterého se letos zú-
častnilo 120 týmů ze Švédska, Nor-
ska, Dánska a díky nám i České repub-
liky, vyvrcholil závěrečnými nedělními 
zápasy a my jsme si zahráli o medaile. 
Družstvo U13 zvítězilo v play-off B 
a získal malé zlaté medaile, tým U14 

se po vítězství v osmifinále a čtvrtfi-
nále probojoval až do semifinále hlav-
ní části turnaje, kde smolně prohrál 
v prodloužení 5:6. Bronzové medaile 
jsou však velkou odměnou za nesmír-
né úsilí, se kterým všichni bojovali. 
Konečně kategorie U12 se utkala 
v přátelském turnaji, kde se výsledky 
nezapisovaly, nicméně to nikterak ne-
snižovalo bojovnost, se kterou se hráči 
k utkáním stavěli. 
Výlet do Švédska nám ukázal, že náš 
klub je na dobré cestě, vychovává 
kvalitní hráče a je konkurenceschop-
ný nejen v regionální lize, ale i na me-
zinárodní úrovni. Pro všechny, včetně 
trenérů, to byla ohromná zkušenost 
a velký zážitek.

Pozvánka na Říčanský den 
florbalu
Rádi bychom vás pozvali na druhý Ří-
čanský den florbalu, který se uskuteč-
ní v sobotu 24. 6. 2017 na hřišti volno-
časového areálu v Pacově. Dopoledne 
budou probíhat utkání dětí kategorie 
přípravka až mladší žáci, v poledne 
proběhne utkání rodičů a příchozí 
veřejnosti, odpoledne budou následo-
vat zápasy starších kategorií a večer 
mužů. Přesný program naleznete na 
našich stránkách www.fbcricany.cz 
minimálně týden před akcí.

Radomír Špok, Jiří Pros
FBC Říčany, www.fbcricany.cz

V důležitém utkání ve skupině s Partille IBK jsme zvítězili 5:4 (U14)

Společná fotka s domácím Mölndal IBF 
po remíze 4:4 (U13)
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Taneční sezona vrcholí, příprava na léto 
probíhá, taneční víkend v září se konat bude!  

Každý víkend výlet do různých koutů 
republiky? Ano, přesně tak to u nás 
poslední 3 měsíce vypadá a do polo-
viny června vypadat bude. Všechna 
mistrovství a sezonu jako takovou  
ukončí naše taneční show konaná 
3. 6. v sobotu, která je letos již 21. 
ročníkem! Naše studio už zdaleka 
není náctiletým teenagerem, ale pyš-
ně a velice úspěšně  vkročilo do další 
životní etapy, do „třicítky“.  
soutěžní týmy pom pom dance/ 
roztleskávačky kategorie děti (5-8let) 
a kadetky (9-12let) úspěšně postoupi-
ly 14. 5. skrze silnou a velkou konku-
renci z mistrovství Čech v Trutnově na 
mistrovství republiky, které se koná 
pro kadetky v Praze a děti v Brně. Také 
sóloformace- sola, dua, trio- postoupi-
ly na republiku, kdy v každé kategorii 

musely porazit 10 tanečních chore-
ografií. Na Čechách jsme porazily 
týmy, které minulou sezonu soutěžily 
na mistrovství Evropy, a toho si nej-
více ceníme, i když jsme vyhrály 4., 
bramborové, místo a menší tým dětí 
krásné 5. místo.
Moc se těšíme na léto, kdy si z počát-
ku odpočineme a načerpáme nové 
síly. Ale hned poté nebudeme zahálet. 
Taneční lekce různých stylů (pom 
pom/roztleskávačky, přípravka nej-
menších, disco dance, dance show, 
klasické sportovní pohybové aktivity) 
budou probíhat i během léta a to jak 
pro malé, tak velké. Hodiny budou 
stát opravdu za to, budeme tančit 
venku i uvnitř, všude možně, kde to 
jen půjde.  Určitě sledujte naše webo-
vé stránky www.danceeb.cz a FB 
profil- Studio DANCE EB- Taneční 
studio Edity Broukalové. Tam najde-
te v červenci veškeré informace k ce-
lému létu. Na konci září budeme 
pořádat taneční víkend pro všech-

ny ze široké veřejnosti, kteří by rádi 
tanec vyzkoušeli, které tanec baví a je 
jim od 5 let do 12 let. Více informací 
naleznete v dalším vydání Kurýru. 
Taktéž do tohoto víkendu budou mít 
dveře otevřené všechny dětičky, které 
spadají pod péči sociálně slabých ro-
din z Říčan a okolí. 
Máme podporu všech hodných a akč-
ních lidí, kteří naše kroky podporují, 
a my spojíme všechny síly udělat dě-
tem radost, a to bez rozdílů. Fandí-
me každému dítěti, nerozlišujeme 
a chceme tanec a sport udělat pro 
každého dostupným. V tomto duchu 
se ponese naše motto celého víkendu: 
„Tanec dětem bez rozdílů“. Pokud 
byste se také chtěli zapojit do našeho 
tanečního víkendu pro všechny děti 
a to jakýmkoli způsobem, prosím, 
kontaktujte nás skrze email či FB 
zprávu. Budeme velmi rádi. Moc se 
na léto a září těšíme! 

Tereza Broukalová
lektorka studia, zástupce vedoucího 

Kalendář vybraných sportovních akcí  
v Říčanech – červen 2017    

DATUm ČAS SPOrT A KATeGOrIe PrOGrAm míSTO

3.6. 10.30. kopaná muži a Říčany - Horky fotbalový stadion Říčany

10.15. kopaná dorost Říčany - Čáslav fotbalový stadion Říčany

přípravka radošovice  fotbalový stadion radošovice

10.6. 10.15. kopaná žáci Říčany - Hořovicko fotbalový stadion Říčany

12.00 otevření atletického stadionu atletické hřiště Sokolská ul.

16.30. kopaná muži a radošovice - ondřejov fotbalový stadion radošovice

17.6. 9.15. jarní atletické závody atletické hřiště Sokolská ul.

10.30. kopaná muži a Říčany - Kosmonosy fotbalový stadion Říčany

18.6. kopaná dorost radošovice - Mukařov fotbalový stadion radošovice

přípravka radošovice  fotbalový stadion radošovice

16.30. kopaná muži a radošovice - Kostelec u Kř. fotbalový stadion radošovice

24.6. 10.00. - 16.00. bojové sporty - submission 
grappling turnaj Centrum Na Fialce, 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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Jarní cena TŠ Twist Říčany a mČr  
v boogie - woogie!

„Danke, ....ďakujeme pekně...“, tako-
vá byla slova zahraničních účastníků 
po ukončení 15. ročníku Jarní ceny TŠ 
Twist Říčany. Organizačně i sportovně 
všechno vyšlo 22. 4. na jedničku a stej-
ně tak se dařilo i domácím tanečníkům. 
Kromě reprezentací Německa, Slo-
venska a ČR se přihlásili nečekaně 
i zástupci z Rakouska.  Soutěž byla 
pořádána za finanční  podpory města 
Říčany, za což velmi děkujeme!
A protože toho bylo hodně co vy-
zdvihnout, začínáme:
V kategorií dětí zvítězil náš pár Filip 
Borl - Valentinka Hájková, druzí byli 
Matyáš Klubal - Amálka Titzová! 
V této ktg. jsme měli i další finálové 
zastoupení. Šesté místo získal TŠ 
Twist Říčany zásluhou Lukáše Batoka 
a Justýnky Zálohové a sedmí ve finale 

byli pak Antonín Holoubek s Adélkou 
Strnadovou! V ktg žáků do 14 let se 
blýskl Vojta Šimek s Aničkou Bláho-
vou svým šestým místem, desátí byli 
Dan Holoubek s Eliškou Maškovou 
a čtrnáctí pak Jakub Hlubuček s Nelou 
Choutkovou.V juniorech měli svoji 
derniéru naši Marek Vodička s Viktorii 
Budskou, kteří se umístili na sedmém 
místě. Velkou radost nám udělaly páry 
akrobatické. Považte sami. Třetí místo 
Filip Baťha s Peťou Vanišovou, čtvrtá 
pozice Petr Harasym s Míšou Ond-
rouškovou a těsně pátí Vašek Skalický 
se Zuzkou Petráškovou.
Ve formacích na MČR v Boogie - Wo-
ogie si titul odnesla naše formace Dy-
namit Boogie. Dodejme, že jde o pátou 
formaci světa z posledního mistrovství 
světa (listopad 2016, Schaffhausen).

TŠ Twist Říčany zvítězil i v dívčích 
formacích. V kategorii do 11 let si 
zlato odnesly Minnies, bronzové 
byly Goldies a máme i další umístění 
- páté Jungles, šesté Stars! O budouc-
nost máme zkrátka už postaráno!
V dívčích formacích junior (do 15 
let) zvítězila naše Madonna před naší 
Queen, naopak se moc nedařilo našim 
„seniorkám“ (od 15 let), formaci Czech 
Ladies, která obsadila jen čtvrté místo.
Také mezi začínajícími v ktg malých 
formací máme hezké vystoupení, 
šesté v dětské ktg byly Babies, v juni-
orkách byly Twisties třetí a Iris šesté.
Co dodat? Plná hala, skvělá atmosfera 
a nepřekonatelné říčanské publikum. 
I proto k nám (a opravdu velmi rádi) 
cestují zahraniční reprezentace.Jen ta 
hala by mohla mít větší místo pro di-

váky, nepomáhají ani tři další přídavné 
tribuny, bez kterých by se snad tan-
cechtiví příznivci tísnili jen před halou. 
Jakkoliv je hala po rekonstrukci skvělá!
Za podporu, kromě zmíněného měs-
ta Říčany, děkujeme i firmám RTK 
Logistic pana Dufka, firmě Piskáček 
zastoupené paní Parysovou, firmě 
Oresi, zastoupené panem Baťhou 
a dalším. A samozřejmě také milým 
rodičům, bez jejichž pomoci bychom 
tak složitou a velkou akci nemohli 
léta pořádat! Díky všem!

Soutěž v Náchodě a mČr 
formací v Praze:
Další soutěž se konala 6. 5. v Nácho-
dě. Uvádíme jen říčanské medailisty. 
V dětských párech  bronzové poháry 

získali Filip Borl s Valentínkou Háj-
kovou. Mezi dospěláky-akrobaty  
stříbrné poháry zvedli nad hlavu Filip 
Baťha s Péťou Vanišovou. Dařilo se 
i formacím. Stříbrné medaile získala 
naše formace Queen, bronzové zase 
Madonna. V malých formacích bron-
zové brala říčanská formace Twisties.
A poslední informace se týká Mistrov-
ství ČR ve formacích, konané 13. 5. 
v Praze. V asi nejlíbivější ktg. - páro-
vé akrobatické - jsme neměli soupeře 
a mistrem ČR se stala formace Retro. 
A v dívčích jsme také zářili. V dětské 
dívčí formaci zvítězily naše Minnies, 
třetí byly Stars, čtvrté Goldies a ko-
nečně páté byly Jungles. Mistry ČR 
v juniorkách se staly Queen, třetí 
byla Madonna. Stříbrné medaile pak 
získala naše formace Czech Ladies 
v ktg. seniorek. V malých formách 
byly  v nejmladší ktg. sedmé Babies, 
v juniorkách druhé Twisties, šesté Iris.
Všem patří poděkování za vzornou 
reprezentaci oddílu, města i ČR!
JešTě Malá RekaPiTulace:  
TŠ Twist Říčany má mistry ČR v ktg.:
Párová formace akrobatická - RETRO
Párová formace boogie-woogie - DY-
NAMIT BOOGIE
Dívčí formace juniorek - QUEEN
Nejlepší českou formací dětí je dále 
Minnies. TŠ Twist Říčany

www.tstwist.cz,  
www.facebook.com/tstwist/

TŠ Twist Říčany na  Jarní ceně TŠ Twist Říčany

Filip Baťha - Petra Vanišová, vícepřebor-
níci Čr ktg. C

65 texty.kuryr@ricany.cz
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Co se děje v kultuře

ODDĚLeNí PrO DOSPĚLÉ 
Masarykovo nám. 83 
Tel. 323 602 654 
Email: dospele.odd@knihovna.ricany.cz
Výpůjční hodiny: 
pondělí – pátek 8.30 – 18.00, sobota 8.30 – 12.00
http://knihovna.ricany.cz

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

galerie kotelna vás zve na výstavu 
zelený OsTROv autorek zdeny 
huškové, lindy klimentové a Mar-
kéty zlesákové na které uvidíte obra-
zy, kresby a grafiky ovlivněné zkuše-
ností z cesty na Nový Zéland.
Zatímco cesta Philease Fogga kolem 
světa ve Verneově románu trvala 80 
dní, dnes bychom mluvili jen o hodi-
nách. Přesto jsou na mapě světa stále 
místa, která voní dálkou, tajemstvím, 
dobrodružstvím a příběhy. K nim 

Naše obvyklá otevírací doba platí do 
konce června. V červenci a srpnu, jak 
jsme již informovali v minulém čísle 
Kurýra, bude oddělení pro dospělé 
uzavřeno. Důvodem je rekonstrukce 
půdních prostor budovy a z toho vy-
plývající nutnost prostory knihovny 
zcela vyklidit. 
Během prázdnin si zde tedy nebude 
možné knihy půjčit. Škoda, vždyť 
právě o prázdninách se tolik chybějí-

cí čas a klid na čtení knih najde nej-
snáze. Řešením je zásobit se čtením 
na léto již v červnu, a to v opravdu 
velkém množství. Počet knih na vý-
půjčku a čtenáře je omezen na cca 50 
000, což je počet knih v prostorách 
na Masarykově náměstí (celkem má 
knihovna okolo 128 000 knih). Vý-
půjční lhůty budou samozřejmě pro-
dlouženy. Vrátit knihy budete moci až 
po znovuotevření knihovny po rekon-

strukci. Pokud nedojde k nepředpo-
kládanému skluzu stavebních prací, 
měli bychom otevřít začátkem září. 
Z červnových výpůjček budou mít 
užitek obě strany. Čtenář získá čtivo 
na prázdniny, přičemž nebude muset 
tolik hlídat lhůty k vracení jako ob-
vykle. Knihovně se zmenší množství 
knih, které bude muset přestěhovat. 
Jde tedy o učebnicový příklad ideální 
situace „win – win“.

patří Zelený ostrov Nový Zéland. Tři 
mladé autorky se sem vypravily na 
různě dlouhou dobu ještě za svých 
studií na pražské Akademii výtvar-
ných umění. Dalo by se říct, že tato 
cesta napomohla k jejich formování, 
umělecké dospělosti, k nalezení sebe 
sama. Podivuhodná země protinožců 
nabízí mnoho přírodních krás, které 
navíc můžete zažívat zcela o samotě, 
téměř jako první lidé na zemi. Je to 
země, kde netrpělivost nemá smysl.
Výstavu si můžete prohlédnout od 
2.6. do 30.6.2017 v otvírací době út 
– pá 12.00 – 18.00, so 10.00 – 16.00.

Více info na www.galeriekotelna.cz
Martina Vítková  

a tým galerie Kotelna
Marketa zlesakova,Trust me VI (Nz cyklus), 
2017,akryl na platne, 160 x 110 cm
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PRogRam 2017

PŘIPRAVU-
JEME

Hity světovýcH legend 
 St 14 / 06 / 2017 – 19.00
   Letní konceRt kytaRového kuRzu  
   Jiřího BaRdy a SBoRu BaRdáček.  

ZÁsKoK
 Út 05 / 09 / 2017 – 19.00
   divadLo JáRy cimRmana  
   PředStavení tyPické cimRmanovSké hRy.  

NejúspěšNější sezóNa Kruhu přátel hudby 
– první informace o sezóně 2017/18
  takto jsme nazvali náš článek vloni, kdy jsme rekapitulovali sezónu 
2015/2016. v té se skokově navýšila návštěvnost o 40 abonentů a dosáhla čísla 173.  
Že budeme moci za rok napsat článek o kPh a uvést jej stejným názvem,  
jsme nepovažovali za úplně pravděpodobné, rekordy nelze překonávat neustále. 
nicméně počet abonentů dosáhl 192 (nepočítaje další návštěvníky, kteří si zvlášť 
kupovali vstupenky na jednotlivé koncerty). není třeba více dodávat. zaměřme  
se na sezónu následující. Již nyní můžeme předběžně zájemce seznámit s jejím 
plánovaným programem. Případné změny už nejsou příliš pravděpodobné, nelze  
je však zcela vyloučit; nacházíme se ve stadiu, kdy je vše podstatné s umělci  
domluveno, nejsou však ještě podepsány smlouvy. co bychom tedy měli vidět a slyšet?

18. 10. 2017  – orchestr Virtuosi di praga s dirigentem Oldřichem Vlčkem

8. 11. 2017  – galakoncert evy urbanové (soprán) s Moravským klavírním triem

20. 12. 2017 – vánoční koncert souboru adamus ensemble s hobojistkou Michaelou  
 hrabánkovou

17. 1. 2018 – České filharmonické kvarteto (smyčcové), petr sinkule – klarinet,  
 j.h.

14. 2. 2018 – kvarteto Cantarina clarinette

14 .3. 2018 – jan Mráček – housle, klavírní doprovod lukáš Klánský

25. 4. 2018 – „Flétna a Vídeň“ – j. Ostrý – flétna, s. ježková – klavír, l. Mašek –  
 violoncello

16. 5. 2018 – Kristina stepasjuková – klavírní recital

z organizačního hlediska platí také to, co jsme uváděli již minulý rok: velmi si vážíme 
toho, že máme velkou skupinu věrných návštěvníků. mnozí z nich jsou dlouholetí  
držitelé abonentních vstupenek. Snažíme se zachovat jim jednu z výhod – stálé místo 
v sále. zde bychom měli právě na tyto návštěvníky velkou prosbu – aby nám závazně 
potvrdili zájem o abonentku na další sezónu (případně si ji zakoupili) co nejdříve. my 
se tato místa pro stálé držitele abonentek snažíme co nejdéle rezervovat, přitom ale 
zaznamenáváme zájem o tato místa ze strany dalších návštěvníků, někdy i prosby 
typu „my je známe, oni to letos určitě chtít nebudou, můžete to klidně prodat nám“. 
organizačně někdy stojíme před opravdu obtížným rozhodováním, když se snažíme 
vyhovět všem.

Přes značnou finanční náročnost uvedených koncertů jsme se rozhodli cenu abonentní 
vstupenky nezvyšovat, zůstává na 900 kč. 

 těšíme se na vás, budeme moci za rok uvést rekapitulaci sezóny opět stejným 
názvem?

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.

taNeČNí Kurzy prO dOspělé
–  sezóna 2017/2018
kurzy pro dospělé májí 12 lekcí. zahajujeme v pátek  6. října 2017, kolem 
vánoc budeme mít přestávku, v roce 2018 se znovu sejdeme 5. ledna.  
taneční kurzy vede taneční mistr ing. ivan vít s partnerkou paní Janou 
vítovou.

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

Halina PawlovsKÁ  
– ManuÁl Zralé ženy 
 St 07 / 06 / 2017 – 20.00
   taLk Show.  

FaMiredo  
a MaMMas & MaMMas
 Út 13 / 06 / 2017 – 19.30
   SPoLečný konceRt Smíšeného Pěveckého  
   SBoRu FamiRedo z choceRad, SBoRmiStR  
   vLaStimiL kvída a komoRního SBoRu  
   mammaS&mammaS, SBoRmiStRyně  
   amáLka k. třeBická.  

 dIVa dlO 

halINa pawlOVsKá  
– MaNuál zralé žeNy
St talk show.

 KONCert y 

FaMIredO a MaMMas&MaMMas
Út Společný koncert smíšeného pěveckého sboru FamiRedo z chocerad, 
sbormistr vlastimil kvída a komorního sboru mammas&mammas, sbormistryně 
amálka k. třebická.

 KONCert y 

hIty sVětOVýCh legeNd
St Letní koncert kytarového kurzu Jiřího Bardy a sboru Bardáček.

 spOleČNOs t a ta NeC 

prVNí říČaNsKá VeřejNá taNČírNa
čt

 KONCert y 

absOlVeNtsKý KONCert
Po zuš říčany.

 KONCert y 

absOlVeNtsKý KONCert žáKů  
zš bezruČOVa
St zš Bezručova.

 dě tI 

tp Fest
Pá i. zš říčany.

 spOleČNOs t a ta NeC 

prVNí říČaNsKá VeřejNá taNČírNa
Út

těšíme se na vaši návštěvu!

20.00
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19.00
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19.30
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19.00

15

17.00

21

info@kclabut.cz

Nebuď labuť a  zaJdi na kuLtuRu!

18.00

23

19.00

27
Ben cristovao
 St 06 / 09 / 2017 – 17.00
   konceRt PRo škoLáky z říčanSkých škoL  
   zdarMa. oStatní Se můŽou zÚčaStnit  
   Se zakouPenou vStuPenkou.  

ii. MeMoriÁl  
JiříHo Kadluse
 Út 19 / 09 / 2017 – 20.00
   vzPomínkový večeR na Jiřího  
   kadLuSe S kaPeLou steaMbOat  
   stOMpers a JeJich hoSty.  

17.30

19

halINa pawlOVsKá 
– Manuál zralé ženy
 talk show. halina Pawlowská tvrdí, že když slyší slovo „zralá“,  vybaví se jí sýr,  
u kterého je nejvyšší čas ho zkonzumovat. zároveň ale říká, že zralost je báječná! Buď  
z toho důvodu, že si můžete gratulovat, že jste se dožili už pěkného počtu let, 
anebo proto, že jste sice ještě velice mladí, ale jste jedinci s moudrým pohledem 
na svět. za svou literární a jinou činnost obdržela řadu ocenění – v roce 1994 
českeho lva v kategorii nejlepší scénář za film díky za každé nové ráno, 
třikrát televizní ocenění týtý, pořad roku za Banánové rybičky vysílané na čt. 
halina je autorkou 22 knih a nejprodávanější českou spisovatelkou.

dIVadlO járy CIMrMaNa 
– záskok
 záskok je hned od začátku typická cimrmanovská hra. centrem hry je profesionální 
záskok v amatérském souboru, který nakonec nezvládá svou úlohu: neustále „vypadává“ 
ze své role, zapomíná repliky, neorientuje se v ději, nečekaně a náhle se fixuje k jiným 
známějším dílům. Pro dJc je tato hra typická také tím, že jeho tvůrci a herci se sami rádi 
stylizují do role ochotníků, neprofesionálních divadelníků. zdeněk Svěrák sám v semináři 
utrousil: „dalším charakteristickým znakem cimrmanovy družiny byl značný počet 
netalentovaných herců. této tradici zůstáváme věrni i my“. o popularitě hry záskok 
svědčí i to, že byla nedávno inscenována s úspěchem i new yorku divadlem „cimrman 
english Theatre“ – sdružením anglicky mluvících herců žijících v čR. 
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   Letní konceRt kytaRového kuRzu  
   Jiřího BaRdy a SBoRu BaRdáček.  

ZÁsKoK
 Út 05 / 09 / 2017 – 19.00
   divadLo JáRy cimRmana  
   PředStavení tyPické cimRmanovSké hRy.  

NejúspěšNější sezóNa Kruhu přátel hudby 
– první informace o sezóně 2017/18
  takto jsme nazvali náš článek vloni, kdy jsme rekapitulovali sezónu 
2015/2016. v té se skokově navýšila návštěvnost o 40 abonentů a dosáhla čísla 173.  
Že budeme moci za rok napsat článek o kPh a uvést jej stejným názvem,  
jsme nepovažovali za úplně pravděpodobné, rekordy nelze překonávat neustále. 
nicméně počet abonentů dosáhl 192 (nepočítaje další návštěvníky, kteří si zvlášť 
kupovali vstupenky na jednotlivé koncerty). není třeba více dodávat. zaměřme  
se na sezónu následující. Již nyní můžeme předběžně zájemce seznámit s jejím 
plánovaným programem. Případné změny už nejsou příliš pravděpodobné, nelze  
je však zcela vyloučit; nacházíme se ve stadiu, kdy je vše podstatné s umělci  
domluveno, nejsou však ještě podepsány smlouvy. co bychom tedy měli vidět a slyšet?

18. 10. 2017  – orchestr Virtuosi di praga s dirigentem Oldřichem Vlčkem

8. 11. 2017  – galakoncert evy urbanové (soprán) s Moravským klavírním triem

20. 12. 2017 – vánoční koncert souboru adamus ensemble s hobojistkou Michaelou  
 hrabánkovou

17. 1. 2018 – České filharmonické kvarteto (smyčcové), petr sinkule – klarinet,  
 j.h.

14. 2. 2018 – kvarteto Cantarina clarinette

14 .3. 2018 – jan Mráček – housle, klavírní doprovod lukáš Klánský

25. 4. 2018 – „Flétna a Vídeň“ – j. Ostrý – flétna, s. ježková – klavír, l. Mašek –  
 violoncello

16. 5. 2018 – Kristina stepasjuková – klavírní recital

z organizačního hlediska platí také to, co jsme uváděli již minulý rok: velmi si vážíme 
toho, že máme velkou skupinu věrných návštěvníků. mnozí z nich jsou dlouholetí  
držitelé abonentních vstupenek. Snažíme se zachovat jim jednu z výhod – stálé místo 
v sále. zde bychom měli právě na tyto návštěvníky velkou prosbu – aby nám závazně 
potvrdili zájem o abonentku na další sezónu (případně si ji zakoupili) co nejdříve. my 
se tato místa pro stálé držitele abonentek snažíme co nejdéle rezervovat, přitom ale 
zaznamenáváme zájem o tato místa ze strany dalších návštěvníků, někdy i prosby 
typu „my je známe, oni to letos určitě chtít nebudou, můžete to klidně prodat nám“. 
organizačně někdy stojíme před opravdu obtížným rozhodováním, když se snažíme 
vyhovět všem.

Přes značnou finanční náročnost uvedených koncertů jsme se rozhodli cenu abonentní 
vstupenky nezvyšovat, zůstává na 900 kč. 

 těšíme se na vás, budeme moci za rok uvést rekapitulaci sezóny opět stejným 
názvem?

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.

taNeČNí Kurzy prO dOspělé
–  sezóna 2017/2018
kurzy pro dospělé májí 12 lekcí. zahajujeme v pátek  6. října 2017, kolem 
vánoc budeme mít přestávku, v roce 2018 se znovu sejdeme 5. ledna.  
taneční kurzy vede taneční mistr ing. ivan vít s partnerkou paní Janou 
vítovou.

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

Halina PawlovsKÁ  
– ManuÁl Zralé ženy 
 St 07 / 06 / 2017 – 20.00
   taLk Show.  

FaMiredo  
a MaMMas & MaMMas
 Út 13 / 06 / 2017 – 19.30
   SPoLečný konceRt Smíšeného Pěveckého  
   SBoRu FamiRedo z choceRad, SBoRmiStR  
   vLaStimiL kvída a komoRního SBoRu  
   mammaS&mammaS, SBoRmiStRyně  
   amáLka k. třeBická.  

 dIVa dlO 

halINa pawlOVsKá  
– MaNuál zralé žeNy
St talk show.

 KONCert y 

FaMIredO a MaMMas&MaMMas
Út Společný koncert smíšeného pěveckého sboru FamiRedo z chocerad, 
sbormistr vlastimil kvída a komorního sboru mammas&mammas, sbormistryně 
amálka k. třebická.

 KONCert y 

hIty sVětOVýCh legeNd
St Letní koncert kytarového kurzu Jiřího Bardy a sboru Bardáček.

 spOleČNOs t a ta NeC 

prVNí říČaNsKá VeřejNá taNČírNa
čt

 KONCert y 

absOlVeNtsKý KONCert
Po zuš říčany.

 KONCert y 

absOlVeNtsKý KONCert žáKů  
zš bezruČOVa
St zš Bezručova.

 dě tI 

tp Fest
Pá i. zš říčany.

 spOleČNOs t a ta NeC 

prVNí říČaNsKá VeřejNá taNČírNa
Út

těšíme se na vaši návštěvu!

20.00
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21

info@kclabut.cz

Nebuď labuť a  zaJdi na kuLtuRu!

18.00

23

19.00

27
Ben cristovao
 St 06 / 09 / 2017 – 17.00
   konceRt PRo škoLáky z říčanSkých škoL  
   zdarMa. oStatní Se můŽou zÚčaStnit  
   Se zakouPenou vStuPenkou.  

ii. MeMoriÁl  
JiříHo Kadluse
 Út 19 / 09 / 2017 – 20.00
   vzPomínkový večeR na Jiřího  
   kadLuSe S kaPeLou steaMbOat  
   stOMpers a JeJich hoSty.  

17.30

19

halINa pawlOVsKá 
– Manuál zralé ženy
 talk show. halina Pawlowská tvrdí, že když slyší slovo „zralá“,  vybaví se jí sýr,  
u kterého je nejvyšší čas ho zkonzumovat. zároveň ale říká, že zralost je báječná! Buď  
z toho důvodu, že si můžete gratulovat, že jste se dožili už pěkného počtu let, 
anebo proto, že jste sice ještě velice mladí, ale jste jedinci s moudrým pohledem 
na svět. za svou literární a jinou činnost obdržela řadu ocenění – v roce 1994 
českeho lva v kategorii nejlepší scénář za film díky za každé nové ráno, 
třikrát televizní ocenění týtý, pořad roku za Banánové rybičky vysílané na čt. 
halina je autorkou 22 knih a nejprodávanější českou spisovatelkou.

dIVadlO járy CIMrMaNa 
– záskok
 záskok je hned od začátku typická cimrmanovská hra. centrem hry je profesionální 
záskok v amatérském souboru, který nakonec nezvládá svou úlohu: neustále „vypadává“ 
ze své role, zapomíná repliky, neorientuje se v ději, nečekaně a náhle se fixuje k jiným 
známějším dílům. Pro dJc je tato hra typická také tím, že jeho tvůrci a herci se sami rádi 
stylizují do role ochotníků, neprofesionálních divadelníků. zdeněk Svěrák sám v semináři 
utrousil: „dalším charakteristickým znakem cimrmanovy družiny byl značný počet 
netalentovaných herců. této tradici zůstáváme věrni i my“. o popularitě hry záskok 
svědčí i to, že byla nedávno inscenována s úspěchem i new yorku divadlem „cimrman 
english Theatre“ – sdružením anglicky mluvících herců žijících v čR. 



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

Didaktické centrum geologie: 
živá zahrada
neděle 11. června od 14:00 do 18:00

Proč je důležité, aby na zahradě žilo 
co nejvíce živočichů? Jak živočichy na 
zahradu přilákat? Kde najdou potra-
vu a útočiště? Dozvíte se, jak vypadá 
živá zahrada, která poskytuje prostor 
nejen pro člověka, ale i pro bezobratlé 
živočichy, ptáky, ježky, obojživelníky 
nebo ještěrky. 
Akce je pořádána v rámci Víkendu 
otevřených dveří zahrad.
vstupné: 80 Kč, děti 40 Kč, rodinné 
200 Kč 
zvýhodněné vstupné na akce v geo-
parku i v muzeu: 120 Kč, děti 80 Kč, 
rodinné 300 Kč

Výměnný bazar rostlin
neděle 11. června od 14:00 do 18:00, 
zahrada muzea

Máte na zahradě květiny, které musí-
te vzhledem k prostoru omezovat a je 
vám líto je vyhodit? Přineste je na vý-
měnný bazar. Kolik rostlin přinesete, 
tolik si můžete odnést. 
Rostliny noste v hrnkách (květiná-
čích), zakořeněné nebo s dostateč-
ným balem, aby bylo zaručeno jejich 
přežití. Přijímáme pouze zahradní 
rostliny, ne plané druhy, nenoste 
vzrostlé stromy a keře.  
Akce je pořádána v rámci Víkendu 
otevřených dveří zahrad.
vstupné: 30 Kč (pro účastníky akce 
Odpoledne v zahradě zdarma)

Odpoledne v zahradě: 
Zvonkohra z přírodnin
neděle 11. června od 14:00 do 18:00, 
zahrada muzea

Přijďte si s dětmi nebo sami vyrobit 
zvonkohru z přírodnin a dřevěných 
korálků. Zvonkohru si můžete pově-
sit ve své zahradě nebo v interiéru. 
V zahradě můžete posedět, pozoro-
vat papoušky ve voliéře, vyzkoušet 
Hnízdo na stromě, vodní koryta a dal-
ší interaktivní prvky. Přineste si deku 
na posezení v trávě.
Dílnu Zvonkohra povede Markéta 
Strouhalová. V případě deště budeme 
dílna probíhat v muzeu.
Akce je pořádána v rámci Víkendu 
otevřených dveří zahrad.
vstupné: 80 Kč, děti 40 Kč, rodinné 
200 Kč (zahrnuje i vstup na výstavu 
Pravěk v obrazech)
zvýhodněné vstupné na akce v geo-
parku i v muzeu: 120 Kč, děti 80 Kč, 
rodinné 300 Kč

Amatérská burza minerálů
sobota 24. června od 9:00 do 17:00, 
Didaktické centrum geologie

Pořádá 1. ZŠ Říčany ve spolupráci 
s Muzeem Říčany. 

Doprovodné akce: zpracování neros-
tů, rýžování českých granátů, komen-
tovaná prohlídka geoparku, promítá-
ní výbrusů hornin 
vstupné:  40 Kč, děti, důchodci, stu-
denti 20 Kč

Doprovodné akce 
k filmovému festivalu 
Říčanské filmaření:
PROJekce 
kRáTkOMeTRáŽních FilMů 
nOMinOvaných na OskaRa
pátek 16. června od 17:00, Muzeum 
Říčany
Můžete se těšit na projekci krátko-
metrážních filmů nominovaných na 
Oskara včetně vítězného snímku.

vycházka PO 
FilMOvých MísTech 
a PRvORePublikOvých 
vilách v ŘíČanech
sobota 17. června od 9:00, sraz před 
Muzeem Říčany
Nenechte si ujít vycházku po filmo-
vých místech a prvorepublikových 
vilách Říčan s filmovým režisérem, 
dramaturgem a publicistou Ondře-
jem Slaninou a historikem muzea 
Martinem Hůrkou.

Co se děje v kultuře

69 texty.kuryr@ricany.cz



Ze SbíreK mUZeA: žeHLIČKy
Klasické žehličky používáme již 
přibližně od 16. století. Tehdy se 
jednalo o těžké železné bloky s hlad-
kou spodní stranou, které bylo třeba 
nejprve nahřát na kamnech.  Vzhle-
dem k akumulačním schopnostem 
kovu se s nimi pak mohlo několik 
minut žehlit. Jejich obecný tvar se do 
dnešních dob příliš nezměnil, ovšem 
tehdejší žehličky byly značně těžké 
(běžně 5 až 8 kg). Dokonce existoval 
i speciální typ krejčovské žehličky, 
která mohla vážit i kolem 30 kg (ne 
nadarmo krejčovské povolání bývalo 
původně povoláním mužským).
Během průmyslové revoluce se 
objevily žehličky s dutým vnitřkem 
(a tedy i mnohem lehčí). Do dutiny 
se vsypávalo žhavé dřevěné uhlí. 
V pokročilejším 19. století se pak 
rozšířily další typy žehliček s vnitř-
ní náplní, která zajišťovala ohřev. 
Jednalo se o pevný i tekutý líh, pe-
trolej nebo později plyn a elektřinu. 
Na snímku představujeme žehlič-
ku na dřevěné uhlí. Pochází patr-
ně z doby kolem přelomu 19. a 20. 
století. Byla vyrobena ruční prací 
v Kraslicích. Do muzea se dostala 
roku 1949 darem říčanského stu-
denta Stanislava Chloupka.

Horní díl je otevíratelný. Právě tudy 
se vkládaly žhavé uhlíky. Otvory na 
bocích sloužily pro přístup vzduchu, 
který podporuje doutnání uhlíků. Na 
zadní stěně se dokonce dole nachází 
posuvná západka, kterou hospodyň-
ka mohla použít jako vzduchový re-

gulátor.  Ve sbírkách Muzea Říčany 
se nachází několik těchto žehliček 
plněných dřevěným uhlím, rovněž 
žehlička na petrolej nebo nově starší 
typ elektrické žehličky.

Martin Hůrka

Co se děje v kultuře

VýZVA PrO VOLNOČASOVÉ A SPOrTOVNí OrGANIZACe: 

Účastněte se Týdne volného 
času a sportu | 10. – 15. září

Přihlášky organizací přijímáme do konce června!
Město Říčany a Muzeum Říčany pořádá v září další ročník Týdne volného času a sportu. Týden zahájíme Veletrhem 
volného času a sportu na Městských slavnostech v neděli 10. září, kde říčanské organizace představí svou činnost 
ve stánku nebo vystoupením na pódiu v průběhu programu. 
Po celý týden pak budou probíhat ukázkové aktivity a akce pro veřejnost zdarma. Nabídka aktivit bude zveřejněna 
ve speciální zářijové příloze Kurýra „Volný čas a sport v Říčanech“. organizace, které se týdne zúčastní, dostanou 
příležitost v příloze zdarma prezentovat svou činnost.  
Podrobné informace a přihlášky na marie.tvrdonova@muzeum.ricany.cz, tel.: 776 701 345.

Výtvarné workshopy 
s Petrem modlitbou
neděle 25. června od 10:30 do 17:30, 
muzeum 

Pro děti: Jak se maluje pravěk  
10:30 - 13:30
Pro dospělé: Ve stopách Zdeňka 
Buriana 14:30 - 17:30

Workshopy s autorem výstavy Pra-
věk v obrazech jsou určeny všem zá-
jemcům o uměleckou rekonstrukci. 
Pod našima rukama ožijí zkameně-
liny, lebky a kostry pravěkých tvorů.  
Ukázky obrazových rekonstrukcí 
pravěkých tvorů budou promítány 
a doplněny autorovým odborným 
komentářem. Součástí je prostor pro 
dotazy s ukázkami originálů fosilií 
a zjednodušená názorná ukázka vzni-
ku obrazové vědecké rekonstrukce.
Děti budou kreslit pastelkami, dospě-
lí mohou použít uhly či vodové barvy 
(budou k dispozici). 

Malíř a ilustrátor Petr Modlitba spo-
lupracuje paleontology. Svými ilu-
stracemi doprovází knihy pro mládež 
i odborné publikace. Je jedním z mála 
českých současných tvůrců, specia-

lizujících se na vědeckou obrazovou 
rekonstrukci vymřelého života. 
Ve své tvorbě navazuje na dílo pro-
slulého malíře pravěku Zdeňka Bu-
riana.

vstupné:  200 Kč, děti 120 Kč
vítězové výtvarné soutěže zdarma 

Rezervace nutná: edita.jezkova@
muzeum.ricany.cz, 323 603 161

7070
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Krásná hudba má v Říčanech  
mnoho příznivců
Vážení příznivci krásné hudby, 
chci vám poděkovat za účast na 
koncertu, který se konal na počest 
Mistra Josefa Suka. Děkuji taky 
místostarostce paní Špačkové za 
úvodní slovo a také varhanici  paní 
Ireně Chřibkové a mladé, talentova-
né houslistce Magdaléně Podlucké. 
Paní místrostarostka se v úvodu 
zmínila o činnosti Kruhu přátel váž-
né hudby (KPH) i o tom, že v sou-
časnosti má KPH 192 abonentů, což 
je jev v Českých zemích neobvyklý 
a kladný. I z kulturního hlediska: 
nikdy jsem neviděl, že by posluchači 
odcházející z koncertu rozbíjeli vý-
kladní skříně nebo že by se na ulici 
mezi sebou rvali, jak je tomu často 
po fotbalových utkáních. 
Položil jsem si otázku, proč chodí 
tolik lidí na koncerty vážné hudby. 
Zřejmě žijí v Říčanech inteligentní 

lidi. Možná přišli na to, že mohou po-
slouchat ty samé umělce jako v Praze. 
Ale pak je zde nejvýznamější aspekt. 
A sice, že někdo se o koncerty dobře 
stará. A ten někdo je pan Levický, 
ředitel knihovny a kulturního centra 
Labuť, který má na starosti taky orga-
nizaci koncertů. 
Pan Levický má široký rozhled a na-
víc má doma vynikajícího klavíristu 
Martina. Tím může být v neustálém 
kontaktu s mladými umělci, ale taky 
s renomovanými a žádanými umělci. 
Ví také, že na koncerty příjdou poslu-
chači pouze tehdy, když jím nabídne 
zajímavý program, zajímavé umělce. 
Tento „chvalozpěv“ je zcela opod-
statněný a podložený návštěvností 
koncertů Kruhu přátel hudby.
Abych jenom nechválil, ale taky ne-
chci poučovat. Jen si myslím, že by 
mohla být na koncertech větší účast 

mladých posluchačů ze zdejší vyni-
kající ZUŠ. Ne všichni se budou živit 
hudbou, ale už teď by se měli naučit 
hudbu poslouchat a navštěvovat kon-
certy. Je to ovšem problém celosvěto-
vý a k hudbě vážné dospějí poslucha-
či často až v pokročilém věku. Někdy 
vůbec ne.
Jednou sem slyšel od posluchače po 
koncertě: když poslouchám klasiku, 
jako kdybych se chtěl stát lepším. Přá-
tele, choďte na koncerty vážné hudby. 
 Srdečně Jan Adamus

richard müller:  
mám rád české pesničky

Nový hudební festival písničkářů a po-
pulárních interpretů Slunovrat, vyta-
huje eso z rukávu. V rámci svého nul-
tého ročníku nabídne návštěvníkům 
hudební vystoupení slovenské hvězdy 
Richarda Müllera. Festival Slunovrat 
startuje již o víkendu 23. – 24. června 
2017 v areálu vodáckého kempu Sá-
zavský ostrov v Sázavě u Benešova. 
Divákům představí kromě bohatého 
doprovodného programu také koncer-
ty Xindla X, Anety Langerové, Ivana 
Mládka, Bratrů Ebenů a dalších pís-
ničkářů. Hudební žánr písničkářství 
se stále popularizuje, proto pořadate-

lé festivalu oslovili nejoblíbenější české 
písničkáře a pozvali je k táborovému 
ohni do magického prostředí vodácké-
ho kempu k řece Sázavě.

Jaký máte vztah k českému písnič-
kářství? Máte nějakou oblíbenou 
píseň, kterou byste si rád zazpíval 
u táboráku?
Mám veľmi rád české pesničky. Mám 
rád Jarka Nohavicu a bratov Nedvě-
dovcov. Nie som veľmi táborakový typ, 
tak by som si asi nezaspieval :-) Ale po-
čúvám tuto muziku celkom pravideľne.
na nultém ročníku festivalu sluno-
vrat zahrajete jako hlavní účinkují-
cí. Jaké písně z vašeho repertoáru 
zazní a na co se návštěvníci akce 
mohou těšit?
Je mi veľkým potešením a cťou, že 
ste si ma vybrali na váš festival ako 
hlavného účinkujúceho. Čo sa týka 
repertoáru, hráme náš festivalový 
set, ktorý je zložený z mojich najväč-
ších hitov. Fanušikovia sa môžu tešit 

na to isté čo ja, a to je, že si urobíme 
vzájomne dobrý koncert. Verím, že sa 
nám to podarí.
byl jste někdy „na vodě“? Jaký 
máte vztah k vodáctví?
Rád by som vám na túto otázku odpo-
vedal, ale nemám k vodáctvu žiaden 
ani pozitívny ani negatívny vzťah. 
Nejako ma to v živote obišlo. 

Dvoudenní akční vstupenky lze stále 
ještě zakoupit s výraznou slevou za 
590 Kč v předprodejní síti Ticketstre-
am, v cestovních kancelářích Čedok 
a Fi-ro Tour, na recepci Sázavského 
ostrova, v Infocentrech měst Sázava, 
Stříbrná Skalice, Benešov, Říčany 
a v dalších předprodejních místech 
uvedených na webových stránkách. 
Děti do 6 let a 110 cm mají vstup 
ZDARMA v doprovodu dospělé oso-
by s platnou vstupenkou.

více informací naleznete na 
www.slunovratfest.cz in
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Informační centrum
Masarykovo nám. 83
251 01 Říčany
tel.:  323 618 169

do 20.8. Říčany Podivuhodný pravěk – Výstava v Muzeu.

3.6. Říčany 7.00-19.00 Pytláckými roklemi – 38. ročník turistického pochodu, star před nádražím ČD u restaurace U Kozlů, cíl na koupališti Jureček. 
Trasy 10, 17, 22, 23, 50 km. Startovné 40 Kč, děti 30 Kč.

3.6. Říčany 8.00 Po-Po-les – 39. ročník pochodu pohádkovým lesem. Start č. 1 od ZŠ Vachkova v Uhříněvsi od 8 hod (trasa 12 km), start č. 2 
na koupališti Jureček v Říčanech od 10 do 12 hod (trasa 3 km). Příspěvek 50 Kč, vhodné pro děti do 12 let.

3.6. Ondřejov 10.45 Ondřejovský krpál 2017 – Závod historických vozidel. Start na náměstí.

3.6. Vyžlovka 15.00 vyžlovské léto – Zážitkové odpoledne pro děti, hudební program od 18 hod. Vstupné 60 Kč, od 18 hod. 100 Kč, děti do 15 let 
zdarma.

4.6. Říčany 9.30 letnice na Marvánku – Slavnostní Bohoslužba ke svátku Letnic. Kázání na téma "Je církev odepsaná?". U Hospůdky na 
Marvánku.

4.6. Mnichovice 10.00 Mnichovická běhna – Běh na Šibeničky, Myšlín, Jidašky a okolí. Značená trasa horem dolem, krásnou krajinou cca 9 km, děti 
1,5 km. Start i cíl Spolrtovní areál Šibeniční vrch.

7.6. Kolovraty 19.00 kolovratské jazzování – Klub U Boudů.

7.6. Říčany 20.00 halina Pawlovská - Manuál zralé ženy – Talk show, Kulturní centrum Labuť.

8.6. Uhříněves 15.00 kavárenské posezení s dílnou - linoryt – Vyrobíte si vlastní raznici a technikou tisku si ozdobíte tašku. Určeno pro dospělé, 
cena 100 Kč. Divadelní kavárna Divadla U22.

9.6. Kunice 20.00 abba – Koncert na zámku Berchtold, vstupné 250 Kč.

9.6. Štiřín 19.30 Jiří korn a 4TeT – Koncert na zámku, vstupné 500/600 Kč.

9.6.-
10.6.

Struhařov 620 let struhařova – V pátek divadelní podvečer u Hliněného rybníka, v sobotu slavnosti. Průvod, soutěže pro děti, jarmark, 
setkání rodáků, bohatá gastronomie, aj.

9.6. - 
11.6.

Senohraby letní lidé 2017 – Hudební festival letní pohody, hudba, fotografie Františka Dostála, programy pro děti, kulinářské zážitky 
aj. Plovárna Senohraby.

10.6. Velké Popovice Den kozla – Pivovar Velké Popovice

10.6. Říčany 12.00 slavnostní otevřené sokolského atletického stadionu – Štafetový souboj generací, akademie, ukázka worshop cvičení, 
hudba, občerstvení. Sokolské hřiště.

11.6. Říčany 6.56 nedělní pochod s líbou – Turistický pochod Velký Osek - Poděbrady, 12,5 km. Odjezd vlakem ze Říčan v 6.56 hod. 
Přihlášky na tel. 723 513 431 nebo libuse.rohoskova@centrum.cz.

11.6. Říčany 14.00-18.00 Živá zahrada – Proč je důležité, aby na zahradě žilo co nejvíce živočichů a jak je na zahradu přilákat. Vstupné 80 Kč, děti 40 
Kč, rodinné vstupné 200 Kč. Didaktické centrum geologie, Masarykovo  nám.

11.6. Říčany 14.00-18.00 výměnný bazar rostlin – Kolik rostlin přinesete, tolik si můžete odnést. Vstupné 30 Kč. Didaktické centrum geologie, 
Masarykovo nám.

11.6. Říčany 14.00-18.00 zvonkohra z přírodnin – Výroba zvonkohry z přírodnin a dřevěných korálků, vstupné 80 Kč, děti 40 Kč, rodinné vstupné 
200 Kč. Zahrada Muzea.

14.6. Říčany 19.00 hity světových legend – Letní koncert kytarového kurzu Jiřího Bardy a sboru Bardáček. Kulturní centrum Labuť.

16.6. Kunice 19.30 večer s Pitkinem a Petrem kolářem – Zámek Berchtold, vstupné 150 Kč.

17.6. Milovice 7.00 burza & Oldtimer výstava – Tradiční burza, která se koná v areálu Tankodromu. Přijeďte prodat vše co Vám doma, 
v garáži, či stodole leží ladem nebo nakoupit co doma ještě nemáte. Veteráni mají vstup zdarma.

17.6. Říčany 9.15 Jarní atletické závody – Atletické závody pro děti od 5 do 15 let na sokolském hřišti.

17.6. Kolovraty 19.00 kolovratský parník – Tradiční sousedské setkání u návesního rybníka, po němž pluje maketa parníku s muzikanty na palubě.

18.6. Štiřín 17.00 sukův hudební štiřín – Heroldovo kvarteto, hraje se Mozart a Dvořák, vstupné 250 Kč. Zámek Štiřín.

19.6. Říčany 17.30 absolventský koncert – Koncert ZUŠ Říčany v Kulturním centru Labuť.

21.6. Říčany 17.00 absolventský koncert žáků zš bezručova – Kulturní centrum Labuť.

22.6. Říčany 13.45 Josef koreš a český odboj za 2. sv. války – Přednáška s besedou v aule Gymnázia Říčany. Přednáší Vlastislav Janík, autor 
knihy Operace Spelter Lenka-Jih.

23.6. Říčany 18.00 TP Fest – I. ZŠ Říčany v Kulturním centru Labuť.

24.6. Říčany 9.00-17.00 amatérská burza minerálů – Pořádá 1. ZŠ Říčany ve spolupráce s Muzeem, vstpné 40 Kč, děti 20 Kč. Didaktické centrum 
geologie, Masarykovo nám.

24.6. Štiřín 20.30 Rigoletto – Opera pod širým nebem s herci z Národního divadla,  vstupné 300 - 1000 Kč. Zámek Štiřín.

25.6. Říčany 10.30, 14.30 výtvarný workshop s Petrem Modlitbou – Pro děti: Jak se maluje pravěk od 10.30 do 13.30 hod, pro dospělé: Ve stopách 
Zdeňka Buriana od 14.30 do 17.30. Vstupné 200 Kč, děti 120 Kč. Muzeum.

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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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

Během poslední doby dostalo Muzeum Říčany možnost zhotovit si digitální kopie rozsáhlých sbírek 
pohlednic několika místních sběratelů. Přibližně stovka snímků zachycuje hrad a jeho nejbližší okolí. 
Na pohlednici z doby kolem roku 1900 si povšimněme dnes vegetací zarostlé části Mlýnského 
rybníka a upraveného břehu pod Kolovratskou silnicí. Na počátku 20. století a snad i během první 
republiky se sem lidé chodívali koupat a opalovat.


