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Hlavní téma:

Revitalizace okolí  
hradu v Říčanech 
Upravené okolí zříceniny láká  
k návštěvě a posezení



Iveta Sinkulová 
ředitelka ZUŠ Říčany

ZUŠ slaví ve školním roce 2013/2014 60. výročí svého založení. 
Často se sama sebe ptám, proč se v dnešní přetechnizované době ještě děti učí hrát na hudební nástro-
je, malovat či tančit? Mohou si přece vše stáhnout z internetu, na cokoli se podívat, najít si informace, 
a to vše pěkně z křesla u počítače, v pohodlí a bez námahy a vlastního přičinění. 
Velmi často uvažuji nad otázkou, jaké má umění místo v  životě dnešních lidí. Potřebujeme umění? 
Ve svém okolí často slýchávám, že umění mnozí lidé ve svém životě ani nepotřebují. Proč mají ze svých 
daní přispívat třeba na provoz divadla nebo orchestru, když do divadla nechodí a takzvanou ,,klasic-
kou“ hudbu neposlouchají? Ano, umění ano, ale takové, které si na sebe vydělá!
Na druhou stranu, proč např. za 2. světové války při obléhání Leningradu měla zde, ve válkou zubože-
ném městě, v roce 1942 premiéru slavná Šostakovičova Leningradská symfonie? Hudebníci ji přijeli 
hrát z různých míst a byli stahováni i z válečné fronty. Proč v terezínském ghettu, kde vládla nacistická 
zvůle, nacvičovali děti a dospělí dětskou operu Brundibár? Hrála se v letech 1943–1944. Proč se lidé, 
kterým šlo o život, věnovali právě umění? Protože umění bylo pro tyto lidi obrovskou morální podpo-
rou. Ani válečná vřava nedokázala, aby umění zmizelo ze života lidí.
Dnes nežijeme ve válce, máme všeho dostatek, ale přesto doba umění moc nepřeje. Žijeme v době závratné-
ho rozvoje techniky, vše je zaměřeno na výkon. Výchova k umění a estetice se v mnohých případech z učiva 
vypouští. Ruší se kulturní instituce, zavírají se kulturní domy, galerie. Jednoduše – na umění nejsou peníze.
Jsem ráda, že žiji v Říčanech. Ve městě, které se současné kulturní devastaci zcela vymyká. Ne nadarmo 
mají Říčany pověst města s hlubokým kulturním zázemím. Jsem říčanský patriot a vždy mě potěší, 
když se Říčanům daří. V současné době mě velmi těší např. rekonstrukce MěKS, přestavba ZUŠ, opra-
va hradu a jeho okolí, úprava prostředí Lázeňské louky, otevření areálu Na Fialce. Těší mě nárůst členů 
v říčanském Kruhu přátel hudby a také mě těší, že máme v Říčanech například Galerii Kotelna nebo 
Říčanský komorní orchestr. Mám radost, že i  říčanská ZUŠ je toho všeho součástí a že se můžeme 
na tomto rozvoji podílet a svým přičiněním přispívat k dobrému jménu města.
Chtěla bych touto cestou poděkovat městu Říčany za finanční dotaci, která změní omšelou budovu 
Pod Školou ve stylový výtvarný ateliér a moderní taneční studio. Město Říčany vyslyšelo naše neustálé 
prosby a věnovalo naší škole k narozeninám opravdu krásný dárek. Moc si toho vážíme!
V rámci oslav založení školy jsme připravili bohatý program akcí, které obohatí kulturní nabídku ve městě. 
Oslavovat jsme začali na konci srpna koncerty v mezinárodním duchu a končit budeme v květnu, na Slav-
nostním koncertě v  Betlémské kapli v  Praze. Pro bývalé absolventy bude určen např. březnový koncert 
a naše učitele si můžete poslechnout již v listopadu. Akcí bude ale mnohem víc, o všem budete informováni 
na stránkách Říčanského kurýru a všichni jste na naše oslavy srdečně zváni. Přijďte, těšíme se na vás.

Slovo úvodem
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Informace z radnice

u Zastupitelstvo schválilo úpravu rozpočtu města na rok 
2013 a navrhlo volné prostředky rozdělit takto: 
rezerva FRM 5.000.000 Kč pro využití v roce 2014
rezerva rady k  již schváleným  inv. akcím na  vícepráce, 
jejichž čerpání podléhá souhlasu finančního výboru 
1.153.269,47 Kč.
u Zastupitelé v rámci 2. kola grantového řízení schvá-
lili návrh grantové komise na rozdělení finančních pro-
středků.
u Zastupitelstvo vydalo v souladu s příslušnými zákony 
opatření obecné povahy, kterým se vydává regulační plán 
lokality Větrník I.
u Zastupitelé souhlasili s pořízením změny č. 2 regu-
lačního plánu lokality Voděradská na základě podnětu 
společnosti MEDESA s.r.o. Podmínkou pro pořízení 
je úhrada nákladů na  zpracování návrhu změny č. 2 
regulačního plánu lokality Voděradská zmíněnou spo-
lečností.
u Zastupitelstvo vydalo obecně závaznou vyhlášku 
města, kterou se ruší příloha č. 1 OZV č. 7/2011 a na-
hrazuje se novou přílohou č. 1, která nově vymezuje 
místa, kde je zakázáno požívat alkoholické nápoje 
na veřejném prostranství dle vyhlášky OZV č. 1/2010. 
Do seznamu takových míst byla nově zařazena veřejná 
prostranství v ul. 17. listopadu, Štefánikova, Jiráskova 
a  Sokolská. Ke  schválení této vyhlášky došlo v  reakci 
na stížnosti na porušování veřejného pořádku ve zmí-
něné lokalitě.
u Zastupitelé schválili uzavření dohody o  spolupráci 
a společném postupu při hospodaření s lesy ve správním 
území města Říčany mezi městem Říčany a  Lesy České 
republiky, s.p., jejímž obsahem jsou povinnosti Lesů ČR 
při hospodaření s lesy na pozemcích na území města Ří-
čany a  povinnost města poskytovat Lesům ČR finanční 
příspěvek ve výši 90.220 Kč ročně.
u Zastupitelstvo schválilo uzavření dodatku č. 8 

Krátce ze zářijového jednání Zastupitelstva města Říčany
ke koncesní smlouvě č. 29/2010-S uzavřené mezi kon-
cedentem městem Říčany a koncesionářem společností 
SCOLAREST – zařízení školního stravování, spol. s r.o., 
jehož předmětem je dočasné začlenění Mateřské školy 
U Slunečních hodin do systému centrálního stravování 
města Říčany, a  to po  dobu rekonstrukce pavilonu 
kuchyně.
u Zastupitelé schválili změnu zakládací listiny Mediál-
ního a komunikačního servisu Říčany, o.p.s., na zákla-
dě které dojde k úpravě bodu IV. vklad zakladatele, kte-
rým kromě majetku svěřeného formou výpůjčky bude 
i peněžitý vklad ve výši 267.000 Kč. Dále Zastupitelstvo 
schválilo vzájemný zápočet závazků a pohledávek vůči 
MaKSu, jejímž jediným zakladatelem je město Říčany, 
kterým se započtou tyto vzájemné pohledávky a závaz-
ky: pohledávka města vůči společnosti za poskytované 
služby v celkové výši 267.000 Kč a závazek společnosti 
zaplatit za tyto služby, závazek města zaplatit peněžitý 
vklad ve výši 267.000 Kč a pohledávka společnosti z ti-
tulu přijetí vkladu.
u Zastupitelstvo schválilo investiční záměr na  akci 
„Rekonstrukce střechy čp. 83, Masarykovo nám.  
Říčany“.
u Zastupitelé schválili dohodu o  narovnání mezi měs-
tem Říčany a  BYTY Říčany, s.r.o. Dále Zastupitelstvo 
schválilo kupní smlouvu na dešťovou kanalizaci  v ulici 
Rooseveltova mezi výše uvedenou společností BYTY 
Říčany, s.r.o., (prodávající) a městem Říčany (kupující) 
za kupní cenu 3.000 Kč.
u Zastupitelstvo vydalo obecně závaznou vyhlášku 
města o  stanovení míst, kde mohou být provozovány 
loterie a jiné podobné hry na území města Říčany. Tato 
vyhláška se týká veškerých typů loterií a sázkových her, 
které zákon o loteriích umožňuje obcím svými vyhláška-
mi regulovat. Tyto loterie a sázkové hry lze provozovat 
na  území města Říčany pouze na  místech uvedených 
v příloze dané vyhlášky.
u Zastupitelstvo vzalo na vědomí odstoupení Ing. Pytlou-
na z funkce předsedy OV Strašín a jeho ukončení členství 
v OV a souhlasilo s tím, aby do doby zvolení a schválení 
nového předsedy OV Strašín vykonával jeho funkci pan 
Tomáš Nejedlý. 
u Zastupitelé souhlasili s  uzavřením budoucí kup-
ní smlouvy na  koupi stavby „rozšíření koncové části 
stávající komunikace Na  Vysoké a  vybudování nové 
komunikace v ulici Srnčí v délce cca 150 m“  a pozem-
ku parc.č. 1027/4 v k.ú. Říčany u Prahy za kupní cenu 
ve výši 850.000 Kč s budoucím prodávajícím občanským 
sdružením Sousedé 2009 a dalšími spoluvlastníky před-
mětného pozemku.
u Zastupitelstvo uložilo starostovi města svolat  
do  20. 9. 2013 pracovní setkání Zastupitelstva města 
k otázce regulace diskuzního fóra a uložilo mu předložit 
možnosti regulace.

Kompletní zápis naleznete na www.ricany.cz.

Pozvánka 
pro říčanskou veřejnost na

řádné zasedání
Zastupitelstva města Říčany

středa 9. 10. od 18.00 hodin
v zasedací síni Městského úřadu Říčany, 

Masarykovo náměstí 53/40

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

   Vladimír Kořen 
starosta města
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Krátce z Rady 12. 8. 2013 
u Rada souhlasila s  účastí města Říčany jako partnera 
na projektu Zařízení péče o děti předškolního věku „Ří-
čánek“, v rámci něhož firma TO BE HAPPY s.r.o. provo-
zující dětské centrum „Spolu s maminkou“ jako příjemce 
dotace obdržela dotaci z  fondu ESF na  zřízení firemní 
školky v Říčanech (kapacita školky bude 24 dětí).

u Radní schválili přijetí účelových darů od Středočeské-
ho kraje, a to ve výši 160.000 Kč na náhradu a odstranění 
škod po povodních, 5.000 Kč na nákup či opravu poško-
zených požárních čerpadel pro JSDH Říčany a 4.850 Kč 
na nákup požárních hadic pro JSDH Říčany.

Krátce z Rady 29. 8. 2013 
u Rada souhlasila s  uzavřením mandátní smlouvy mezi 
městem Říčany jako mandantem a společností ARR – Agen-
tura regionálního rozvoje, spol. s r. o. Předmětem smlouvy 
je získání dotační podpory pro akci „Odbahnění rybníka 
Marvánek s vytvořením litorálního pásma“ ze strukturálních 
fondů Evropské unie prostřednictvím výzvy Operačního 
programu Životní prostředí za cenu 80 000 Kč včetně DPH.

u Radní schválili uzavření budoucí smlouvy o zřízení věc-
ného břemene mezi městem Říčany jako budoucím opráv-
něným a Správou železniční dopravní cesty, státní organi-
zace, jako budoucím povinným na pozemek par. č. 1705/1 
v k.ú. Říčany u Prahy za účelem uložení dešťové kanalizace 
při akci „Říčany – ul. 
Olivova (úsek Jasmíno-
vá–ČD) rekonstrukce 
silnice včetně odvodně-
ní do  toku Smrkovka“ 
za  jednorázovou úhra-
du 12 100 Kč.

Krátce z Rady  
5. 9. 2013 
u Rada souhlasila 
s podpisem dodatku 
č. 1 smlouvy o dílo 
uzavřené dne 28. 5. 
2013 s firmou XEDOS 
a.s., IČO 0024702, který 
řeší změnu termínu 
dokončení „ SNÍŽE-
NÍ ENERGETICKÉ 
NÁROČNOSTI – 
BUDOVY MĚSTSKÉ 
KULTURNÍ STŘEDIS-
KO ŘÍČANY“ v rozsahu 
dle smlouvy o dílo z 10. 
9. 2013 na 30. 9. 2013.

Pravidelná setkání s vedením města  
se v uvedených časech přesouvá do budovy 
MěÚ č.53, přímo do pracovny starosty 
nebo místostarostek.

Z  
OČí  
DO  
OČí

u  se starostou Vladimírem Kořenem  
každou první středu v měsíci, 17–19 h. 
Tento měsíc bude 2. 10.

u  s místostarostkou Karlou Egidovou  
každou třetí středu v měsíci, 17–18 h. 
Tento měsíc bude 16. 10.

u  s místostarostkou Hanou Špačkovou 
každou čtvrtou středu v měsíci, 17–18 h. 
Tento měsíc bude 23. 10.

Krátce z Rady 12. 9. 2013 
u Rada souhlasila se zahájením zadávacího řízení na ve-
řejnou zakázku č. 9/2013 „Rekonstrukce Štefánikovy 
a Rýdlovy ulice v Říčanech“, a to formou otevřeného pod-
limitního řízení.

u Radní souhlasili s  navýšením kapacity ve  školském 
rejstříku z původních 470 na 518 žáků v Základní umělec-
ké škole Říčany. Navýšení se týká oboru tanečního o 14 
žáků, hudebního o 18 žáků, literárně-dramatického o 10 
a výtvarného o 6 žáků, celkem navýšení o 48 žáků.

Kompletní zápisy naleznete na www.ricany.cz
Jitka Wohlgemuthová

kancelář starosty a tajemníka
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Město Říčany úspěšně realizovalo projekt 
„Dostavba areálu volnočasových aktivit 

obce Pacov – I. etapa“ spolufinancovaný z Evropského 
zemědělského fondu pro rozvoj venkova v rámci osy IV 
LEADER prostřednictvím MAS ŘÍČANSKO. Výše dotace 
činí téměř 500.000 Kč a pokryje necelou polovinu nákladů.
Dne 10. 9. 2013 proběhlo slavnostní ukončení realizace 
projektu společně s partnery projektu a vedením města. 
První etapa projektu spočívá zejména ve výstavbě nového 
sociálního zařízení pro různé sportovní akce, v rozšíření 
dětského hřiště o dva nové herní prvky (kolotoč pastelka 

a  pružinové houpadlo kůň) a  instalaci tří fitness prvků 
pro seniory (lavička s pedály, překážková dráha a žebřiny 
s prvkem pro protahování). 
Projekt navazuje na stávající fotbalové a nohejbalové hřiš-
tě, společenský sál a hřiště pro děti. V dalších etapách by 
mělo dojít k vybudování hřiště s umělou trávou, asfaltové 
dráhy pro in-line bruslení, objekt klubovny a  parkoviště. 
Dostavbě areálu v  současné době předchází příprava za-
trubnění potoka, což je nezbytná podmínka pro další práce. 

Zuzana Miltnerová
odbor kancelář starosty

Volnočasový areál v Pacově po rekonstrukci otevřen!
První etapa výstavby volnočasového areálu v Pacově začala letos v dubnu a zahrnovala stavbu 
sociálního zázemí, fitness prvky pro seniory a část herních prvků pro děti. Projekt navazuje 
na stávající fotbalové a nohejbalové hřiště, společenský sál a hřiště pro děti.

FO
TO

: r
ud

OL
F F

La
cH

S

Adéla Michalová
akci zahájil starosta Říčan Vladimír Kořen, který celý projekt představil. 
Na děti pak čekalo občerstvení a balonky.

děti i senioři si vyzkoušeli různé herní a fitness prvky. 

Na opravenou část areálu se přišlo v úterý 10. září podívat mnoho dospělých 
a dětí. Hlavním cílem autorů projektu je rozšířit možnosti sportovních 
a společenských aktivit napříč generacemi.

Dokončení I. etapy projetu v Pacově

Projekt byl z poloviny financován dotací prostřednictvím výzvy MAS Říčansko z Programu rozvoje venkova ČR SZIF.

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
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V  Městském kulturním středisku 
v  Říčanech se po  celé léto ozýval 
rámus sbíječek a  jiných stavebních 
nástrojů, prostory interiéru a exteri-
éru totiž prošly zásadní modernizací. 
Zrekonstruovaný sál, jeviště a  záze-
mí se slavnostně představí občanům 
6. října na akci Zlatý oříšek Středo-
českého kraje 2013. 
„Před rokem jsem na Zlatém oříšku mo-
derátorovi Alešovi Cibulkovi slíbil, že až 
přijede znovu, tak to tady nepozná. To se 
bude divit!“ komentuje stavbu starosta 
Vladimír Kořen. V polovině září došlo 
k  dokončení hlavních oprav vnitřních 
prostor, které se týkaly především hlav-
ního sálu, jeviště, malého sálu, přísálí, 
baru a částečně zázemí pro účinkující.
„Bylo to neskutečné tempo. Ještě v červ-
nu se v říčanské Labuti hrálo a koncer-
tovalo. Teď je konec září a rekonstrukce 
je skoro hotová. Stál jsem těsně před 
kolaudací uprostřed sálu a přeběhl mi 
mráz po  zádech, kolik se toho vlastně 
podařilo za tak krátkou dobu udělat,“ 
komentuje stavbu starosta Vladimír 
Kořen /Klidné město/ a  doplňuje ho 
radní ze stejného sdružení Zdeněk 
Hraba: „Je to pro kulturu v  Říčanech 
očividný posun o  několik stupňů výš. 
Skvělá akustika pro koncerty, estetika 
jeviště pro divadelní vystoupení nebo 
třeba vybavení baru, to lidé ocení hlav-
ně na plesech. Po desítkách let se Labuť 
mění a  jsem rád, že jsme k  tomu dali 
impulz, peníze a energii.“  
Probíhají ještě konečné úpravy, spo-
čívající převážně v  nastavení různých 
komponentů např. doměření částí 
akustických obkladů stěn. Do  kon-
ce září by se měly stihnout i  úpravy 
vnějších prostor tj. zateplení budovy, 
nová fasáda a  výměna střechy. Auto-
rem návrhu rekonstrukce interiéru je 
architektonický ateliér MYNYMY ar-
chitects a  zhotovitelem projektu byla 
firma Xedos s.r.o. „Je vidět, že i za rela-
tivně málo peněz je možné udělat hodně 

muziky. Jsem rád, že i náš výbor a jeho 
členové přispěli svým dílem k této zdařilé 
akci,“ doplnil radní a předseda VURVu 
Miloslav Šmolík /ODS/.
„Musím vyseknout obdiv celému týmu. 
Od  městské architektky Alice Štěpán-
kové, přes firmu Energy Benefit, která 
pomohla zajistit dotaci na  zateplení, 
po  architekty z  týmu Tomáše Rajto-
ry,“ oceňuje starosta Vladimír Kořen 
a  dodává: „O  všech už se psalo, ale 
tentokrát bych chtěl ještě vyzdvihnout 
realizační firmu Xedos s.r.o. a  tech-
nický dozor investora. Nesetkal jsem se 
často s  tak profesionálním přístupem 
a přehledem na stavbě. Byl to stroj, kde 
všechny kroky řemeslníků do  sebe za-
padaly s takřka hodinovou přesností.“ 
Firma měla dokonce nainstalované 
vlastní bezpečnostní zařízení a  jejím 
zaměstnancům se podařilo zadržet 
čtyřčlennou zlodějskou partu.  

Oficiální otevření kulturního 
centra při akci Zlatý oříšek
Slavnostní znovuotevření kulturní-
ho centra se koná v  neděli 6. října, 
a  to soutěží pro talentované děti Zla-
tý oříšek Středočeského kraje 2013 
za účasti známých osobností a široké 
veřejnosti. Mezi prvními, kteří využi-
li prostory kulturního sálu, však byli 

tanečníci. V sobotu 21. září, totiž jak 
je v  Říčanech tradicí, začaly taneční 
kurzy a nová podlaha tak prošla pre-
miérovou zatěžkávací zkouškou. 
Ředitel kulturního centra Vladimír 
Levický spolu se svými kolegy vnímá 
zlepšení a  rozvoj kulturního centra 
velmi pozitivně: „To, že vedení města 
k  této poměrně rozsáhlé rekonstrukci 
přistoupilo, je pro nás dokladem dobré-
ho vztahu jeho představitelů ke kultur-
nímu dění v Říčanech.“
Největší výhodou říčanského „kultu-
ráku“ je bezesporu sál s velkým taneč-
ním parketem, jež vyniká unikátním 
charakterem. „Nezastupitelnou roli má 
zejména v pořádání koncertů, ať už jde 
o  jakýkoliv hudební žánr, ale i  vlastně 
ve  všech svých aktivitách zde probíha-
jících – taneční, plesy, vzdělávací akce, 
kurzy. Vše, co vyžaduje dostatečně velký 
sál s  možností variabilního uspořádá-
ní,“ upřesňuje Vladimír Levický.
Nové prostory jsou tak připraveny 
na zahájení nové sezóny s pořádně na-
bitým kulturním programem. A  ještě 
jednu novinku Říčany připravily. Nový 
vizuální styl pro Kulturní centrum La-
buť, který je založen na japonské origa-
mi – tedy papírové skládance.   

Adéla Michalová
tisková zpráva města Říčany

Opravené kulturní centrum v Říčanech se 
slavnostně otevře veřejnosti
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Upravené okolí hradu v Říčanech láká 
k návštěvě a posezení
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Přitažlivějšího vzhledu se dočkalo okolí zříceniny hradu 
v Říčanech díky sérii úprav, které zde probíhaly během 
letních měsíců. V rámci I. etapy došlo k revitalizaci oko-
lí části hradu a hradní věže, stabilizaci stodoly, opravě 
schodů, studny a  nasvětlení hradu a  hradní věže. Sta-
vební práce zafinancovalo město s  podporou dotace 
Programu rozvoje venkova ČR SZIF. Hradní prostory 
se slavnostně otevřou veřejnosti v pondělí 7. října.
„Tento projekt je menší, vcelku nenápadný. O to větší je však 
překvapení. Před třemi lety jsem si dělal přehled o stavu ne-
movitostí města a zjistil jsem, že v okolí hradu Říčany vlastní 
pozemek s  takřka zbořenou stodolou,“ říká k  rekonstrukci 
starosta Vladimír Kořen /Klidné město/ a dodává: „To mís-
to bylo zarostlé lebedou a  trosky lákaly akorát tak potkany 
a  kočky. Připravili jsme projekt, žádost o  podporu, a  výsle-
dek? Malebné zákoutí pro radost. Sami uvidíte.“
Přilehlé okolí hradu získalo díky významné rekonstrukci 
atraktivnější podobu. Stavební práce se ve své první fázi 
týkaly především úprav dvorní části hradu, které zahr-
novaly opravu čelních zdí do ulice Na Hradě, opravu zdí 
podél sousedních pozemků, terénní úpravy, vybudová-
ní informační tabule a  možnost venkovního posezení 
u stodoly s využitím původních kamenů. 
Významných změn se dočkala také bývalá stodola v blíz-

kosti hradu. Kromě zajištění její statiky má budova nyní 
opravený krov a novou střechu. V lepším stavu jsou i scho-
dy podél hlavní věže a historická studna v ulici Na Hradě. 
Romantické prostředí kolem hradu navíc umocňuje i jeho 
kompletní nasvětlení. 
„Úcta k historii by měla být téměř povinností nás všech. Vždyť 
my jsme nezdědili zem od našich předků, ale máme ji od nich 
pouze v  pronájmu pro příští generace. O  co víc zachováme 
památky, o to větší povědomí budou mít příští generace o his-
torii místa, kde žijí, a o to víc budou moci být na svoji zemi 
hrdí,“ říká místostarostka Karla Egidová /ODS/.

Výkopy přinesly archeologické nálezy
„Posledním prvkem, který zbývá kromě konečných úprav 
a  odstranění nedodělků dokončit, je dokončení mobilního 
posezení se stoly. To se bude řešit dodatečně, nebylo totiž 
součástí žádosti o dotaci. Máme jednu prosbu. Na pozem-
ku je čerstvě vysetá tráva, zatím nedoporučujeme chodit 
mimo dláždění,“ připomíná Monika Burešová z  odboru 
správy majetku s tím, že další část úprav řeší inženýrské 
sítě a dokončení komunikace v ul. Na Hradě.
Rekonstrukce hradu probíhala nejen pod dohledem sta-
vebníků, ale i památkářů a archeologů, které potěšil zají-
mavý nález. „Ve výkopu elektroinstalace pro nasvětlení hra-
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du, cca ve 40 cm pod terénem u hlavní věže, renovátoři našli 
klenební žebro a náběh, které byly uloženy v Muzeu Říčany. 
Ihned jsme informovali o tomto nálezu i archeologický do-
hled a památkovou péči. Jedná se o spadlé prvky z hradu,“ 
doplňuje Monika Burešová.

Slavnostní otevření okolí hradu 
Stavbu se podařilo vysoutěžit za nižší ceny a tím po roz-
hodnutí rady města došlo k dalším nutným i potřebným 
úpravám. Celkové náklady včetně úprav během stavby, 
archeologického dohledu, projektové dokumentace, 
technického dozoru stavby a  BOZP, autorského dozoru 
a  publicity projektu /brožury, tabule/ činí 1.678.625 Kč, 
o výši uznatelných nákladů z dotace nyní jedná kancelář 
starosty. Zhotovitelem stavby byla společnost GREEN 
PROJECT, která navíc věnovala městu opravu části zdi 
nad rámec smlouvy.
Vedení města plánuje ve  spolupráci s  partnery projektu 

Muzeem Říčany, ZUŠ Říčany, ZŠ Bezručova a ZŠ Neru-
dova pořádat na hradě s jedinečnou a kouzelnou atmosfé-
rou kulturní a společenské akce. V současné době připra-
vují zástupci města provozní řád a jednotlivé termíny akcí 
včetně jejich zajištění. 
„V  současné době je tento historický areál projekčně za-
jištěn a  dokončen. Zveme tímto veřejnost na  slavnostní 
otevření dvora, které se koná v pondělí 7. října v 11 hodin. 
6. října po skončení soutěže Zlatý oříšek dojde k slavnost-
nímu nasvětlení hradního areálu,“ láká k návštěvě Hana 
Jarošová z odboru kanceláře starosty, která žádost o do-
taci zpracovala.
„V areálu hradu nám teď zbývá poslední etapa, a tou je re-
konstrukce veřejného prostranství. Tam je nutné vybudovat 
kanalizaci, plyn a položit novou dlažbu,“ zakončuje staros-
ta Vladimír Kořen. 

Adéla Michalová
tisková zpráva města Říčany
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Organizace Název projektu Schválená výše grantu (v Kč)

FBC Říčany Letní soustředění florbalového oddílu FBC Říčany 27 000

Říčanský florbalový pohár 6 000

Fotbalový klub Říčany Meet the World Gothia cup 2013 30 000

Klub šachistů Říčany 1925 Soustředění mládeže 18 100

Ladislav Musil Koloběžková Grand Prix aneb Vzpomínání na prázdniny 15 000

MAS Říčansko o.p.s. Čertovský rej na Masarykově náměstí 9 000

Meridiem o.p.s. Příspěvek na kurzy „Znovu do práce“ pro maminky 
po rodičovské dovolené

12 000

Občanské sdružení Cesta integrace Akce s Klubem Cesta 12 000

Okrašlovací spolek v Říčanech, o.s. Setkání občanů – péče o veřejnou zeleň 9 500

Křídlatka – likvidace náletových rostlin 8 400

Olivova dětská léčebna, o.p.s. Pohádková Olivovna 33 000

Podzimní slavnost v Olivovně 40 000

Sdružení mládeže pro stolní hokej a stolní 
kopanou, oblast Praha

34. mistrovství ČR v billiard-hockeyi šprtci 19 700

Seniorcentrum Říčany Trénink paměti 8 400

Bezpečná silnice – vzdělávací seminář k prevenci 
úrazů seniorů a zdravotně postižených

4 970

Nemoc jako cesta – ozdravný pobyt pro zdravotně 
postižené

45 100

Diabetes – nemoc, která nebolí (odborný seminář) 2 730

Sportovní turnaje seniorů a zdravotně postižených 9 800

Počítač pro seniory – kurz PC 11 200

Výtvarné dílny – arteterapie 9 100

Sportovní klub Slunéčko, o.s. Basketbalový kemp Běstvina 2013 15 000

Sportovní, o.p.s. Sportovní soustředění – orientační běh Říčany 40 000

TŠ Twist Říčany Pohár starosty města Říčany 45 700

Podpora reprezentace na MS 2013 (Rimini, Petrohrad) 50 000

Vlastivědná společnost Ladova kraje o.s. XI. Adventní prozpěvování 45 700

527 400

Granty rozděleny 
Zastupitelstvo města Říčany na svém zasedání 11. září schválilo následující 
rozdělení grantů v 2. kole grantového řízení.

Změny v grantové směrnici
O avizovaném elektronickém podávání žádostí zatím není 
rozhodnuto, nová verze směrnice se připravuje na říjnové 
zastupitelstvo. Tato směrnice počítá kromě elektronické-
ho podávání žádostí s dalšími změnami v grantovém říze-
ní. V případě schválení nové směrnice začne platit již pro 
podzimní kolo grantového řízení. Je ale pravděpodobné, 
že elektronické podávání žádostí začne platit až od 2. kola 

grantového řízení 2014, neboť mu bude předcházet úprava 
elektronických formulářů. V případě neschválení směrnice 
říjnovým zastupitelstvem nebo nezařazení projednávání 
nové směrnice na  toto jednání budou žádosti podávány 
standardním způsobem. Prosím, sledujte webové stránky 
města, především výsledky říjnového zastupitelstva.

Hana Jarošová
Koordinátorka grantů, dotací a veřejných zakázek
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Po  květnovém Fóru mladých formulovali vybraní žáci 
říčanských základních a středních škol hlavní problémy, 
které by mělo město řešit. Po  akci byl dán prostor také 
jejich spolužákům ze stejných škol, kteří měli možnost 
formou ankety určit důležitost definovaných problémů. 
Jaké jsou výsledky? Přehled problémů k řešení, na kterém 
se shodli žáci říčanských škol, jsou následující:
● nedostatek míst v mateřských školách
● rekonstrukce zimního stadionu
● špatný stav silnic

● výuka cizích jazyků na školách
● málo dobrovolnických akcí na úklid města
● není útulek pro zvířata
● rybníky na rybaření
● málo zajímavých obchodů v Lihovaru
● na školách chybí wifi
● nedostatečná činnost policie
Výstupy budou předloženy zastupitelstvu města.

Hana Jarošová
město Říčany

Fórum mladých – problémy v Říčanech očima dětí a mládeže

Kdo přispěl na  stacionář v  období 
od 14. 8. do 12. 9. 2013? 
Vavrincová M., Hanzalová B., Allianz 
nadační fond, Mackovi, Postránecký 
V., Tukalovi, Olivovi.
V rámci prvního týdne provozu cen-
tra pro volný čas Na Fialce proběhlo 
divadelní představení „Zajíc v  pytli“ 
amatérského souboru BOSKI, který 
se vzdal nároku na honorář. Centrum 
Na Fialce se proto rozhodlo věnovat 
celý obnos dobrovolného vstupného 
na  projekt denního stacionáře Olga. 
Děkujeme všem za  účast na  před-
stavení, a tedy za příspěvek na tento 
projekt.
Zvláštní poděkování patří firmě Alli-
anz – nadační fond za velmi výraznou 
finanční pomoc!
Sbírka na  dobrou věc běží dále, po-
mohou i další? 

stav účtu k 12. 9. 2013: 

1 127 676 Kč

Informace  
o stacionáři
DĚKUJeme VáŽeNí 
DáRCI – na sbírkovém 
účtu jsme přesáhli 
jeden milion korun!

Číslo účtu: Česká spořitelna, pobočka 
Říčany: 1249-320 390 319/0800
Finanční dar dle zákona 586/1992 
Sb. lze odečíst od základu daně.

Michal Mrázek
radní pro zdrav. a soc. péči
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Jak probíhala rekonstrukce kulturního centra 
a mateřské školy v Říčanech?
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Adéla Michalová

V  Městském kulturním středisku se dokončují poslední 
stavební práce. Nákladná oprava interiéru zahrnovala 
úpravy vnitřního sálu, jeviště a  zázemí pro účinkující, 
vnější práce se týkaly opravy střechy, zateplení budovy 
a výměny oken.     

K finalizaci úprav dochází také v interiéru Mateřské ško-
ly U Slunečních hodin, kde došlo k výměně oken, izolaci 
střešní konstrukce a výměně elektroinstalace. Vnější čás-
ti, které zahrnují zateplení a novou fasádu, budou pokra-
čovat v podzimních měsících.

 

 12 texty.kuryr@ricany.cz



Informace z radnice

 Schválený Upravený Skutečnost   % plnění
 rozpočet rozpočet k 31. 8. 2013 k uprav.
 v Kč v Kč v Kč rozpočtu

Plnění rozpočtu 
města

PŘÍJMY

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

185Ê643Ê100 183Ê741Ê100 134Ê649Ê771 73,28

Nedaňové příjmy (příjmy z pronájmů, parkova-
cí automaty, školné, stravné, pokuty)

53Ê078Ê095 55Ê410Ê736 39Ê644Ê240 71,55

Kapitálové příjmy (příjmy z prodeje majetku) 3Ê600Ê000 23Ê973Ê820 25Ê259Ê173 105,36

Přijaté dotace 90Ê497Ê990 96Ê217Ê667 55Ê143Ê210 57,31

Přijaté splátky půjček 253Ê200 253Ê200 194Ê800 76,94

Příjmy celkem 333Ê072Ê385 359Ê596Ê523 254Ê891Ê194 70,88

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

38Ê307Ê850 58Ê231Ê283 31Ê521Ê550 54,13

Rozpočtové příjmy celkem 371Ê380Ê235 417Ê827Ê806 286Ê412Ê744 68,55

Přebytek hospodaření za minulý rok 30Ê900Ê000 68Ê949Ê171 68Ê949Ê193 100,00

Příjmy celkem vč. přebytku hospodaření 402Ê280Ê235 486Ê776Ê977 355Ê361Ê937 73,00

VÝDAJE  

Běžné (provozní) výdaje 211Ê284Ê286 226Ê792Ê561 143Ê516Ê730 63,28

Rozpisové rezervy 9Ê877Ê255 4Ê255Ê325 0 0,00

Běžné výdaje celkem 221Ê161Ê541 231Ê047Ê886 143Ê516Ê730 62,12

Kapitálové (investiční) výdaje 99Ê123Ê884 156Ê419Ê268 43Ê613Ê413 27,88

Rezervy na investice 4Ê377Ê010 1Ê768Ê589 0 0,00

Investiční výdaje celkem 103Ê500Ê894 158Ê187Ê857 43Ê613Ê413 27,57

Výdaje celkem 324Ê662Ê435 389Ê235Ê744 187Ê130Ê143 48,08

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

38Ê307Ê850 58Ê231Ê283 31Ê521Ê550 54,13

Rozpočtové výdaje celkem 362Ê970Ê285 447Ê467Ê027 218Ê651Ê694 48,86

Splátky úvěru 39Ê309Ê950 39Ê309Ê950 28Ê560Ê129 72,65

Výdaje vč. splátky půjčky 402Ê280Ê235 486Ê776Ê977 247Ê211Ê822 50,79

rozdíl příjmy – výdaje 0 0 108Ê150Ê115

Nádraží je vizitka i symbol
Nádraží bylo vždy vstupní branou a vi-
zitkou každého města i obce. I v dnešní 
době, nebo spíš právě v  dnešní době, 
bychom měli být hrdí na svou historii 
a měli bychom jeden z říčanských sym-
bolů oživit, než se stane obětí doby.
Během výstavby koridoru město nevy-

užilo možnosti začlenit budovu do místního konceptu nádra-
ží. Výpravní budova je využívána pouze pro bydlení ve vyšších 
patrech objektu. Využití budovy by se přitom, jak už bylo po-
psáno M. Svetlíkem v Buldogu 1/2013, dalo řešit efektivněji 
a objekt využít např. pro infocentrum, služebnu městské poli-
cie, čekárnu či jako objekt pro volnočasové aktivity atp.
Po několika jednáních s ČD se nyní otevírá možnost, aby 
město pořídilo výpravní budovu do svého majetku, udržo-
valo ji a zároveň tím naplnilo potřeby, které nádraží zatím 

nenabízí. Jsem rád, že jsme se s panem starostou dohodli, 
že Říčany reálně zváží možnost pořízení nádražní budovy, 
zvlášť bude-li to za výhodných podmínek pro město.

Miloslav Šmolík
radní pro infrastrukturu

FO
TO

: r
ud

OL
F F

La
cH

S

13



Na  zářijovém jednání Zastupi-
telstva prošla významná úprava 
rozpočtu. Přestože se nepodařilo 
v některých položkách letos vybrat 
na daních předpokládané množství 
financí, stav městské kasy umožňu-
je uvolnit další miliony na potřebné 
investice. U  některých rozestavě-
ných projektů budou realizovány 
jejich další etapy. Začínají opravy 
dalších ulic – na řadě je Mozartova 
a Botičská.
Peníze navíc do rozpočtu plynou pře-
devším ze tří zdrojů. Jedním z  nich 
jsou příspěvky na  infrastrukturu. Jde 
jak o  velké projekty, jako je stavba 
centra PPL, ProLogis nebo areálu 
Contera /bývalý Interiér/, tak o  pro-
jekty malé, kde jednotliví stavebníci 
přispívají v řádech desítek tisíc korun. 
„Příspěvek na  infrastrukturu už Ří-
čanům přinesl desítky milionů korun. 
Všichni vidí, že peníze nekončí někde 
v propasti, ale pomáhají měnit tvář na-
šeho města,“ komentuje starosta Vla-
dimír Kořen /Klidné město/ a doplňu-
je: „Dalším zdrojem jsou úspory a tady 
bych chtěl vyzdvihnout práci finanční-
ho výboru v  čele s  Martinem Gebaue-
rem. Otevřenými veřejnými zakázkami 
se bráníme neefektivnímu rozhazování 
na úkor veřejných financí.“
Třetím zdrojem jsou úspory na DPH 
u projektů vodárenského charakteru, 
kterých ve městě běží několik /vodo-
jem, dostavba kanalizace, nové vodo-
vodní řady/.
„Finanční kondice města se lepší, 
ale stále není ideální, stále splácíme 
výrazný dluh,“ vysvětluje radní Mi-
loslav Šmolík /ODS/: „Nemůžeme 
si zatím dovolit velké investice jako je 
kupříkladu posílení čistírny odpad-
ních vod.“
Ušetřené peníze nebudou na  účtu, 
ale utratí se v  dalších investicích. 
O  čtyři miliony bude posílen rozpo-
čet rekonstrukce zázemí sportovní 
haly, zrealizují se tam všechny etapy 
a už se projektuje zateplení sportovní 
haly samotné, včetně úprav interiéru. 
Další peníze dostane ZUŠ na ateliér 
pro výtvarné obory. Další opravy če-

kají i klíčové komunikace ve vlastnic-
tví města.
„Jsem rád, že se posilují peníze právě 
na  opravy říčanských ulic a  doufám, 
že se nám podaří docílit i  dalších 
oprav ve  spolupráci se Středočeským 
krajem,“ říká Zdeněk Hraba /Klidné 
město/ a dodává: „Velkým problémem 
je Rooseveltova ulice, která je v majet-

ku kraje. Jednání o její rekonstrukci je 
ale během na  dlouhou trať. Pomáhá-
me kraji s přípravou projektu.“
Na  zářijovém Zastupitelstvu v  této 
souvislosti prošla smlouva, která 
umožní převzetí dešťové kanalizace 
do majetku města.

Adéla Michalová
tisková zpráva města Říčany

Informace z radnice

Říčany rozdělily další našetřené peníze, 
tempo investic se ještě o něco zrychlí
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Informace z radnice

Každý, kdo se v  posledních měsících 
prošel po  některém ze zrekonstruova-

ných úseků chodníků v  Říčanech, jistě zaznamenal, že 
součástí oprav bylo i doplnění různých barevných pásů 
z hmatové dlažby i drobné opravy příčných a podélných 
sklonů povrchu chodníků. Jedná se o  prvky, které by 
měly pomoci osobám se sníženou schopností pohybu 
a orientace pohybovat se po našem městě. Jistě se ptá-
te, zda opravdu ve městě žije tolik vozíčkářů či nevido-
mých, aby se takové úpravy vyplatily – je však nutné si 
uvědomit, že složení této skupiny obyvatel je mnohem 
pestřejší. Patří sem všechny osoby se zrakovým, slucho-
vým či mentálním postižením, osoby pokročilého věku, 
těhotné ženy nebo osoby doprovázející dítě v kočárku či 
malé dítě do tří let věku – to vše jsou lidé, kteří mohou 
mít ztížené podmínky při překonávání pro nás tak běž-
ných překážek, jako jsou schody, obrubníky nebo třeba 
pouze příliš skloněný úsek chodníku. Asi téměř každý 
z  nás někdy tlačil po  ulici kočárek, pomáhal vozíčkáři 
přes přechod, nebo poskakoval do práce či školy o ber-
lích po nevydařeném sportovním výkonu – vzpomeňme 
si na úskalí takového pohybu a uvědomme si, že tito lidé 
se s ním setkávají každý den.
A v čem přesně tyto bezbariérové úpravy spočívají? V ob-
lasti pozemních komunikací můžeme úpravy rozlišit 
do dvou hlavních skupin – pro osoby se sníženou schop-
ností orientace a  osoby se sníženou schopností pohybu. 
Pro ty první jsou rozhodující právě signální a  varovné 
pásy – signální pás navádí (většinou na  druhou stranu 
pozemní komunikace či k  jiné vodicí linii), varovný pás 
pak upozorňuje na existenci nebezpečné zóny (vozovka, 
výškový rozdíl apod.). Tyto prvky musí být provedeny 
z hmatové dlažby a současně v barevném kontrastu vůči 
zbytku povrchu kvůli osobám se zbytky zraku – vytvoře-
ní těchto prvků bez kontrastního barevného provedení je 
sice záslužné, ale velké skupině obyvatel je prakticky bez 
užitku. Druhým podstatným prvkem jsou vodi             cí 
linie – zvýšené sadové obruby mezi chodníkem a zeleným 
pásem, zdi domů či správně provedená zábradlí. Zde 

je podstatné ponechávat cesty podél těchto linií volné 
a v místě přerušení těch přirozených doplnit vodicí linie 
umělé. V této oblasti jsou asi největším problémem pou-
liční reklamy, tzv. „áčka“, postavená povětšinou právě tak 
nešikovně, že blokují cestu podél vodicích linií.
Pro osoby se sníženou schopností pohybu pak hrají roz-
hodující roli příčné a  podélné sklony pochozích ploch 
a  (ne)existence výškových stupňů s  rozdílem výšek přes 
2 cm. Zatímco s  kočárkem zdatný rodič pravděpodobně 
překoná i 10 cm vysoký stupeň, pro prarodiče už to může 
představovat problém a pro osobu doprovázející vozíčká-
ře pak nezanedbatelný fyzický výkon. Po chodníku s příliš 
velkým příčným sklonem se pak jde špatně všem, příliš 
velký sklon směrovaný u přechodu do vozovky pak může 
být vyloženě nebezpečný.
U nových staveb by tyto úpravy měly být samozřejmostí. 
Přesto jsou však zhusta provedeny neúplně či dokonce 
zcela nesprávně – částečně i z důvodu neznalosti přísluš-
ných správních orgánů, které by měly na správné prove-
dení těchto úprav dozírat.
Je však zapotřebí zaměřit se i na úpravu staveb již do-
končených – příslušná vyhláška platí až od roku 2009, 
do  té doby se úpravy řešily spíše selským rozumem 
a ne vždy je možné je považovat za zdařilé. Jako první 
by měly být upravovány zejména styčné body chodní-
ků s  vozovkou na  nejexponovanějších trasách, které 
mapuje např. odbor sociálních věcí MěÚ v  Říčanech. 
Za  relativně rozumných nákladů (do  20 tisíc Kč za  1 
přechod) lze výrazným způsobem zvýšit jeho bezpeč-
nost a  umožnit či usnadnit jeho samostatné užívání 
všem skupinám obyvatel, a to i tehdy, kdy kvůli kompli-
kovaným místním poměrům nelze do puntíku dodržet 
znění vyhlášky. Při rozhodování o prioritách rozpočtu 
je pak zapotřebí pamatovat i na investice a opravy po-
dobného typu, které možná na  první pohled nevyrazí 
dech, ale výrazně zlepšují kvalitu života ve  městě pro 
nezanebatelnou skupinu obyvatel.

Marián Svetlík
člen dopravní komise města

Proč je nutné investovat do bezbariérových úprav
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Informace z radnice

Zdeněk Hraba /Klidné město/
1. Jakákoli politická strana by měla 
především nabídnout slušné, vzděla-
né a schopné  kandidáty bez napojení 
na  různé  existující mafie v hospodář-
ství, v justici, v policii,  ve státní sprá-
vě,   a  ochotné se jim postavit. To je 
podle mého názoru snad jediná cesta 
z politického marasmu této země.   
2. Tato volební kampaň a volby samé  
budou  víc než kdy jindy o sympatiích 
či nenávisti, o   heslech a  symbolech   
a v neposlední řadě i  o naději. Sliby 
stran zřejmě nebudou rozhodující 
a  budou prohlašovány   bez ohledu 
na to, zda  jsou, či nejsou reálné a zda 
budou, či nebudou plněny.  
3. Osobně za  hlavní téma považuji 
alespoň zastavení procesu rozvratu 
státu a společnosti a výraznou změnu 
kurzu v sociální politice. 
4. Očekávám vítězství sociálních 
demokratů a  úspěch SPOZ a  hnutí 
ANO Andreje Babiše. Doufám, že se 
nové – patrně koaliční vládě – podaří 
v době globální recese a nefunkčního 
státu udržet životní podmínky lidí 
v této zemi alespoň v přijatelné míře. 

Vladimír Polánský /Klidné město/
Dovolím si na všechny otázky odpo-
vědět najednou a  zasadit odpovědi 
do širšího kontextu. Za prvé je nutné 
vyhodnotit současný stav české poli-
tiky, potažmo řízení státu, a poté z to-
hoto hodnocení vyvodit rozhodnutí 
koho volit, či koho nevolit.
Za 24 roků od pádu komunismu jsme se 
dostali do stavu, kdy kmotrovská cho-
botnice je přisátá na veřejné prostředky 
v  nepředstavitelné šíři. Politici, téměř 
na  všech úrovních, řídí stát ve  pro-
spěch úzké skupiny lidí, na úkor větši-
ny občanů. Za tento neblahý stav jsou 
zodpovědné všechny politické strany, 
které se v  samostatné České republice 
dostaly k výkonné moci. Pravice a levi-

ce si nemají co vyčítat. Jak to vztáhnout 
k  volbám do  poslanecké sněmovny? 
Říká se, že sněmovna je obrazem české 
společnosti. S  tímto názorem si dovo-
lím nesouhlasit. Jsem přesvědčen, že 
česká společnost je mnohem lepší, než 
je obsazení sněmovny. Náš politický 
systém a  rozbujelá korupce generují 
do sněmovny pestrou směsici kariéris-
tů, neschopných neumětelů a křiváků, 
mezi kterými se těch několik slušných 
a schopných vždy ztratí.
Z tohoto poznání pro mě vyplývá, že je 
nutné ve  volbách odmítnout všechny 
etablované politické strany a dát svůj 
hlas novým nadějím, ačkoli jsem si vě-
dom rizika po trpké zkušenosti s mafi-
ánským projektem Věci veřejné, které 
koncept nových politických subjektů 
velmi zdiskreditovaly. Přesto a  právě 
proto je potřeba zkoušet to stále zno-
vu. Demokracie není dána navždy, 
musí se o ni bez ustání usilovat. Způ-
sob, jak se zbavit starých šíbrů, vede 
přes nová uskupení a přes nové tváře. 
V tomto spektru se ale nachází několik 
subjektů, ke kterým je nutné být velmi 
ostražitým. Jako příklad uvádím ob-
skurní partaj prezidenta Zemana. 
Já osobně k volbám půjdu. Vím přes-
ně, koho volit nebudu. Komu dám 
hlas se rozhodnu v posledním týdnu 
před hlasováním na  základě progra-
mu a  osobností, které politický sub-
jekt reprezentují.

Adriena Mrázová /SNK ED/
1. Že budou odpovědně a naplno pra-
covat pouze jako poslanci Parlamentu, 
tedy sedět výhradně na  1 židli (to  by 
ostatně mělo platit pro jakéhokoli poli-
tika, který za svoji funkci dostává plat). 
Že se budou se chovat slušně a  kul-
tivovaně, což by znamenalo pro celý 
parlament obrovskou změnu. 
2. O  slibech jednotlivých stran do  par-
lamentních voleb zatím nic moc nevím. 

Pouze nesnáším propagování lží a polo-
pravd a populistická prohlášení. Bohu-
žel oboje patří ke standardu našich poli-
tických stran, a to i těch nově vzniklých. 
3. Na republikové úrovni: Zajistit stabi-
litu vlády a vládnutí – přejít na většino-
vý volební systém. Pak může vláda něco 
smysluplného tvořit, zamezit naprosto 
nesmyslné výměně úředníků při změně 
politické reprezentace (odpolitizování 
úřadů) – konečně přijmout kvalitní zá-
kon o úřednících (o státní službě). 
Pokud otázka směřovala ke  komu-
nální politice, tak tam už žádné am-
bice nemám. 
4. Bohužel ne. A to je velmi smutné, 
protože nejsem zdaleka sama. 

Daniel Kohout /TOP 09/
Musím bohužel říci, že i když se sna-
žím průběžně sledovat, co se na české 
politické scéně děje, nechám si ko-
nečné rozhodnutí na  poslední chvíli. 
Jisté ale je, že u mne bude volba určitě 
o osobnostech na pravé straně politic-
kého spektra. Dlouhodobě podporuji 
myšlenku většinového volebního sys-
tému, což by mělo naší zemi umožnit 
vyvíjet se a  neustrnout v  dlouhodo-
bých politických šarvátkách, kombi-
naci koalic, vyjednávání, dohadování, 
kompromisů a „jazýčků na vahách“.

Jarmila Voráčková /Klidné město/
Všechny strany obecně by měly za-
čít myslet na lidi a ne na sebe. Každá 
strana vymýšlí, čím zaujme, ale sliby 
nemá šanci splnit. Zbytečně vyho-
zené peníze za  nesmyslné odměny 
politiků a  manažerů by měly sloužit 
ke  zlepšení obslužnosti obyvatel. 
Favorita do  parlamentních voleb 
nemám. Obávám se, že mnoho lidí 
váhá, koho volit, a  raději k  volbám 
nepůjdou. Dáváme tak šanci komu-
nistům, kteří mají „vzornou docház-
ku“. 

1. Co myslíte, že by zásadního měly nabídnout strany usilující  
    o přízeň voličů v parlamentních volbách? 
2. Domníváte se, že své sliby tentokrát mají strany šanci splnit? 
3. Jaké hlavní téma pro příští volební období vidíte vy sám (sama)? 
4. máte nějakého favorita těchto voleb, a myslíte, že dokáže zemi přivést k prosperitě?Anketa

Otázky do ankety byly poslány všem zastupitelům města Říčany. Omluvili se Jaromír 
Jech a Ladislav musil z časových důvodů. Od ostatních zastupitelů, jejichž názory zde 
nenajdete, odpověď do uzávěrky vydání nedorazila.
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Informace z radnice
David Michalička /Klidné město/
1. Méně politiky, více řešení skuteč-
ných problémů. Také více osobností 
s morálními kvalitami.
2. Nikdy nelze splnit vše. Snad se splní 
co nejvíce těch rozumných a  naopak 
minimum těch nerozumných slibů.
3. Neřešit stále dokola spory mezi 
stranami, ale věcně řešit problémy. Cí-
lem by mělo být konečně stabilní práv-
ní a tržní prostředí pro občany i firmy. 
Neustálé změny pravidel unavují lidi, 
brzdí rozvoj a odrazují investory.
 4. Favorit je (bohužel) asi jasný. Jako 
černého koně voleb osobně vidím 
subjekt ANO.

Michal Mrázek /Klidné město/
1. Bohužel asi nelze očekávat nic zá-
sadního, stejní lidé nemohou dělat 
věci jinak. Kdyby alespoň bylo více 
politické slušnosti a korektnosti.
2. Myslím, že splnit své sliby bude 
opět těžké. Díky volebnímu systému, 
který u  nás je, musí strany hledat 
shodu mezi všemi koaličními partne-
ry, a tím pádem sliby jsou chyby. Jedi-
nou šanci vidím ve změně volebního 
systému na většinový.
4. Favorité voleb jsou asi jasní. Na-
stane období rozdávání, zda-li je to 
ale správná cesta, ukáže až blízká bu-
doucnost. Že by to byla cesta k pro-
speritě si nemyslím.

Miloslav Šmolík /ODS/
1. Lidem chybí, nejen v politice oby-
čejná lidská slušnost a pocit, že na ně 
volení zástupci myslí. Politik si musí 
uvědomit, že je tu pro lidi a ne nao-
pak. Kdo se tak nechová, nemůže 
dlouhodobě uspět. Do voleb by měly 
nabídnout věrohodné lidi se zkuše-
nostmi i  výsledky. Morální kredit by 
měl být samozřejmostí.
2. Jednou z  definicí politiky je, že je 
maximum možného. Problémem 
vládnutí jsou koalice. Vzpomeňme 
na  lidovce, zelené nebo „véčka“, jak 
ovlivňovaly výsledky působení vlád. 
Je škoda, že ČSSD nakonec nepod-
pořila vznik většinového volebního 
systému, který by byl dle mého ná-
zoru pro naši zemi nejlepší varian-
tou. V  koalicích se propracované 
koncepce zákonných norem i  refo-
rem mění v  důsledku kompromisů 
v  toporné a  nekomplexní produkty, 

které nepřináší kýžený efekt. Levico-
vé vlády mají obecně větší šanci své 
sliby splnit, protože mnohé principy 
rozdávání jsou populárnější než ty, 
které prosazují vlády pravicové. Tedy 
dokud na ně mají.
3. Domnívám se, že to bude přede-
vším sociální problematika. Levicové 
kroky však zemi zřejmě jen více zadlu-
ží jako během hospodářského růstu 
začátkem tisíciletí, kdy došlo k největ-
šímu nárůstu zadlužování země, a tak 
tématem se může stát i celkové zhor-
šení finanční situace státu.
4. Jsem přesvědčen, že ODS navzdo-
ry okolnostem i kontinuální mediální 
masáži má tradici a zdravé jádro. Má 
co nabídnout a  bude schopna hájit 
zájmy občanů, a proto si důvěru vo-
ličů zaslouží! Má mnoho schopných 
lidí, kteří své kvality prokázali jako 
např. kandidát Prahy-východ Martin 
Kupka, starosta Líbeznic a další. A já 
všem, kteří ODS podpoří, předem 
velmi děkuji a udělám maximum pro 
to, aby vložené důvěry nelitovali.

Karla Egidová /ODS/
1. Měly by nabídnout takový program, 
který je reálný, snadno vysvětlitelný. 
Hlavně by ho měli nabízet lidé, kteří 
jsou věrohodní a berou práci v politice 
jako službu občanům, a ne jako odra-
zový můstek k osobnímu prospěchu.
2. Pokud je u  nás volební systém ta-
kový, jaký je, znamená to, že pokud 
se budou tvořit koalice, tak bude vždy 
možné svést nedodržení předvoleb-
ních slibů na  někoho jiného. Při vět-
šinovém systému si každá vládnoucí 
strana jde jednou za  čtyři roky pro 
vysvědčení k  voličům. Nemá žádné 
výmluvy typu: my jsme chtěli, ale 
koaliční partneři nám to nedovolili. 
Bohužel většinový systém neprošel. 
Strany, které nyní před volbami sli-
bují všechno možné, by hlavně měly 
říct, kde na  své sliby vezmou peníze. 
Žít na dluh umí každý, ale hospodařit 
s tím, co mám, to znamená to, co mám 
v příjmu a neutratit víc, je umění. 
3. Určitě podpora zaměstnanosti 
a sociální problematika.
4. Jsem členkou ODS od  roku 1992 
a vždy jsem ODS volila. I nyní si mys-
lím, že má ODS co nabídnout. V čase, 
kdy toto číslo Kurýru vychází, je již celý 
program ODS znám. Myslím si, že je 

kvalitní a  splnitelný. Na  kandidátce 
jsou i noví a schopní lidé, a pokud se vy, 
jako voliči, ztotožníte s programem, ale 
máte výhrady k některým kandidátům, 
není nic jednoduššího, než kroužkovat 
ty, kteří jsou zárukou toho, že jim jde 
o program, a ne o osobní prospěch.

Petr Bartoš /Klidné město/
Jakožto podnikatel budu jako vždy vo-
lit pravici, vzhledem k tomu, že osobně 
znám pana Jana Martínka z  TOP09, 
který kandiduje v  parlamentních vol-
bách, zabiju dvě mouchy jednou ra-
nou. Volím pravici a Říčaňáka.

Jan Martínek /TOP 09/
Jako nejdůležitější vnímám, aby byly 
do budoucna udrženy hodnoty součas-
ného systému parlamentní demokracie 
a aby nebyl zbytečně zvyšován schodek 
státního rozpočtu. To by jako základ 
měly mít na programu všechny demo-
kratické strany. Mnoho z toho, s čím šla 
TOP 09 do voleb v r. 2010, splněno bě-
hem volebního období bylo. Na druhou 
stranu pokud dojde k větší fragmentaci 
ve  sněmovně, jak ukazují některé prů-
zkumy, bude prosazování jakýchkoliv 
cílů obecně mnohem obtížnější. Ješ-
tě vážnější by byla situace, pokud by 
levicový blok měl dostatek hlasů pro 
vytvoření ústavní většiny. Žádný druh 
prosperity nestoji v našem typu demo-
kracie na  jednom „favoritovi“. Pokud 
demokratické strany projeví dostatek 
vůle k vyjednávání, lze prosadit mnoho. 
V tuto chvíli lze ale jen těžko předjímat, 
jak budou vypadat byť jen pouhá jedná-
ní o sestavení příští koalice.

Vladimír Kořen /Klidné město/
Volby, které nás čekají, budou velmi 
zásadní, možná dějinné. Měl by si to 
uvědomit úplně každý. Chápu, že jsou 
lidé velmi rozčarováni tím, kam se po-
litika ubrala. Všechny ty odposlechy, 
aféry, lahve s  vínem… Je těžké najít, 
komu věřit, komu dát hlas. I  já nej-
sem ještě na 100 % rozhodnutý, i když 
v  neklidné době se pro mne naskytla 
jedinečná chvíle. Poprvé kandiduje 
člověk, kterého osobně znám 20 let 
a  přitom mne nikdy nezklamal. Je 
to líbeznický starosta a  znalec vážné 
hudby Martin Kupka. Možná tento-
krát nebudu volit podle stran, ale v du-
chu rčení : „V nouzi zvolím přítele.“
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Vážení voliči, dnem 28. 8. 2013 byly vyhlášeny volby 
do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které se 
uskuteční na území České republiky v pátek 25. října 
2013 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 26. října 
2013 od 8.00 hodin do 14.00 hodin. Vzhledem k tomu, že 
tyto volby jsou v mimořádném termínu, tedy předčasné, 
došlo ke zkrácení některých volebních lhůt.  

Právo volit má každý státní občan České republiky, který 
alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let.
Hlasovat ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamen-
tu ČR však nemůže volič, který byl zbaven způsobilosti 
k právním úkonům, nebo jehož osobní svoboda byla ome-
zena z důvodů ochrany zdraví lidu.
Ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR NE-
VOLÍ cizí státní příslušníci, právo volit má pouze státní 
občan České republiky splňující zadaná kritéria. 
Pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR není 
trvalý pobyt na  území České republiky podmínkou ak-
tivního volebního práva. Občan ČR, který nemá trvalý 
pobyt na území ČR, může uplatnit své volební právo pro-
střednictvím svého zápisu ve  zvláštním seznamu voličů 
vedeném zastupitelským úřadem. Pokud byl volič vyškrt-
nut ze stálého seznamu z  důvodů zápisu tohoto voliče 
do zvláštního seznamu vedeného zastupitelským úřadem 
v zahraničí, může jej obecní úřad zapsat zpět do stálého 
seznamu pouze v případě, že zmíněný volič předloží po-
tvrzení zastupitelského úřadu o  vyškrtnutí ze zvláštního 
seznamu. Toto potvrzení je potřeba odevzdat před dnem 
voleb obecnímu úřadu, v jehož územním obvodu má volič 
místo trvalého pobytu. 
Každý volič si může v  úředních hodinách na  obecním 
úřadě, kam spadá svým trvalým pobytem, ověřit, zda je 
zapsán v seznamu; může požadovat doplnění údajů nebo 
provedení oprav, a příslušný obecní úřad je povinen do 48 
hodin žadateli vyhovět, nebo mu v této lhůtě písemně sdě-
lit důvody, proč žádosti vyhovět nelze. 
Volič, který ve dnech voleb nebude pobývat v místě své-
ho trvalého bydliště, může požádat o vydání voličského 
průkazu. Tento průkaz pak použije při prokazování se 
v  jiném volebním okrsku společně se svým platným ob-
čanským průkazem. O zmíněné hlasovací průkazy mohou 
občané Říčan požádat na  Městském úřadě v  Říčanech, 
Komenského náměstí čp. 1619/2, v přízemí dveře č. 04, 
oddělení evidence obyvatel. Po. + St. 7.30–12.00, 12.30–
18.00; Út. + Čt. 7.30–12.00, 12.30–15.00 a Pá. od 7.30 
do  11.00. Formuláře k  žádosti jsou pro voliče připrave-
ny na podatelnách městského úřadu, nebo na webových 
stránkách města. Vyplněné formuláře opatřené úředně 
ověřeným podpisem voliče nebo v  elektronické podobě 

podepsané uznávaným elektronickým podpisem voliče 
MUSÍ obsahovat zpětnou adresu, kam má ohlašovna 
vyhotovený voličský průkaz zaslat. Zmiňovaný úředně 
ověřený podpis je osvobozen od správního poplatku (ust. 
§ 8 odst. 2 písm. f) zák. č. 634/2004 Sb.) Termín podání 
žádosti poštou je do pátku 18. 10. 2013. Osobní podání 
žádosti pak do středy 23. 10. 2013 do 16.00 hodin.

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních 
důvodů svůj úřad v  místě bydliště, aby mohl hlasovat 
mimo volební místnost, a  to pouze v  územním obvodu 
volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise 
zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vy-
šle k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, 
úřední obálkou a sadou hlasovacích lístků. Při hlasování 
postupují členové volební komise tak, aby byla zachová-
na tajnost hlasování. Mimo území České republiky nelze 
do  přenosné volební schránky hlasovat. Požádat o  pře-
nosnou volební schránku lze osobně na Městském úřadě 
v Říčanech, Komenského náměstí čp. 1619/2, v přízemí, 
dveře č. 04, oddělení evidence obyvatel, telefonicky na čís-
le 323 618 203 nebo e-mailem jitka.peliskova@ricany.cz.

Delegování členů do okrskové 
volební komise
Každá politická strana, politické hnutí a  koalice, jejíž 
kandidátní listina byla zaregistrována, může delegovat 
nejpozději ve čtvrtek 10. října 2013 do 16.00 hodin jed-
noho člena + jednoho náhradníka do  každé okrskové 
volební komise v Říčanech. V této lhůtě musí být delega-
ce doručena, nikoliv pouze předána k poštovní přepravě. 
Zaregistrované subjekty mohou realizovat toto své právo 
na Městském úřadu v Říčanech, Komenského náměstí čp. 
1619/2, přízemí, dveře č. 04, oddělení evidence obyvatel 
do rukou paní Jitky Pelíškové. K převzetí tohoto delegová-
ní byla výše uvedená úřednice písemně pověřena staros-
tou města Říčany Vladimírem Kořenem.

Jitka Pelíšková
Vedoucí oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů 

a cestovních dokladů
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Milí spoluobčané, ve spolupráci s neziskovou organiza-
cí ASEKOL jsme pro vás připravili hlasování o nejlepší 
sběrný dvůr a s ním spojenou soutěž o zajímavé ceny.
Soutěž Sběrný dvůr roku probíhá od dubna do listopadu 
letošního roku. Cílem je najít nejlepší sběrný dvůr, který 
by měl být co nejdostupnější, uklizený, s  ochotnou ob-
sluhou, přívětivou otevírací dobou a  širokým rozsahem 
odebíraných komodit. Zapojit se můžete snadno. Pomocí 
vyhledávače na  www.sberne-dvory.cz najdete váš sběrný 
dvůr a ohodnotíte ho v každé z šesti kategorií takovým po-
čtem hvězdiček, jaký si podle vás zaslouží. 
Navíc se můžete zúčastnit slosování o  hodnotné ceny. 
Stačí po  oznámkování sběrného dvora vyplnit jednodu-
chý registrační formulář a  budete automaticky zapojeni 
do jednoho ze tří slosování. V každém z nich můžete zís-

kat jeden z devíti USB flashdisků Maxell s kapacitou 32 
GB nebo mobilní telefon Samsung Galaxy Pocket Black.
Při závěrečném listopadovém vyhodnocení nejlepšího 
sběrného dvora bude kromě hlasování veřejnosti přihléd-
nuto také k počtu komodit, které sběrný dvůr sbírá (např. 
sklo, plasty, kovy, atd.), a  k  množství zpětně odebrané-
ho  elektrozařízení. Vítězi se nakonec stanou dva sběrné 
dvory. Nejlepší sběrný dvůr v obci do deseti tisíc obyvatel 
získá finanční odměnu 30 tisíc korun, v obci nad deset ti-
síc obyvatel pak 70 tisíc korun. 
Zapojením do  hlasování můžete nejen podpořit „svůj“ 
sběrný dvůr a  soutěžit o  mobilní telefon, ale pomůžete 
také dalšímu zlepšování či rozšiřování služeb sběrných 
dvorů a díky tomu i celé myšlence ekologického třídění 
odpadů.

Svoz velkoobjemového odpadu v roce 2013 
město Říčany ve spolupráci se svozovou společností marius Pedersen a.s. připravuje 
mobilní svoz velkoobjemového odpadu z domácností. Přistavení kontejnerů bude probíhat 
za asistence městské policie, která dohlédne na to, aby občané odevzdávali přiměřené 
množství odpadů. 

Podzimní termíny přistavení VOK
2. listopadu 9. listopadu  
7.00–9.00
7.30–9.30
8.00–10.00
8.30–10.30
9.00–11.00
9.30–11.30

10.00–12.00
10.30–12.30

Podhrázská (u separ. sběru)
Na obci (křiž. s Voděradskou)
Olivova (u parkoviště) 
U kina (Komenského nám.)
U hřiště (křiž.V Chobotě a Řípské)
Marvánek 
Otavská (křiž s Labskou)
Nám. ČSA

7.00–9.00
7.30–9.30
8.00–10.00
8.30–10.30
9.00–11.00
9.30–11.30

10.00–12.00
10.30–12.30

Thomayerova(x K Říčanskému lesu)
Boubínská (x Na Kozákově)
Roklanská (u trati)
Škroupova (u zimního stadionu)
Březinova (parkoviště)
Vrchlického (u separ. sběru)
Haškova 
Kuříčko

16. listopadu 23. listopadu
7.00–9.00
7.30–9.30
8.00–10.00
8.30–10.30
9.00–11.00
9.30–11.30

10.00–12.00

Táborská (x Smiřických)
Scheinerova (u separ. sběru)
5. května (kotelna)
Na Kavčí skále (u separ.sběru)
K Podjezdu ( křiž. s Bezručovou)
Sokolská (u hřiště)
Zborovská (x Táborská)

7.00–9.00
7.30–9.30
8.00–10.00
8.30–10.30
9.00–11.00
9.30–11.30

10.00–12.00
10.30–12.30

U Olivovny (sídliště)
Verdunská (u rest. Oliva)
Domažlická (x Chodská)
Bezručova (x Dukelská)
Stará náves (U Památné lípy)
Jureček 
Nové Březí (Horní u paseky)
Na Vysoké (u přejezdu)

Hlasujte o nejlepší sběrný dvůr a vyhrajte mobilní telefon!

Mezi velkoobjemový odpad nepatří zahradní od-
pad (větve, ořezané dřeviny, posekaná tráva apod.), 
stavební suť, nebezpečný odpad (oleje, plechovky 
s barvami) a spotřebiče, které je možno odevzdat bez-
platně na místo zpětného odběru k dalšímu využití.
Prosíme všechny obyvatele, aby nezaplňovali kontej-
ner uvedenými odpady a  umožnili všem zájemcům 
odložit nadměrný odpad z domácností, zejména star-

ším občanům, kteří mají omezenou možnost navštívit 
sběrný dvůr. Připomínáme, že v podmínkách našeho 
sběrného dvora nelze provádět dotřídění. 
Předpokládaná doba setrvání velkoobjemových 
kontejnerů na jednotlivých stanovištích je 2 hodiny. 
V případě, že k naplnění kontejneru dojde v kratším 
čase, bude odvezen dříve, než je uvedeno v rozpise.

Za OTS Dana Boxanová
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Bezpečnost a infrastruktura

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

e-mail: mestska.policie@ricany.cz

Tel. 323 618 150  
Mob. 725 022 765

městská policie radí a informuje

Z knihy událostí
21. července, 03.48
Při kontrolní a  hlídkové činnosti si strážníci všímají 
osobního vozidla tovární značky Opel, jehož řidič jede 
ulicí Černokostelecká. Řidičova jízda je velmi nejistá, 
a strážníci nabývají dojmu, že řidič je pod vlivem alko-
holu nebo jiné návykové látky. Strážníci jej chtějí zasta-
vit a  zkontrolovat. Na  výzvy k  zastavení řidič reaguje 
sešlápnutím plynového pedálu. V  křižovatce ulic Čer-
nokostelecká a  Za  Větrníkem řidič svou jízdu nezvládá 
a havaruje. Po havárii řidič, ale i jeho spolujezdec utíka-
jí. Strážníkům se podařilo zadržet alespoň spolujezdce. 
Ten kladl aktivní odpor, proto strážníci byli nuceni pou-
žít donucovací prostředky. Řidič vozidla však nepočítal 
s  tím, že při útěku z  místa dopravní nehody ztratí veš-
keré osobní doklady. Proto nebyl problém jej dohledat. 
Ve věci dále šetří Policie ČR.

4. srpna, 04.07
Hlídková činnost strážníků se opět vyplatila. Autohlíd-
ka registruje v ulici Uhelná dva mladíky, kteří se ve  tmě 
přikrčují ve  vjezdu do  garáže u  jednoho z  rodinných 
domů. Strážníci v místě vyčkávají, co ze strany mladíků 
bude následovat. Při čekání autohlídku městské policie 
kontaktuje muž, který strážníkům oznamuje, že v neda-
lekém restauračním zařízení byla odcizena ženě kabelka. 
Strážníkům se podařilo za pomoci pracovníků soukromé 
bezpečnostní agentury, která se podílí na zajištění veřej-
ného pořádku v ulici Černokostelecká a jejím okolí, zjistit 
detailní popis pachatelů krádeže. Shodou okolností popi-
su odpovídají zmínění mladíci. Strážníkům se tak zane-
dlouho po krádeži daří oba mladíky zadržet. Vše popírají 
a vymýšlejí si různé výmluvy. Při bezpečnostní prohlídce 
má jeden z  mladíků za  pasem zastrčeny věci z  odcizené 
kabelky. V místě pohybu mladíků byla následně nalezena 
i kabelka a  její zbylý obsah. Celková škoda odcizené ka-
belky a  jejího obsahu byla poškozenou ženou vyčíslena 
na patnáct tisíc korun. Jelikož oba mladíci byli podezřelí 
ze spáchání trestného činu, byla celá událost strážníky 
předána Policii ČR, která dále ve věci šetří.

17. srpna, 04.47
Pěší hlídka soukromé bezpečnostní agentury, která se po-
dílí na zajištění veřejného pořádku v ulici Černokostelec-

ká, strážníkům oznamuje muže a ženu pod vlivem alko-
holu, kteří nasedají na čtyřkolku bez ochranných přileb, 
a také to, že čtyřkolka není opatřena registrační značkou. 
Do události se zapojuje i operátor městského kamerového 
systému, který sleduje celou situaci. Řidič čtyřkolky odjíž-
dí ještě před příjezdem autohlídky městské policie. Stráž-
níci jsou nedaleko a pokoušejí se jej zastavit. Řidič zprvu 
na  výzvy k  zastavení nereaguje a  zastavuje až po  nějaké 
době. Při komunikaci se strážníky se projevuje řidičovo 
arogantní a podrážděné chování, a z jeho dechu je cítit al-
kohol. Orientační dechovou zkoušku na přítomnost alko-
holu odmítá. Strážníci na místo přivolávají hlídku Policie 
ČR. Po jejím příjezdu muž přestává se strážníky a policis-
ty spolupracovat úplně, a to do takové míry, že strážníci 
museli proti jeho osobě použít donucovací prostředky. 
Muž byl převezen na Polici ČR, která si jej převzala k pro-
vedení dalších opatření.

1. září, 04.45
Od dopravní nehody k první pomoci. Kombinovaná hlíd-
ka strážníka a  pracovníka bezpečnostní agentury, kteří 
se podílí na zajištění veřejného pořádku, zaslechla ohlu-
šující ránu z ulice Černokostelecká. Po příchodu k místu 
uviděli osobní vozidlo, jehož řidič naboural do betono-
vého bloku umístěného v prostoru přechodu pro chod-
ce u ulice Haškova. Ve vozidle se již nikdo nenacházel. 
Na dotaz strážníka směrem k přihlížející skupince osob, 
kde se nachází řidič a spolujezdci, a zda někdo nepotře-
buje lékařské ošetření, se strážníkovi dostalo strohého 
konstatování, že na  místě nehody nikdo z  přítomných 
nebyl a  nikdo nic neviděl. Strážníci na  místo přivolali 
Hasičský záchranný sbor k  provedení protipožárních 
opatření na vozidle. V nestřeženém okamžiku k vozidlu 
ze skupinky osob přistoupili dva muži. Jeden z nich vy-
táhl klíče ze zapalování a dal se na útěk. Strážník jej pro-
následoval, ale neúspěšně, dotyčný měl již velký náskok. 
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Ve  dnech 16. až 18. srpna asistovali dobrovolní hasiči 
z  Kuří při demolici bývalé samoobsluhy v  Kuří. Vodou 
skrápěli budovu, aby snížili prašnost celé demolice, a tím 
snížili riziko negativních dopadů na zdraví obyvatel. 24. 
srpna se tři naši členové vypravili poměřit síly na  noční 
soutěž TFA (nejtvrdší hasič přežije) do  Milevska. Právě 
konání soutěže v  nočních hodinách výrazně zvýšilo její 
náročnost. Celý soutěžní polygon a  jeho okolí byl nasví-
cen za  použití různobarevných světelných efektů, díky 
nimž celá soutěž získala jedinečnou atmosféru. V sobotu 
7. září jsme byli k  vidění na  Veletrhu neziskových orga-
nizací na Masarykově náměstí. Opět jsme zde předvedli 
naši techniku a  část našeho vybavení. V  ten samý den 
odpoledne jsme se zúčastnili tradičního Memoriálu Míly 
Dlabače v Tehovci. Zde se soutěží jednak v požárním úto-
ku podle starých pravidel, dále pak v jízdě zručnosti s loď-
kou na místním rybníku. 

Naše jednotka byla v  uplynulém období několikrát po-
volána k  likvidaci nebezpečného hmyzu. Jednou jsme 
odstraňovali nebezpečný strom na  koupališti Jureček. 
V neděli 9. září jsme byli ve večerních hodinách povolání 
do  Průhonic, kde jsme v  součinnosti s  dalšími složkami 
Integrovaného záchranného systému prováděli pátrání 
po pohřešované osobě. Celá akce se protáhla až do pozd-
ních nočních hodin.

V  souvislosti s  letošním brzkým ochlazením a  nadchá-
zející topnou sezonou musíme připomenout všem, kteří 
ve svých domácnostech používají lokální spotřebiče paliv, 
aby před zahájením tohoto období nezapomněli na vyčiš-
tění spalinových cest a  jejich následnou kontrolu odbor-
nou firmou. Touto problematikou se podrobně zabývá 
NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 91/2010 Sb., ze dne 1. 3. 2010, 
o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komí-
nů, kouřovodů a spotřebičů paliv. Jsou zde přesně sta-
noveny lhůty čištění a  kontrol pro jednotlivé spotřebiče 
paliv. Z těch nejzákladnějších vybíráme: Spotřebiče paliv 
do 50 kW včetně. Tuhá paliva: čištění spalinové cesty 3x 
ročně (sezonní provoz 2x ročně), kontrola spalinové cesty 
1x ročně. Kapalná paliva: čištění spalinové cesty 3x roč-
ně, kontrola spalinové cesty 1x ročně. Plynná paliva: čiš-
tění spalinové cesty 1x ročně, kontrola spalinové cesty 1x 
ročně. Výběr pevných (tuhých) znečisťujících částí a kon-
denzátů u všech spotřebičů do 50 kW včetně 1x ročně. 
Spotřebiče paliv nad 50 kW. Tuhá paliva: kontrola 
a čištění spalinové cesty 2x ročně, výběr pevných (tuhých) 
znečisťujících částí a kondenzátů 2x ročně, čištění spotře-
biče paliv 2x ročně. Kapalná a  plynná paliva: kontrola 
a čištění spalinové cesty 1x ročně, výběr pevných (tuhých) 
znečisťujících částí a kondenzátů 1x ročně, čištění spotře-
biče paliv minimálně dle pokynů výrobce.
S přáním pěkného začátku podzimu

Co nového u hasičů
www.sdhricany.wz.cz

Filip Šilar
jednatel SDH Říčany

Na  místo byla poté přivolána Policie ČR k  dalšímu še-
tření celé události. Strážníci v  místě nehody setrvali 
a  usměrňovali provoz ostatních vozidel. Při usměrňo-
vání provozu ke strážníkovi přistoupil muž, který uvedl, 
že na  nedaleké zastávce autobusové dopravy leží žena, 
která upadla, je silně pod vlivem alkoholu a  přestala 
reagovat na  jakékoliv podněty. Strážníci se přesunuli 
okamžitě k zastávce, kde skutečně nalezli mladou ženu, 
která prodělávala epileptický záchvat. Po  ukončení zá-
chvatu vytáhl jeden ze strážníků ženě jazyk tak, aby jí 

nezapadl a došlo ke kontrole základních životních funk-
cí a  poskytnutí první pomoci. Na  místo byla přivolána 
Zdravotnická záchranná služba. Během čekání na  pří-
jezd záchranářů prodělala žena ještě několik dalších zá-
chvatů. Ve společné součinnosti byl ženě hasiči poskyt-
nut dýchací přístroj a byly kontrolovány životní funkce. 
Po příjezdu záchranářů byla žena předána do jejich péče 
a převezena do zdravotnického zařízení.

Jindřich Joch
zástupce vedoucího Městské policie Říčany
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Krušina olšová 
Frangula alnus
Téměř každá naše dřevina má několik 
lidových jmen, která krajově vznikala 
dávno před zavedením současného ná-
zvosloví. Krušina olšová tak bývala na-
zývána neobyčejnými jmény jako bluva, 
čeremcha, krupina nebo psí jahůdka.
Na Zemi roste přes dvacet druhů krušin. 
Vyskytují se v  mírném pásu a  subtro-
pech, zejména v  západní části Ameri-
ky. U  nás původní krušina olšová roste 
běžně po  celém území ČR. Potkáme ji 
na okraji lesů, jako součást světlých lesů 
nebo v  houštinách podél toků. Celkově 
je rozšířena téměř po celé Evropě a dále 
na východ až po řeku Jenisej.
Keř, někdy strom, dosahuje kolem 3 až 
6 m výšky. Kořenový systém je silně rozvět-
ven a často z něj vyrůstají výmladky. Kůra 
mladých větví je červenohnědá, později 
šedohnědá. Při rozemnutí zapáchá po hni-
lobě. Listy s hladkou čepelí a výraznou žilna-
tinou se na podzim barví do žlutočervena.
Drobné svazečky světlých květů vyrůstají 
z  paždí listů od  května do  září. Plody – 
kulovité peckovice, ukrývají 2 až 3 šedo-
zelená semena. Během dozrávání plody 
postupně mění barvu od zelené, přes čer-
venou až po černofialovou v plné zralosti.
V okolí Říčan potkáme krušinu roztrou-
šeně v  lesích a  podél cest. Vyšlechtěné 
kultivary s různým tvarem a barvou listů 
bývají vysazovány do zahrad.
Plody jsou mírně jedovaté. Dříve se pou-
žívaly k barvení látek na zeleno.
Kůra se dnes, stejně jako v historii, vyu-
žívá ve farmacii. Čerstvá je sice jedovatá, 
ale po tepelném zpracování nebo po usu-
šení a  jednoročním skladování, se dále 
zpracovává. Má projímavé účinky.
Dřevo s načervenalým jádrem se hodí pro 
řezbářské účely. Dříve bývalo nejlepší su-
rovinou pro výrobu střelného prachu.

Jakub Halaš
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Očkování psů proti vzteklině se 
v  Říčanech uskuteční v  sobotu 5. 
10. 2013 od  9.00 do  11.30 hod. 
a od 14.00 do 16.30 hod. v areálu MÚ 
Říčany, klub Cesta v  ulici Na  obci 
2049 (vedle samoobsluhy u Václava). 
V přilehlých obcích pak v sobotu 12. 
10. 2013 takto: Jažlovice v 9.30–9.45 
hod. u  obecního domu, Voděrádky 
v  9.50–10.15 hod. na  návsi u  auto-
bus. zastávky, Kuří v  10.20–10.45 

hod. na návsi. V obcích Pacov a Stra-
šín bude termín včas oznámen po do-
hodě s osadním výborem.
Psy předveďte s  náhubkem v  dopro-
vodu dospělé osoby. Částka za úkon, 
vč. potvrzení do očkovacího průkazu 
či europasu, činí 95 Kč.
Tuto akci mohou využít i  chovatelé 
koček.

Za veter. službu
Rudolf Kohout

Očkování psů proti vzteklině
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Poštolka letí
První školní den přivítali děti z  MŠ 
Světice, Lesního klubu Pramínek 
a ZŠ Světice netradičně vypouštěním 
mladé poštolky. Mládě se dostalo 
do péče záchranné stanice ve Vlašimi 
poté, co bylo nalezeno podchlaze-
né v  bazénu na  zahradě rodinného 
domu ve  Světicích. Díky tréninku 
v rozletové voliéře mohlo být opět vy-
puštěno do volné přírody. 
Držíme poštolce palce, ať se jí na svo-
bodě daří. 
Pokud naleznete zraněného volně 
žijícího živočicha (například právě 
dravce), který potřebuje péči, můžete  
ho zanechat v Muzeu Říčany. Funguje 
zde odběrné místo záchranné stanice 
Vlašim, které např. v  letošním roce 
předalo do péče odborníků již desítky 
živočichů (včetně dlaska a krahujce). 

Z archiVu

Tajemná housenka 
Na přírodovědném kroužku děti cestou kolem živého plotu MŠ U Sluneč-
ních hodin objevily zvláštní housenku – tlustou jako prst s tmavým trnem 
a podélnými pruhy. Housenku stejného druhu našli také prvňáci ze ZŠ Ma-
gic Hill a přišli s dotazem do Muzea Říčany.
Jedná se o housenku lišaje šeříkového (Sphinx ligustri), její živnou rostli-
nou je ptačí zob nebo pámelník. Proto jsme s dětmi vyhledali opět pámelní-
kové keře, které zná každé dítě jako zdroj bílých kuliček – praskaček. Tato 
mírně jedovatá potrava velmi svědčí zřejmě všem lišajům, jiné druhy např. 
Manduca quinquemaculata jsou postrachem amerických zahrádek, proto-
že požírají rajčatové listy. Jinak ale vypadají velmi roztomile a  je po nich 
pojmenováno oblíbené látkové nosítko Manduca. U nás v Říčanech mů-
žete výjimečně spatřit nádherné oranžovo-růžové  lišaje kyprejové, jejichž 
housenky si často pochutnávají na fuchsiích.
Lišaji jsou skvělí letci, smrtihlavové k  nám létají na  jaře až ze Středo-
moří. Obratně manévrují a  dokážou stát v  letu a  vysávat nektar z  květů. 
Připomínají miniaturní kolibříky. Nejčastěji můžete spatřit dlouhozobku 
svízelovou na  květech floxů nebo petúnií. Na  washingtonské univerzitě 
dokonce vědci zkoumají navigaci lišajů a výsledky využívají při konstrukci 
miniaturních dronů, které vyvíjejí pro špionážní účely. U nás se zatím ale 
takových špiónů obávat nemusíte.

Den stromů 
u Říčanské hájovny 
20. října 2013, 14.00–17.00,  
u Říčanské hájovny

Oslavte s  námi Den stromů. Zasadí-
me stromy, které se stanou součástí 
chystané Stálé venkovní expozice Há-
jovna. Součástí programu bude výsta-

va fotografií stromů, do které se také 
můžete zapojit. Doneste do Muzea Ří-
čany vlastní fotografii stromu ve  for-
mátu min. 13x18 cm, snímky zhod-
notí odborná porota a autor vítězného 
snímku obdrží knihu o stromech.
Na doprovodné výstavě se dozvíte více 
o alejích v krajině v historii i současnos-
ti. Těšit se můžete na ukázku práce umě-
leckého truhláře, dospělí i děti si budou 

moci vyzkoušet různé techniky práce 
se dřevem. Pro děti budou připraveny 
výtvarné dílny a  možnost vyzkoušet si 
hraní na dřevěné hudební nástroje.
Vstupné dobrovolné.
Akci pořádá Ekocentrum Říčany a Mu-
zeum Říčany.  Projekt Informační akce 
na  Říčansku byl podpořen Minister-
stvem životního prostředí, projekt ne-
musí vyjadřovat stanoviska MŽP.
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Přispěje nová vyhláška ke zvýšenému kácení stromů v Říčanech?
O  problematice nové úpravy ochrany a  kácení dřevin byla 
veřejnost krátce, formálně a částečně zkresleně informována 
ve  veřejnoprávních médiích k  datu 15. července 2013, kdy 
nabyla účinnosti vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin 
a povolování jejich kácení. Tato úprava nově vymezuje některé 
pojmy a upravuje podmínky pro povolení kácení dřevin ros-
toucích mimo les. Z pohledu občana je asi nejdůležitější změ-
na v tom, že se povolení kácení nově nevyžaduje pro dřeviny 
rostoucí na zahradách. To platí ale jen za předpokladu, že nej-
sou součástí významného krajinného prvku nebo stromořadí 
a nejedná se o stromy památné. Zahrada je vyhláškou defi-
nována jako pozemek u bytového nebo rodinného domu 
v zastavěném území obce, který je stavebně oplocený a ne-
přístupný veřejnosti. Nestačí tedy, že je pozemek vedený 
v katastru nemovitostí jako zahrada, ale musí být současně 
splněny všechny podmínky uvedené vyhláškou. Za oploce-
ný pozemek se přitom nepovažuje pozemek ohraničený 
jen živým plotem nebo dočasným oplocením. Tato výjimka 
pro dřeviny rostoucí na zahradách se nevztahuje ale ani 
na zahrady v zahrádkářských osadách, zahrady u rekreač-
ních nemovitostí, ani na zahrady, na kterých není zároveň 
rodinný či bytový dům. V těchto případech stále platí, že 
povolení kácení vyžadují všechny stromy s obvodem kme-
ne měřeným ve výšce 130 cm nad zemí nad 80 cm. Oproti 
předchozí úpravě vyhláška nově definuje zapojené porosty 
mladých dřevin. To jsou případy, kdy se nadzemní části dře-
vin jednoho patra vzájemně dotýkají, jsou stejného stáří, pro-
růstají, nebo se překrývají i pokud obvod kmene jednotlivých 
dřevin měřený ve výšce 130 cm nad zemí nepřesahuje 80 cm. 
Jestliže některá z dřevin v souboru přesahuje uvedené rozmě-
ry, posuzuje se vždy jako jednotlivá dřevina. Povolení kácení 
vyžadují zapojené porosty dřevin na ploše přesahující 40 m2. 
Zpřísnění podmínek kácení platí nově u  stromořadí, kdy je 

nutné povolení kácení vždy, bez ohledu na to, jak je strom vel-
ký nebo silný. Stromořadí je dle vyhlášky definováno jako sou-
vislá řada nejméně deseti stromů s  pravidelnými rozestupy; 
chybí-li v některém úseku souvislé řady nejméně deseti stromů 
některý strom, je i tento úsek považován za součást stromořa-
dí; za stromořadí se nepovažují stromy rostoucí v ovocných sa-
dech a plantážích dřevin. Obecně formální náležitosti žádosti 
na kácení zůstaly totožné. Vyhláška dále pracuje s termínem, 
že kácení dřevin se provádí zpravidla v období jejich vegetač-
ního klidu. Tím se rozumí období přirozeného útlumu fyziolo-
gických a ekologických funkcí dřeviny, tedy v termínu od 1. 11. 
do 31. 3. každého roku. Povinnost dodržení doby vegetačního 
klidu pro kácení dřevin neplyne striktně z obecně závazného 
právního předpisu, ale doporučení je třeba respektovat ze-
jména s ohledem na další zájmy chráněné zákonem. Jde např. 
o prioritní zájem na ochranu ptáků v době hnízdění, ale i např. 
zájmy obecné ochrany rostlin a živočichů. Velmi častým pro-
blémem je pokácení doupných stromů se zahnízděnými ptáky 
nebo netopýry, kteří přebývají skrytí také za prasklou borkou. 
V  případě jakýchkoliv pochybností či nejasností do-
poručujeme raději před realizací kácení předem kon-
taktovat MěÚ v  Říčanech, odbor životního prostředí, 
orgán ochrany přírody a krajiny, Komenského náměstí 
1619 Říčany, na tel.: 323 618 223 nebo osobně kanc. č. 
98, kde se povolení vydává. 
Závěrem věříme, že občané města Říčany včetně Jažlovic, 
Kuří, Voděrádek a Strašína budou s právem kácení zacházet 
velmi střídmě, šetřit zdejší stromy na nezbytnou mez a vysa-
zovat nové s povědomím pozitivního vlivu na příznivé pro-
středí nejen, domů využívaných převážně pro trvalé bydlení. 

Milan Petr
MěÚ v Říčanech, odbor životního prostředí,  

ochrana přírody a krajiny
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Pro seniory

SENIORCENTRUM ŘÍČANY
Seniorcentrum Říčany i  nadále nabízí 
terénní péči doma u seniorů; potřebuje-
te-li pomoci, neváhejte se na  nás obrá-
tit – stále ještě máme volnou kapacitu. 
Poslední srpnový den jsme navštívili 

výstavu Země Živitelka a na prohlídku této již památeční 
akce (proběhl 40. ročník) nám přálo počasí. V měsíci říj-
nu se také po dlouhé době uvidíme na setkání seniorů při 
živé hudbě v Městském kulturním středisku – všichni jste 
srdečně zváni, k  tanci i poslechu nám bude hrát Magda 
s Honzou (viz program níže). Všechny aktivity, které pro-
bíhají, jsou uskutečňovány také díky spolupráci s městem 
Říčany, DPS Senior, Domovem Pod Kavčí Skálou, MěKS 
a s mnoha dobrovolníky. Děkujeme.

Irena Moudrá
předsedkyně správní rady 

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

Pravidelné akce:
Cvičení na židlích – každé úterý v DPS Senior od 15.30 
do 16.30 hodin.
Zdravotní jógová cvičení – v  DPS Senior každé úterý 
a čtvrtek: 18.00–20.00 hodin.
Setkání seniorů v Domově Pod Kavčí Skálou – každou 
středu po 14 dnech od 14.00 hodin. 
Pěvecký kroužek – každou první a  třetí středu v měsíci 
od 15.00 hodin v jídelně DPS Senior. 
Povídání o historii – každou druhou středu od 16.00 ho-
din ve společenské místnosti DPS Senior. 

akce:
n 5.–6. října – Prohlídka města Mikulov a  návštěva 

vinného sklípku
 Dvoudenní pobyt v  Mikulově. Ubytováni budeme 

v Hotelu Réva v centru města. Odjezd: 8.20 h aut. za-
stávka K žel. stanici, 8.23 h aut. zastávka Rychta, 8.27 
h aut. zastávka Sukova ul., 8.30 h aut. zastávka Ma-
sarykovo nám. Příspěvek účastníků: 750 Kč (zahrnuje 
dopravu, ubytování – bez stravy, pobyt ve sklípku, po-
jištění, služby průvodce, bez vstupného do objektů). 

n 7. října, pondělí – Setkání s hudbou
 Místo: MěKS Říčany. Začátek: 14.00 h. K poslechu i tan-

ci bude hrát Magda s  Honzou. Na  programu bude také 
„Překvapení pod plachetkou“ – tombola. Vstup zdarma, 
přijďte se pobavit a strávit příjemné odpoledne plné hudby.

n 12. října, sobota – Výlov rybníku Rožmberk (Tře-
boňsko)

 Místo: Rybník Rožmberk. Výlov největšího českého ryb-
níku. Odjezd: 6.00 h aut. zastávka K žel. stanici, 6.03 h 
aut. zastávka Rychta, 6.10 h aut. zastávka Sukova ul., 
6.13 h aut. zastávka Masarykovo nám. Příspěvek účast-
níků: 299 Kč. Přihlášení u I. Moudré do 10. 10.

n 15. října, úterý – Hudební hodinka
 Místo: DPS Senior – společenská místnost. Začátek: 

16.00 h. Vstup zdarma. Na setkání se těší Hana Zava-
dilová.

n 16. října, středa – Komentovaná prohlídka okolí Pe-
třína (Praha)

 Místo: Praha. Komentovaná prohlídka okolí Petřína, ze-
jména staveb s průvodcem Tomášem Bezouškou. Délka 
trasy cca 5 km, doba prohlídky 2 hodiny. Odjezd vlakem 
z Říčan v 8.38 h. Příspěvek účastníků: 40 Kč, jízdné si 
hradí účastníci sami. Přihlášení u I. Moudré do 15. 10.

n 17. října, čtvrtek – Kavárnička
 Místo: DPS Senior – jídelna. Začátek: 15.00 h. Příjem-

né posezení a  popovídání při kávě nebo čaji. Všichni 
jste srdečně vítáni. Vstup zdarma.

n 21. října, pondělí – Nad Biblí
 Místo: DPS Senior – společenská místnost. Začátek:  

16.00 h. Vstup zdarma. Na setkání se těší Hana Zavadilová.
n 23. října, středa – Výstava Bible kralická (Praha)
 Místo: Praha – Národní knihovna, Galerie Klemen-

tinum. Prohlídka výstavy ke  čtyřstému výročí vydání 
Bible kralické. Doba prohlídky cca 1,5 h. Odjezd vla-
kem z Říčan v 9.38 h. Příspěvek účastníků: 40 Kč, jízd-
né si hradí účastníci sami.

Kontakt (informace a přihlášky):
Irena Moudrá, tel.: 732 383 424,  
e-mail: seniorcentrumricany@centrum.cz, kontaktní 
místo: DPS Senior, Komenského nám. 1850, Říčany.
Návštěvní den (ostatní dny a hodiny dle domluvy): 
čtvrtek 17. října 2013, 10.30–12.30 h.
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Pro seniory

Toulky se seniory (i neseniory) vás zvou na tyto akce:

Zdravíme opět z Kavčí Skály 
Léto je za  námi a  sportovní den 
před námi. A  tak vás srdečně 
zveme na  tzv. „Šnekobraní“ dne 
16. 10. od 9.30 h na Kavčí Skále. 
Spolu s  ostatními si zasoutěžíte 
v  pétanque, upraveném pro naše 
potřeby. Čeká vás také vědomost-

ní kvíz, házení do „Hladové tlamy“, tzv. „Šnečí běh“ (pro 
každého s procvičením jemné motoriky), setkání s Okru-
žákem ploským a  také příjemné prostředí naší zahrady 
s voňavým překvapením. 
Tříčlenná družstva – „Baťovské startovné“ 99 Kč. Závaz-
né přihlášky, prosíme, na  info@domovpks.cz do 10. 10. 
2013. 
Přijďte fandit a užijte hezký den! Těšíme se na vás. 
A ještě jedna zpráva na závěr. Přes léto jsme se stali KLU-
BEM projektu „Senzační senioři“ při Nadaci Charty 77 
a Konto Bariéry. V ČR je celkem 53 klubů a společně se 

snaží propojit aktivity seniorů a informovat veřejnost, že 
i senioři mají ještě mnoho energie. Takže o nás možná ješ-
tě uslyšíte… Také jsme podnikli výlet do ZOO a na pod-
zim se chystáme na sportovní klání do Prahy a Rožmitálu 
pod Třemšínem. 
Přejeme všem čtenářům Kurýru hodně zdraví a na shleda-
nou někdy u nás. 

Kubínová Eva 
aktivizační pracovnice 

V srpnu na sv. Bartoloměje jsme se vydali na celodenní vý-
let parníkem VYŠEHRAD z Prahy na Slapy. Počasí přálo, 
dobrá nálada nechyběla, takže o krásný zážitek bylo po-
staráno. Celou cestu jsme byli též informováni z  paluby 
živým průvodcem o minulosti i přítomnosti naší řeky VL-
TAVY a jejích břehů. Na březích jsme byli vítáni z přileh-
lých chatových osad. Propluli jsme Svatojánské proudy 
a jiná zajímavá místa. 
V polovině měsíce září jsme se vydali s průvodkyní Praž-
ského hradu na  prohlídku Královské zahrady, a  den poté 
do Divadla Radka Brzobohatého na dopolední představení.

Na měsíc ŘÍJEN jsou pro vás 
připraveny tyto dvě zajímavosti:
n Pátek 4. 10. 2013 – Netvořice
 Městys Netvořice leží v malebné krajině mezi zámkem 

Konopiště a rekreační oblastí Slapy. Zde si prohlédne-
me malebné soukromé muzeum smaltu, které provo-
zuje paní Jindra Šmídová – zakladatelka muzea a vy-
trvalá sběratelka. Kdo má zajímavý kus smaltovaného 
nádobí (hrneček, talířek) a může jej věnovat do muzea, 
vezměte jej s sebou. Dále navštívíme Městské muzeum 
Netvořice, kde je k vidění jedinečná expozice kameniny 
z týnecké továrny z 18. století.

 Vstupné do obou muzeí – dle dispozic vystavovatelů
 Sraz – 8.00 hod. / vlaková pokladna Říčany
 ZÁVAZNĚ NAHLÁSIT do 2. 10. 2013 
n Pondělí 14. 10. 2013
 Navštívíme Barrandovský Fundus s  filmovými atelie-

ry, které nabízejí klíč ke vzpomínkám na největší hity 
zahraniční i  domácí produkce, které prošly rukama 
českých kostýmních a rekvizitních výtvarníků. 

 Navštívíme záku-
lisí české továrny 
na sny!

 Vstupné – 150 Kč
 Sraz – 8.00 hod. / 

Říčany, K železniční 
st. (8.09 – aut. č. 
387 – směr Praha)

 ZÁVAZNĚ NAHLÁSIT do 8. 10. 2013

PŘIHLÁŠKY PŘIJÍMÁ A NA VŠECHNY SE TĚŠÍ
Macháčková Věra, Říčany; www.toulkyseseniory.cz
veramachackova@centrum.cz; mobil:775 301 206

TOULKY SE SENIORY (i neseniory) vás zvou mezi nás 
do KLUBU, který se koná 2x v měsíci: středa 14–16 hod.
Zde si povídáme, zazpíváme a zahrajeme společenské hry 
s obyvateli Domova Pod Kavčí Skálou.
Informace k  termínu konání vám podá Macháčková 
Věra – 775 301 206, Kubínová Eva (volnočasové aktivity 
DpKS) – 773 823 096
Tento KLUB je podpořen SENIORCENTREM ŘÍČANY. 
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„Kdysi dávno, jednoho jitra v  tišině 
světa, v  němž bylo méně hluku a  více 
zeleně, kdy hobitové byli ještě početní 
a  prospívali, stál Bilbo Pytlík po  sní-
dani ve  svých dveřích a  kouřil z  dlou-
hatánské dřevěné fajfky…“ tak takhle 
začal náš tábor, který po celou dobu 
provázel pan Pytlík. Možná jsou ho-
biti známí svou klidnou povahou, 
ale my jsme s  Bilbem zažili mnohá 
dobrodružství. Setkali jsme se s obry, 
vařili večeři trpaslíkům, zachraňovali 
kamarády z  jeskyně plné skřetů, vy-
mýšleli krásnou elfskou poezii a v zá-
věrečné etapě jsme našli poklad, kte-
rý chránil strašný drak Šmak.

Samozřejmě tábor nebyl pouze 
etapovou hrou, probíhaly tradič-
ní mezirodové turnaje v  lakrosu 
a  házené. Vyjeli jsme na  výpravy 
do  různých koutů země a  soutěžili 
na oblíbené táborové „Olympiádě“. 
Po každém nabitém dni nás čekalo 
milé překvapení, a to nová táborová 
sprcha!
Na  závěrečném sněmu se tři účast-
níci stali členy kmene. Rody, vedené 
letos novými náčelníky, si rozdělily 
výborné dorty jako odměnu za skvělé 
výkony během všech táborových čin-
ností. A každý účastník dostal na pa-
mátku Bilbův kouzelný prsten. 

Tím sice tábor skončil, ale my se 
scházíme i během roku a rádi uvítá-
me další nováčky. Schůzky začínají 
každý pátek v 15.45 v parčíku u ne-
mocnice. Kdo přijde, může s  námi 
hrát hry v  lese i  na  hřišti, poznat 
nové kamarády a  naučit se spoustu 
užitečných věcí pro život (nejen) 
v přírodě.

Za kmen Bobrů 
Bedla

Pro děti a rodiče

Skřeti byli častými 
pronásledovateli 

našich hrdinů

Elfové naslouchají 
krásným básním a písním

Je chladný podvečer třináctého září 
a na nádraží v Neratovicích se scházejí 
nejen říčanské skautky. Ty naše s sebou 
táhnou kromě nacpaných krosen i myš-
lenku na vítězství. Po suverénním vítěz-
ství okresního kola Svojsíkova závodu 
(tradičního závodu skautů a  skautek) 
v Úvalech do sebe vkládají velké naděje 
na úspěch i v kole krajském.
Říčanské Příšerky, jak se nazývají, 
budou mít za  úkol absolvovat trasu 
přibližně dvacet dva kilometrů dlouhou 
a  po  cestě je čekají různá stanoviště 
s nelehkými úkoly.
Soutěžilo se v disciplínách, jako je roz-
dělání ohně, zdravověda, stavba pod-
sadového stanu, znalost dopravních 

značek, nebo zde byl úkol zachránit 
krizovou situaci, kterou se mohl stát 
i obyčejný slalom na pramici.
„Už víme, kam mizí peníze z  Evrop-
ských dotací!“ prohlásila nadšeně 
říčanská banda po  shledání se s  ve-
doucí v  cíli; „Na  železniční přejezdy 
v Neratovicích!“ Mají jich patnáct.
Nejen že se jim podařilo porazit celkem 
14 dívčích družin, také si celý závod 
užily, jak skautky, tak i vedoucí. „Bylo 
to napínavé, když už se blížily medailové 
pozice a  nikdo ještě nečetl naše jména, 
běžel nám mráz po zádech.“
Při přebírání bronzových medailí 
(a  nejlepší ceny, jak jsme se shodly) 
se neubránily lehkému zklamání, 

přestože takovýto úspěch už Říčany 
dlouho nezažily. „Chtěly jsme si celo-
republikové kolo alespoň vyzkoušet,“ 
říká rádkyně družiny Bledulka a tajně 
s ní všechny doufáme, že se nám tato 
možnost naskytne za dva roky.
Všem holkám moc děkuju. Byly jste 
fantastické, jsem na vás hrdá.

Za 2. oddíl skautek Myška
Alžběta Müllerová

Svojsíkův závod  – Krajské kolo

bobří cesta tam a zase zpátky

To je náš tábor a jeho účastníci
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Pro děti a rodiče

V současné době se často setkáváme 
s  lidmi, kteří se dostali do  dluhové 
pasti. Občanskou poradnu navštěvu-
jí klienti, kteří nejsou schopni splácet 
svoje závazky a  hrozí jim exekuce. 
V roce 2013 se některá pravidla týka-
jící se exekucí změnila. 
Novinkou je např. povinnost věřitele 
obeslat dlužníka před podáním ža-
loby a  vyzvat ho, aby dluh zaplatil. 
Do  konce roku 2012 věřitel dlužníka 
kontaktovat nemusel. Další změnou 
je, že peníze nezachráníte ani na man-
želově účtu. Dříve platilo, že když je 
na jednoho z manželů uvalena exeku-
ce, podléhá jí celý společný majetek, 
ale plat a  účet druhého z  partnerů 
exekutor nepostihoval. Od ledna 2013 
se toto pravidlo mění. Exekutor může 
nově obstavit i  plat a  účet druhého 
z manželů. V  letošním roce jsou také 
jiné vyvolávací ceny u  nemovitostí. 
Když je předmětem exekuce nemo-

vitost, draží se za 2/3 ceny stanovené 
znalcem, a když se neprodá, je každá 
další za  polovinu odhadu. Od  roku 
2013 je nově možné přidat další kola 
dražby, ve kterých se vyvolávací cena 
snižuje podle stanovených procent-
ních hranic, kterých se dražba musí 
postupně držet. Další novinkou je 
možnost finální cenu z dražby přepla-
tit. V praxi to znamená, že najde-li se 
po dražbě kdokoliv, kdo do 15 dní slo-
ží minimálně o 25 % vyšší částku než 
vydražitel, přiklepne se nemovitost 
této osobě. Cílem je získat z  prodeje 
nemovitosti co nejvíce peněz. Dal-
ší významnou změnou ve  prospěch 
dlužníka, která sníží dopady exekuce, 
je slučování exekucí. Týká se zejména 
malých pohledávek.
Pro občany, kteří potřebují řešit 
i  takto obtížné životní situace, nabízí 
Občanská poradna Cesta integrace 
bezplatné právní poradenství zejména 
v oblastech sociálních, finančních, ro-
dinných, pracovních a majetkových.

Zároveň si občany dovolujeme po-
zvat na přednášku k tématu exekuce, 
která se bude konat v listopadu. Více 
informací v dalším vydání. 

Pavla Gajdošová

Provoz Klubu Cesta a  Občanské po-
radny Říčany podpořen v  roce 2013 
městem Říčany, Ministerstvem práce 
a sociálních věcí a z Individuálního pro-
jektu Středočeského kraje v rámci pod-
pory z Evropského sociálního fondu. 

ŘíJeN V DOmeČKU 
DOPOLEDNÍ 
hLÍDÁNÍ 
DĚTÍ od 3 
do 6 let  
Domečkohraní 
probíhá opět 
v pondělí od 8.00 

do 12.00 hodin a ve čtvrtek od 8.00 

do  13.00 hodin. Denní kapacita je 
omezena na maximální počet 8 dětí.

VÝTVarNÉ KrOuŽKY PrO 
DĚTi od 6 do 14 let  
Kurzy se konají pravidelně vždy 
v pondělí, v úterý a ve čtvrtek v ob-
vyklých časech od 13.30 do 14.45 ho-
din a od 15.00 do 16.15 hodin. 
Více informací o výtvarných kurzech 

a Domečkohraní naleznete na našich 
webových stránkách v  sekci „Pravi-
delné aktivity“.

DĚTSKÉ NarOZENiNOVÉ 
OSLaVY 
Pokud z různých důvodů nechcete, nebo 
nemůžete pořádat narozeninové oslavy 
vašich dětí doma, nabízíme uspořádání 
oslavy s výtvarným programem v záze-
mí naší kreativní dílny. Více informací 
získáte na info@domecek-ricany.cz.

VÝTVarNÉ KurZY PrO 
DOSPĚLÉ
Aktuální nabídku říjnových aktivit na-
leznete na úvodní stránce našeho webu.

Libuše Schneiderová
Domeček Říčany, o.s., 

www.domecek-ricany.cz

akce Klubu cesta  
V ŘÍjNu
Pondělí 7. 10. od 16.00  
– Turnaj ve stolním fotbale
Čtvrtek 17. 10. od 13.00  
– Pouštění draků
Úterý 22. 10. od 13.00  
– Turnaj v deskových hrách

Dále každý den volnočasové 
aktivity dle provozní doby klubu.

Více na webu a facebooku!

exekuce v roce 2013
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NAbíZíme: ● hlídání dětí od 3 do 6 let – PO–Pá od 8 do 16 hod.
	 ● pravidelné programy, na které jste srdečně zváni také jednorázově:
PO – NAHLáSeK (9–11 h.) – hudební kroužek pro nejmenší děti
ÚT – VeSeLÉ CVIČeNí (9–11 h.) – pohybové hry inspirované jógou pro děti
ST – HRáTKy O STOLeTí ZPáTKy (9–16 h.) – zážitkové středy s lidovými tradicemi a zvyky
ČT – VŠUDybýLeK (9–16 h.) – povídání a hraní o tom, jak je v přírodě vše propojeno 
a jedno souvisí s druhým (environmentální výchova pro nejmenší)
PÁ – duHOVÁNÍ (9–11 h.) – výtvarné činnosti, hraní s barvami, tvary, materiály

Více na našich webových stránkách: www.drkhnizdo.huu.cz; tel.: 775 358 121

Pro děti a rodiče

Dětský klub Hnízdo
Milé děti a rodiče, dovolujeme si vás pozvat do dětského klubu Hnízdo  
Táborská ul. 2308/14, Říčany. 

mraveniště po rekonstrukci opět otevřené!

NOVĚ – ÚTeRý (14–16 hod.)

ČTeme S NeČTeNáŘI
(A UČíme Se KRITICKy mySLeT)
kurz pro děti od 4 let
metodou kritického myšletní budeme 
účinně rozvíjet předčtenářské doved-
nosti, budovat pozitivní vztah ke kni-
hám a čtení, děti trénují návyky nejen 
ke kritickému myšlení, ale i k pozor-
nému naslouchání, porozumění textu 
a diskuzi, aktivně propojují myšlenko-
vou, verbální i smyslovou složku

Lektor: Vítězslav Březka (učitel)

Září bylo ve  znamení sklizně, 
ochutnávání úrody a vaření povidel. 
Užili jsme si také houbařskou sezo-
nu a výlety do přírody. Uvědomovali 
jsme si, že léto končí a tepla i světla 
pomalu ubývá. Svátek sv. Michaela 
nám připomněl hry na sílu, odvahu 
a  překonávání nebezpečí, které si 
děti vyzkoušely na naší nové „lano-
vé cestě korunami stromů“. Vyrá-
běli jsme draky z  přírodnin i  papí-
ru, pouštěli je v  podzimním větru. 

Seznámili jsme se také s  legendou 
o sv. Václavovi a hoře Blaník. Těší-
me se na další zážitky.

Iveta Limburková

Dlouho očekávané se stalo skuteč-
ností. Rekonstrukce Mateřského 
centra je zdárně u konce, posvěcena 
všemi potřebnými úřady. V  pondělí  
9. září 2013 jsme v 15 h. slavnostně 
otevřeli Mateřské centrum Mrave-
niště. Děti za podpory pana starosty 
Říčan Vladimíra Kořena společně 
přestřihly stuhu a mohlo se začít sla-
vit. Kdo právě netančil, nesoutěžil 

a nevyráběl, mohl si prohlédnout, jak 
probíhala rekonstrukce a jak to nako-
nec všechno dobře dopadlo. Děti si 
pohrály v krásné nové herně a vyrobi-
ly i něco pro maminky. 
Celý následující týden probíhaly 
v Mraveništi ukázkové hodiny všech 
nabízených aktivit. Mateřské cent-
rum zahájilo provoz Mravenčí školič-
ky, kde si děti pomalu začaly zvykat 
na aktivity  bez maminky. Některým 
to šlo opravdu úžasně! Dále jsme si 
vyzkoušeli vyrábění z keramiky, pro-
táhli si tělo při pidi aerobicu, zatan-
covali si nebo zacvičili společně s ma-
minkami i tatínky. 

Od  16. září kroužky běží podle pro-
gramu. Pokud máte zájem, můžete se 
ještě přihlásit do  Mravenčí školičky, 
Keramiky, Výtvarky, Pidi-aerobicu, 
Angličtiny pro děti i cvičení pro ma-
minky. Nově u  nás můžeme uspořá-
dat oslavu pro vaše děti podle vašich 
představ i s programem.

Všechny potřebné informace nalezne-
te na www.mraveniste.info. 

Ivana Dudová
koordinátorka  

Mateřského centra Mraveniště,  
(ivana.dudova@hotmail.cz, 

 724024159)
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Pro děti a rodiče

Říčany pořádají již druhým rokem 
středočeské předkolo soutěže pro 
nadané a  úspěšné děti Zlatý oří-
šek 2013. Děti nebo dětské týmy 
ve  věku do  14 let se mohly přihlá-
sit do 25. září a soutěžit o finanční 
odměnu a  další ceny. Slavnostní 
finále, které se uskuteční 6. října, 
je zahajovací akcí zrekonstruova-
ného kulturního centra v Říčanech. 
Soutěž Zlatý oříšek je určená pro 
všechny talentované dívky, chlapce 
a dětské kolektivy, které mají úspěchy 
v soutěžích, závodech, mistrovstvích 
v jakémkoliv oboru, jako je například 
umění, ekologie, přírodověda, cho-
vatelství, jazykové schopnosti, hud-
ba, sport, šachy, tanec, zpěv apod.
Přihlásit se mohly děti samy, nebo 
tak mohli učinit rodiče, spolužáci, 
sourozenci, přátelé, ale i učitelé a tre-
néři. Opětovně se mohli zúčastnit 
i  soutěžící, kteří nevyhráli krajský 
Zlatý oříšek v loňském roce. 
„Hlavním cílem je vyhledávat talento-
vané děti ze všech možných i  ‚nemož-
ných‘ oborů a  podporovat je v  jejich 
talentu a  činnosti. Často jsou děti ta-
lentované ve  více oborech. Podpora je 
jak finanční, tak mediální, které není 

nikdy dost, propaguje nejen samotné 
děti, ale i obor jako takový,“ říká k sou-
těžnímu klání místostarostka Říčan 
a organizátorka akce Hana Špačková. 
V  loňském roce zvítězili v  silné kon-
kurenci 15 dětí čtrnáctiletý kickboxer 
Lukáš Svrček, taneční skupina Cross 
Dance a  čtrnáctileté tanečnice Julie 
a Helena Nováčkovy, jež úspěšně repre-
zentovaly Středočeský kraj a  probojo-
valy se i mezi deset nejlepších v celé ČR.

Slavnostní finále 
v nových prostorech 
kulturního centra 
v Říčanech
Krajské kolo, jehož finále se koná 
v Říčanech již podruhé, je předkolem 
populární celostátní soutěže a  pro-
bíhá pod její patronací. Slavnostní 
odpoledne proběhne v neděli 6. října 
od 16.00 hodin v Městském kultur-
ním středisku U Labutě v Říčanech, 
které se touto akcí slavnostně znovuo-
tevře veřejnosti po jeho rekonstrukci.
Děti bude hodnotit desetičlenná po-
rota, která je složená z  významných 
osobností regionu. Zasedne v  ní tře-
ba prezidentka nadace Kapka naděje 
Vendula Svobodová, zpěvačka Heidi 
Janků, bývalá hlasatelka a ředitelka di-
vadla Bez zábradlí Hana Heřmánko-
vá, trenér české ragbyové reprezentace 

Martin Kavka, malíř a historik umění 
Radan Wagner, taneční mistr Ivan 
Vít, teoretický fyzik Martin Schnabl, 
mediální expert Jaroslav Dědič nebo 
syn zakladatelky soutěže Jiří Kotmel.

Děti soutěží o finanční 
odměnu a zajímavou 
cenu
Tři neúspěšnější soutěžící v kraji ob-
drží finanční odměnu 10 tisíc korun 
a budou automaticky zařazeni do ce-
lostátního kola, které vysílá Česká 
televize na Nový rok!
Tradičně budou oceněny i  tři nejšikov-
nější děti z  Říčan, které mimo hlavní 
ceny získají finanční podporu na rozvoj 
svého talentu ve výši 25 tisíc korun. Sta-
rosta Říčan Vladimír Kořen navíc uděluje 
jednomu finalistovi nebo jedné finalistce 
speciální cenu starosty města. Soutěžit se 
bude také o hodnotnou cenu – tablet!
„Samozřejmě, že každé město, které 
má takový talent mezi svými občany, 
je na  ně právem hrdé. Soutěží prošlo 
mnoho dětí, které v  dalších letech vy-
nikaly ve  své zájmové činnosti a  dnes 
jsou známými osobnostmi či reprezen-
tanty,“ dodává Hana Špačková.
Hlavním sponzorem středočeského 
kola je společnost eCENTRE, dále 
akci finančně podpořila firma Zoeller. 

Adéla Michalová
tisková zpráva města Říčany

Soutěž Zlatý oříšek Středočeského kraje 
2013 hledá talentované děti!
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ze života škol(ek)

Klíčová mateřská škola v  Říčanech prochází nejen 
zásadní rekonstrukcí a rozšířením kapacity o 50 míst, 
ale úprav se dočká i hřiště kolem budovy. Město totiž 
úspěšně podalo žádost o dotaci z Operačního progra-
mu životní prostředí na  akci „Revitalizace zahrady 
v přírodním stylu MŠ U Slunečních hodin – Říčany“. 
„Půjde o velmi nevšední zahradu, plnou úkrytů, schováva-
ček, ale také různých prvků, které podněcují dětskou fanta-
zii a tvořivost,“ říká k projektu místostarostka Říčan Hana 
Špačková /Klidné město/ a dodává: „Děti budou mít blíz-
ko k přírodě. Tato zahrada vzbudí určitě velkou pozornost.“
„Děti tráví ve školce mnoho času, je proto správné, aby prostředí, 
které je obklopuje, bylo příjemné a do školky se těšily nejen kvůli 
učitelkám a kamarádům, ale i místu, kde jsou. V posledních le-
tech jsou školky malebnější, zejména v interiérech nyní nastává 
čas zlepšit také jejich nejbližší okolí, zvlášť je-li v centru města 
kolem rušných ulic,“ říká Miloslav Šmolík /ODS/, radní pro in-
frastrukturu a předseda Výboru pro územní rozvoj a výstavbu.
Cílem projektu je vytvoření zahrady mateřské školy v pří-
rodním stylu. „Bude se jednat o  terénní úpravy zahrady 
MŠ, založení nové zeleně, zahradnických prvků, vytvoření 
přírodních herních prvků a vybavení zahrady vhodným mo-
biliářem,“ upřesňuje Zuzana Miltnerová z odboru kance-
láře starosty s tím, že navržené úpravy vycházejí z publi-
kace MŽP „Dětská hřiště a zahrady v přírodním stylu“.
Jedním ze zásadních koncepčních záměrů bylo celou za-
hradu vybudovat v  souladu s  environmentálním zaměře-
ním tak, aby plně vyhovovala zdravému vývoji a potřebám 
dětí a splňovala nároky na bezpečnost. „Projekt optimálně 
využije prostor a  vytvoří takové venkovní prostředí, které 
umožní kvalitní rozvoj dětí po  psychické, fyzické i  sociální 
stránce s využitím přírodních prvků a zařízení zprostředku-
jících volnou, přirozenou hru,“ dodává Zuzana Miltnerová. 

Terénní vlny, předěly a rostlinná 
zákoutí
Dominantními prvky zahrady budou terénní vlny, předě-
ly a  rostlinná zákoutí, vědomě a  cíleně vytvořená místa, 
ve  kterých se děti mohou seznamovat s  přírodou, a  kde 
mohou svobodně pozorovat živočichy a  zkoušet vlastní 
pěstitelské pokusy. Konstrukčními prvky budou přírodní 
materiály jako půda, kámen, rostliny a dřevo. 
„Klademe důraz na rozvoj osobnosti dítěte tak, aby si dokáza-
lo uvědomit své postavení v přírodě, svou zodpovědnost vůči ní 
a aby dokázalo přiměřeně věku maximálním způsobem využít 
svých fyzických, intelektuálních a tvořivých schopností k před-
cházení a řešení problémů životního prostředí. Vedeme je také 
k šetrnějšímu zacházení s přírodními zdroji a omezení hmotné 
spotřeby,“ vyjmenovává ředitelka školy Jarmila Šebková. 

Zahradu bude školka využívat celoročně, co nejvíce hodin 
denně, za každého počasí, jak při výuce, tak při tvořivých 
i pohybových hrách dětí. 
Termín realizace projektu na celé zahradě MŠ se předpo-
kládá během jara až léta 2014. Celá akce bude navazo-
vat na zateplení mateřské školky a nástavbu pavilonu C. 
Po dobu rekonstrukce nebude předškolákům samozřejmě 
umožněn vstup na  hřiště. „Děti budou chodit převážně 
na vycházky, občas mohou využít sokolského nebo městské-
ho dětského hřiště v docházkové vzdálenosti od školy. V jar-
ních měsících se budou konat polodenní výlety do  přírody 
v okolí Říčan,“ doplňuje Jarmila Šebková.
Předpokládané celkové výdaje na projekt jsou necelých 5,5 
milionů Kč s tím, že výše dotace tvoří neuvěřitelných 90 %. 

rekonstrukce vnitřních a vnějších 
částí školky
Od  poloviny léta až do  září probíhaly v  mateřské škole 
opravy interiéru, které zahrnovaly výměnu oken, izolaci 
střešní konstrukce a výměnu elektroinstalace. Úprava ex-
teriéru s vnějším zateplením a novou fasádou bude pokra-
čovat v podzimních měsících. 
V  září proto musely být děti umístěny do  náhradních 
prostor, kterých si ředitelka školy velmi váží: „Tímto bych 
chtěla poděkovat panu řediteli  Danielu Kohoutovi ze ZŠ 
u  Říčanského lesa za  poskytnutí prostor školních družin 
po  dobu rekonstrukce naší MŠ a  dále pak vedoucí školní 
družiny Blance Petráskové za  ochotu a  vstřícnost a  panu 
školníkovi Adolfu Linhartovi za technickou podporu při za-
jišťování provozu v náhradních prostorách.“
„Osobně bych chtěl poděkovat rodičům za jejich trpělivost. Re-
konstrukce školky za provozu je velmi složitou akcí, ve které je 
potřeba obrovská míra tolerance. Nejsložitější fázi máme za se-
bou,“ zakončuje starosta Vladimír Kořen /Klidné město/. 

Adéla Michalová
tisková zpráva města Říčany

Nová zahrada v mateřské škole U Slunečních 
hodin přispěje k rozvoji dětí
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ze života škol(ek)

ZáKLADNí ŠKOLA u ŘíČANSKÉHO LeSA – první kroky

Landie je předškolní zařízení zdravého životního stylu 
se zaměřením na  všeobecný pohybový rozvoj a  zdra-
vou výživu. „Přijímáme děti od  6 měsíců do  2 let do  jes-
liček a  od  2 do  6 let do  mateřské školky. Otevřeno máme 
každý den včetně prázdnin od  7.00 do  17.30 hodin. 
Kapacita Landie je 50 dětí v  Říčanech a  30 dětí ve  Veli-
ké Vsi ve  školce a  10 dětí na  každém pracovišti v  jeslič-
kách,” říká spoluzakladatel Landie Roman Jiroušek. 

Kouzlo pohybu
Svět Landie se točí kolem zdravého pohybu a zdravé stra-
vy z  vlastní kuchyně. Co děti v  rámci pobytu ve  školce 
čeká? Každý týden tenis, plavání, v  zimě bruslení, gym-
nastická a  atletická cvičení ve  vlastní tělocvičně, dětská 
jóga, pohybová taneční průprava. To vše ve standardním 
programu školky v  rámci školného. Kromě toho si děti 

Kdo si hraje a sportuje, nezlobí a nestárne… 
mohou vybírat z  odpoledních aktivit, jako je angličtina, 
keramika či experimentální malování. Dvakrát ročně se 
vypravujeme do  přírody, na  lyžařský kurz a  jarní školku 
v přírodě. 
Děti jsou zařazeny do  tříd podle věku, přičemž ve  třídě 
je maximálně deset až patnáct dětí. Některé programové 
bloky absolvují v  tematických, věkově smíšených skupi-
nách, kde se děti mimo jiné učí vzájemné úctě a respektu. 
Cílem je vzdělávat děti v souladu s přírodou a nabídnout 
jim široké spektrum aktivit pro jejich přirozený rozvoj. 
V Landii klademe důraz na stabilní a pedagogicky vzděla-
ný personál a jsme zařazeni v rejstříku škol. 
Rodinnou atmosféru dotvářejí jesličky Landie, kde se o ba-
tolátka starají zkušené pečovatelky v  útulném a  klidném 
prostředí. Předností jesliček a Mateřské školy Landie jsou 
nepochybně velké prostory, ať už v budově školky, jesliček, 
nebo na zahradě. To nám umožňuje pořádání zajímavých 
akcí, jako je např. dětský biojarmark, na  který všechny 
srdečně zveme ve čtvrtek 3. října od 13 do 17 hodin.

Hezký podzim vám přeje tým jesliček  
a Mateřské školy Landie

jsou s námi a my jsme za to rádi…
Dne 2. září 2013 se opět slavnostně otevřely dveře školy pro 
všechny naše žáky a mnozí z nich těmito dveřmi procházeli 
zcela poprvé. Nyní mají za sebou již první týdny ve školních 
lavicích a stali se tak součástí našeho školního života. Jsou 
plni očekávání a my jen doufáme, že jejich první kroky bu-
dou plné radosti a nezapomenutelných zážitků.
V tomto školním roce byla započata spolupráce v rámci 
pilotního projektu s  nakladatelstvím Klett. Jsme jedna 
ze tří základních škol v ČR, které k této spolupráci byly 
vyzvány. Jedinečnost projektu nakladatelství Klett spočívá 
především v  jeho komplexnosti a  vzájemné integrovanos-
ti. Základní a  hlavní myšlenkou tohoto projektu je snaha 
o propojenost učiva, která by měla být v koncepci vzdělávání 
21. století jedním ze základních principů výuky, a  to nejen 
na prvním stupni základních škol. Součástí tohoto kompletu 
jsou elektronické verze všech komponentů a webový portál, 
který je nadstavbou celého učiva a nabízí možnost dalšího 
procvičení v  podobě poslechů, dodatkového výkladového 
materiálu a především interaktivních cvičení, s nimiž může 
žák pracovat i v domácím prostředí. Pracovní učebnice v tiš-
těné i elektronické podobě jsou všem žákům i třídním učite-
lům prvního ročníku poskytnuty zdarma.
Garantem a lektorem celého projektu je Radka Wildová,  
Pedagogická fakulta UK, Praha, která považuje koncepci 

ucelené řady učebnic pro 1. ročník daného nakladatelství 
jako zcela výjimečnou. „ Jako jediné učebnice v naší zemi 
fungují na  tzv. mezipředmětovém principu. Jedná se 
o jeden z prvních inovativních projektů po roce 1989, a to 
především proto, že se snaží integrovat jednotlivé předmě-
ty a vzdělávací oblasti do smysluplného celku tak, jak by se 
s ním děti měly v běžném životě setkat. Výuka je tedy kom-
plexní a propojená…“ 

Již po prvních několika dnech můžeme konstatovat, že je 
práce s těmito učebnicemi pro naše žáky prvního ročníku 
velmi podnětná a inspirující. 

Pozvánka na akce realizované v měsíci říjnu:
23.10. – od 16 h. – Tvůrčí dílny pro rodiče s dětmi
23.10. – od 17.30 h. – Lampionový průvod
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Pramínek pořádá seminář první 
pomoci zážitkem ZdrSEM Mama
Kurz ZdrSEM Mama je zaměřen na poskytování první po-
moci dětem do pěti let. Je určen hlavně rodičům a všem, 
kdo pracují s dětmi.
Kdy: v sobotu 5. října od 9 do 17 h.
Cena: 790 Kč
Kde: Říčanská hájovna u Světic
Více informací naleznete na  www.lesniklubpraminek.cz 
nebo na tel. 731523025 (Olga Jarkovská).

Lesní rodinné dopoledne
Od září probíhá lesní dopoledne každý lichý čtvrtek od 10 
do 12 hodin v týpí u hájovny. Lesní dopoledne nabízí pří-
jemný prostor ženám s malými dětmi pro sdílení, tvoření 
a  relaxaci. Je zakončeno společným obědem. Více info 
a  přihlášení na  tel. 731523025 (Olga Jarkovská) anebo 
lesniklubpraminek@seznam.cz. Cena je 90 Kč. Hlaste se, 
prosím, nejlépe den předem. 
10. 10. – Mandaly z přírodnin, povídání o cyklické ženě
24. 10. – Skřítkové dopoledne
7. 11. – Skládané hvězdy na okna, povídání o alternativní 
léčbě dětských nemocí s MUDr. Lenkou Radkovou
21. 11. – Andělé z rouna

Příměstský tábor Pramínek  
– jak bylo v létě...
Na  prvním běhu našeho tábora jsme se s  dětmi ocitli 
ve  světě indiánů a  prožili společně různá  dobrodružství 

inspirovaná knihou Děti prérie od Ondřeje Balíka a kni-
hou Škola Malého stromu od  Forresta Carterra.  Oku-
sili jsme indiánský život v  týpí, vaření na  ohni, výrobu 
a střílení z  luku, vyrobili si indiánské ozdoby a oblečení, 
modelovali jsme z hlíny a  zpívali. Zažili jsme si formou 
her a dramatizací některé příběhy z knihy a dotvořili své 
vlastní. Učili jsme se rozumět přírodě a jejím obyvatelům.
 Modrá obloha, praskající oheň, nekonečné rozlehlé pláně 
a hučení potoků mluví ke všem stejně...

Na  druhém táboře jsme se během pěti táborových dnů 
ocitli ve  světě stromových lidí a  prožili společně příběh 
Tobiáše Lolnesse inspirovaný stejnojmennou knihou Ti-
mothée Fombella. Příběh chlapce Tobiáše a  jeho kama-
rádky Elíši nese s sebou k prozkoumání témata ekologic-
ká (místo, kde žijeme, propojení lidí a rostlin, využívání 
přírodních zdrojů...) i  sociální (přátelství a  jeho trvání, 
ohrožení přátelství, téma moci a  jejího zneužití, témata 
odlišnosti od ostatních). Zažili jsme si formou her a dra-
matizací některé příběhy z knihy, dozvěděli se o fungová-
ní stromu, jeho životě, obyvatelích z hlediska přírodověd-
ného. Vyráběli jsme, tvořili, zpívali, vařili na ohni a hlavně 
poznávali sami sebe. Bylo hezky...na viděnou příští rok…

Za team lektorů 
Bára Smetánková – koordinátorka

Mateřská škola NEMO dě-
kuje městu Říčany za vylep-
šení dětského hřiště v Paco-
vě. Naše školka je v blízkosti 
tohoto hřiště, proto tam čas-
to chodíme. Využíváme prů-
lezku se skluzavkou, hou-
pačky, velké pískoviště, 
kolotoč i hřiště se sítí. V úte-

rý 10. 9. jsme se  vypravili do  Pacova a  děti potěšilo ob-
čerstvení i  balónky, které jim rozdal pan starosta. Také 
děkujeme za možnost využívat nově vybudované záchody, 
které s dětmi oceníme při delším pobytu venku. Držíme 
palce, aby se podařilo získat finance na dostavbu tohoto 
areálu podle krásného projektu. 

Děti a paní učitelky z MŠ NEMO

Děti z mŠ Nemo se zúčastnily otevření hřiště v Pacově
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DObRá ZPRáVA PRO mAmINKy: Říčanské 
školky v příštím roce nabídnou více míst

Dvě stavební akce by v příštím roce měly přinést znatelné 
rozšíření počtu míst v městských školkách v Říčanech. 
V  srpnu zastupitelé schválili investiční záměr zcela 
nové mateřské školky v  ulici Labská, město má měsíc 
a  půl od  rozhodnutí nejen projektovou dokumentaci, 
ale dokonce vydané stavební povolení a  zpracovanou 
žádost o  podporu z  evropských peněz v  rámci ROP 
Střední Čechy. Pokračují také práce na  rozšíření MŠ 
U Slunečních hodin.  Pokud se vše podaří, měl by se po-
čet míst v příštím roce rozrůst o 161 dětí.  
„Zvlášť u  mateřské školy v  Labské ulici jde o  nebývalou 
rychlost, se kterou se všichni do  přípravy projektu pustili. 
Zhruba desítka lidí každý den posouvá projekt blíž reali-
tě,“ komentuje přípravy starosta Vladimír Kořen /Klidné 
město/ a  dodává: „Od  srpnového rozhodnutí zastupitel-
stva jsme opravdu významně pokročili, využili jsme typizo-
vaného projektu a souhlasy všech zainteresovaných orgánů 
a  sousedů jsme získali doslova během několika málo dní. 
Objížděli jsme je v malých týmech a okamžitě řešili s projek-
tantem připomínky.“
Rychlost je nutná, protože do 30. 9. se podávaly žádosti 
o podporu z evropských fondů a žadatelé museli mít vy-
dané povolení stavět. Vybrána byla lokalita v Labské ulici, 
kde město vlastní pozemek územním plánem určený pro 
občanskou vybavenost.
„Výzva na  Regionálním operačním programu byla posíle-
na o 150 milionů korun. Uděláme všechno proto, abychom 
pro Říčany vybojovali podporu,“ vysvětluje radní Miloslav 
Šmolík /ODS/, který je současně krajským zastupitelem 
a místopředsedou regionální rady soudržnosti a dodává: 
„Chtěl bych ocenit to, s jakou vervou všichni pracují.“

Po  odevzdání žádosti bude město několik měsíců čekat 
na rozhodnutí o podpoře, stavět by se mohlo začít na jaře 
příštího roku. Kapacita nové školky bude 112 dětí.

Stavební práce v MŠ u Slunečních 
hodin zpomaluje špatné počasí
Práce ve vysokém tempu pokračují také na rekonstrukci 
a nástavbě MŠ U Slunečních hodin. Počáteční problémy 
s projektem byly překonány a do školky se 23. 9. vrátila 
většina dětí, které byly dočasně na začátku roku přemístě-
ny do družiny školy u Říčanského lesa.  
„Necelá dvacítka dětí z pavilonu C bude v prvním pololetí 
chodit do  nedalekého objektu v  Sokolské ulici,“ vysvětluje 
místostarostka Hana Špačková /Klidné město/ a dodává: 
„Pavilon C, kde se realizuje nástavba, nám nyní dělá asi 
největší problémy. Po počátečních problémech s projektem 
nám v  září nepřálo počasí a  teď už víme, že se na  podzim 
nepodaří zrealizovat všechny stavební činnosti, které po-
třebují teploty nad nulou. Zima každou stavbu zpomaluje.“
Nejde v žádném případě o chybu firmy Sládek Group a.s., 
vliv měly především úpravy projektové dokumentace, 
které vyžadovaly nové statické posouzení. Harmonogram 
nyní ovlivňují především podlahy v nástavbě, jejichž vy-
sychání vychází na začátek zimy a tím se prodlužuje tech-
nologický postup. Posouvá se i termín realizace venkovní 
fasády na přístavbě. Z těchto důvodu bude s největší prav-
děpodobností termín otevření nástavby pro 49 nových 
dětí posunut z ledna na březen roku 2014.   

Adéla Michalová
tisková zpráva města Říčany
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Školní rok 2013/2014
Co se stalo během letních prázdnin?
Proběhla dvě výběrová řízení. Jedno řízení se týkalo celkové rekonstrukce školní cvičné kuchyňky a druhé ří-
zení se týkalo výměny podlah ve dvou třídách a na chodbě budovy č. p. 1308 v Olivově ulici. Celkové náklady 
původně odhadované na zhruba 700 000,- Kč se podařilo snížit na 565 000,- Kč. Spolupráce s oběma vítězný-
mi firmami byla perfektní, obě zakázky byly předány v termínu a v odpovídajícím stavu. 
Zvláště rekonstrukce školní cvičné kuchyňky byla opravdu „libová“. Chodil jsem často nahlížet na průběh celé 
akce a musím podotknout, že jsem v první fázi ani nevěřil, že z toho prostoru vznikne ještě kuchyň nebo vlast-
ně cokoliv. Velký dík patří panu Šindelářovi a jeho partě schopných řemeslníků, která si poradila se všemi ná-
strahami a záludnostmi stavby na výbornou!!

Druhý cizí jazyk
V červnu proběhl výběr druhého cizího jazyka. Přestože zákon umožňuje škole vybrat jazyk dle personálního 
obsazení, prostorových a jiných kritérií, dali jsme na výběr mezi německým a ruským jazykem. Dle výběru pak 
zařazení žáků dopadlo zhruba takto: 2/3 žáků sedmých tříd bylo zařazeno na němčinu a 2/3 žáků osmých tříd 
bylo zařazeno na ruštinu. Jen dodatek: zhruba čtvrtina žáků si nevybrala žádný jazyk. Ti byli pak zařazeni do 
jazyků tak, aby byl ve skupinách počet umožňující dobrou úroveň výuky. 

Sportovní kurzy a ozdravné pobyty
Adaptační kurz žáků šestých tříd proběhne již během října – prosím sledujte webové stránky a pokyny tříd-
ních učitelek. Již s předstihem je pro sedmé třídy stanoveno datum lyžařského kurzu – veškerá dokumenta-
ce je opět na webu školy.

Přání
Všem rodičům přeji, aby jejich děti byly úspěšné, aby se jim spolupráce se školou vyhovovala, a dětem přeji, 
aby je škola bavila. Brzké návštěvy některých žaček z bývalých devátých tříd na začátku a skutečnost, že přede 
mnou bývalí žáci neutíkají na druhý chodník, svědčí o tom, že to nebylo tak špatné.

Co je nového na 1. stupni naší ZŠ v letošním školním roce?
• Na prvním stupni působí od září jako nová zástupkyně pí Jitka Pasková.

• Nejen v hlavní budově školy na Masarykově náměstí se o prázdninách usilovně pracovalo, ale také v bu-
dově Slunečnice v Olivově ulici, kde sídlí prvňáčci, bylo snahou celkově zútulnit a zmodernizovat dětem 
prostředí. Kromě nové podlahové krytiny byla barevnou nábytkovou sestavou vybavena chodba a také 
zrekonstruovány šatny.

• Budova Slunečnice také slouží od nového školního roku dvěma oddělením školní družiny, která se sem 
přestěhovala z hlavní budovy.

• Letos se na prvním stupni zahajuje výuka plavání pro žáky 2. - 4. tříd, která bude probíhat v nově otevře-
ném bazénu ve sportovním areálu na Fialce.

• Na prvním stupni také nově zahajujeme výuku anglického jazyka pro děti již od 2. třídy.

• Žáci 4. ročníků se tradičně účastní dopravní výchovy. Jedná se o souvislou výuku, která je rozdělena do 
tří teoretických a praktických bloků. Výuka probíhá v klubu Cesta Integrace o. s. a na městském doprav-
ním hřišti pod vedením Bc. Markéty Hubínkové. Na dopravní výchovu budou navazovat i 2. a 3. ročníky.

• Domino již tradičně nabízí v letošním školním roce dětem mladším i starším ve volném čase pestrý výběr 
zájmových kroužků a aktivit. Jejich přehled najdete na webových stránkách školy. Za všechny bych zmí-
nila výtvarný ateliér p. učitelky Bělinové, jejíž výuka má tradičně velmi dobrou úroveň a nadaným dětem 
může pomoci i jako přípravný kurs k talentovým zkouškám na umělecké školy.

                                                                                       Ředitel školy Mgr. Pavel Bednář



Na základě výzvy Ministerstva životního pro-
středí jsme se přihlásili do grantového řízení. 
V řízení jsme uspěli a získali finanční podporu 
pro rekonstrukci části školní zahrady. Cílem 
bylo vytvořit zahradu blízkou přírodě, vychá-

zející z potřeb žáků a učitelů a zároveň navazující na škol-
ní vzdělávací program s názvem „Škola pro život“. V pro-
storu venkovní učebny nyní naleznete lavičky a zahradní 
nábytek, pracovní stůl, květinové, zeleninové a bylinkové 
záhony. Veškeré odpady ze zahrady se kompostují. V are-
álu jsou také informační výukové tabule.
Během prázdnin jsme sklízeli zeleninu, sušili květiny 
a bylinky, sbírali semínka pro další výsadbu. Veškeré pro-
dukty budou děti dál zpracovávat.
Zahradu jsme slavnostně otevřeli přestřižením pásky spo-
lu s dětmi a jejich rodiči.
Celková výše dotace: 70 000 Kč

rEKONSTruKcE ŠaTEN – i. ETaPa – 
VÝchODNÍ ČÁST
V  loňském roce se nám podařilo získat finanční dota-
ci na  rekonstrukci školních šaten. Dotaci jsme získali 
od Státního zemědělského investičního fondu. 
V průběhu letních prázdnin jsme rekonstrukci realizovali.
A jaké to u nás nyní je? Původní šatnové klece jsou odstraně-
ny. Vyčištěný prostor je nově vydlážděn a osazen 252 šatní-
mi skříňkami. Šatny využívají žáci prvního stupně.
K příležitosti ukončení projektu proběhla malá slavnost, 
při které jsme společně s dětmi a rodiči přestřihli pásku. 
Slavnost jsme zakončili hudebním vystoupením dětí. 
Součástí projektu bylo i ozelenění okolí školy. Na zahradě 
školy proto přibyla lípa malolistá a jeřáb obecný.
Veškeré informace o průběhu realizace projektu naleznete 
na webových stránkách školy.
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ŠKOLNí ZAHRADA  
– učebna pod širým nebem
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Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Celkové náklady rekonstrukce 666 782 Kč
Dotace ze SZIF 495 000 Kč
Spoluúčast zřizovatele 55 000 Kč povinná spoluúčast
Zbylé náklady 119 782 Kč z rozpočtu školy

Marie Lejčková
ředitelka školy
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Po  návštěvě Komorního orchestru ZUŠ Říčany v  Itálii 
jsme mohli v  posledním srpnovém týdnu přivítat naše 
milé hosty z Toskánska v našem regionu. 
Náš společný týden začal v neděli 25. 8. večer, kdy se naše 
děti, rodiče a učitelé setkali se svými ,,starými“ známými 
na společné večeři, kterou pro všechny společně připravili.
V  pondělí si naši italští kolegové mohli trochu přispat. 
Poté následovala krátká společná zkouška, která sloužila 
k oživení si společných skladeb po prázdninách, kdy větši-
nou nástroje v klidu odpočívají ve svých futrálech. Odpo-
ledne navštívili italští kolegové ondřejovskou hvězdárnu. 
S velkým ohlasem se setkala návštěva velkého dalekohle-
du, kde v zajímavé akustice a speciálně pro ně vystoupilo 
Pražské trio basetových rohů se zajímavým repertoárem 
na neobvyklé nástroje. 
V úterý a ve středu, po dopolední zkoušce, byla napláno-
vána návštěva Prahy a Kutné Hory.
Naši italští přátelé přijeli z  obou měst nadšení. Středeční 
program ale ještě nebyl u konce. Italské muzikanty a jejich 
rodiče čekalo překvapení – pečení buřtů na Marvánku. Večer 
jsme zakončili společným zpěvem českých a italských hitů.
Čtvrteční den se odehrával celý na zámku Konopiště. V do-
poledních hodinách si naši přátelé prohlédli areál zámku, 
odpoledne muzikanti obsadili celou jižní terasu a odehráli 
zde pod taktovkou dirigenta Ricarda Cirri a Josefa Brázdy 
Slavnostní koncert k 60. výročí založení ZUŠ Říčany.
Ačkoli celý týden souvisle pršelo, počasí ten den bylo jako 
na  objednávku – krásné slunné odpoledne. Posluchači 
koncertu zaplnili veškerý prostor jižní terasy a  orchestr 
sklidil zasloužený potlesk.
Po návratu do Říčan si naše italské přátele rozebraly české 
rodiny a strávily zbytek dne při společné večeři.
Poslední den návštěvy v našem regionu si naši hosté ne-
nechali ujít návštěvu pivovaru ve  Velkých Popovicích 
s ochutnávkou piva a obědem v českém stylu – svíčková 
pečeně. Poté následoval poslední společný koncert v Ří-
čanech, v  kapli Olivovy dětské léčebny. Koncert to byl 
opravdu velkolepý. Myslím si, že všichni muzikanti vědě-
li, že se na dlouhou dobu vidí naposled a do společného 
hraní dali celé srdce. Publikum na konci koncertu aplau-
dovalo ve stoje a křičelo BRAVO!
Slavnostní večer jsme zakončili společnou recepcí, kte-
rou v  Olivovně opět pro všechny připravili naši rodiče 
a  na  které jsme předali našim italským kolegům dárky 
z našeho regionu – společnou fotku z koncertu na Kono-
pišti, svatební koláčky z pekařství pana Frydrycha a pro 
dospělé ochutnávku našeho zlatavého moku.
V sobotu ráno proběhlo velmi emotivní loučení, myslím, 
že v nejednom oku se zaleskla slza.

P.S.: Večer mi přišel e-mail od  Rose, manažerky orchestru. 
Psala mi, jak to bylo u nás skvělé a že určitě uskutečníme ještě 
další společné koncerty. A naše odpověď? Moc se na ně těšíme!

Poděkování těm, kteří nám poskytli 
pomoc ze své dobré vůle, bez nároku 
na finanční odměnu:
Marii Krejčové – kastelánce a ředitelce zámku Konopiště 
a celému jejímu týmu za možnost uspořádat koncert v tak 
krásném prostředí a za jejich čas při přípravě koncertu.
Pekárně pana Davida Frydrycha za  poskytnutí občer-
stvení pro naše hosty a za tři mísy svatebních koláčků – 
a to vše bez nároku na honorář.
Pražskému triu basetových rohů za koncert v Ondřejo-
vě, opět bez nároku na honorář.
Panu řediteli Pavlu Bednářovi ze ZŠ Masarykovo nám. 
za poskytnutí prostor tělocvičny ke společným zkouškám.
Týmu z ondřejovské hvězdárny a manželům Tlamicho-
vým za organizaci návštěvy v Ondřejově.
Janě Pátkové za organizaci akce na Marvánku.
Josefu Javorskému za celotýdenní pomoc s organizací.
Kolegům Petru Sinkulovi, Josefu a Vlastě Brázdovým, 
Haně Jiráňové, Miroslavě Benešové, Marii Kalašové, 
Luboši Malému a Lukáši Kořínkovi.
Speciální dík patří mojí zástupkyni Haně Javorské za vnitřní 
organizaci celé akce. Práce málo viditelná, ale nezbytná. Díky!
Všem rodičům a  dětem, kteří se podíleli na  úspěšném 
průběhu italské návštěvy v Říčanech.

Iveta Sinkulová
ředitelka ZUŠ Říčany

Italský orchestr mAbeRLINeR na návštěvě v Říčanech
Společná fotografie orchestru 

a dirigentů na zámku v Konopišti 

Foto z koncertu na zámku  Konopiště 
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ze života škol(ek)

malování na hradě

ZUŠ Říčany je partnerem města Říčany v  projektu 
„Úprava okolí hradu“. V  rámci projektu se naše jed-
notlivá oddělení budou podílet na plnění partnerských 
závazků na tomto projektu.
Jako první vlašťovka se v nově vzniklém prostoru před-
staví naše výtvarné oddělení. Naši žáci v VO pod vede-
ním paní učitelky Hany Šebestíkové vezmou stojany, 
barvy, štětce, a  během září (bude záležet na  počasí) 
budou ze všech stran okupovat říčanský hrad. Vzniklé 
obrázky bude časem určitě možné v krytém prostoru 
stodoly vystavit, pokud zde budou instalovány závěsné 
lišty. Jako partneři jsme měli možnost si objekt ještě 
před otevřením prohlédnout. Až dojde k doladění ně-
kterých detailů, na  které jsme upozorňovali, bude to 
určitě jeden z  reprezentativních prostorů města, kde 
bude možnost pořádat různé menší kulturní akce.
Naším cílem je prostor co nejvíce využívat, plánujeme 
zde např. vystoupení dětí ze souboru Mikeš, letní kon-
certy, koncerty hostujících souborů či výtvarné výsta-
vy. Myslím, že je to další krok ke zlepšení kulturního 
zázemí v Říčanech.

Iveta Sinkulová
ředitelka ZUŠ Říčany
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ze života škol(ek)

Zahájení školního roku 2013/2014
Nový školní rok byl 2. 9. 2013 slavnostně zahájen úvod-
ním slovem ředitelky školy p. Martinkové. Žáci byli sezná-
meni s organizací školního roku a předběžně informováni 
o novinkách týkajících se provozu školy.
V  průběhu zahájení byly předány odměny žákům, kteří 
obsadili přední místa v různých soutěžích v minulém škol-
ním roce a výborně reprezentovali naši školu.

Nová adresa webových stránek školy
Upozorňujeme žáky a  jejich rodiče i  všechny příznivce 

Gymnázia Říčany, že nová adresa webových stránek je 
www.gyri.cz a funguje již bez přesměrování z původních 
stránek. V současné době se zajišťuje opět publicita ve vy-
hledávačích internetu.

Čipový systém a karty iSic
V průběhu září zajišťuje škola pro žáky ISIC karty, které 
budou sloužit nejen ke  vstupu do  školy, ale i  k  nákupu 
ve školní jídelně a ve školním bufetu. Pokud si žák chce 
ponechat stávající čip, bude funkční pouze pro vstup 
do školy. Platnost karet bude trvalá po dobu studia na ško-
le. Další výhody karty ISIC, např. využití slev pro různé 
nákupy a výjezdy do zahraničí, si žáci musí v pravidelných 
intervalech opět doplatit.

D. Řeháková

masarykovo klasické gymnázium v Říčanech
Dne 30. září 2013 začaly přípravné kurzy k přijímacímu řízení na gymnázia pro žáky 5. tříd 
ZŠ. První kurz bude končit v prosinci, druhý navazující kurz bude začínat 27. ledna 2014. 
Zájemci se mohou informovat v sekretariátu školy na tel.: 323 632 590.
Těšíme se na setkání s vámi.

Helena Mrůzková, ředitelka gymnázia

Gymnázium, Říčany, Komenského nám.1/1280, 251 01 Říčany
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OZNÁMENÍ
o době a místě konání voleb  

do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Starosta města Říčany podle § 34, odst. 1 a 3 zákona č. 275/212 Sb., o volbě do Parlamentu ČR  
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů oznamuje:
1. Volby do Parlamentu České republiky se uskuteční v pátek dne 25. 10. 2013 od 14.00 hodin do 22.00 
hodin a v sobotu dne 26. 10. 2013 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

část obce ulice (čísla popisná / čísla orientační)

Říčany Botičská (937/11, 1144/14, 1908/6, 1918/4, 1930/1, 1931/3, 1932/5, 2230/9, 2328/12, 
2351/8, 2471/16), Cidlinská, Doubravská, Duhová 2502/3, Duhová 2503/5, Duhová 
2518/6, Duhová 2519/4, Duhová 2515/12, Dunajská 2485/2a, Jeřábová 2493, Jizerská, 
Jordánská (828/5, 859/3, 860/1, 863, 866/2, 1228/8, 1505/4), Kolovratská (277/3, 
343/4, 344/2, 362/6, 363/8, 824/12, 825/16, 921/14, 1042/20, 1139/10, 1339/22, 
1476/24, 1709/7, 1858/9, 1859/11, 2311/5), Labská (631/23, 633/25, 642/19, 
696/29, 749/9, 1073/11, 1306/17, 1368/15, 1375/13, 1385/14, 1463/26, 1507/21, 
1598/5, 1711/7, 1759/3, 2005/20, 2077/22, 2148/18, 2213/16, 2393/2, 2427/1, 
2427/27, 2430/4, 2465/24), Lázeňská, Lipanská, Lužnická, Masarykovo náměstí (3/20, 
4/19, 5/18, 6/17, 7/16, 8/15, 11/14, 12/13, 13/12, 14/10, 15/8), Na Fabiáně (2314/1), 
Na Obci (173/4, 758/10, 1006/3, 1256, 1780/6, 2168/8, 2344/12), Na Spilce, Na Výsluní, 
Na Výšině, Nad Cihelnou (1328/1, 2334/2), Nedbalova (1099/17, 1142/15, 1164/7, 1189, 
1199/1, 1342/11, 1387/13, 1447/10, 1448/8, 1522/12, 1614/2, 1661/4, 1751/6, 
1797/5), Orlická (815/1, 936/5, 943/3, 1240/6, 1674/4, 2188/2), Otavská (196ev., 683/9, 
738/3, 770/11, 788/5, 818/10a, 827/12, 896/10, 1007/15, 1024/14, 1054, 1159/21, 
1182/19, 1183/25, 1208/8, 1477/4, 1677/6, 1702/13, 1740/2, 1883/27, 2002/17, 
2068/35, 2079/23), Ploučnická (814/1, 985/4, 1205/3), Podskalí, Purkyňova, Rooseveltova 
(1/3, 2/1, 99/5, 100/7, 101/9, 127/20, 139/4, 154/14, 196/18, 218/12, 223/8, 330/23, 
332/10, 333/34, 346/36, 386/28, 431/30, 468/29a, 603/21, 624/16, 668/37, 685/31, 
720/35, 768/33, 1170/27, 1176/13, 1423/26, 1494/15, 1511, 1512, 1558/25, 1595/32, 
1651/22, 1905/29, 2413/1a, 2432, 2472/35b), Sakurová, Sázavská (496/1, 1335/4, 
1357/6, 1366/8, 1396/12, 1495/2, 1498/10, 1607/5, 1664/11, 1671/9, 1672/7, 1991/3, 
2078/24, 2150/19, 2183/15, 2184/17, 2307/20, 2345/18, 2426/14), Slapská, Slivoňová, 
Široká (16/6, 17/10, 18/12, 19/14, 20/16, 21/20, 150/22, 241/25, 365/32, 366/36, 
418/34, 434/30, 458/24, 677/28, 734/38, 771/26, 939/18, 1227/4, 1243/40, 2043/53), 
Štěchovická, U Disku (23), U Studánky, U Studny, V Hliníku, V Řešetě, Vltavská (398/3, 408, 
632/44, 635/17, 636/15, 647/46, 717/23, 746/26, 764/42, 809/48, 823/24, 826/30, 
961/32, 973/5, 975/13, 1008/28, 1017/54, 1080/2, 1133, 1134/6, 1258/52, 1334/11, 
1336/36, 1354, 1403/9, 1462/16, 1478/22, 1482/18, 1610/20, 1639/40, 1715/38, 
1726/14, 1753/12, 1793/50, 1822/34, 1851/8), Voděradská (309, 320, 614/1, 736/5, 
838/10, 1171/8, 1200/9, 1319, 1508/7, 1509/11, 1861, 1959, 2152, 2233), Vranovská, 
Želivská

Místem konání voleb do Parlamentu České Republiky ve volebním okrsku č. 1  
je volební místnost I. Základní škola Říčany – hlavní budova Říčany, Masarykovo náměstí 71/22  
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:

zvláštní příloha – přesné dělení volebních okrsků ve městě Říčany
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část obce ulice (čísla popisná / čísla orientační)

Radošovice Uhelná 539/1, Uhelná 719/5

Říčany 267, Arbesova (775/8, 776, 843/6, 864/10, 865/12), Barákova (237/8, 280/6, 291/4), Brožíkova, 
Březinova (267, 449/11, 712/2, 713/4, 718/13, 1485/6, 1486/8, 1741/15, 2119/9, 2154/3, 
2412/7, 2439/6A), Černokostelecká (2190/8, 2246, 2247, 2248), Dančí 2491/5, Hálkova (773, 
857/14, 858, 868/19, 883, 884, 920/4, 922, 929/11, 949/13, 962/15, 966/17, 1043/3, 1045/1, 
1052/5, 1167/7), Jelení, Kolovratská (1046/18), Kozinova, Máchova, Masarykovo náměstí (53/40, 
55/39, 56/38, 58/36, 59/35, 60/33, 62/32, 63/31, 64/29, 65/28, 66/4, 67/26, 68/25, 69/24, 
70/23, 71/22, 73/21, 82/2, 83/1, 155/9, 394/34, 1798/11, 1913/30), Na Fabiáně (2268/4, 
2339/9, 2340/13, 2343/15, 2348/17, 2352/5, 2354/11, 2357/27, 2359/19, 2367/33, 2370/25, 
2373/3, 2374/7, 2392/2, 2394/21, 2409/31, 2409/321, 2416/23, 2460/29, 2476/6A, 2476/6, 
2477/8A, 2477/8, 2478/10A, 2478/10, 2479/12A, 2479/12), Na Hradě, Na Vysoké (10ev., 450, 452, 
494/4, 1127/62, 1268/28, 1271/42, 1274/10, 1310, 1353/18, 1388/46, 1450/31, 1451/48, 
1644/30, 1670/27, 1746/56, 1747/21, 1787/14, 1886/7, 1911/54, 2065/44, 2074/21a, 2098/5, 
2113/1, 2114/3, 2117/9, 2118/11, 2216/28a, 2219/60, 2236/26, 2322/35, 2335/17, 2336/41, 
2337/50, 2365/37, 2366/39, 2369/64, 2371/24, 2390/25, 2486/20, 2494/16a, 2521/16b), 
Petra Fastra (254/6, 260/2, 796, 874, 875/13, 882/18, 885, 886, 898, 911, 931/16, 986/26, 
1022/30, 1038/24, 1039/20, 1063/28, 1107/8, 1108/10, 1125/34, 1155/7, 1165/22, 1184/21, 
1186/9, 1502/32, 1524/29, 1525/31, 1526/33, 1527/35, 1528/37, 1529/39, 1530/41, 1531/43, 
1532/45, 1533/47, 1534/49, 1535/51, 1544/5, 1545/42, 1546/40, 1547/38, 1548/36, 1549/50, 
1550/48, 1551/46, 1552/44, 1553/58, 1554/56, 1555/54, 1556/52, 1594/4, 1613/12, 1627/27, 
1669/3, 1817/1, 2140/14), Pod Hradem, Pod Školou (107/5), Pod Tratí (2066/2), Pod Vysokou 
(1309/12, 2042/2, 2163/3), Podhrázská (811/5, 812/7, 930, 938, 954, 955/15, 1018, 1293), 
Politických vězňů (880), Přemyslova, Říčanská (714/22, 1754), Srnčí, U Disku (2346/1), U Hradu, 
U Topolu (447/5, 448/1, 451, 491/2, 492/4, 493/7, 498/6, 2169/9), U Trati (30ev., 197/16, 600ev., 
687/13, 1019/9, 1103/15, 1290/12, 1882/11, 1992/21, 2006/10, 2048/6, 2191/5, 2203/1, 
2231/14, 5230ev.), V Chobotě (2185/20), Vrchlického, Wolkerova, Žižkova

část obce ulice (čísla popisná / čísla orientační)

Říčany Cesta Svobody, Daliborova, Havlíčkova, Jaselská, Jiráskova (95/12, 293/2, 381, 411/1, 
427, 428/10, 640, 1251/16, 1519/8, 2029/14), Kamlerova, Mánesova (379/1, 391/3, 
406/8, 602/20, 660/4, 686/2, 861/12, 862/10, 963/17, 1044/23, 1050/15, 1053/13, 
1076, 1086/5, 1087/7, 1101/16, 1111/14, 1131/18, 1401/21, 1606/19), Masarykovo 
náměstí (33/6, 35/4), Mlýnská (49/1, 143/20, 149/11, 165/18, 177/14, 178/16, 182/10, 
183/8, 186/12, 189/9, 244/5, 245/7, 264/6, 284/13, 1359/4, 2341/2), Na Fialce, 
Nádražní (36/1, 219/3, 1202/5, 1203/2), Nerudova (387/4, 388/6, 477, 478, 479, 480, 
485, 707/3, 719/8, 730/16, 761/18, 765/10, 766/14, 774/24, 784/12, 917/20, 918/22, 
1781/1), Nová, Olivova (41/3, 42/1, 116/7, 2023/9, 2214/11), Politických vězňů (281/1, 
422/34, 423/29, 424/27, 426/20, 435, 436/12, 437, 438/11, 439/31, 441/30, 444, 460, 
461, 471/33, 472, 473, 474/18, 475, 594/13, 595, 596/15, 597, 598/24, 627/17, 630/25, 
689/23, 690/21, 783/38, 981/5, 982/7, 998/3, 1114/19, 1233/40, 1288/9), Rýdlova 
(38/1, 52/13, 313/5, 484/7, 605/30, 609/32, 621/28, 670/11, 695/9, 867/23, 925/25, 
965/27, 1040/21, 1129/17, 1130/15, 1431/3, 2358/18a), Sadová (953/5, 979, 1002, 
1015/3, 1032/38, 1033/40, 1034/42, 1575/2, 1576/4, 1578/8, 1579/10, 1580/12, 

Místem konání voleb do Parlamentu České republiky ve volebním okrsku č. 2 
je volební místnost I. Základní škola Říčany – soud Říčany, Masarykovo náměstí 83/1 
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:

Místem konání voleb do Parlamentu České republiky ve volebním okrsku č. 3 
je volební místnost MĚKS Říčany, Říčany, 17. listopadu 214/14  
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
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část obce ulice (čísla popisná / čísla orientační)

Říčany 375, Azalková (2106/4, 2107/2, 2135/5), Blanická, Blodkova (1094/2, 1617/4, 2417/3), 
Boubínská (721/6, 1014, 1031, 1057/8, 1058/10, 1082/1, 1083/3, 1216/7, 1229, 1241/12, 
1248/14, 2073/11, 2331/13), Březová (550ev., 2159, 2177, 2405, 2473), Buková (2094, 
2425), Divišova, Do Lehovic (2208/4), Dvořákova, Fibichova, Foersterova (1065/12, 1066/10, 
1067/8, 1068/6, 1104/4, 1105/14, 1136/3, 1137/2, 1150/5, 1151/7, 1158/13, 1181/9, 
1226/11), Golfová, Hliněná, Jasanová (115ev., 340ev., 2174, 2218, 2232), Jeronýmova (716/1, 
901/3, 902/5, 903/7, 904/9, 905/11, 1160, 1341, 1460/2), Jívová (101ev., 2141, 2224), 
Jižní (1924/8), K Říčanskému lesu (2241, 2242, 2428), Kalinová, Karpatská (219ev., 1320/13, 
1340/6, 1350/15, 1675/12, 1684/8, 1737/10, 2227/2, 2229/1, 2243/5), Ke Skalce, Klidná, 
Kriketová, Krkonošská, K Říčanskému lesu 2487, Masarykovo náměstí (34/5), Měsíční, 
Na Holém vrchu, Na Kopešín (74ev.), Na Kozákově, Na Vyhlídce, Nad Vodárnou (68ev., 150ev., 
158ev., 159ev., 169ev., 362ev., 1866, 1904, 1912, 1933, 2330, 2434), Oddechová (135ev., 
148ev., 153ev., 333ev., 436ev., 1917, 2083, 2207, 2419), Olivova (160/8, 181/6, 192/60, 
204/12, 303/49, 312/26, 383/44, 454/64, 455/66, 456/68, 457/70, 648, 649, 681/50, 
682/54, 706/58, 757/20, 844/24, 847/42, 948/56, 1116/10, 1175/28, 1177/30, 1178, 
1187/84, 1196, 1197, 1377/34, 1390/14, 1394/78, 1402/62, 1408/80, 1470/18, 1514, 
1536/82, 1615/38, 1625/32, 1638, 1765/46, 1785/40, 1871/76, 1872/74, 2046/88, 
2092/94, 2111/86, 2138/90, 2202/96, 2240/52, 2396/47), Olšany, Pod Drahou, Pod 
Kopešínem (79ev.), Podblanická, Pomezní (385/1), Potoční (49ev., 50ev., 52ev., 53ev., 54ev., 
55ev., 56ev., 57ev., 58ev., 144ev., 145ev., 156ev., 165ev., 364ev., 1907, 2397, 2418, 2429),

Místem konání voleb do Parlamentu České republiky ve volebním okrsku č. 5 
je volební místnost Městská sportovní hala Říčany, Škroupova 1490  
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:

část obce ulice (čísla popisná / čísla orientační)

Říčany Alšova, Blahoslavova, Družstevní, Komenského náměstí (1280/1, 1296/4, 1518/5, 1850, 
1910), Krameriova, Melantrichova, Na Spojce, Olivova (137, 211/15, 226/21, 246/23, 
367/43, 1269/41, 1291/33, 1299/39, 1343/29, 1456/31, 1888/35, 2025/19, 2109/27), 
Plynární (1517/2), Pod Tratí (1238/1, 1771/3, 2482/6), Rýdlova (138/4, 170/2, 339, 352, 
382/12, 486, 487, 622/34, 1091, 1219/26, 1237/24, 1453/10, 1516/22), Sukova, 
Třebízského, U Kina, U Závory, Vřesová, 5. května (1801/19, 1806/29, 1808/33)

Místem konání voleb do Parlamentu České republiky ve volebním okrsku č. 4  
je volební místnost DPS Senior Říčany, Komenského náměstí 1850  
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:

část obce ulice (čísla popisná / čísla orientační)

Říčany 1581/14, 1582/16, 1583/18, 1584/20, 1585/22, 1586/24, 1587/26, 1588/28, 
1589/30, 1590/32, 1591/34, 1592/36, 1776/9, 2091/11), Scheinerova, Smetanova 
(130/22, 151/4, 152/7, 158/11, 159/6, 161/13, 164/8, 167/1, 169/17, 174/19, 187/12, 
190/21, 191/14, 210/23, 236/15, 299/16, 1869/9), Sokolská (349, 410/1, 465, 466, 
523, 803, 1079, 1376/8), Štefánikova (231/1, 247/2, 348/3, 400/7, 401/5, 405/6, 
414/9, 445/8, 476/11), 17. listopadu (30/8, 43/2, 44/6, 45/13, 46/7, 51/1, 133/17, 
136/11, 140/21, 162/23, 194/57, 195/16, 214/14, 215/12, 216/29, 217/31, 230/19, 
233/41, 238/44, 243/15, 252/43, 262/27, 273/55, 289/18, 301/28, 325/37, 360/39, 
370/30, 392/38, 500/20, 606/24, 607/26, 651/36, 674/10, 700/22, 767/40, 786/32, 
787/34, 876/51, 877/49, 878/53, 914/45, 959/47, 1188, 1201/9, 1289, 1329, 1349/42, 
1604/33, 1916/1a, 2058/4, 2341/3), 5. května (1802/21)
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část obce ulice (čísla popisná / čísla orientační)

Říčany Prostřední (2001, 2379), Roklanská (212/42, 213/44, 221/52, 702/5, 790/38, 794/40, 
804/33, 805/25, 806/27, 807/31, 808/29, 816/62, 835/23, 853/46, 854/48, 895/21, 
940/54, 941/56, 977/60, 993/64, 1004/58, 1059/35, 1084/37, 1095/39, 1128/72, 
1191/41, 1210/50, 1213/76, 1255/86, 1260/66, 1263/74, 1466/14, 1497/9, 1506/10, 
1515/13, 1620/7, 1663/30, 1678/28, 1713/17, 1719/24, 1721/8, 1722/11, 1743/16, 
1928/84, 1935/26, 1937/15, 1993/78, 1996/34, 2021/12, 2089/80, 2090/20, 2164/82, 
2375/1, 2408/19), Řípská (510/4, 511/6, 512/8, 513/10, 514/12, 515/14, 599/9, 600/1, 
610/3, 611/5, 613/11, 617, 994/18, 995/20, 1020/16, 1513/22), Slunečná, Smetanova 
(168/3, 200/10, 297/18, 308/27, 310/29, 311/31, 328/33, 1348/2, 1703/25), Šeříková 
(2206/1), Šípková, Široká (24/17, 25/15, 28/7, 29/5, 31/1, 111/13, 113/3, 183ev., 272/45, 
502/35, 503/37, 504/39, 505/41, 1257/59, 1272/63, 1273/29, 1292/33, 1298/31, 
1426/61, 1489/21, 1686/27, 1890/57, 2221/19, 2469/47), Škroupova 2492/14, Tenisová 
(380ev., 2097/2, 2395/8, 2403/5, 2407/4, 2442/7, 2484/3), Thomayerova (124ev., 184/10, 
396/2, 396, 403/4, 777/6, 946/22, 947/1, 1115/8, 1795, 1929, 2402, 2406, 2422/3), 
Tylova, U Hřiště, U Kamene (980, 1254, 2061/1), U Přejezdu (1631/4), U Světic (1457), 
V Chobotě (519/12, 521/16, 988/11, 989/13, 1016/9, 1023/15, 1048/8, 1049/6, 1436/3, 
1487/7, 1488/5, 1492/1, 1657/4, 1884/28, 2054/10, 2081/26, 2084/18, 2155/2, 
2222/32, 2323/28a), V Kolonii (1597/1, 1659/2, 1860/6), V Lehovicích (326ev., 1458, 
1480ev.), Ve Školkách (209/1, 266/3), Za Pilou

Místem konání voleb do Parlamentu České republiky ve volebním okrsku č. 6  
je volební místnost Domov důchodců Říčany, Marie Pujmanové 2045/2  
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:

část obce ulice (čísla popisná / čísla orientační)

Říčany Bezová (2211/3), Bezručova (1055/76, 1601/84, 1653/80, 1662/82, 1732/43, 1786/10), 
Čapkova, Domažlická (287/11, 288/13, 334, 351/3, 1629/31, 1656/52), Hybešova, 
Jasmínová, Jižní (1923/7, 1925/5, 1926/6, 2499/3), Komenského náměstí (1619/2), Legií 
(1496/68), Marie Pujmanové, Na Kavčí skále (1695/16, 1695/18, 1695/20, 1696/8, 
1696/10, 1696/12, 1696/14, 1697/2, 1697/4, 1697/6), Nad Rybníčkem (1499/5, 1735/4, 
1736/6), Olivova (224/108, 368, 592, 2238), Pivoňková (1225, 1232, 1252, 1464/8, 
1658/2, 1666/10, 1667/12, 1676/3, 1750/7, 2067/4, 2144/11, 2440/14), Poláčkova, 
Pomezní (1146/3, 1467/5, 1557/7), Severní (1088/8, 1185/9, 1920/2, 1921/4, 1922/5, 
2433/11), Šeříková (2069/2, 2070/4, 2072/8), U Vodojemu, Vančurova, Východní, Zimní 
(525/1), 5. května (708, 710, 792/17, 793, 840, 841/11, 1037/1, 1102, 1117/15, 1163, 
1190, 1804/25, 1805/27, 1807/31, 2139)

Místem konání voleb do Parlamentu České republiky ve volebním okrsku č. 7 
je volební místnost Mateřská škola Čtyřlístek, Říčany, Domažlická 1656/52  
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:

část obce ulice (čísla popisná / čísla orientační)

Radošovice Bezručova (61/29, 62/27, 144/33, 489/25, 540/15, 679/21, 721/21a), Černokostelecká 
(141/55, 613/100), U Nemocnice

Říčany Bachmačská (618/4, 620/8, 703/2, 960/6, 1405/12, 1720/10, 2178/14), Bezručova (222/68, 
250/70, 407/56, 419/40a, 535/39, 586/54, 588/44, 589/42, 628/64, 927/40, 1092/66, 
1382/46, 1383/48, 1384/50, 1433/35, 1633/58, 1820/74, 1862/52), Černokostelecká 
(2056/112, 2361/122a), Dobrovského, Domažlická (204ev., 373/20, 374, 412/22, 587/2, 655/1, 
739/6, 791/4, 1070/38, 1072/34, 1141/32, 1156/16, 1337/14, 1409/30,
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část obce ulice (čísla popisná / čísla orientační)

Pacov Březská (87/41, 91/32, 112/33, 117/30, 237/38), Dolní (82/8, 88/2), U Lesa (41/1, 144/4), 
U Nás (126/14, 147/4, 168/2, 217/12, 224/10, 240/6)

Místem konání voleb do Parlamentu České republiky ve volebním okrsku č. 9  
je volební místnost Mateřská škola Srdíčko, Radošovice, Edvarda Beneše 204/41  
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:

část obce ulice (čísla popisná / čísla orientační)

Říčany Bezová (2151/1), Bezručova (1472/92, 1472/94, 1472/96, 1472/98, 1673/86, 1673/88, 
1673/90), Boženy Němcové, Čechova (542, 543, 555/1, 570, 576, 581/3, 1025/2, 
1378/10), Černokostelecká (619/124a, 740/128, 799/130, 1738/126), Domažlická 
(1648/58), Kollárova (577/1), Leopolda Peka, Malá Olivová (109/3, 1763/9, 1790/5), 
Myslivecká (344ev., 345ev., 350ev., 1430/2, 1446/1, 1560/3, 2173/10), Olivova (229, 
1427/104, 1428/106, 1429, 1630), Poslední, Raisova, Sovova, Školní (2400/6), U Olivovny, 
Verdunská (248/16, 249/6, 302/2, 376/4, 926/12, 1267/9, 1404/7, 1647/13, 1777/11, 
1939/10, 2172/14, 2180/5, 2315/8), Zeyerova

Strašín Černokostelecká (207/99), Jedlová (78/2, 79/9, 93/10, 95/12, 106/3, 110/11, 129/4, 
147/13, 171/5, 180/7, 183/1, 195/6), Kaštanová, Lípová, Modřínová (104/13, 115/1, 
125/6, 157/5, 158/3, 176/8, 178/7, 202/10, 320/11), Osiková, Smrková, Zelená (162/18, 
182/22)

Místem konání voleb do Parlamentu České republiky ve volebním okrsku č. 8   
je volební místnost Základní škola u Říčanského lesa Říčany, Školní 2400/2  
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:

část obce ulice (čísla popisná / čísla orientační)

Říčany 1410/10, 1410/12, 1444/24, 1637/26, 1683/8, 1692/54, 1692/56, 1712/36, 1725/19, 
1728/28, 1742/46, 1762/15, 1855/21, 1885/19a, 1902/9, 2027/29, 2088/5, 2382/25), 
Dukelská (185/25, 235/11, 255/15, 274/6, 317/2, 335/17, 530/9, 533, 534, 699/21, 747/19, 
919/23, 1122/27, 1140/18, 1395/10, 1397/14, 1465/29, 1717/16, 1767/3, 1792/8, 1864/4, 
2187/1, 2209/13), Chodská, Jungmannova, Kollárova (544, 549, 567, 571, 580/3, 582, 656, 789, 
2189/7), Krátká, Legií (338/38, 350/15, 357/13, 389, 442/36, 612/8, 652/12, 671/1, 684, 
688/9, 693/42, 701/7, 729/5, 731/3, 800/20, 923/22, 976/26, 1051/24, 1162/34, 1220/6, 
1221/4, 1325/31, 1351/60, 1358/25, 1380/58, 1381/28, 1398/27, 1440/19, 1493/44, 
1593/30, 1603/14, 1635/29, 1636/66, 1665/54, 1680/62, 1698/33, 1723/10, 1775/64, 
1823/32, 1906/48, 1938/23, 2062/46, 2102/50, 2181/18, 2204/56), Moravská (1791/3), 
Na Kavčí skále (1437/1), Olivova (2186), Palackého, Pod Táborskou, Rooseveltova (1500), Smiřických 
(227/18, 268/12, 275/10, 298/20, 306/9, 307/11, 314/13, 315/26, 321/15, 322/28, 336/14, 
337/16, 420/24, 643/5, 644/3, 645/7, 672/17, 673/1, 1212/19, 1399/22, 1471/2, 1745/8, 
2009/4, 2364/7b), Šumavská (1047/2, 1056/6, 1071/8, 1098/10, 1100/4, 1468/12, 1809/1, 
1810/3, 1811/5, 1812/7), Šumná (1434/1, 1469/7, 1733/3, 1994/5), Táborská (206/47a, 318/47, 
623/45, 638/31, 646/35, 657/41, 669/36, 680/33, 697/30, 709/34, 711/57, 732/48, 732/62, 
760/39, 763/64, 869/51, 932/59, 934/66, 1003/40, 1011/38, 1148/32, 1166/68, 1235/46, 
1315/60, 1400/58, 1435/49, 1441/54, 1491/48, 1523/55, 1537/44, 1609/43, 1660/28, 
1679/56, 1685/47b, 1718/52, 1729/50, 1824/53, 1901/70, 2004/23, 2047/65, 2170/37, 
2438/47c, 2455/47d, 2480/45a), Terronská (443, 590, 591/12, 691/10, 692, 834/2, 1602/1, 
1681/7, 2145/5, 2225/14), Topolová, V Údolí, 5. května (1803/23, 1997, 2086)

Strašín Černokostelecká (142/93)
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část obce ulice (čísla popisná / čísla orientační)

Pacov Březská (87/41, 91/32, 112/33, 117/30, 237/38), Dolní (82/8, 88/2), U Lesa (41/1, 144/4), 
U Nás (126/14, 147/4, 168/2, 217/12, 224/10, 240/6)

Radošovice Březská (224/1, 278/5, 306/8, 318/18, 320/22, 328/12, 351/4, 419/6, 436/2, 518/7, 533/24, 
542/9, 543/16, 563/14, 598/20), Černokostelecká (57/49, 59/102, 63/98, 67/47, 72/43, 82/92, 
84/75, 87/82, 91/90, 113/51, 115/74, 118/57, 120/86, 130/84b, 151/53, 161/96, 165/76, 
173/94, 182/94a, 184/78, 209/84a, 243/63, 245/67, 246/65, 276/77, 291/73, 298/69, 
579/75, 697/59), Do Kopečka (297/3, 324/1, 560/4), Dolní (704/9a), Domácí (343/4, 371/6, 
372/3, 423/1, 432/8, 435/5, 462/7), Edvarda Beneše (31/1, 103/35, 112/29, 117/39, 121/37, 
122, 128/15, 129/33, 131/24, 132/22, 143/26, 146/28, 187/16, 201/14, 204/41, 211/23, 
239/21, 241/23, 252/10, 311/27, 330/17, 339/25, 350/18, 357/31, 375/20, 406/30, 467/7), 
Gorkého (78/2, 155/6, 163/8, 169, 181/12, 183/14, 186/10, 195/7, 198/3, 374/4), Horní (344/7, 
367/29, 381/3, 383/25, 384/13, 386/1, 389/19, 390/9, 391/11, 392/8, 393/27, 395/31, 
396/4, 397/5, 531/6), Husova (74/1, 75/5, 76/2, 85/6, 102/10, 116/9, 139/11, 145/17, 149/18, 
157/19, 210/14, 244/15, 260/13, 346/7, 349/4, 431/12, 500/8, 599/3, 683/16), K Vodárně, 
Ke Koupališti (136/4, 231/11, 430/3, 451/6, 457/9, 463/5, 464/7, 479/8, 485/2, 590/1), Krásná, 
Lesní, Mechová (694/2), Milady Horákové, Na Rokytce (269/3, 274/5, 285/6, 301ev., 369ev., 
420/2, 440/15, 470/4, 478/1, 534/10, 615/7, 680/8, 686/9), nám. Československé armády, 
Osadní (322/14, 356/18, 385/2, 387/8, 388/3, 394/5, 521, 524, 541/19, 561/12, 607/16, 
678/20, 691/14, 698/4, 722/22), Plk. Švece, Pod Vojenským velitel., Pokračovací (388ev., 395ev., 
412/15, 418/13, 448/11, 450/7, 454/18, 461/22, 494/20, 559/1, 564/21, 595/19, 718/24), 
Sedláčkova, Sokolovská (236/5, 254/6, 293/8, 302/10, 360/2, 416/4, 682/3), Strašínská (86/2, 
240/6, 248/4, 294, 370/7, 445/14, 581/12), Tyrše a Fügnera (89/6, 100/2, 104/5, 105/7, 
107/13, 234/15, 262/8, 438/3, 468/9, 685/4), U Březské cesty (217/11, 313/5, 317/3, 345/1, 
355/6, 362/10, 365/4, 366/8, 417/9, 684/2), Úzká (301/3, 307/2, 456/1), V Doubí, V Lukách 
(472/3, 474/4, 523/1, 525/2), Vrbová (307ev.), Zahradní (280ev., 319/15, 565/1, 675/3)

Říčany Černokostelecká (572/116, 676/122, 1654/120, 1655/118)

Strašín Akátová (69/1, 94/3, 107/10, 123/14, 130/12, 143/7, 150/4, 161/9, 163/8, 
164/6, 172/11, 185/5), Borová (68/2, 91/8, 92/5, 155/4, 197/6, 218/1, 227/10), 
Černokostelecká (73/81, 83/89, 109/85, 141/91, 144/87, 190/83), Dubová (72/9, 81/10, 
90/3, 100/4, 102/2, 117/12, 118/7, 170/1, 192/5), Habrová, Lesní, Zelená (111/4, 
116/12, 136/14, 138/16, 140/6, 154/20, 159/2, 179/10)

Místem konání voleb do Parlamentu České republiky ve volebním okrsku č. 9  
je volební místnost Mateřská škola Srdíčko, Radošovice, Edvarda Beneše 204/41  
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:

část obce ulice (čísla popisná / čísla orientační)

Radošovice Bažantní, Bezručova (43/1, 69/3, 162/11, 172/9, 259/13, 401/17, 402/7, 403/2, 705/3a, 723/5), 
Bílá (480/1, 506/3, 507/5, 508/7, 509/9, 511/13, 512/15, 514/19, 515/21, 516/23, 681/11), 
Blatouchová, Bohuslava Martinů, Březská (700/3), Čajkovského, Černokostelecká (1/44, 2/15a, 
20/23, 27/50, 29/25, 30/21, 34/58, 36/52, 44/54, 46/66, 52/68, 53/17, 54, 55/31, 56, 58/70, 
68/40, 71, 80/42, 88/7, 108/108, 152/62, 154/27a, 189/35, 199/32, 202/28, 214/9, 215/11, 
216/30, 219/41, 220/39, 251/24, 268/26, 326, 408/60, 452/64, 458/3, 482/48, 710/28a), 
Domácí (272ev.), Edvarda Beneše (98/11, 127/13, 265/6, 338/8, 352/5, 369/4, 444/9, 446/12, 
449/3), Gorkého (171/1), Halasova, Haškova, Horova, Janáčkova (232/2, 247/12, 250/8, 266/26, 
271/5, 280/4, 287/18, 292/14, 304/1, 329/3, 426/7, 483/11, 492/6, 568/9, 711/15), K Nádraží 
(99/1, 405/3), K Památné lípě, K Podjezdu (24/1, 51/9, 93/4, 123/6, 133/8, 373/7, 404/5, 532/14, 

Místem konání voleb do Parlamentu České republiky ve volebním okrsku č. 10  
je volební místnost Základní škola Bezručova, Radošovice – vchod z Černokostelecké ul.  
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
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část obce ulice (čísla popisná / čísla orientační)

Jažlovice Jažlovice, Do Lomu Jažlůvka, Hlavní, Horská, Jažlovická (23, 39, 41, 51, 55), Jažlůvská (20, 
30, 32, 40, 42, 44, 81), K Borovému 99/11, K Předboři, Na Dlouhém (85, 86, 88), Na Návsi 
(3, 9, 13, 15, 17), Strmá, Trmalova, U Dálnice, V Úvoze, Zahrádkářská, Zděbradská (4, 7, 8, 
14, 26, 36, 60, 62, 72, 84, 92, 95, 96), Zemanova

část obce ulice (čísla popisná / čísla orientační)

Voděrádky 62, 63, Do Statku, Jažlovická (19, 22, 46, 259ev., 410ev., 443ev.), Krabošická (27, 29, 31, 32, 
33, 34, 35, 37, 38, 40, 45, 48, 49, 51, 51ev., 54, 55, 56, 57, 59, 60), Na Spojce II, Na Spojce II. 
(65), Nad Vsí, Nádvorní (1, 2, 3, 14, 28), Ořechovka, Říčanská (1799), Trnková (68, 69, 73, 76, 77), 
U Boudů, U Štípku, V Dolích, Voděradská (4, 15, 21, 24, 25, 30, 36, 39), Zámecká (6, 7, 17, 18)

část obce ulice (čísla popisná / čísla orientační)

Kuří Cornova, Květná (4, 5, 7, 16, 17, 22, 23, 25ev., 27, 41, 53, 70, 71, 73, 74, 76, 78, 81), 
Na Návsi (9, 10, 11, 20, 55, 56, 57, 64), Rooseveltova (1, 3, 8, 19, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 
42, 43, 44, 47, 49, 50, 60, 62), Skalní, Solná Stezka, U Mlýna, U Zbrojnice, V Roklích

Místem konání voleb do Parlamentu České republiky ve volebním okrsku č. 11  
je volební místnost Obecní dům – Jažlovice, Jažlovice, Na Návsi 9  
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:

Místem konání voleb do Parlamentu České republiky ve volebním okrsku č. 12 
je volební místnost Obecní dům Voděrádky, Voděradská 4  
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:

Místem konání voleb do Parlamentu České republiky ve volebním okrsku č. 13  
je volební místnost Škola Kuří, Rooseveltova 3  
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:

část obce ulice (čísla popisná / čísla orientační)

Radošovice 596/16, 596/18, 597/20, 597/22, 692/2, 708/24), K Pomníku padlých, K Úvalské, 
Ke Staré návsi, Kosatcová, Kubelíkova (546/1, 547/3, 547, 548/5, 549, 573, 702/2, 714), 
Leknínová, Lotosová, Modrá (200/4, 608/6), Mozartova (28/19, 221/6, 228/11, 229/1, 
235/7, 270/9, 364/5, 471/15, 484/17, 493/23, 520, 529/21, 530, 538/4, 604, 626, 
646), Plavínová, Pod Bahnivkou (600), Pokračovací (606/17), Presslova, Riegrova, Rybova, 
Říčanská (490, 585, 592), Sokolovská (587/1), Stulíková, Šrámkova, Třezalková, U Památné 
lípy, U Zastávky, Uhelná (421/3, 455/2), Úvalská (11/12, 13/6, 26, 39/8, 48/16, 50/11, 64, 
66/7, 73/3, 90/10, 126/2, 212/4, 368/9, 522/15, 566/18, 571/14, 593/23), Úzká (135/7)

Říčany Bachmačská (942/1), Bezručova (295/28, 296/22, 323/36, 372/34, 402/14, 463/20, 
464/18, 593/4, 705/41, 772/16, 913/38, 1264/8, 1327/24, 1439/78, 2350/32), 
Kamenická (1374/1, 2008/3), Kyjevská 2522/3, Legií (1157), Na Skalách, Ruská, Táborská 
(282/9, 371/17, 421, 833/16, 933/29, 951/18, 964/22, 972/24, 1064/26, 1149/1, 
1278/20, 1379/12, 1452/25, 1744/19, 1760/4, 1766/15, 1768/2, 1772/21, 1821/6, 
1831/8, 1857/27, 1940/11, 2147/10, 2308/14), Zborovská
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část obce ulice (čísla popisná / čísla orientační)

Strašín 201, Akátová (304/2), Babická (55, 81ev., 232, 294, 295, 299, 331, 351), Bazalková 352, Boční, 
Dlouhá, Heřmánková, Chatařská (311/2), Jedlová (89/8), Jitrocelová, K Babickým hranicím (68ev., 
84/3, 88/17, 142ev., 143ev., 184/4, 186/8, 210/2, 216/6, 293/10), Kolmá, Malá, Mateřídoušková, 
Mezní (318), Modřínová (159ev.), Na Okraji (202ev.), Na Pěšině, Na Samotě (59/2, 62ev., 85ev., 
86ev.), Nad Jurečkem, Nad Koupadly (246/8, 247/18, 250/4, 253/12, 255/2, 257/26, 259/28, 
260/10, 265/16, 271/7, 272/9, 277/1, 278/14, 282/6, 283/22, 285/11, 286/3, 287/5, 288/13, 
289/20), Nad Rokytkou, Pampelišková 354/9, Pod Březinou, Pod Strašínem (1, 25ev., 56ev., 57ev./9), 
Rekreační (67/2, 100ev., 223/10), Slunečnicová, Tulipánová, U Hájovny (7/7, 52/11, 54/3, 86/5, 
187/2, 189/1), U Hotelu (57/9, 64/4, 193/5, 212/7, 221/1), U Ládek (3/1, 4/2, 15/6, 30/3, 31/7, 
47/35, 53/4, 59ev., 60/27, 82/45, 88ev., 131ev., 137/5, 196/16, 208/33, 213/43, 215/19, 219/15, 
239/47, 242/10, 269/49, 349/28, 353/37), U Trafa (125ev., 266/4, 292/9), U Zvoničky, Ulička, 
V Březině (44ev., 62/18, 65/17, 75/21, 77ev., 160ev., 181/10, 188/23, 200ev., 203/4, 206/11, 
225/2, 228/15, 230/1, 330/20), V Zálesí, V Žaludech (76ev., 116ev., 132ev.), Vojkovská (2/5, 5/6, 
6/1, 8/9, 9/3, 10/14, 11/18, 12/20, 13/8, 14/7, 17/12, 27/4, 28/2, 32/30, 33/13, 34/17, 35/11, 
36/19, 37/26, 38/24, 39/32, 40/28, 48/15, 50/38, 61/10, 85/34, 296/25), Za Hotelem (41/4, 
42/6, 43/12, 45/10, 49/22, 51/14, 58/8, 63/16, 146/7, 205/20, 220/9, 229/1), Zvonková

Voděrádky Trnková (71)

část obce ulice (čísla popisná / čísla orientační)

Pacov 159, Březská (31ev., 150ev., 151ev., 160/36, 176/40, 200ev.), Do Polí, Dolní (15ev., 83/10, 84/4, 92/6, 
250ev., 254/7, 263ev.), Fialková 271/8, Havraní, Jarní (121/1, 177/2), Ječná, K Zahradám, K Zátoce 
(64ev.), Kopanina (137/5, 162/3, 214/1), Letní (5ev., 13ev., 31/15, 33/27, 71ev., 72ev., 73/5, 74ev., 75ev., 
77/3, 77, 115/31, 166ev., 169/17, 250/23, 279/19), Luční, Maková 282/5, Medová, Mírová (1/25, 2/27, 
3/31, 4/35, 5/34, 6/28, 11/16, 13/22, 14/13, 15/18, 17/19, 18/21, 19/23, 20/24, 20/26, 22/43, 
23/17, 24/15, 27/41, 28/29, 29/39, 30/32, 35/47, 37/48, 39/52, 44/40, 45/49, 46/37, 47/36, 53/46, 
55/58, 57/12, 60/70, 61/72, 62/56, 63/74, 64/66, 65/78, 66/53, 67/64, 68/20, 69/38, 71/3, 72/45, 
74/68, 76/54, 78/51, 79/5, 90/76, 96/9, 97/42, 100, 101/8, 106/7, 123/6, 127/33, 221, 228/1, 238, 
270/30), Na Bahnivce, Na Dědince (141/2, 151/4, 153/6, 166/8, 186/7, 197/3), Na Hranička, Na Ladech 
(21ev., 21, 28ev., 38ev., 40ev., 42ev., 44ev., 49ev., 94, 104ev., 110ev., 118, 121ev., 135, 140ev., 142, 
146, 161, 164, 178, 184, 205/2, 235, 236, 244, 263, 276), Na Mýtince, Na Skalkách (51ev., 87ev., 88ev., 
90ev., 115ev., 134/7, 266/3), Na Výměnkách, Nad Bahnivkou (41ev., 45ev., 130, 131, 132, 140/2, 148, 
152ev., 154, 156, 158, 165, 175/4, 202/6, 212, 213, 220, 231, 246, 247, 248, 255, 267), Nad Hřištěm 
(277/1, 278/3, 280/5), Nad Potokem (37ev., 159ev., 203/3), Nad Zahradami, Paloučky, Pod Zvoničkou, 
Polní 275/1, Pomněnková (172/3), Říčanská (80, 98, 107), Stará, U Lesa (75/5, 179/8, 215/6, 272/3), 
U Nás (127ev., 260/1), U Rybníka (12/10, 25/3, 36/16, 48/12, 50/5, 59/2, 114/6, 281/8), V Chatách, 
V Osičí, Výhledová 273/15, 274, Za Křížkem, Žitná

Radošovice Horní (377/23), Letní (60ev., 124ev., 379/20, 411/16, 420ev., 430ev., 433ev., 434ev., 
448ev., 453/22, 465/6, 498/18, 576/28, 577/30, 605/10, 687/26), Výhledová

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky (platným 
občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky, cestovním průkazem 
České republiky). Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
4. Každému voliči budou dodány 3 dny před dnem konání voleb prezidenta České republiky hlasovací lístky. 
Ve dnech voleb prezidenta České republiky volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
5. Je-li ve volebním okrsku obsažena celá část obce nebo ulice, nejsou vypsána čísla popisná.

Vladimír Kořen, starosta

Místem konání voleb do Parlamentu České republiky ve volebním okrsku č. 14 je volební místnost  
Obecní dům Strašín, U Ládek 4/2 pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:

Místem konání voleb do Parlamentu České republiky ve volebním okrsku č. 15 je volební místnost  
Společenský sál Pacov, U Rybníka 114/6 pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
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NeObyČeJNí ObČANÉ ŘíČAN /11.
Vzpomínky Dalibora Hofty
Minule jsem vzpomínal na činy mužů, 
kteří stáli v  čele říčanské radnice 
od  doby první republiky do  období 
krátce po  druhé světové válce. Tento-
krát se zastavme v  éře komunistické 
a postkomunistické.
Od  roku 1948 se ve  vedení Říčan 
střídali různí komunističtí předse-
dové Místního (později Městského) 
národního výboru. Nejprve to byl 
učitel Josef Franěk (ve funkci 1948–
1950), jehož bychom mohli nazvat 
„salonním komunistou“. Dlouho 
to mezi pravověrnými členy strany 
nevydržel. To Adolf Holý (ve  funkci 
1950–1952) byl jiného ražení. Po-
stupně stanul ve  vedení Okresního 
a  Krajského národního výboru. Pa-
radoxně býval v  minulosti živnost-
níkem, což se příliš neslučovalo 
s  učením o  třídním boji. Jak to říci 
– byl to zkrátka schopný a  dokonce 
všehoschopný muž. Jeho vliv z praž-
ského nomenklaturního sídla nako-
nec pomohl našemu městu k několi-
ka novým stavbám. Byl též zuřivým 
sportovním funkcionářem a  neváhal 
sám přiložit ruku k  dílu při budová-
ní a  úpravě říčanských sportovišť. 
Zvláště fotbalisté mu mohli být vděč-
ni. Nechvalně se vyznamenal tím, 
že nechal vystěhovat dobré sedláky 
daleko z města. Dostali hodinu nebo 
dvě, aby si naložili potřebné věci 
a  opustili svůj majetek. Statky pak 
byly ochotně obsazeny pracujícím 
lidem. Ve skutečnosti tedy vykradeny.
V  dalších letech ovlivňovali chod 

města ospale působící Viktor Stá-
rek (ve  funkci 1952–1957), praco-
vitý František Libra (1957–1961), 
krátce pak mladý Václav Moudrý 
(1961–1962), jemuž soudruzi ne-
odpustili milostnou aférku. Liberál-
nějšími šedesátými léty formovaný 
Zdeněk Šnajdr (1962–1971) si 
kariéru zkazil tím, že se zúčastnil 
protestů proti vpádu vojsk v  srpnu 
1968. V  šedesátých letech nastalo 
obecně ve společnosti uvolnění a také 
v Říčanech se volněji dýchalo, lidé se 
k sobě chovali lépe, i komunisté byli 
slušnější. Dozvukem této doby byla 
„normalizační“ éra Václava Drtiny 
(1971–1976). Uměl jednat s  lidmi 
a vystupovat před nimi – býval totiž 
četníkem a  po  druhé světové válce 
zůstal u  Sboru národní bezpečnosti. 
Nechal postavit kašnu s  vodotrys-
kem, kterou najdete v  blízkosti po-
mníku Antonína Švehly.
V  éře dalšího normalizátora Marie 
Kavalírové (ve  funkci 1976–1986) 
se změnily plány města s  obecní 
zahradou. Pozemek mezi ulicemi 
Na  Obci a  Jizerská, který měl podle 
záměrů radních z třicátých let sloužit 
sportu a odpočinku, se rozparceloval 
a postupně tak nějak rozprodal. Dod-
nes je vidět dělení původní zahrady 
„bez ladu a  skladu“. Některé zdejší 
domky mají například problematické 
vjezdy na  pozemek z  pěší zóny ulice 
Na  Obci, kde mohou auta ohrozit 
chodce. Na  sklonku totalitní éry 
v  letech 1986–1989 zastával funk-

ci předsedy MěNV na  první pohled 
nevýrazný (na  druhý pohled možná 
nikoli) Oldřich Slavotínek.
Prvním polistopadovým předsedou 
MěNV a  posléze opět starostou 
Říčan se stal Jaromír Jech (1990–
leden 1994), dnes výkonný mís-
topředseda Svazu měst a  obcí ČR 
a  člen Zastupitelstva města Říčany. 
Když si vybavím jména dosavadních 
představitelů naší obce, mohu ob-
jektivně konstatovat, že to byl jeden 
z  nejslušnějších a  nejschopnějších 
starostů s  velkým organizačním ta-
lentem a  demokratickým projevem. 
Zvládl složitý přechod k  novým po-
řádkům ve  správě města. Radnice 
pod jeho vedením mj. správně od-
hadla situaci s postupným stárnutím 
populace a  rozhodla o  vybudování 
Domu s  pečovatelskou službou Se-
nior. Město odvrátilo hrozbu dostav-
by obří věznice a  svobodné poměry 
v  něm změnily společenské klima. 
Z  viditelných změn připomeňme 
alespoň znovuodhalení sochy Anto-
nína Švehly. Ještě za Jaromíra Jecha 
se začalo s  opravou Olivovy ulice 
od náměstí k železničnímu přejezdu. 
Dokončení díla dostal na starost už 
jeho následovník František Vrba. 
Na  radnici zavládla jiná atmosféra. 
Ponechme si však časový odstup, 
abychom mohli pohlédnout na  činy 
dalších mužů a  žen ve  starostov-
ském křesle.

Vzpomínky Dalibora Hofty  
zaznamenala Renata Skalošová.

Josef Franěk Václav drtina Jaromír Jech FO
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„Splnil se mi dlouholetý sen,” napsala mi po návštěvě Ří-
čan Gillian Michael z Whitstablu. „Konečně začalo fungo-
vat partnerství našich měst, které jsme se tak dlouho snažili 
vzkřísit z popela.”
Koncem srpna dorazila na  dlouho plánovanou návštěvu 
Říčan delegace zástupců z  našeho partnerského města 
Whitstable z  Anglie. Účastnil se jí dlouholetý předseda 
Whitstable Twinning Association Roger Annable a  ko-
ordinátorka zodpovědná za komunikaci s naším městem 
Gillian Michael s  manželem. Zpestřením celé návštěvy 
byla účast čtyř členů jazzové kapely Invicta Jazz Stars, 
která s úspěchem zahrála (jak je to už tradicí J) na říčan-
ském jazzovém festivalu Pohoda Jazz – tentokráte v  re-
stauraci na Jurečku.
Pro naše přátele byl připraven nabitý program poznávání 
města, jeho občanů a organizací (od městské policie přes 
DPS až k říčanské faře). Tímto patří velký dík za podporu 
a pomoc ze strany města Říčany.
V sobotu dopoledne jsme představovali naše aktivity vám, 
říčanským občanům, na náměstí, a jsem ráda, že náš stá-
nek vyvolal pozornost a že se tolik lidí přišlo zeptat, co dě-
láme, a popovídat si. Rádi bychom se s vámi takto setká-
vali častěji a hlavně podpořili výměnu občanů jakéhokoliv 
věku a spolků, kteří by měli zájem poznat svůj protějšek 
v Anglii.

Jak zmínila Gillian, největší radostí pro ni bylo setkat se 
s  říčanskými občany a  organizacemi a  přiblížit jim pod-
statu a přínos partnerství mezi městy, setkat se s Říčaňá-
ky, kteří v  minulosti s  Whitstablem již spolupracovali 
(a že fandů je stále v Říčanech dost).

Přijďte mezi nás a poznávejte cizí kultury s námi, a to přes 
přátele, kteří vám zůstanou na celý život.

Petra Šmolíková
Partnerství měst města Říčany

Twinning.ricany.cz

Splnil se mi dlouholetý sen

 

Kde:  areál Minigolfu Strančice (vlak. nádraží) 

Kdy:  5.10.2013  od 11.00 do 17.00 h 
Drakiáda 9:30-12:00 h – pole mezi Strančicemi a Všestary     

      Program : 
 Celodenní řemeslný trh  
 Historický kolotoč a střelnice 
 Divadélko pro děti 
 Dětské tvořivé dílny 
 Ochutnávky jablečných odrůd místních sadařů 
 Soutěž o nejlepší jablečný zákusek 
 Dětská pěvecká a taneční vystoupení 
 Prezentace regionálních značek Zápraží 

 
Vice informací na : www.mas.ricansko.eu a www.mclodicka.cz 
Akce za každého počasí /  Občerstvení zajištěno / Vstup zdarma 

 

MAS  Říčansko a MC Lodička 
zvou všechny malé i velké na 

 

Jablečné slavnosti a drakiádu 
 
 

 

Obec Stránčice 

 

 Ing. Jan Janovský  

      Otice 4  
 

HANA 
JAROŠOVÁ 

 
 

MAS Říčansko ve  spolupráci s  Asoci-
ací regionálních značek a partnery vy-
hlašuje III. výzvu k předkládání žádostí 
o udělení značky „ZÁPRAŽÍ originální 
produkt®“ pro výrobce působící v  ob-
lasti jihovýchodně za Prahou.
Certifikovat lze originální potravinář-
ské, řemeslné, přírodní a  zemědělské 

produkty – jedinečné, nebo tradiční pro region. Podrob-
né informace a  reference k  certifikaci jsou k  dispozici 
na  http://www.regionalni-znacky.cz/zaprazi. Přihláška 
bude vyvěšena na www.mas.ricansko.eu.
Poradenství při podávání žádosti je zajišťováno MASkou 
zdarma.
Žádost můžete podávat do  15. října 2013 osobně 
(v pracovních dnech) nebo poštou na adrese MAS Ří-
čansko o.p.s., Olivova 224, 251 01 Říčany. 

„ZáPRAŽí originální 
produkt®“ – podzimní 
kolo certifikace  
pro výrobce

Mezi námi
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POZVÁNKA
na slavnostní ukončení projektu 

„Úpravy okolí hradu“  
a otevření veřejnosti

v pondělí 7. října 2013 v 11 hod.  
areál hradu v Říčanech

slavnostní rozsvícení hradu po skončení finále 
Zlatého oříšku Středočeského kraje 6. října 

(předpokládaný čas 19.00 hod.)

O našem zdraví – varování a poděkování
Varování: Jak může člověk, co je přesvědčený, že je na své zdraví patřičně opa-
trný, být ve  skutečnosti nedostatečně opatrný a  doplatit na  to, to ukazuje můj 
osud v posledním čtvrt roce. Kráčela jsem 20 kroků od domova na Komenského 
náměstí, kde jsem před protijdoucí paní uhnula o krok ke kraji cesty a zřejmě za-
kopla o nějaký zbytek kořenu v trávě, pravou rukou se zachytla slabé větve, která 
mne však neudržela. Důsledkem byla pertrochanterická zlomenina kyčelní kosti. 
Co to přesně je, dodnes nevím, ale bolelo to strašně. I když je to nemilý zážitek, 
může být pro druhé varováním. Starší člověk totiž o  své osteoporóze často ani 
neví, nebo ví, ale její nebezpečí podceňuje. 

Poděkování: Nejprve všem operujícím lékařům i tamním sestrám a dalším z odd. 
Ortopedie – traumatologie nemocnice Na Bulovce! A druhé poděkování je pro malou 
(ale pacienty velmi často chválenou!) nemocnici v našich Říčanech u Prahy. Tam mne 
dovezli kvůli začínající rehabilitaci. Byla jsem velice ráda, již jsem znala a očekávala 
onu rozumnou, lidskou a  laskavou formu komunikace nejen lékařů, ale i  sestřiček, 
sanitářek, a administrativních pracovníků této nemocnice. Pobyt tam mě znovu potě-
šil i utěšil při těch stále ještě dost krutých bolestech. Mezi tamními pracovníky jsem si 
přirozeně zapamatovala především ty, kteří se o mne bezprostředně starali. A tak ze 
srdce a s úctou děkuji vedení této nemocnice a jejím lékařům, staniční sestře pí Petře 
Caithamlové, následky vynikající a pozorné fyzioterapeutce pí Stanislavě Vokounové, 
sestřičkám a sanitářkám pí Helence Růžičkové, Hance Hejtmánkové, Marušce Chu-
domelové, Evě Froňkové, Klárce Zižkové i Jirkovi Ondráškovi a dalším, jejichž jména 
jsem si nestačila zapamatovat. A také milé sestřičce Mirce Novákové z interny, která mi 
ochotně pomohla orientovat se ve známém, ale zapomenutelném prostoru nemocnice. 
Tak ať nám naše malá chytrá nemocnice v Říčanech dlouho dobře funguje, ať jsme i na-
dále šťastni, že ji tu máme.

Helena Matoušková

Humanitární sbírka 
pořádaná Farní charitou Říčany se 
uskuteční  ve  čtvrtek 10. 10. 2013 
od  12.00 do  17.00 hodin u  fary 
(kostela) na  Masarykově náměstí 
v  Říčanech. Jako obvykle můžete 
přinést oblečení, lůžkoviny, látky 
(minimálně 1 m2), ručníky, utěrky, 
deky, péřové přikrývky, polštáře, 
spacáky, záclony, hračky, hygienic-
ké a  toaletní potřeby, prací a  čisticí 
prostředky, školní i  sportovní po-
třeby, domácí potřeby (nepoškoze-
né nádobí bílé i  černé, skleničky). 
Za každou krabici nebo pytel uvítá-
me 10 Kč (částí peněz přispějeme 
na  odvoz sbírky, zbytek použijeme 
na naši další činnost – např. na drob-
né dárky při návštěvě nemocných 
a na vánoční setkání seniorů). 
Darované věci budou ještě ve čtvr-
tek odvezeny do  Prahy-Vršovic 
na  pobočku organizace Diakonie 
Broumov.
Děkujeme za vaši pomoc.

Marie Junková
Farní charita Říčany

Dne 8. 10. 2013 se dožívá naše milá maminka a manželka paní Věra Krásová, 
rozená Hudlerová, kulatého výročí 70 let. Do dalších let jí přejeme hodně 
zdraví a pohody.

manžel a synové Jirka a Michal s rodinami 

VýLeT DO KUDOWy 
ZDROJe s paní 

Susovou
Výlet do Kudowy Zdroje se 

bude konat  
v úterý 22. října 2013.

Odjezd z náměstí, autobusových zastávek 
u Kina, Na zastávce a Na rychtě je v 06.00 

hodin ráno. Příjezd okolo 17. hodiny.
Přihlásit a zároveň zaplatit je možné 

v papírnictví u paní urbanové  
– v ulici 17. listopadu (naproti optice).

Tel.: 323 602 639, 724 514 824
e-mail: susovamilada@seznam.cz

12. 9. 2013 tomu byl rok, 
kdy nás navždy opustil náš 
milovaný manžel, dědeček 
a pradědeček pan Jan 
Zvířecí z Kuří. Kdo jste ho 
znal, věnujte mu tichou 
vzpomínku.

manželka Zdena  
a děti s rodinami

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Mezi námi
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Mezi námi

Vážená redakce, když jsem v neděli 18. 8. 2013 v 5 hodin ráno vzdal marnou snahu (v zabedněném domě a s pol-
štářem na hlavě)  zaspat všepronikající taneční „hudbu“, obrátil jsem se o pomoc na říčanskou městskou policii 
a zjistil smutnou věc: celonoční hudební produkce je povolená akce do 8 do rána. Bylo mi smutno z toho, jak málo 
městu Říčany záleží na jeho obyvatelích a napadaly mě otázky, na které se těžko hledá rozumná odpověď: Jak je 
možné upřednostnit hrstku podivných lidí, kteří chtějí celou noc poslouchat hlasitou taneční hudbu, před zájmy 
tisíců obyvatel Říčan, kteří chtějí alespoň kus noci prospat? Kdo tohle mohl povolit a proč? A dopustí se na nás 
město v dalších letech podobného celonočního teroru?
Když jsem ráno mluvil s nevyspalými a naštvanými sousedy, uvědomil jsem si, že to musí zajímat téměř každého ob-
čana Říčan a okolí. A tak jsem vás chtěl poprosit, zda byste tyto informace, jako říčanské periodikum, zjistili a otiskli.

Předem děkuji, Tomáš Kubec

K UJASNĚNÍ VZTAHů 
V LéČEBNĚ DODÁVÁM:
● vlastníkem nemovitosti je Magistrát 
hl. města Prahy (dále jen MHMP)
● v pronájmu do roku 2020 má 
léčebnu Olivova nadace (dále ON)
● ON zřídila Olivovu dětskou léčebnu 
(dále ODL)
Léčebna se potýká s  podobnými pro-
blémy, jako jiné léčebny v  ČR. Z  kraje 
roku se po celá léta dostávala do menší 
ztráty vlivem malého zájmu ze strany 
pacientů. Do konce každého roku však 
vydělala dostatek finančních prostředků 
na pokrytí provozu i mzdových nákladů. 
Rozhodně nebyla v  žádné krizi, o  čem 
svědčí všechny audity i účetní uzávěrky. 
Navzdory údajnému „špatnému“ řízení 
zaměstnanci dostávali pravidelně mzdy, 
každým rokem byly uhrazeny veškeré 
faktury a  léčebna navíc investovala ze 
svého zisku 2,1 mil. Kč do oprav budo-
vy, po mnohaletých marných žádostech, 
aby havarijní stav řešil nájemce (ON) 
s majitelem (MHMP) objektu. ON při-
tom dlouhá léta vyžadovala po ODL mi-
lionové roční nájemné, přestože sama 
platila MHMP pouhých 12 Kč. Svou 
nečinností ve správě pronajatého majet-
ku omezovala rozvoj léčebny, která kvůli 
podnájemnímu vztahu nemohla sama 
čerpat dostupné investiční prostředky 
z grantů či od různých sponzorů. Z to-
hoto důvodu se správní rada ODL roz-
hodla žádat MHMP o  přímý nájemní 
vztah mezi ODL a MHMP, pro který se 
peticí vyslovili i  samotní zaměstnanci 
ODL. Také vedení MHMP bylo přímé-
mu nájemnímu vztahu s ODL vstřícné 
(před svým odvoláním v květnu 2013).

V  dubnu letošního roku byl předložen 
ON i  ODL projekt rozšíření služeb, 
s rozpočtem a střízlivým výhledem zisku 
ke konci roku 2013. Byl představen nový 
primář s týmem lékařů a fyzioterapeutů, 
nastupujících k červenci tohoto roku. Se 
stávajícími vedoucími lékaři nebylo na-
dále počítáno, vzhledem k opakovaným 
chybám ve vykazování péče a v předpi-
sech léků, jimiž působili léčebně každý 
měsíc statisícové škody. S novými part-
nery se již ladily poslední detaily spolu-
práce a na  léto byla nasmlouvána plná 
budova dětí. S  tímto výhledem jsem 
se ani nebála vykrýt aktuální finanční 
potíže léčebny před výplatami osobní 
půjčkou. Další vývoj však nabral neče-
kaný směr. 31.  května  2013 jsem byla 
bez jakéhokoliv písemného dokladu 
o  mém údajném odvolání vyhozena 
z kanceláře. Tento doklad jsem dodnes 
neobdržela. Na mé místo ihned usedlo 
nové vedení, přestože pracovní poměr 
vznikl až k 7. červnu. V současné době 
je podáno trestní stíhání na ODL a vůči 
ODL je podána žaloba na zaplacení ne-
uhrazených pracovněprávních pohledá-
vek a mé splatné půjčky vůči ODL.
Nové vedení prý přišlo zachraňovat lé-
čebnu. Proč má tedy uzavřenu pracov-
ní smlouvu pouze na  6  měsíců? Proč 
údajná krize nebrání novému vedení 
pobírat platy s nadstandardními odmě-
nami (viz. Obchodní rejstřík – sbírka 
listin)? Proč nepřišlo s žádnou koncep-
cí? Proč spoléhají na problematického 
lékaře, kterého přes řadu vážných po-
chybení jmenovali primářem? Proč ro-
diče předčasně ukončovali letní pobyty 
dětí a  vedení pouze přihlíželo rostou-

cím ztrátám? Proč se vedení vyskytuje 
v  léčebně jen sporadicky a  prakticky 
neví, co se zde děje? Obávám se totiž, 
že si ON pro léčebnu nevybralo nové 
vedení proto, aby ji „zachránilo“, ale 
právě naopak.
ON nemá zájem rozvíjet léčebnu. Kdy-
by jej měla, tak by se takto nechovala 
ani vůči mně, ani vůči bývalé ředitelce 
přede mnou, která se potýkala s obdob-
nými problémy. ON se zajímá přede-
vším o zachování léčebny a přilehlých 
pozemků ve své správě a i o jejich získá-
ní do svého vlastnictví. Je zřejmé, že jde 
o lukrativní nemovitosti v blízkosti Pra-
hy, vhodné pro nejrůznější podnikání.
ON vyhovuje udržování léčebny 
v  ochromeném stavu, aby ji bylo 
možné v příhodný čas zavřít a naložit 
s celým objektem ve vlastním zájmu. 
Proto neváhá odklidit schopné lidi 
a  destabilizovat celé zařízení před 
nejvytíženějším obdobím roku.
Stojím si za  tím, že léčebna byla ve-
dena poctivě, jak prokázal i poslední 
audit. Na  vše jsou řádně vedené do-
klady, které mám k dispozici. Přesto 
jsem stále jen pomlouvána, zřejmě 
aby byla zakryta neschopnost nového 
vedení nebo úmysly Olivovy nadace. 
Výsledky z  léčebny a  metody práce 
v ní za poslední čtyři měsíce ukazují, 
že kam takový „management“ šláp-
ne, tam tráva dlouho neporoste.
Chtěla bych poděkovat všem spo-
lupracovníkům, kteří stáli při mně 
a  také paní Egidové, na kterou jsem 
se mohla vždy spolehnout a  která 
byla mojí oporou.

Zdena Provazníková

Tak jak to vlastně je s tou Olivovnou?
Jako bývalá ředitelka Olivovy dětské léčebny bych ráda reagovala na zářijový článek v Kurýru. 
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V minulém čísle Kurýru na str. 6 bylo 
jako zpráva z jednání Rady dne 7. 8. 
2013 uvedeno přijetí daru nového 
zvonu pro kapličku v  Kuří. Její re-
konstrukce včetně pořízení nového 
zvonu proběhla za široké spoluúčasti 
veřejnosti, a  k  jejímu slavnostnímu 
vysvěcení a  požehnání novému zvo-

nu se mší svatou říčanským farářem 
Konstantinem Petrem Nikolajkem 
došlo 22. 6. 2013. Garantem stavební 
části včetně vnitřního zařízení a este-
tického vedení byl Akad. mal. Pavel 
Vavrys a  garantem pořízení nového 
zvonu a kontaktní osobou v této věci 
ve vztahu k MÚ Říčany p. František 
Barchánek. Na  celou akci přispěli 

občané, rodáci i přátelé Kuří, zvláště 
pak na nový zvon. 
Všem, kteří se na  rekonstrukci kap-
ličky v Kuří a pořízení nového zvonu 
pro Kuří zúčastnili, ať už finančním 
příspěvkem či popřípadě vlastní pra-
cí, patří vřelé poděkování.

Antonín Kousal 
předseda OV Kuří

Nedá mi to, abych nereagovala 
na  článek v  minulém čísle Kurýru, 
kde se píše o manažerském pochybe-
ní bývalé paní ředitelky Olivovy dět-
ské léčebny (ODL) a  jejím odvolání. 
Byla jsem tři roky členkou správní 
rady ODL a  pár měsíců i  její před-
sedkyní. Myslím si, že za  tu dobu 
se udělalo hodně dobré práce. Bez 
jakéhokoliv finančního příspěvku 
od  Magistrátu hlavního města Pra-
hy či Olivovy nadace (ON), která 
nejenže nežádala magistrát posled-
ní roky o  příspěvek pro léčebnu, ale 
sama léčebně žádné finance neda-
la, léčebna poskytovala své služby 
v rozsahu, který měla v nabídce. Při 
pohledu na  to, jak živoří nebo se 
zavírají různé léčebny a  lázně, jsem 

přesvědčena, že vzhledem k  těmto 
okolnostem si vedla ODL pod vede-
ním bývalé paní ředitelky dobře. Do-
konce se jednalo i s MHMP o tom, že 
by nájemné vztahy byly pouze mezi 
ODL a magistrátem. V případě dvo-
jího pronájmu (magistrát pronajímá 
ON a  ta dále ODL) nemohla ODL 
dosáhnout na  žádný grant, protože 
nesplňovala podmínky přímého ná-
jemce. V  tomto byla celá SR ODL 
zajedno. Bohužel se v  Praze změni-
lo vedení magistrátu, vzápětí došlo 
k odvolání paní ředitelky a ON nemá 
zájem o  převedení přímého nájmu 
na ODL. Jednalo se s lázněmi Klim-
kovice o spolupráci, která by umožni-
la rodičům nemocných dětí to, že by 
nemuseli jezdit až do Klimkovic, ale 

v  ODL by dostali stejné služby jako 
tam. Byla jsem těsně před odvoláním 
paní ředitelky na  jednání s  vedením 
Klimkovic a  nic nebránilo podpisu 
smlouvy s  nimi. Odvoláním paní ře-
ditelky to ale padlo. Jestli pokračují 
nějaká další jednání s  nimi, nevím.  
Vím, že každý děláme chyby. Napsat 
ale o  někom, že manažersky pochy-
bil, odvolat ho, veřejně ho pohanět, 
a  přitom za  poslední dva roky neu-
dělat nic, čím by se pomohlo, není 
podle mého názoru chyba, ale úmysl 
někomu ublížit. Zajímalo by mě, jak 
si vede léčebna co do  obsazenosti 
nyní. Léčebně přeji jen to nejlepší 
a  doufám, že se přes složité období 
přenese a dál bude sloužit dětem tak, 
jak si manželé Olivovi představovali.

Karla Egidová
místostarostka města Říčany 

Dovolujeme si všem občanům oznámit, že se pravidelné čtvrteční trhy na Masarykově 
náměstí budou od 3. 10. do 19. 12. nově konat pravidelně každý týden. 

Návštěvníci díky tomu dostanou ještě více příležitostí užít si příjemnou atmosféru trhu a nakoupit zde  
zajímavý sortiment zboží za velice příznivé ceny. Těšíme se na vaši návštěvu. 

Srdečně vás zve firma Radek Aleš, Plzeň.

Poděkování – 
kaplička v Kuří

Olivova dětská léčebna

Mezi námi
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Přes týden prakticky pořád pršelo, ale na sobotu vyšlo počasí 
jak z pohádky. Příjemných 21 stupňů a sluníčko slibovalo pří-
jemně strávené odpoledne na  Masarykově náměstí. Možná 
velká nabídka sportovních a kulturních akcí na tento víkend 
(Davis Cup, MS v kanoistice v Praze – Troji, pohádka v kině) 
nebo omylem neotištěný a tím pádem i chybějící  zvací  článek 
na tuto akci v posledním čísle Kurýru způsobil, že letos bylo 
startujících méně (171)  než při 10. ročníku (216). Na zají-
mavosti celého odpoledne to ale neubralo. Pro letošní Grand 
Prix jsme se stali partnery Sportovního klubu vozíčkářů  Pra-
ha, a  tak i  dobrovolné startovné  se poslalo právě na  jejich 
účet. I přes menší účast se vybralo více než loni – krásných  
6 215 Kč – za což patří všem, kteří přispěli, velký dík.
Ještě před vyhlášením nejmenších vítězů se odjel propagač-
ní závod předsedy klubu vozíčkářů pana Bohuslava Hůlky 
a jeho soupeřem byl Václav Liška, člověk, který na koloběž-
ce objel letošní Tour de France. Vašek tentokrát nejel na ko-
loběžce, ale na vozíčku, a  rázem mu jeho výborná fyzická 
kondice byla k ničemu.  Přestože p. Hůlka dal svému sou-
peři náskok, tak dojel do cíle před Vaškem  s velkým násko-
kem a stačil si po cestě i popovídat. Byla to výborná ukázka 
toho, že i takto postižení lidé mají své sny a cíle a dovedou se 
bavit a sportovat prakticky jako kdokoli jiný. Věřím, že řadě 
z  nás, kteří jsme to sledovali, se rozšířil obzor v  náhledu 
na tuto skupinu lidí.  Vašek Liška (jinak tč.  herec v Divadle 
na Jezerce) si vše chtěl vynahradit v závodě dospělých (ka-
tegorie 6. – nad 15 let) a opravdu se mu to málem podařilo. 
Na dopingovou kontrolu dojel v první dvojici, ale pití nápoje 
ho odrovnalo, a tak dojel do cíle až za vítěznou trojicí. Ani 
on, stejně jako celá řada ostatních, kteří se na stupně vítě-
zů nedostali, z toho nebyl smutný. Odpoledne se vydařilo, 
a tak můžeme přemýšlet nad ročníkem s pořadovým číslem 
12. Závěrem musím poděkovat všem, kteří mi jako každý 
rok  pomáhali  vše potřebné zařídit.  Ať už to byli kamará-
di, rodina, sponzoři nebo město Říčany. Velký dík patří 

i  Městské policii za  dozor při  bezpečnosti při závodech 
a MUDr. Broukalovi, který sice opět nebyl úplně bez práce, 
ale naštěstí se jednalo jen o několik menších odřenin.
Výsledky a odkazy jak na video, tak i na fotografie ze závo-
dů, najdete na www.kolobrnda.unas.cz

Ladislav Musil
hlavní organizátor a pořadatel

Jedenáctá Koloběžková Grand Prix
Další z koloběžkových závodů pod názvem 
Koloběžková Grand Prix Říčany se od 14. září 
stal minulostí. Letos to byl 11. ročník a jak 
se stalo již zvykem, opět se něčím odlišoval 
od těch předchozích. 

ze sportu
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Sešli jsme se u Kolína aneb 1. atletické soustředění přípravky
Letos se poprvé 
konalo letní sou-
středění naší 
atletické příprav-
ky. Na  krásném 
tartanovém atl. 

stadionu v  Kolíně jsme každé do-
poledne, v  týdnu od  28. 7. do  3. 8. 
2013 trénovali. Skákali jsme, házeli 
a  běhali (i  přes překážky), ale také 
jsme se snažili o procvičení všestran-
ných dovedností, které jsou pro at-
letiku důležité. Počasí bylo krásné, 
takže jsme jako druhou, odpolední 
fázi tréninku, volili plavání. Udělali 
jsme si výlet na technickou památku 
Kolínská Dřevařská drážka, nechy-
běly hry, bodování úklidu, malování 
na trička, noční bojovka, ani medaile 
ze závěrečné miniolympiády. Někteří 

si našli nové kamarády a  děti se na-
vzájem víc poznaly. Dá se říci, že se 
nám soustředění povedlo a doufáme, 
že se zase příští rok sejdeme u Kolína 

na 2. atl. soustředění s ještě větší par-
tou atletů.

Za trenéry atl. přípravky
Eržika Gärtnerová

Nebojte se cvičit 
Nabízíme vám nové cvičení 
pro ženy i muže. Pro ženy, kte-
ré se rády pohybují a chtěly by si 
vyzkoušet cvičení s různým ná-
činím, třeba i netradičním, jsme 
připravili hodinu a půl v novém 
cvičebním sále. Přijďte si zacvi-
čit v pondělí od 19 hodin do tě-
locvičny v  Sokolské ulici 395. 
Cvičení bude probíhat zábav-
nou formou a vůbec nebude va-
dit, když budete různé pomůcky 
držet v  ruce poprvé. Podrobný 
rozpis najdete na  www.soko-
lricany.cz. Zacvičíme si např. 
s balónky, míčky, owerbaly, gu-
mami, tyčemi, plastovými lah-
vemi, kuchyňským válečkem aj. 
Muži si stále více stěžují na to, že 
by si také potřebovali narovnat 
záda. Proto jim nabízíme úterní 
zdravotní cvičení od  19 hodin 
v tělocvičně v Sokolské ulici 395. 
Lekce povede zkušená cvičitelka 
– náčelnice a  náčelník jednoty. 
Nebojte se přijít, všichni cvičenci 
budou nováčci.

Jarmila Voráčková
T. J. Sokol Říčany a Radošovice

V sobotu 14. září, na závěr Týdne vol-
ného času a  sportu, vyhlásilo město 
Říčany vítěze ankety o Sportovce Ří-
čan za  sezónu 2012/2013. Nomino-
váno bylo celkem 13 jednotlivců a  7 
družstev. Občané při internetovém 
hlasování udělili přes 2500 hlasů 
a určili tak pořadí. 
Vítězem mezi jednotlivci se stal tae-
kwondista Vladimír Machota, druhý 
skončil triatlonista Jonáš Vojtěch 
a jako třetí se umístil finišmen dlou-
hého triatlonového dvojzávodu Pavel 
Herda. Mezi týmy nasbíral nejvíce 
hlasů Team GJ, na  dalších medailo-
vých pozicích se pak umístila mládež-
nická družstva v rugby – U15 a U13. 
Vítězové obdrželi od  města šeky 
na 5.000 Kč jako příspěvek na spor-

tovní činnost, všichni medailisté pak 
získali pamětní trofej a drobné ceny.
Cílem ankety ovšem nebylo pouze oce-
nit ty nejlepší. Záměrem bylo zejména 
představit Říčaňákům jejich spoluob-
čany, kteří město úspěšně reprezentují 
v různých sportech, nebo dokonce sbí-
rají úspěchy na republikové či světové 
úrovni. Kolikrát nás totiž ani nenapad-
ne, že by náš soused ve  svém sportu 
mohl patřit k nejlepším na světě.
Děkujeme tímto všem nominovaným 
za účast, přejeme hodně úspěchů v dal-
ších letech a těšíme se na příští soubo-
je o  říčanského sportovce roku 2014. 
Na  základě letošní zkušenosti přistou-

píme pravděpodobně 
k několika úpravám anke-
ty – např. přesun termínu, 
způsob hodnocení atp. Dě-
kujeme i za vaše podněty.

David Michalička
pořadatel ankety  
Sportovec Říčan

Říčaňáci zvolili 
nejlepší sportovce 
uplynulé sezóny

ze sportu

Vítězem mezi jednotlivci se stal 
Vladimír Machota (s brýlemi)

Vítězný tým, Team GJ
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Celostátní seriál běhů 
v terénu míří do Říčan
Každoročně pořádá náš Běžecký klub Říčany závod 
v běhu údolím potoka Rokytka.
Pro letošní již 32. ročník Lesního běhu Říčany XCR (5. 
10. 2013) jsme pro účastníky připravili překvapení. Vzhle-
dem k tradici závodu, charakteru trati a dalším atraktivi-
tám, jsme byli na  jaře požádáni pořadateli celostátního 
seriálu běhů v  terénu SALOMON TRAIL RUNNING 
CUP 2013 o  spolupráci. Po  vzájemné dohodě je Lesní 
běh Říčany zařazen do tohoto prestižního seriálu, který se 
skládá ze šesti závodů v České republice. Více o vlastním 
seriálu se dozvíte na www.strc.cz.
Od účasti v seriálu si jako pořadatelé slibujeme větší počet 
závodníků, širší nabídku doprovodných akcí a také si vy-
zkoušíme měření časů pomocí čipů.
Nechceme ale ztratit charakter našeho závodu – akce pro 
všechny zájemce o proběhnutí se hezkou přírodou v okolí 
Říčan – a  stále chceme udržovat rodinnou a  přátelskou 
atmosféru závodu. Tento závod je opravdu pro všechny 
zájemce všech výkonnostních úrovní. Smyslem naše-
ho snažení je přivést děti a s nimi také širokou veřejnost 
k běhu a sportu obecně.
Také proto postupně v rámci našich možností upravuje-
me podmínky pro účastníky. Navazujeme na loňský pře-
sun pořadí startů dětských kategorií a  letos přidáváme 

ještě jednu dětskou kategorii. Kategorii nejmenších dětí 
jsme rozdělili na  dvě, to znamená, že zde nově budou 
mladší minižáci do 5 let (roč. 2008 a ml.) a starší minižá-
ci 6 a 7 let (roč. 2007 a 2006). Samozřejmě kluci a holky 
mají samostatný závod. Touto úpravou umožníme i  těm 
nejmenším závodit se sobě rovnými.
Konkrétní informace o Lesním běhu Říčany jsou k dispo-
zici na stránkách: www.ricany.cz/org/bězecky/klub v sek-
ci Lesní běh. Zde je také možnost prohlédnout si všechny 
tratě na videu. 
Na akci byl poskytnut grant města Říčany. Pomáhají nám také 
někteří místní podnikatelé, sponzoři našeho závodu, kteří jsou 
představeni na výše uvedených webových stránkách klubu. 

Text a foto: Miloš Smrčka – manažer závodu

Fuego v novém
Je to tu! Dlouho chystané „Ta-
neční a  pohybové studio“ je 
konečně se vším všudy hotovo 
a  v  září bylo pokřtěno prvními 
tanečními kroky. Studio se na-
chází ve  staré budově Sokola 
a  bude využíváno naším taneč-
ním klubem a  Sokolem Říčany 

a  Radošovice. Celková investice do  studia se vyšplhala 
na 600 tisíc korun. Celkem jsme odpracovali 1432,5 ho-
din. Touto cestou chceme poděkovat i našim sponzorům. 
A kteří to jsou? Je to: Vares Mnichovice, Penta Trading, 
eTRENDS, město Říčany, Fire Control a internetové při-
pojení poskytla společnost Říčany-Internet.cz. 
Parket vyzkoušely naše páry, ale i  široká veřejnost. Fue-
go uspořádalo v novém tanečním studiu den otevřených 
dveří, který se konal ve středu 11. září. Lidé si mohli stu-
dio prohlédnout, promluvit s vedoucími klubu a zeptat se 
na vše, co je zajímá. Ať už se to týkalo rekonstrukce, nebo 
nových kurzů. Dále lidé mohli vidět, jak probíhají taneční 
tréninky a jak se naše páry chystají na soutěže. 
V  září začala nová taneční sezona a  Fuego už na  první 
soutěži získalo medaili, a rovnou zlatou. Vytancoval ji ta-
neční pár Josef Vlček a Evča Kohoutová, kterým k zisku 
vyšší třídy ve standardních tancích stačí již jen pár bodů. 

A  když už je řeč o  soutěžích, je naší milou povinnos-
tí pozvat vás na  11. ročník soutěže FUEGO CUP 2013, 
která se bude konat dne 19. října v Městském kulturním 
středisku v  Říčanech. Uvidíte tančit naše páry ve  všech 
věkových kategoriích, od juniorů až po dospělé. Začátek 
soutěží bude od 9 hodin od rána. V neděli bude pokračo-
vání soutěže, tentokrát pod vedením SUT – svaz učitelů 
tance. Soutěž bude pro hobby páry, a  samozřejmostí je, 
že uvidíte i naše domácí páry. Přijďte nás podpořit a užít si 
báječnou taneční atmosféru. 
Mimo soutěže se na vás těšíme i na našich kurzech latiny 
pro ženy a párové salsy. Během zimy se dočkáte dalších 
kurzů, o všech vás budeme informovat v dalších vydáních 
Kurýru a na našich internetových stránkách. 

Vaše Fuego
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V  poslední době jsme psa-
li zejména o  nejúspěšnějších 
reprezentantech ČR – mistry-
ních světa z  formací Madonna 
a  Tequilas a  také o  mistrov-
ských párech formace Fasci-
nation. Ve  Twistu však máme 

i  další skupiny, vybere si opravdu každý. Ať dívka, či 
chlapec, mladší, či starší, rekreační tanečník, či zarputi-
lec. Sdružujeme jak mistry, tak „rekreačnější“ tanečníky, 
a to ve všech věkových kategoriích. Vždyť naši odchovanci 
z přípravky už studují vysoké školy!  
Na  loňské mistrovství světa se za ČR probojovala i naše 
juniorská formace Icons. I  když jsme o  ní psali, zopa-
kujme, že v ní tančí šestnáct dívek od 12 do 14 let, a pod 
vedením trenérky Marcely Janouchové se schází dvakrát 
týdně. Vloni byla na MS jen těsně za branami semifinále 
a jelikož to byl vůbec první výjezd dívek, výsledek předčil 
očekávání. Letos formace mění choreografii a  můžeme 
odhalit, že se 16. 11. představí na říčanské soutěži v no-
vých kostýmech ve  stylu čarodějek. Holky budou sbírat 
cenné nominační body, i když dostat se mezi tři nominač-
ní místa za ČR nebude vůbec snadné. V cestě jim kromě 
oddílových kolegyň z  Madonny a  samozřejmě i  soupeřů 
z celé ČR bude stát i další domácí formace Twisties.

Twisties jsou děti mladší, ve  věku 10 až 12 let, avšak 
v dětské kategorii už nasbíraly mnoho medailí. Trenérka 
„Šíša“ Michaela Knorrová také částečně upravila choreo-
grafii, letos na námět filmu MIB. Tato formace, i když již 
technicky poměrně zdatná, bude v kategorii juniorek no-
váčkem. Ale kdo ví? To, jak se děvčata připravila, prozradí 
až podzimní soutěžní sezona.
Ve Twistu máme ale i mladší dětské formace. Babies (8–
10 let), Berušky (7–9 let) a nejmladší Minnies ve věku 6–7 
let. O přípravce, náboru, skupinách Fascination, Tequilas 
a Madonna či o tanečních párech zase až příště. Nicméně 
laskavý čtenář si může informace o Twistu najít na www.
tstwist.cz nebo na http://www.facebook.com/tstwist.

TŠ Twist Říčany

Fight club Říčany byl založen 
v srpnu 2013 jako nezisková orga-
nizace – občanské sdružení. Sídlo 
sdružení je v  Říčanech a  trénuje-

me ve velké tělocvičně Centra pro volný čas Na Fialce. 
Tréninky probíhají třikrát týdně (St, Pá a Ne, 18.30–
20.00) a vede je kvalifikovaný trenér Jan Pavlas za cenu 
500 Kč na měsíc (tj. pouhých 26 Kč za hodinu tréninku 
pod vedením trenéra). Cílem sdružení je propagace 
a  organizace sportovní činnosti a  podpora zdravého 
životního stylu. Ve Fight clubu Říčany se věnujeme tré-
ninku smíšených bojových umění (Mixed martial arts – 
MMA), která jsou na americkém kontinentu nejrychleji 
se rozvíjejícím sportovním odvětvím, vracejícím bojové 
sporty zpět ke  svým antickým základům – tj. ke  kom-
plexnímu pojetí boje jak v postoji, tak na zemi.

Přijďte si zacvičit – první týden pro každého zdarma. 
Více informací na fightclubricany@gmail.com, nebo tel. 
602 153 382.

Těší se na vás
Jan PAVLAS

TŠ Twist Říčany – nejen mistři světa

Fight club Říčany – představení

• působí v Říčanech od roku 1997
• výuka tanečních stylů: taneční roztleskávačky ( HC SLA-
VIA PRAHA 2012/2013, 
mistr ČR Rugby Mountfield Říčany), step-clogging 

(destinásobní mistři ČR), profesionální přípravka 
„baby show“ od  3 let, muzikálová show, balet, disco 
dance, street dance, hip-hop a  house dance (soutěžní 
skupiny) 
• novinka! Electric boogie, break dance a beat box pod 
vedením trojnásobného mistra světa. Lektor v Japonsku, 
USA, Anglii aj. – vždy v pondělí od 15 do 16.30 h. Profesi-
onální lektoři a asistentky tance.

ze sportu
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Partnerské město našich Říčan dánský Albertslund 
uspořádal setkání mládeže, která má co ukázat. A prá-
vě my, členové TŠ Twist Říčany a  tanečního studia 
Dance EB, jsme měli možnost naše město na  tomto 
meetingu reprezentovat. 
Odlétali jsme z Prahy ve čtvrtek 5. 9. 2013 v ranních hodi-
nách. Na kodaňském letišti se nás ihned ujali organizátoři 
akce a vzali nás na okružní jízdu po hlavním městě. Měli 
jsme mimo jiné možnost vidět turisticky vyhledávanou so-
chu Malé mořské víly a královský palác. Odpoledne jsme 
dorazili do Albertslundu (cca 15 km vzdálené) a přivítali 
se s ostatními účastníky. Druhý den byl pro nás připraven 
opravdu zajímavý program. Nejprve jsme si vyzkoušeli 
rozdávat rány na  tréninku thaiboxu, a  potom otestovali 
svou sílu a vytrvalost při lezení na horolezecké stěně a při 
slaňování z budovy. Večer jsme odpočívali v koncertním 
sále a nasávali příjemnou klidnou atmosféru, o kterou se 
postarala místní kapela. Sobota patřila prezentaci všech 
zúčastněných na náměstí v Albertslundu. Na pódiu se vy-
střídal pěvecký sbor ze Skotska, zazpívali a zatančili zá-
stupci z Anglie, Německa a nechyběla ani účast místních 
umělců. Největší zájem lidí jsme si zasloužili právě my, 
zástupci dvou tanečních klubů z  Říčan. Diváci nevěříc-
ně kroutili hlavami nad rychlýma nohama stepařky Báry 
Gabrišové a  rokenrolová vystoupení tanečníků TŠ Twist 
jim doslova brala dech. Čtyři dny uběhly jako voda a mu-
sím říci, že dánští organizátoři se o nás opravdu výborně 
starali a snažili se nám vždy vyjít vstříc.

Toto jsou střípky z mnoha zážitků, na které budeme jistě 
dlouho rádi vzpomínat. Myslím, že jsme také velmi dobře 
prokázali, že dva různé taneční kluby dokážou reprezen-
tovat své město v zahraničí jako jedna parta. Cihlové stav-
by, žádné kopce, semafory, které odpočítávají změnu bar-

vy, a další maličkosti – takové je Dánsko. A my ho mohli 
díky městu Říčany navštívit. Za  tuto příležitost srdečně 
děkujeme a  s  radostí potvrzujeme, že jsme reprezentaci 
našeho města v Dánsku zvládli na jedničku. 
 Pokud chcete i vy vidět naše skvělé tanečníky, přijďte se 
podívat na finále Zlatého oříšku, které se uskuteční 6. 10. 
2013 do nově zrekonstruovaného kulturního centra v Ří-
čanech. Podívejte se také na weby partnerství měst a ta-
nečních souborů http://twinning.ricany.cz, http://www.
tstwist.cz/, http://www.danceeb.cz/.

za tanečníky
Lucie Mášová a Michaela Hronská

Zástupci města Říčany děkují za  skvělou prezentaci na-
šich zástupců, která byla vyjádřena i pořadateli, kteří byli 
opravdu nadšeni. Děkujeme za takovéto akce, které sdružu-
jí sportovní a kulturní kluby a děti v Evropě.

Partnerství měst žije tancem aneb Kemp mládeže v Albertslundu 

zLEVa: Michaela Knorrová, Eva dvořáková, Michaela Hronská, Tereza 
Broukalová, Martin Králíček, Patrik Havelka, Lukáš rumian, Lucie Mášová, 
Barbora Gabrišová, Petra Kasalová

ze sportu
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Mistrovství Eu a naše účast
Mistrovství EU mládeže do  14 let  se konalo poprvé 
v  ČR ve  dnech 27. 8. – 5. 9. 2013. Jedná se o  dal-
ší úspěch české šachové diplomacie, vloni pořádala 
naše republika ME mládeže do  18 let. Již 11. MEU 
mládeže do  14 let, které je oficiální mistrovskou sou-
těží Evropské šachové federace, proběhlo v  Malenovi-
cích u  Frýdlantu nad Ostravicí. Pořadatelem byl ten-
tokrát – s  pověřením ECU – ŠK Světlá nad Sázavou.  
Jakožto pořadatelská země jsme mohli využít účasti vyš-
šího počtu našich dětí. Právo účasti měli hráči, kteří se 
umístili na 1.–16. místě na MČR 2013, a hráčky, které se 
umístily na 1.–8. místě na MČR 2013 v kategoriích od 8 
do 14 let. A děti KŠ Říčany 1925 nechyběly!
Hrálo se švýcarským systémem na 9 kol, tempem 90 mi-
nut na partii + 30 sekund. Dívky i chlapci hráli ve své ka-
tegorii společně. Všechny partie byly přenášeny on-line. 
Do  Malenovic zavítali zástupci 15 národních federací. 
Klub šachistů Říčany zde reprezentovala Anna Zlámaná 
v kategorii U 14 a Kristýnka Otrubová v kategorii U 10. 
Anna Zlámaná, jako nováček ve své kategorii, vybojova-
la nakonec 2,5 bodu a  umístila se z  děvčat na  11. místě 

(celkově 29). Kristýnka Otrubová uhrála ve své kategorii 
stejný počet bodů a skončila na 9. místě (celkově 24). 
Největšího úspěchu dosáhli hráči z  Rumunska, kteří 
získali 3 zlaté, 1 stříbrnou a  4 bronzové medaile. Česká 
republika dominovala jen v  kategorii D14, kde získala 
všechny medaile. V  dalších kategoriích získala ČR jen 
jedno stříbro a další 2 bronzové medaile. 

Táňa Zlámaná

Pohár města Říčany – 11. ročník
Již pojedenácté se v Říčanech sešli skvělí šachisté, aby se 
utkali o  Pohár města Říčany. Podruhé se sešli jinde než 
v MěKS. „U Labutě“ se letos v létě prováděla rozsáhlá re-
konstrukce, a proto musel tradiční OPEN hledat azyl jin-
de. Našel ho v tělocvičnách nové Základní školy u Říčan-
ského lesa, díky pochopení ředitele školy a vedení města.
Skupina odvážných pořadatelů připravila vše na  týden-
ní nájezd 137 hráčů a hráček. Vše začalo v sobotu 24. 8. 
a  vrchním nájezdníkem byl velmistr Marek Vokáč, kte-
rý se na  místo činu vrátil po  čtyřech letech. Jeho cíl byl 
opět jediný – dobýt trofej. Tradiční turnaj si samozřejmě 
nenechalo ujít mnoho domácích hráčů. Této příležitosti 
využilo 28 členů.
Turnaj skončil o  devět kol později a  z  vítězství se pře-
kvapivě radoval Ondřej Mejzlík z  Vlašimi, který uhrál 
o  půl bodu více než druhý mistr FIDE Akaki Sharashe-
nidze a  třetí Jan Svatoš. Čtvrtý skončil Jiří Rýdl, velká 
naděje středočeského šachu. Marku Vokáčovi se letos 
vůbec nedařilo, jak sám pravil: „…já přemýšlím, mlha 
přede mnou, mlha za mnou…“. Nejlepším říčanským hrá-
čem byl Tomáš Skalický, který se umístil na  14. místě. 
V  OPENu B se do  půlky turnaje na  špici držel náš Ma-
rek Otruba. V druhé polovině turnaje však bohužel ztratil 
dech a  skončil mimo první místa. Z  vítězství se radoval 
Karel Pitra (Vlašim), hráč bez ELA, což překvapilo nejed-
noho soupeře. Druhý skončil Jiří Feierfeil a třetí Ladislav 

Kalvach. Pozici nejlepšího říčanského hráče v OPENu B 
uhájil Lubomír Čech, který skončil na 9. místě.
Pohár města Říčany se hrál zároveň jako Krajský přebor. 
KŠ Říčany 1925 získal jednu zlatou medaili – Kamila Ří-
hová v ženách, dvě stříbrné – Tomáš Skalický do 18 let, 
Kateřina Pastrnková do 18 let a jednu bronzovou – Ve-
ronika Zemenová do 18 let. 
Tělocvičny dokázaly splnit svůj účel a  turnaj se zde po-
hodlně odehrál. Již nyní se všichni těší na  příští ročník, 
který se bude snad konat v kulturním středisku, tentokrát 
v krásném novém sále.

Martin Krejčí
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Na plné obrátky pracuje na začátku 
školního roku obecně prospěšná 
společnost Figurka. Pod vedením 
nové ředitelky Dity Holubové se 
dokončily přípravy v  novém domě 
U  Figurky. Společnost nabrala 
nové trenéry a  lektory, připravila 
první soustředění s velmistrem spo-

lečnosti Interchess a  rozjíždí kroužky Figurkové školičky 
na  několika desítkách školek v  ČR. Poprvé se Figurková 
školička také bude vyučovat v Portugalsku.  

Kroužky v domečku u Figurky
Deset kroužků – šachových, i  těch zaměřených na rozvoj 
intelektu dětí – bylo otevřeno v nových říčanských prosto-
rách společnosti. Podařilo se je zaplnit během pouhých 
deseti dní. Poslední místa zbývají v  šachovém kroužku 
pro začátečníky ve středu od 17 hodin. Dále byl dodateč-
ně otevřen experimentální kroužek Figurkové školičky pro 
tříleté. Obvykle se s metodikou rozvoje logického myšlení 
u dětí začíná až po čtvrtém roku života. Jsou ale země, jako 
je jihoamerická Kolumbie, kde učí základům logických her 
už od tří roků. Figurková školička pro nejmenší je otevře-
na v úterý od 11 hodin.  Na říjen jsou plánovány také první 
rytířské turnaje, přičemž chceme zavést tradici, při které 
vítězové budou vyhlášeni přímo na říčanském hradě.    

Soustředění interchess
První týden v září proběhlo také první soustředění s vel-
mistrem šachové školy Interchess Vadimírem Tallou. Bě-
hem dvou dní se děti procvičovaly v základních šachových 
dovednostech. Brzká příprava byla nutná, protože už 
v září se rozběhl turnajový kolotoč. Prvním velkým kláním 
bylo Mistrovství České republiky v rapid šachu v západo-
českých Klatovech. V  domě u  Figurky budou probíhat 

semináře pravidelně zhruba po třech týdnech, přičemž se 
chystá i speciální příprava dospělých.  

Figurka na školkách
Od  října se otevírají také kroužky Figurkové školičky 
na  desítkách školek po  celé republice včetně těch říčan-
ských. Tradičně budou kroužky probíhat na MŠ a ZŠ Sofie 
a v MŠ Čtyřlístek. V době uzávěrky bylo v plánu otevření 
kroužků ještě například v MŠ Magic Hill  nebo MŠ Lan-
die. Dvouletý výukový program zahrnuje velmi širokou 
škálu pomůcek, úkolů, cvičebnic nebo motivačních prv-
ků. Zájemci se mohou hlásit přímo lektorům na školkách 
nebo centrálně na  info@figurka.net. Loni metodikou 
prošlo takřka 1700 dětí z  České a  Slovenské republiky. 
V zahraničí spolupracuje Figurka o.p.s. kupříkladu s  Is-
landem či Španělskem. Nově budou Figurkovou školičku 
vyučovat např. na české škole v portugalském Lisabonu. 

Společnost Figurka o prázdninách nabrala sílu 
a školní rok zahájila na mnoha úrovních
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Tenisová škola, která celoročně pro-
bíhá v  Oáze Říčany, je zaměřená 
nejen na  výuku základů tenisu, ale 
děti, které mají předpoklady a zájem, 
se mohou také zapojit do  závodního 
tenisu. V  letošním  roce jsme se zú-
častnili soutěží družstev pořádaných 
Středočeským tenisovým svazem 
ve  všech mládežnických kategoriích 
kromě minitenisu. Nejúspěšnější 
byli dorostenci a  dorostenky, kteří 
postoupili z II. třídy do I. třídy. Celou 
soutěží prošli bez jediné prohry. Velmi 
dramatický byl zejména zápas s  TK 
Votice, který rozhodoval o  postupu 
a  který jsme vyhráli s nejtěsnějším 
rozdílem 5:4.  Smůlu jsme naopak 
měli v  kategorii staršího žactva, kdy 
nám postup unikl o „vlásek“ a skon-

čili jsme v  naší skupině na  druhém 
místě. Družstvo baby tenisu skončilo 
ve své skupině třetí a nejhůře se umís-
tilo družstvo mladšího žactva, které 
skončilo ve své skupině poslední (do-
plácelo hlavně na neúčast hráčů nebo 
hráček na zápasech). Poděkování ur-

čitě patří nejen všem hráčům a hráč-
kám, ale i  všem vedoucím družstev 
i  trenérům. Věříme, že příští sezónu 
budeme pokračovat v  příznivém vý-
voji a  podaří se nám výsledky zopa-
kovat a  také pozvednout výkonnost 
družstva mladšího žactva.

Závodní tenis byl letos v Oáze Říčany úspěšný

družstvo dorostu – zleva : Filip Kopecký, Jan Böhm, Natálie danešová, vedoucí družstva štěpán Bimka, 
anežka Bartošová, antonín Böhm, Ondřej Bimka a Jakub Prchal
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Výstava „Říčany – výlet 
do první republiky“
16. října 2013 až 30. ledna 2014

Ve  dvou výstavních místnostech 
představíme minulost města Říča-
ny a  jeho okolí z  pohledu „prvore-
publikového výletníka“. Lokality 
v blízkosti Říčan a Radošovic lákaly 
k  oddychu již za  dob Rakouska-
-Uherska, nicméně největší rozvoj 
nastal až ve  30. letech 20. stole-
tí. Vystaveny budou fotografie 
a  předměty spojené s  turistikou, 
oddychem u vody či v lese, sportem, 
ale i  s  každodenním životem měs-
ta (obzvláště kavárenským a  cuk-
rárenským). Kromě regionálních 
prvků výstava neopomine ani širší 
kontext prostřednictvím předmětů 
odkazujících na atributy tehdejšího 
Československa. 

Dušičkové slavnosti 
čtvrtek 31. října od 16 hodin

Muzeum Říčany a  město Říčany vás 
zvou na Dušičkové slavnosti. Program 

bude zahájen v  16 hodin na  Masary-
kově náměstí Výstavou dýní spojenou 
s jejich vyřezáváním a společným roz-
svícením. V  19.00 startuje od  staré 
radnice již sedmé putování říčanskou 
minulostí, Hororové Říčany.

Výstava dýní
od 16 do 19 hodin,  
Masarykovo náměstí
Přijďte s dýněmi i bez dýní na výstavu 
pořádanou u  příležitosti svátku du-
šiček. Dýně mohou být již vyřezané, 
nebo si je vyřežeme společně. Nej-
hezčí tři dýně získají odměnu! Svou 
dýňovou lucerničku si po  ukončení 
výstavy můžete odnést domů nebo 
vzít na hrůzostrašnou vycházku Ho-
rorové Říčany.

Hororové Říčany
v 19 hodin sraz u infocentra  
na Masarykově náměstí
O Památce všech věrných zemřelých, 
lidově zvané dušičky, se nám více než 

kdy jindy v  kalendářním roce připo-
míná ta část života, která ve  skuteč-
nosti moc živá není – smrt. Pojďme 
si připomenout památku zemřelých, 
navštívit místa spojená s  děsivými 
příběhy, povědět si něco o  temné 
stránce říčanské minulosti a  možná 
se i trochu bát. Trasa putování pove-
de od  staré radnice na  Masarykově 
náměstí směrem ke  katovně, a  bude 
zakončena na  místním hřbitově. 
Vlastní svíčky, lampióny, lucerny 
a lucerničky s sebou.
Vycházku povedou místní rodák On-
dřej Slanina a Martin Hůrka, histo-
rik Muzea Říčany. 
Vstupné: 40 Kč, děti do 15 let a seni-
oři 20 Kč
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Hororová hájovna 
pátek 18. října od 19.30 hodin  
(přes noc), Říčanská hájovna

Zveme vás na  promítání hororů 
ve  stylovém prostředí Říčanské 
hájovny. Promítat budeme filmy 
Sinister a  Podivní, projekci dopro-
vodí přednášky Ondřeje Slaniny. 

O půlnoci se nebojácní mohou vydat 
do  temného lesa na  stezku odvahy. 
Akce je celonoční, nocleh na hájovně 
je v ceně vstupenky. Přineste si vlast-
ní spacák!
Vstupné 200 Kč

Rezervace na  telefonu 605  169  533 
nebo na  e-mailu: edita.jezkova@mu-
zeum.ricany.cz.

Keramická dílna 
s Václavem 

Kalašem – výroba 
společného díla 
instalovaného 

na muzejní 
zahradě, plánovaný 

doprovodný 
program výstavy 

LASKÁNÍ 
ŽIVOTA  

(1. 6.–28. 7. 2013),  
se z důvodu nemoci 

přesouvá  
na jaro 2014.
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sobota 19. října od 15 do 18 hodin
neděle 20. října od 9 do 12 hodin
Říčanská hájovna a okolí

Kurz je určen pro začátečníky i  po-
kročilé, jeho cílem a  obsahem bude 
fotografování krajinného celku a de-
tailu, hledání a využití denního světla 
a seznámení se se základy Photosho-
pu. Nedělní dopoledne bude věnová-
no úpravě fotografií a  závěrečnému 
hodnocení snímků. Nejzdařilejší 
fotky vytiskneme a vystavíme v rám-
ci oslavy Dne stromů, který pořádá 

Ekocentrum Říčany spolu s Muzeem 
Říčany 20. října od  14 hodin na  Ří-
čanské hájovně.   

Dílna je vhodná pro dospělé i  děti 
od 12 let v doprovodu rodičů. 
Účastníci si přinesou vlastní fotoa-
paráty, notebooky s  Photoshopem 
budou k dispozici.

Workshop povede profesionální foto-
grafka Eva Kořínková.

Cena: 500 Kč

Rezervace na  telefonu 605  169  533 
nebo na  e-mailu: edita.jezkova@mu-
zeum.ricany.cz.

Víkendový workshop krajinářské fotografie

CyKLUS PŘeDNáŠeK 
KOLem SVĚTA: 
Srí Lanka – její kultura a obyvatelé
úterý 22. října od 18 hodin

Perla Indického oceánu, jak tento ost-
rov svého času nazval vynikající Český 
etnograf Otakar Pertold, nás uchváti-
la. Pojďte se s  námi vydat na  posvát-
nou Adamovu horu v  centru ostrova 
(2243 m), která při východu Slunce 
vrhá dlouhý stín do  západních údo-
lí, ochutnat Srílanské karí a  samosy, 
napít se čerstvého kokosového mléka 
z nezralých ořechů, či poznat obyvate-
le Sinhálce a Tamily, kteří mezi sebou 
donedávna vedli občanskou válku.

Promítat a  vyprávět bude Jindřich 
Částka
Vstupné 30 Kč středa 23. října od 17.30

Přijďte si vyzkoušet malování na hed-
vábí.  S pomocí konturovací techniky 
budeme malovat hedvábné vitráže. 
Pro inspiraci budou k  dispozici šab-
lony a ukázkové vitráže.  

Dílnu povede Renata Schnablová

Vstupné 130 Kč

Rezervace na  telefonu 605  169  533 
nebo na  e-mailu: edita.jezkova@mu-
zeum.ricany.cz.
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Rukodělná dílna: malba na hedvábí

Klub deskových her
středa 30. října od 16 do 19 hodin 

Zveme vás na  první po prázdninové 
setkání příznivců moderních desko-
vých her v  muzeu. Vybrat si můžete 
z  nabídky ověřených her, vysvětlíme 
vám pravidla a můžete si zahrát. Ví-

táni jsou dospělí i děti školního věku, 
skupiny i jednotlivci, začátečníci i ex-
perti. Děti od  6 do  10 let se mohou 
účastnit pouze v doprovodu rodičů. 

Přijít můžete kdykoliv mezi 16. až 19. 
hodinou. 

Vstupné 30 Kč
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Rozmanitá sbírka Muzea Říčany 
odhaluje a  dokumentuje i  „koňskou“ 
historii zdejšího kraje. V  její his-
torické části se nalézají součásti 
postrojů, chomouty a podkovy. Ar-
cheologická část vedle podkov doplňuje poznání o ná-
lezy dávných ostruh – posledním takovým předmětem 
přijatým do sbírek zdejšího muzea je loňský nález ost-
ruhy z katastru Strašína. Představíme si blíže artefakt 
uchovávaný v muzeu již delší dobu, který je lépe zacho-
valý a lze ho lépe datovat.
Ostruhy jako takové se objevují již v dávných dobách – 
používány byly již Kelty nebo jezdci římského impéria 
(na rozdíl např. od třmenů, jejichž „vynález“ je mlad-
šího data).  Byly původně zhotovovány v podobě bod-
ce, v průběhu 13. století došlo k postupnému zavádění 

ostruh s otočným kolečkem s hroty. Stáří ostruhy zob-
razené na fotografii, jak lze vydedukovat dle výše uve-
dených údajů, můžeme odhadovat maximálně na dobu 
vrcholného středověku či období mladší. 
Ostruhy ve středověku nebyly pouze praktickým doplň-
kem jezdce, ale zároveň sloužily jako znak společenské-
ho postavení. Rytíř je často při pasování přijímal spolu 
s mečem či honosněji provedené obdržel za obzvláštní 
hrdinské činy. Dozvuk těchto symbolických aktů se nám 
ještě dochoval ve slovním spojení „vysloužit si ostruhy“.

Martin Hůrka

Ze SbíReK mUZeA
Ostruhy

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

ODDĚLeNí PRO DĚTI 
Komenského nám. 1910 
Tel. 323 605 920 
Email: dětské.odd@knihovna.ricany.cz

Výpůjční hodiny: 
pondělí, úterý 12.00 – 17.00, středa 12.00 – 18.00 
čtvrtek 8.30 – 17.00, pátek 12.00 – 16.00http://knihovna.ricany.cz

Týden 
knihoven 
O celostátní akci „Tý-
den knihoven“, kte-
rou vyhlašuje Svaz 
knihovníků a  infor-
mačních pracovníků, 
jsme naše čtenáře 
informovali již v  mi-
nulém čísle Kurýru, 
protože první den to-
hoto týdne připadal 
na  30. září. Rádi by-
chom však tuto akci 
znovu připomněli. 

jak oznamuje celostátně vydaný 
souhrnný plakát, motto týdne zní: 
„S námi jen all inclusive“. 
Říčanská Husova knihovna je pravidelným účastníkem 
Týdnů knihoven. V  letošním roce jsme se však v  duchu 
uvedeného motta rozhodli vytvořit opravdu komplexní 

nabídku. Pro každý ze dnů tohoto týdne (od 30. 9. do 6. 
10.) jsme připravili vždy něco pro určenou skupinu čte-
nářů – zdarma registrace, asistence u počítačů, zábavné 
a vzdělávací programy, autorské čtení, besedu apod. Na-
víc otevřeme oproti běžnému týdnu v sobotu nejen v od-
dělení pro dospělé, ale i v oddělení pro děti (obě oddělení 
budou otevřena od 8.30 do 12 hodin). Knihovna bude ote-
vřena i v neděli 6. 10., stejnou dobu jako v sobotu.
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LADŮV KRAJ A OKOLÍ...
KuLTurNÍ a SPOrTOVNÍ KaLENDÁŘ 
www.laduv–kraj.cz
změna programu vyhrazena
Vstupenky na veškeré akce získají zájemci u pořadatelů

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

5.10. Říčany 8.30 Sprinterský trojboj – Atletická soutěž pro děti 6–15 let. Disciplíny – 50, 100, 
150 m. Sokolské hřiště.

5.10. Všestary 9.30–
17.00

Drakiáda a jablečné slavnosti – Pouštění draků, soutěže. Pole nad minigolfem 
mezi Strančicemi a Všestary.

6.10. Říčany 7.46 Nedělní pochod s Líbou – Turistický pochod Benešov – Soběhrdy – Čerčany, 
16,5 km. Odjezd vlakem ze Říčan v 7.46 hod. Objednávky na tel.: 723 513 431 
nebo libuse.rohoskova@centrum.cz.

6.10. Říčany 16.00 Zlatý oříšek Středočeského kraje – Soutěž pro všechny talentované děti ve věku 
6 až 14 let. Městské kulturní středisko U Labutě.

6.10. Štiřín Den Hanuše Ringhoffera – Akce s bohatým programem pro dospělé i děti, 
prohlídka zámeckých intriérů. Podzimním parkem provází Václav Větvička. 
Vstupné 100 Kč. Zámek.

8.10. Kamenice 19.30 OLYMPIC 50 let, už jiný nebudem… – Koncert známe skupiny, vstupné 
490/450 Kč Kulturní centrum.

8.10. Uhříněves 19.30 Lenka Dusilová & Beáta Hlavenková – Koncert, cena vstupenky 250 Kč. 
Divadlo Bolka Polívky U22.

9.10. Říčany 20.00 Král českého swingu – Koncert na počest swingové legendy Karla Hály. Hraje 
orchestr Golden big band Prague se sólisty Tomášem Savkou, Petrem Sovičem 
a hostem. Městské kulturní středisko.

11.10. Ondřejov 19.00 Spirituál kvintet – Koncert nejstarší české folkové skupiny.

11.10. Štiřín 19.30 Zuzana Štirská – Koncert na zámku, vstupné 300 Kč.

11.10. Říčany 20.00 ABBA WORLD REVIVAL – Výroční koncert – 10 let skupiny. Městské kulturní 
středisko.

12.10. Říčany 14.00 Podzimní zábava – Pořádá Vlasteneko-dobročinná obec Baráčníků na rychtě 
v Radošovicích nedaleko od nemocnice za sokolovnou ve Strašínské ulici č. 0405.

13.10. Ondřejov 9.00–
16.00

Prožitkový seminář o čakrách – Seminář, na kterém si každý sám na sobě 
vyzkouší co potřebuje

14.10. Kamenice 9.00 Ferda Mravenec – Docela velké divadlo Litvínov – pohádka pro děti. Kulturní dům.

14.10. Kolovraty 19.00 Steamboat Stompers – Jazzový večer v Restauraci U Boudů, vstupné 260 Kč, 
v ceně vstupenky je večeře. Rezervace na www.klububoudu.cz nebo v restauraci 
11–23 hod.

14.10. Kamenice 19.30 Koncert J. Svěceného a L. Horáka – Koncert ve víru tanga – Jaroslav Svěcený  
housle a Ladislav Horák akordeon. Vstupné 300/250 Kč. Kulturní dům.

15.10. Říčany 19.00 Sax and Rhythm – Koncert k 60. výročí ZUŠ Říčany. Městské kulturní středisko.

19.10. Říčany 10.00 Fuego Cup 2013 – Soutěž ve standardních a latinsko-amerických tancích. MěKS.

22.10. Uhříněves 19.00 Marian Vojtko – Koncert s hostem Monikou Maškovou. Rezervace vstupenek 
na tel. 605 035 634, vstupné 390/350 Kč. Divadlo Bolka Polívky U22.

23.10. Říčany 20.00 Jiřina Bohdalová – Talk show jedné z nejoblíbenějších českých hereček. MěKS.

25.10. Říčany 20.00 Vladimír Mišík & ETC … + Ivan Hlas Band – Úspěšné setkání rockových 
básníků – dvojkoncert. Městské kulturní středisko.

26.10. Tchořovice 7.00–
14.30

Největší auto-moto burza – Největší burza na zpevněné ploše v jižních Čechách 
30 000 m2 v Tchořovicích u Blatné. Zváni jsou též filatelisté, numismatici a jiní 
sběratelé. Info na tel. 603132238 nebo www.burzatchorovice.cz.

26.10. Kunice Halloween pro děti, Ples upírů – Zámek Berchtold
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Prvním komorním koncertem v nově 
rekonstruovaném kulturním centru 
Labuť bude vystoupení klavírního 
kvarteta Ensemble Taras. Soubor byl 
založen houslistou Radimem Krestou 
v  r. 2007 v  původně triovém složení 
a od té doby sbírá úspěchy na meziná-
rodních soutěžích (J. Brahms Wett-
bewerb 2007 – 1. cena, Premio Ro-
vere d‘Oro 2008 – 1. cena, Val Tidone 
Music Competitions 2010 – 1. cena). 
Nyní hraje ve složení: housle – Radim 
Kresta, viola – Eva Krestová, violon-
cello – Václav Petr a  klavír – Václav 
Mácha. O výjimečných kvalitách sou-
boru svědčí obsazení mladými, ale 
v muzikantském světě již uznávanými 
a  respektovanými hráči, a  také zatím 
poslední úspěch – zisk 1. ceny na me-

zinárodní soutěži Salieri-Zinetti (Itá-
lie) v květnu tohoto roku v konkurenci 
49 komorních souborů z celého světa. 
Nyní probíhá další velká soutěž v ital-
ském Terstu, které se soubor účastní, 
a zatím stále postupuje do dalších kol. 
Výsledek se bohužel do  uzávěrky to-
hoto čísla Kurýru nedozvíme – tipova-
li bychom opět první cenu.

Říčanský program tohoto souboru 
je následující:
GUSTAV MAHLER: Klavírní kvartet 
a moll
BOHUSLAV MARTINů: Klavírní 
kvartet č. 1 
JOHANNES BRAHMS: Klavírní 
kvartet č. 1 g moll op. 25 
Milovníky a  znalce hudby bude jistě 

zajímat, že se při rekonstrukci kul-
turního centra, kromě úprav vedou-
cích ke  zvýšení komfortu účinkují-
cích a  návštěvníků, přihlíželo také 
ke zlepšení akustiky sálu. Na základě 
odborné analýzy a  výpočtů bylo vy-
pracováno řešení a u stropu umístěny 
akustické panely. Věříme, že i  toto 
významně přispěje k dokonalému zá-
žitku z poslechu krásné hudby. 

Těšíme se na vaši návštěvu!

Říčany budou hostit ojedinělý kul-
turní projekt s  názvem „Karel Hála 
– král českého swingu“.
 Zpěvák Karel Hála si za svou pěveckou 
kariéru získal mnoho příznivců z řad po-
sluchačů i samotných kolegů z hudební 
branže a stal se nekorunovaným králem 
českého swingu. Byl velkou pěveckou 
ikonou české populární hudby 50.–80. 
let a díky spolupráci s Orchestrem Kar-
la Vlacha či Karla Krautgartnera jeho 
uměleckou dráhu významně pozna-
menala swingová muzika. Jeho osobité 
frázování a  barva hlasu zapříčinily to, 
že se stal pro mnohé zpěváky velkou pě-
veckou ikonou. Jinak tomu nebylo ani 
v případě zpěváků Petra Soviče a Tomá-
še Savky, kteří se rozhodli sestavit ojedi-
nělý koncert plný písní Karla Hály, neboť 
po jeho smrti v roce 2008 si česká média 
na tuto legendu ani nevzpomněla. 
Koncert se bude konat 9. října 2013, což 
je datum blízké datu narození zpěváka, 
který se narodil 2. října roku 1933. Tento 
rok by tedy slavil své 80. narozeniny. Vy-
studoval na Státní konzervatoři v Praze 
zpěv. Léta studií spojil s  vystupováním 
v Armádní opeře a v Hudebním divadle 
v Karlíně, kde zpíval repertoár operního 
a  muzikálového typu. Konzervatoř ab-
solvoval v roce 1956, tedy v době, která 
stále ještě swingu příliš nepřála, přesto 
orchestr Karla Vlacha, v  němž působil 

do roku 1957, byl nejlepší školou tohoto 
hudebního stylu u  nás. Hála současně 
zpíval po boku Vlasty Průchové s west-
coastově laděným septetem, později 
nonetem Karla Krautgartnera v pražské 
kavárně Vltava. Krautgartnerem inicio-
vaný nový druh poslechových koncertů 
byl pro něj skvělou jazzovou průpra-
vou. Zmiňované okolnosti dovolovaly 
Hálovi plně rozvinout svůj spontánní 
cit pro specifické frázování a schopnost 
improvizace, které později zužitkoval 
při spolupráci s mnoha dalšími vynika-
jícími orchestry, například orchestrem 
Ladislava Bezubky, Gustava Broma, 
Miroslava Kefurta, Karla Duby, Slávy 
Kunsta, Václava Hybše nebo Orchest-
rem Československé televize. Postupem 
doby přicházel nový typ písniček, vkus 
posluchačů se posouval směrem k popu 
a  do  módy přicházela divadla malých 
forem. Karel Hála tehdy působil v  Di-
vadle Apollo, později přešel na  scénu 
divadla Rokoko. Přitom spolupracoval 
i  s  Tanečním a  Jazzovým orchestrem 
Československého rozhlasu. Rozhla-
sové těleso, stejně jako jiné orchestry té 
doby, pracovalo se shodným obsazením 
ve  dvou stylových rovinách – jazzové 
a popové. Spolu s ním nazpíval množství 
přejatých, skvěle česky otextovaných 
zahraničních evergreenů, ale též řadu 
nesmrtelných hitů z oblasti pop music. 

O  mnohostrannosti Hálova talentu 
svědčí i  několik rolí v  televizních pořa-
dech a ve filmech našich předních reži-
sérů. Mezi nejznámější patří Kdyby tisíc 
klarinetů, Noc na Karlštejně nebo Píseň 
pro Rudolfa III. Koncem 60. let se Hála 
opět vrátil k užší spolupráci s orchestrem 
Karla Vlacha, vystupoval s Vokální sku-
pinou Lubomíra Pánka a délkou kariéry 
se zařadil mezi nejdéle zářící pěvecké 
hvězdy. Za tu dobu jeho baryton nezvyk-
le velkého rozsahu sbíral hudební oceně-
ní i posluchačské hlasy v různých anke-
tách. Přestože svou všestranností obsáhl 
různé hudební žánry od opery přes mu-
zikál, lidovku, country až po  jazz, svou 
charakteristickou image a  způsobem 
zpěvu zůstal v posluchačském povědomí 
především jako ztělesnění swingového 
stylu se vším, co k němu patří.
Pokud máte swingovou hudbu rádi, 
neváhejte proto přijít 9. října do Měst-
ského kulturního střediska v  Říča-
nech, kde se na vás bude těšit Golden 
Big Band Prague a  zpěváci Tomáš 
Savka a Petr Sovič.

Kruh přátel hudby – zahájení sezony / 16. října, 19.30 hodin

„Karel Hála – král českého swingu“

co se děje v kultuře

79



10 ŘÍJEN
PROGRAM 2013

 DĚ TI 

ZLATÝ OŘÍŠEK
Ne. 6/10 Soutěže pro šikovné děti ze středočeského kraje – 
více na www.zlatyorisek.cz

 KONCERT Y 

KRÁL ČESKÉHO SWINGU
St. 9/10 Koncert na počest swingové legendy Karla Hály. Hraje 
orchestr Golden big band Prague se sólisty Tomášem Savkou, Petrem 
Sovičem a hostem z řad osobností spoluúčinkujících s Karlem Hálou.

 KONCERT Y 

ABBA WORLD REVIVAL
Pá. 11/10 Velká hudební show u příležitosti 10 let existence skupiny 
Abba World revival. Zazní všechny největší a nejznámější hity v podání 10 
profesionálních muzikantů. Mediálním partnerem akce je vydavatelství 
Česká Muzika a Šlágr TV, kteří společně chystají vydání CD a DVD 
z tohoto koncertu pod názvem Abba World revival – live in koncert.

 KONCERT Y 

SAX AND RHYTHM
Út. 15/10 Koncert – 60. výročí ZUŠ Říčany.

 VÁ ŽN Á HUDBA 

ENSEMBLE TARAS
St. 16/10 Koncert z cyklu Kruh přátel hudby. Na programu klavírní 
kvartety G. Mahlera, B. Martinů a J. Bramse. Účinkují – housle: R. Kresta 
/ viola: E. Krestová / violoncello: V. Petr / klavír: V. Mácha.

 SPOLEČNOS T & TA NEC 

FUEGO CUP 2013
So. 19/10 Soutěž ve standardních a latinskoamerických tancích.

 KONCERT Y 

JAZZ COLLEGIUM BOBA ZAJÍČKA 
A HOST: DARJA KUNCOVÁ
Út. 22/10 Koncert z cyklu Jazzové večery v Říčanech. 

 DĚ TI 

PLANETA ZEMĚ 3000
St. 23/10 Madagaskar – příběh pradávné Lemurie. Pořad pro ZŠ.

 DIVA DLO 

JIŘINA BOHDALOVÁ
St. 23/10 Jiřina Bohdalová a Václav D. Kosík v pořadu „Hvězdy jak je 
neznáte“ – talk show jedné z nejoblíbenějších českých hereček.

 KONCERT Y 

VLADIMÍR MIŠÍK & ETC… 
+ IVAN HLAS BAND
Pá. 25/10 Úspěšné setkání rockových básníků – dvojkoncert.
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NEBUĎ LABUŤ A ZAJDI NA KULTURU!

Karel Plíhal – 
Vzduchoprázdniny

Dan Bárta & 
Illustratosphere

RadůzaKruh přátel hudby – 
Ensemble Taras

Jiřina Bohdalová

Pá 8 / 11 / 2013 – 20.00

St 27 / 11 / 2013 – 20.00

St 20 / 11 / 2013 – 20.00

Pá 25 / 10 / 2013 – 20.00

St 16 / 10 / 2013 – 19.30

St 23 / 10 / 2013 – 20.00

KONCERT K POSLEDNÍMU ALBU

KONCERT V RÁMCI
MARATONIKA TOUR 2013

KONCERT ZNÁMÉ PÍSNIČKÁŘKY 
A SKLADATELKY S KAPELOU

ÚSPĚŠNÉ SETKÁNÍ ROCKOVÝCH BÁSNÍKŮ – 
DVOJKONCERT!

NA PROGRAMU KLAVÍRNÍ KVARTETY G. 
MAHLERA, B. MARTINŮ A J. BRAMSE

TALK SHOW JEDNÉ Z NEJOBLÍBENĚJŠÍCH 
ČESKÝCH HEREČEK

KRUH PŘÁTEL HUDBY
Zahájení sezóny — 16. října, 19.30

Prvním komorním koncertem v  nově rekonstruovaném kulturním centru Labuť 
bude vystoupení klavírního kvarteta Ensemble Taras. Soubor byl založen houslis-
tou Radimem Krestou v r. 2007 v původně v triovém složení a od té doby sbírá 
úspěchy na mezinárodních soutěžích (J. Brahms Wettbewerb 2007 – 1. cena, 
Premio Rovere d'Oro 2008 – 1. cena, Val Tidone Music Competitions 2010  – 
1.  cena. Nyní hraje ve složení: housle – Radim Kresta, viola – Eva Krestová, 
violoncello – Václav Petr a klavír – Václav Mácha. O výjimečných kvalitách souboru 
svědčí obsazení mladými, ale v muzikantském světě již uznávanými a respekto-
vanými hráči, a také zatím poslední úspěch – zisk 1. ceny na mezinárodní soutěži 
Salieri-Zinetti (Itálie) v  květnu tohoto roku v  konkurenci 49 komorních souborů 
z celého světa. Nyní probíhá další velká soutěž v italském Terstu, které se soubor 
účastní, a zatím stále postupuje do dalších kol. Výsledek se bohužel do uzávěrky 
tohoto čísla Kurýru nedozvíme – tipovali bychom opět první cenu…

 Říčanský program tohoto souboru je následující:
 Gustav Mahler: Klavírní kvartet a moll
 Bohuslav Martinů: Klavírní kvartet č. 1 
 Johannes Brahms: Klavírní kvartet č. 1 g moll op. 25 

Milovníky a  znalce hudby bude jistě zajímat, že se při rekonstrukci kulturního 
centra kromě úprav, vedoucích ke zvýšení komfortu účinkujících a  návštěvníků, 
přihlíželo také ke zlepšení akustiky sálu. Na základě odborné analýzy a  výpočtů 
bylo vypracováno řešení a u stropu umístěny akustické panely. Věříme, že i toto 
významně přispěje k dokonalému zážitku z poslechu krásné hudby.

KAREL HÁLA
Král českého swingu

Zpěvák Karel Hála si za svou kariéru získal mnoho příznivců a  titul krále českého 
swingu mu právem patří. Proslul zejména svým osobitým frázováním a krásné bar-
vě dokonale zvládnutým hlasem. Zemřel v roce 2008 a média na něj zapomněla. 
Tento dluh se nyní snaží napravit zpěváci Petr Sovič a Tomáš Savka, kteří se rozhodli 
sestavit koncert plný písní této legendy. Koncert se bude konat 9. října 2013, což je 
datum blízké 80. výročí zpěvákova narození (2. října roku 1933). 
 Po studiích na konzervatoři získal jazzové ostruhy v orchestru Karla Vlacha. 
Současně zpíval po boku Vlasty Průchové se skupinou Karla Krautgartnera. Poz-
ději spolupracoval s  mnoha dalšími vynikajícími orchestry, například orchestrem 
Ladislava Bezubky, Gustava Broma, Miroslava Kefurta, Karla Duby, Slávy Kunsta, 
Václava Hybše, Orchestrem Československé televize a  s  Tanečním a  Jazzovým 
orchestrem Československého rozhlasu. Působil také v divadlech Apollo a Rokoko. 
O mnohostrannosti Hálova talentu svědčí i několik rolí v televizních pořadech a ve 
fi lmech. Mezi nejznámější patří Kdyby tisíc klarinetů, Noc na Karlštejně, Píseň pro 
Rudolfa III., Vysílá studio A. Koncem 60. let se Hála opět vrátil k užší spolupráci 
s  orchestrem Karla Vlacha. Přestože svou všestranností obsáhl různé 
hudební žánry, svou charakteristickou image a způsobem zpěvu zůstal 
v posluchačském povědomí především ztělesněním swingového stylu 
se vším, co k němu patří.
 Pokud máte swingovou hudbu rádi, neváhejte přijít 9. října do 
Městského kulturního střediska v  Říčanech u  Prahy, kde se na Vás 
bude těšit velký orchestr Golden Big Band Prague, zpěváci Tomáš 
Savka a Petr Sovič a host pořadu Karel Štědrý.

 Těšíme se na Vaši návštěvu !

Vladimír Mišík & ETC… 
+ Ivan Hlas Band
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/ viola: E. Krestová / violoncello: V. Petr / klavír: V. Mácha.

 SPOLEČNOS T & TA NEC 

FUEGO CUP 2013
So. 19/10 Soutěž ve standardních a latinskoamerických tancích.

 KONCERT Y 

JAZZ COLLEGIUM BOBA ZAJÍČKA 
A HOST: DARJA KUNCOVÁ
Út. 22/10 Koncert z cyklu Jazzové večery v Říčanech. 

 DĚ TI 

PLANETA ZEMĚ 3000
St. 23/10 Madagaskar – příběh pradávné Lemurie. Pořad pro ZŠ.

 DIVA DLO 

JIŘINA BOHDALOVÁ
St. 23/10 Jiřina Bohdalová a Václav D. Kosík v pořadu „Hvězdy jak je 
neznáte“ – talk show jedné z nejoblíbenějších českých hereček.

 KONCERT Y 

VLADIMÍR MIŠÍK & ETC… 
+ IVAN HLAS BAND
Pá. 25/10 Úspěšné setkání rockových básníků – dvojkoncert.
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NEBUĎ LABUŤ A ZAJDI NA KULTURU!

Karel Plíhal – 
Vzduchoprázdniny

Dan Bárta & 
Illustratosphere

RadůzaKruh přátel hudby – 
Ensemble Taras

Jiřina Bohdalová

Pá 8 / 11 / 2013 – 20.00

St 27 / 11 / 2013 – 20.00

St 20 / 11 / 2013 – 20.00

Pá 25 / 10 / 2013 – 20.00

St 16 / 10 / 2013 – 19.30

St 23 / 10 / 2013 – 20.00

KONCERT K POSLEDNÍMU ALBU

KONCERT V RÁMCI
MARATONIKA TOUR 2013

KONCERT ZNÁMÉ PÍSNIČKÁŘKY 
A SKLADATELKY S KAPELOU

ÚSPĚŠNÉ SETKÁNÍ ROCKOVÝCH BÁSNÍKŮ – 
DVOJKONCERT!

NA PROGRAMU KLAVÍRNÍ KVARTETY G. 
MAHLERA, B. MARTINŮ A J. BRAMSE

TALK SHOW JEDNÉ Z NEJOBLÍBENĚJŠÍCH 
ČESKÝCH HEREČEK

KRUH PŘÁTEL HUDBY
Zahájení sezóny — 16. října, 19.30

Prvním komorním koncertem v  nově rekonstruovaném kulturním centru Labuť 
bude vystoupení klavírního kvarteta Ensemble Taras. Soubor byl založen houslis-
tou Radimem Krestou v r. 2007 v původně v triovém složení a od té doby sbírá 
úspěchy na mezinárodních soutěžích (J. Brahms Wettbewerb 2007 – 1. cena, 
Premio Rovere d'Oro 2008 – 1. cena, Val Tidone Music Competitions 2010  – 
1.  cena. Nyní hraje ve složení: housle – Radim Kresta, viola – Eva Krestová, 
violoncello – Václav Petr a klavír – Václav Mácha. O výjimečných kvalitách souboru 
svědčí obsazení mladými, ale v muzikantském světě již uznávanými a respekto-
vanými hráči, a také zatím poslední úspěch – zisk 1. ceny na mezinárodní soutěži 
Salieri-Zinetti (Itálie) v  květnu tohoto roku v  konkurenci 49 komorních souborů 
z celého světa. Nyní probíhá další velká soutěž v italském Terstu, které se soubor 
účastní, a zatím stále postupuje do dalších kol. Výsledek se bohužel do uzávěrky 
tohoto čísla Kurýru nedozvíme – tipovali bychom opět první cenu…

 Říčanský program tohoto souboru je následující:
 Gustav Mahler: Klavírní kvartet a moll
 Bohuslav Martinů: Klavírní kvartet č. 1 
 Johannes Brahms: Klavírní kvartet č. 1 g moll op. 25 

Milovníky a  znalce hudby bude jistě zajímat, že se při rekonstrukci kulturního 
centra kromě úprav, vedoucích ke zvýšení komfortu účinkujících a  návštěvníků, 
přihlíželo také ke zlepšení akustiky sálu. Na základě odborné analýzy a  výpočtů 
bylo vypracováno řešení a u stropu umístěny akustické panely. Věříme, že i toto 
významně přispěje k dokonalému zážitku z poslechu krásné hudby.

KAREL HÁLA
Král českého swingu

Zpěvák Karel Hála si za svou kariéru získal mnoho příznivců a  titul krále českého 
swingu mu právem patří. Proslul zejména svým osobitým frázováním a krásné bar-
vě dokonale zvládnutým hlasem. Zemřel v roce 2008 a média na něj zapomněla. 
Tento dluh se nyní snaží napravit zpěváci Petr Sovič a Tomáš Savka, kteří se rozhodli 
sestavit koncert plný písní této legendy. Koncert se bude konat 9. října 2013, což je 
datum blízké 80. výročí zpěvákova narození (2. října roku 1933). 
 Po studiích na konzervatoři získal jazzové ostruhy v orchestru Karla Vlacha. 
Současně zpíval po boku Vlasty Průchové se skupinou Karla Krautgartnera. Poz-
ději spolupracoval s  mnoha dalšími vynikajícími orchestry, například orchestrem 
Ladislava Bezubky, Gustava Broma, Miroslava Kefurta, Karla Duby, Slávy Kunsta, 
Václava Hybše, Orchestrem Československé televize a  s  Tanečním a  Jazzovým 
orchestrem Československého rozhlasu. Působil také v divadlech Apollo a Rokoko. 
O mnohostrannosti Hálova talentu svědčí i několik rolí v televizních pořadech a ve 
fi lmech. Mezi nejznámější patří Kdyby tisíc klarinetů, Noc na Karlštejně, Píseň pro 
Rudolfa III., Vysílá studio A. Koncem 60. let se Hála opět vrátil k užší spolupráci 
s  orchestrem Karla Vlacha. Přestože svou všestranností obsáhl různé 
hudební žánry, svou charakteristickou image a způsobem zpěvu zůstal 
v posluchačském povědomí především ztělesněním swingového stylu 
se vším, co k němu patří.
 Pokud máte swingovou hudbu rádi, neváhejte přijít 9. října do 
Městského kulturního střediska v  Říčanech u  Prahy, kde se na Vás 
bude těšit velký orchestr Golden Big Band Prague, zpěváci Tomáš 
Savka a Petr Sovič a host pořadu Karel Štědrý.

 Těšíme se na Vaši návštěvu !

Vladimír Mišík & ETC… 
+ Ivan Hlas Band



co se děje v kultuře

Festival Pohoda Džez oživil konec léta v Říčanech
Poslední srpnový týden patřil tradičně jazzovému a swingovému festivalu Pohoda Džez 2013, který se 
konal v Říčanech již potřetí. V minulém čísle jsme přinesli pohled na atmosféru prvních koncertů. Jaké 
kapely se na festivalu představily v další dny?

Adéla Michalová

V restauraci u Kozlů se v pondělí představila kapela Jazzmazec.

V restauraci u Labutě zazpívala Marta Kloučková se skupinou Jazz Project.

Návštěvníkům restaurace Na rychtě hudebně zpříjemnilo večer známé 
říčanské seskupení Sax & rhytm.

Jazzové sdružení MddH zahrálo publiku v restauraci u anežky. 

do Čajovny zavítal legendární umělec a hlavní postava divadla Semafor Jiří Suchý.

Hot Jazz Praha, Jitka Vrbová a Standa chmelík zakončili festivalový program 
v restauraci Jureček.
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Všichni jste srdečně zváni  
na Vernisáž olejomaleb RICHARDA 
PACHmANA do milk&Coffee v Říčanech. 
Slavnostní zahájení proběhne v  úterý 29. října 2013 
v 17.00 hodin. Na shledání u šálku dobré kávy se těší ko-
lektiv M&C a Iva Mračková. 

Vystavená díla jsou průře-
zem autorovy dosavadní 
tvorby a  představují jed-
notlivé malířské cykly jako 
Profesor Frankenstein, Petr 
a  Lucie, Don Giovanni, 
Baryk, Smutný rybář nebo 
Navarana. Na  výstavu byly 

vybrány obrazy, které jednotlivé cykly výrazně charakte-
rizují, jsou většinou figurálně pojaté a obsahují příběh, 
který je pro autora v malbě tak typický. Výstava potrvá 
do 10. 10. 2013. 
 
V polovině října začíná výstava výtvarníka Marka Slaví-
ka, jehož malířské mistrovství je nezpochybnitelné. Aniž 
by se odklonil od  staré akademické tradice, zachycuje 
ve  svých dílech – ať již je to figura, krajina či abstrakce 
– pocity současné generace reagující na dění kolem nás. 
Malíř studoval na  Akademii výtvarných umění v  Praze 
v ateliéru Z. Berana. Výstava začíná 17. 10. 2013. 

Galerie Kotelna po prázdninách opět zahájila svůj provoz 
a návštěvníci se mohou těšit na zajímavé akce a výstavy. 

V současné době v Kotelně probíhá 
výstava martina Kuriše VeLKÉ ObRAZy

Pevecky sbor
Elisky Erlichove
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Historie v obrázcích

M
ezi prvorepublikovým

i návštěvníky Říčan vidím
e i takové vzácné hosty jako Tom

áše Garrigue M
asaryka. Fotografie ho zachycuje před budovou tzv. M

ýta v dnešní ulici 17. listopadu při projížďce patrně 
nedlouho po vzniku republiky, při jednom

 ze svých pobytů na uvažovaném
 letním

 sídle v Kolodějích (od roku 1921 se jeho trvalým
 letním

 sídlem
 stal zám

ek v Lánech). 
Foto: z archivu M

uzea Říčany

chtěli bychom požádat případné vlastníky historických fotografií, které dokumentují zašlé i relativně živé časy v Říčanech 
a okolních vsích (od konce 19. století do doby po listopadu 1989), o poskytnutí těchto fotografií muzeu k okopírování (veškeré 

fotografie budou po naskenování v pořádku majiteli vráceny). Přispějete tím k obrazové dokumentaci podoby města a jeho okolí.


