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Hlavní téma:

Projekční práce na novou 
školu jsou v plném proudu 
Dne 5. března proběhne setkání s veřejností 



Karel Fáber, 
kazatel Církve bratrské

Vážení čtenáři,

dovolte mi, trochu s předstihem, napsat několik řádků k nejvýznamnějšímu křesťanskému svátku. Ve-
likonoce navazují na židovský svátek Pesach, který Židé slaví několik tisíciletí na připomenutí vysvobo-
zení z egyptského zajetí. Tehdy Bůh trestal Egypt pro jeho vzpurnost a zachráněny byly rodiny, které si 
označily svůj dům krví beránka. Tyto domy byly z trestu vynechány (hebrejské slovo pesach znamená 
přeskočit, vynechat) a Židé mohli s Boží pomocí uniknout ze zajetí.

Ježíš Kristus byl ukřižován právě v době tohoto svátku Pesach. Pro křesťany je tedy Kristus tím veliko-
nočním beránkem, jehož nevinná krev nás zachraňuje od smrti. On zemřel na našem místě a byl na něm 
vykonán trest, který jsme si zasloužili my.

Mnozí Ježíšovi současníci byli Kristovou smrtí zklamáni a ztratili naději. Krista pokládali za Mesiáše, 
který má zachránit Izrael od všech nepřátel, římské okupace a nadvlády. 

Ani Ježíšovi nejbližší přátelé nejprve nepochopili, že nás Kristus přišel zachránit před smrtí, nebo-li dů-
sledkem hříchu a ne před lidskými nepřáteli. Zklamání učedníků z Ježíšovy smrti se změnilo až v neděli, 
kdy byl Kristus vzkříšen z mrtvých. A to je důvod, proč slavíme Velikonoce a vlastně i každou neděli.

Svou smrtí a vzkříšením otevřel Kristus cestu do Boží blízkosti pro každého, kdo tomu věří.

Život vítězí nad smrtí, jaro nad zimou a nové ráno nad tmou noci. To jsou všechno obrazy, kterými mů-
žeme vystihnout podstatu Velikonoc.

Velikonoční události můžeme vnímat jako zajímavost z dávné historie, ale také mohou být nadějí pro 
náš současný život. Vždyť i my máme různá očekávání a dostáváme se do situací, které přinášejí hlu-
boké zklamání. Ať už se jedná o nemoc, problémy v zaměstnání, rodinné nebo sousedské vztahy, nebo 
třeba volby. Tyto a mnohé další věci, mohou náš život obrátit naruby a sebrat poslední zbytky naděje.

Ať už v Boha věříme nebo ne, můžeme zaslechnout o letošních Velikonocích jasné poselství: Má to smy-
sl. Má smysl žít, i když nám nemoc zabrání dělat věci tak, jako dřív. Má smysl začínat znovu. Má smysl 
odpouštět a usilovat o dobré vztahy, i když to vypadá, že druhá strana o to nestojí. Má smysl usilovat 
o pravdu a obyčejnou lidskou slušnost.

Výsledek se nedostaví rychle, ale věřím, že nakonec uvidíme ovoce naší snahy. Když mluvíme o Veli-
konocích, tak musím zmínit, že Kristovo vzkříšení znamená, že je živý i dnes a můžeme Ho požádat 
o pomoc. Tedy pokud k tomu sebereme odvahu.

Slovo úvodem
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Informace z radnice

Krátce ze Zastupitelstva  
dne 14. 2. 2018
u Zastupitelstvo zahájila prezentace společnosti AGEL, 
která se stala novým majitelem akcií Nemocnice Říčany a.s.
u Zastupitelstvo schválilo úpravu rozpočtu města na 
rok 2018, kterou se navyšují rozpočtové příjmy a výdaje 
o 16 854 534,34 Kč.
u Zastupitelstvo prohlásilo, že návrh změny č. 4 regulač-
ního plánu lokality Voděradská není v rozporu s výsledky 
jeho projednání a s požadavky uvedenými v § 68 odst. 4 
zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění a schválilo opat-
ření obecné povahy, kterým se vydává změna č. 4 regulač-
ního plánu lokality Voděradská.
u Zastupitelstvo vzalo na vědomí územní studii U Ládek 
II. a souhlasilo s uzavřením plánovací smlouvy - zejména 
závazek investora na vybudování veřejné infrastruktury 
v lokalitě U Ládek II. v ploše B a částečné předání této in-
frastruktury do majetku města. Zároveň uložilo Odboru 
územního plánování a regionálního rozvoje pořídit změ-
nu územní studie U Ládek II. ve smyslu požadavku (pod-
nětu) Spolku Pastelkov. Jde o změnu dopravního řešení 
v lokalitě tak, aby propojení mezi Radošovicemi a Straší-
nem neumožňovalo automobilovou dopravu v úseku Nad 
Rokytkou – U Ládek – Babická a nebude navrhováno vy-
budování nové komunikace pro automobilovou dopravu 
v úseku Nad Rokytkou – V Žaludech – Rekreační. Obě 
uvedené komunikace zůstanou zachovány pouze pro pěší 
a cyklisty.
u Zastupitelstvo schválilo rozdělení finančních prostřed-
ků na žádosti podané v programu Akce 2018 v celkové výši 
1 378 200 Kč, přičemž v rozpočtu programu Akce 2018 
zůstane nevyčerpaných 121 800 Kč.
u Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci starosty V. 
Kořena o výsledku prošetření podnětu občanů k objektu 
Kosatcova ulice 621/7, Říčany, ze dne 17. 12. 2017.
u Zastupitelstvo schválilo revizi investičního záměru Ob-
jekt základní školy na Komenského náměstí, týkající se 
vyprojektování školní kuchyně.

Zastupitelé projednali celkem 26 bodů.
Kompletní zápis ze ZMŘ je k dispozici na www.ricany.cz

Krátce z rady dne 18. 1. 2018
– rada přijala celkem 8 usnesení

u Rada schválila poskytnutí finančního daru ve výši  
20 000 Kč na organizaci turnaje v sálové kopané - Rychta 
Cup 2018 z rezervy starosty. 
 Hlasy pro: 4, zdrželi se: 2, nepřítomno: 1

Krátce z rady dne 25. 1. 2018
– rada přijala celkem 44 usnesení
u Rada souhlasila se zahájením zadávacího řízení na 
veřejnou zakázku č. 3/2018 Realizace parku Kozinova. 
Schválila zadávací dokumentaci a jmenovala komisi pro 
otevírání, hodnocení a posouzení nabídek.
 Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1

u Rada souhlasila se zahájením zadávacího řízení na 
veřejnou zakázku č. 2/2018 Rekonstrukce mostu přes 
železniční dráhu (ul. 5. května). Schválila zadávací do-
kumentaci a jmenovala komisi pro otevírání, hodnocení 
a posouzení nabídek.

Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1
u Rada doporučila Zastupitelstvu vydat změnu č. 4 regu-
lačního plánu lokality Voděradská.

Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1
u Rada schválila poskytnutí individuální dotace ve 
výši 35 000 Kč z rezervy rady, na péči o zeleň v roce 
2018 Okrašlovacímu spolku v Říčanech. 

Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1
u Rada schválila podání žádosti o dotaci na projekt „Po-
řízení nového dopravního automobilu pro jednotku SDH 
Říčany“ ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných 
hasičů a složek IZS ve výši 300 000 Kč a zavazuje se spo-
lufinancovat uvedenou akci minimálně ve výši 5 % z celko-
vých uznatelných nákladů.

Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1
u Rada souhlasila s podpisem dodatku č. 1 smlouvy s fir-
mou Asekol s.r.o., který se týká bezplatného rozmístění 
nádob na elektroodpad ve vytipovaných lokalitách na úze-
mí města. 

Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1

Krátce z rady 1. 2. 2018 
– rada  přijala celkem 19 usnesení

u Rada schválila uvolnění částky 86 000 Kč ze své re-
zervy na navýšení odměn všem členům volebních ko-
misí při prezidentských volbách 2018 o částku 1 000 
Kč na osobu.

Hlasy pro: 7  
u Rada souhlasila s přerušením provozu v době letních 
prázdnin v Mateřské škole Čtyřlístek od 2. do 27. 7., od 13. 
do 28. 8. 2017 a v přípravném týdnu od 29. do 31. 8. 2018.
V Mateřské škole U Slunečních hodin od 16. 7. do 28. 8. 
a v přípravném týdnu od 29. do 31. 8. 2018.

Pozvánka 
pro říčanskou veřejnost na

řádné zasedání
Zastupitelstva města Říčany

14. března 2018 od 18 h.
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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Pravidelná setkání s vedením města 
se v uvedených časech konají v budově 
MěÚ č. 53, přímo v pracovně starosty, 
místostarosty a místostarostky.

Z  
OČí  
DO  
OČí

u  se starostou Vladimírem Kořenem  
každou třetí středu v měsíci, 17–18 h. 
Tento měsíc bude 21. 3.

u  s místostarostkou Hanou Špačkovou 
každou čtvrtou středu v měsíci, 17–18 h. 
Tento měsíc bude 28. 3. 

u  s místostarostou Zdeňkem Hrabou  
kdykoli po předchozí dohodě

Krátce z rady 15. 2. 2018
– rada  přijala celkem 15 usnesení
u Rada souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo se spo-
lečností DŘEVOSLAV, s.r.o., na zřízení odpočinkových 
míst s mobiliářem v rámci ovocného sadu Srnčí v k.ú. za 
cenu 991 571 Kč vč. DPH.  

Hlasy pro: 4,  proti: 1,  zdrželi se: 1, nepřítomno: 1

u Rada schválila uzavření dílčí smlouvy ke smlouvě 
rámcové se společností České Radiokomunikace a.s., 
na provoz systému „Inteligentní parkování Masarykovo 
nám. v Říčanech“ upravující datum zřízení služby od 1. 
3. 2018.

Hlasy pro: 5, zdrželi se: 1, nepřítomno: 1

V Mateřské škole Zahrádka od 2. 7. do 10. 8. 2018 a v pří-
pravném týdnu od 29. 8. do 31. 8. 2018.
V Mateřské škole Srdíčko od 2. do 13. 7., od 30. 7. 
do 28. 8. 2018 a v přípravném týdnu od 29. do 31. 8. 
2018.

Hlasy pro: 7  
u Rada schválila harmonogram výběrového řízení pro 
uzavírání smluv na dlouhodobé pronájmy sportovišť do 
30. 6. 2020.

Hlasy pro: 7  

Krátce z rady 8. 2. 2018
– rada  přijala celkem 38 usnesení
u Rada doporučila Zastupitelstvu vzít na vědomí územ-
ní studii U Ládek II. 

Hlasy pro: 5, zdrželi se: 1, nepřítomno: 1

u Rada souhlasí s dodávkou a instalaci nových herních 
prvků na dětské hřiště Šrámkova – Říčany, společností 
ALESTRA s.r.o. za cenu 88 227 Kč vč. DPH.

Hlasy pro: 4,  nepřítomno: 3

u Rada doporučila Zastupitelstvu rozhodnout v sou-
ladu s § 55a zákona č. 183/2006 Sb. o zkráceném 
postupu při pořizování změny č. 3 územního plánu 
Říčan. 

Hlasy pro: 7  

Projekt Říčanské kameny zmizelých
Nadační fond obě-
tem holocaustu 

v závěru loňského roku podpořil 
náš projekt Říčanské kameny zmi-
zelých. Cílem projektu je uctění pa-
mátky obětí holocaustu a moderní 
formou přiblížit mladé generaci 
tuto část dějin a ukázat jí přesah 
do našeho současného života, kde 
otázky popírání holocaustu jsou 
bohužel opět živé. Do projektu  jsou 
zapojeny 1. ZŠ Masarykovo náměs-
tí, 2. ZŠ Bezručova, 3. ZŠ U Říčan-
ského lesa a Gymnázium Říčany. 
Projekt odborně zaštiťuje Muzeum 
Říčany, jehož pracovníci poskytnou 
své zkušenosti s badatelskou prací 
a historické materiály. Každá škola 
má svůj vlastní pracovní plán, který 
odpovídá její profilaci.
1. ZŠ sestaví badatelský tým ze žáků 
9. tříd a naváže na loňské aktivity 
v pátrání po osudech svých židov-
ských spolužáků a jejich rodin, zma-
pování cest jejich transportů a míst 
jejich smrti. 

2. ZŠ připraví v hudebních třídách 
2. stupně v rámci výuky českého 
jazyka čtenářské dílny s židovskou 
tématikou a nacvičí pro tradiční vý-
roční koncert v KC Labuť skladby 
a písně židovských autorů. Na škole 
proběhne výtvarná soutěž na téma 
Holocaust dětskýma očima. Práce 
badatelského týmu se zaměří na osud 
rodin v oblasti Radošovic a Strašína.
3. ZŠ uspořádá čtenářskou kavár-
nu - knihy s židovskou tématikou 
budou žáci 5. a 8. tříd předčítat pro 
své spolužáky v rámci výuky a od-
poledne pro rodiče a kamarády. 
Badatelský tým zpracuje dotazníky 
ke zmapování informací o životě 
židovských obyvatel, jejich zvycích, 
historii i kultuře. 
Studenti Gymnázia zaznamena-
jí besedu s pamětníkem pro další 
využití v hodinách dějepisu a vý-
sledky svých dotazníkových šetření 
a badatelské práce představí v aule 
školy v rámci prezentace ročníko-
vých prací.  

Badatelské aktivity všech škol budou 
doplněny návštěvou vzdělávacích 
programů renomovaných židovských 
vzdělávacích institucí, besedami 
s přeživšími a návštěvou památníku 
Terezín. Každá škola připraví o vý-
sledcích své práce informační panel, 
který bude součástí putovní výstavy 
na školách, které se projektu zúčastní.  
Počátkem června se bude konat závě-
rečný workshop učitelů, na kterém pře-
dají svým kolegům z říčanských škol 
své poznatky a zkušenosti z realizace 
projektu. Účast na workshopu bude 
nabídnuta i učitelům z okolních obcí. 
Projekt bude ukončen na podzim 
uložením dalších 5 kamenů říčan-
ských zmizelých. Všichni, kdo na 
projektu pracují, věří, že projekt po-
může zachovat vzpomínky na židov-
ské obyvatele města a způsob jejich 
života pro budoucí generace obyva-
tel Říčan a podchytí tvůrčí potenciál 
naší mladé generace. 

Věra Likešová, 
MěÚ Říčany, manažer projektu. 
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Informace z radnice

Škola na Komenského náměstí nabírá konkrétní podobu, 
alespoň na papíře. Vítězná architektonická kancelář Ru-
sina Frei už naplno připravuje projektovou dokumenta-
ci. Nová škola by se měla stavět v průběhu roku 2019 na 
Komenského náměstí. Budova bude součástí 1. základní 
školy Masarykovo náměstí Říčany, jejíž žáci nyní využíva-
jí čtyři budovy. 18 nových kmenových tříd nejenom ulehčí 
provozu, ale také výrazně zvýší kapacitu a žáci dostanou 
mimo jiné i specializované učebny, jídelnu, tělocvičnu a 
venkovní sportoviště. Vítězný projekt i další návrhy bu-
dou představeny na výstavě a na veřejném projednání.
„Tento návrh byl opravdu nejlepší. Je citlivý k okolí, 
dotváří prostor náměstí a mně se moc líbí i dopravní 
řešení, které by mohlo přinést na Komenského náměstí 
nová propojení. Auta by se tak mohla rozdělit do něko-
lika proudů a před školou se pamatuje i na pěší zónu,“ 
komentuje starosta Vladimír Kořen (Klidné město) a 
dodává: „Součástí Komenského náměstí bude i park 

v centrální části pro veřejnost i žáky. Nyní máte možnost 
poznat projekt ve větším detailu.“
Při kompozici hmot byl kladen důraz na posílení městského 
charakteru náměstí, dodržení uliční čáry, co nejkompakt-
nější možný tvar budov s přiměřenou výškou. Uspořádání 
školní budovy do dvou rovnoběžných křídel, odpovídající 
provozním potřebám, využívá stavění po vrstevnici. Čás-
tečné zapuštění tělocvičny do terénu pak umožňuje vý-
znamně snížit výšku haly v citlivém místě před bytovým 
domem. Tím, že školní budova intenzivně využívá patia 
i střešní terasy, může jihozápadní část pozemku i nadále 
sloužit jako veřejná zeleň, což podporuje pěší prostupnost 
území a umožňuje zachovat vzrostlé ovocné stromy.

Urbanistické řešení

Areál školy je rozdělen na vlastní školní budovu, umís-
těnou podél parku, a na samostatnou tělocvičnu s pod-

Vítěz architektonické soutěže na 
projekt školy na Komenského náměstí 

v Říčanech už projektuje
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zemním parkingem a venkovním hřištěm. Mezi oběma 
budovami prochází nová ulice navazující na uliční síť 
a podporující průchodnost území. Zatímco samotná 
školní budova profituje z orientace na park, poloha tělo-
cvičny v polovině náměstí usnadňuje sdílení haly školou 
i městem. Obě nové stavby pak dále obohacují již existu-
jící funkční rozmanitost veřejných staveb, soustředěných 
kolem Komenského náměstí.

Školní budova
Urbanistické řešení se promítá i do vnitřního uspořádá-
ní a vzhledu školy. Ty naplňují vizi školy jako přívětivého 
a otevřeného místa s přesahem do veřejného prostoru.
Rozdělení budovy do dvou křídel umožňuje zachovat výš-
ku do tří podlaží, vhodnou pro základní školu. Prostory 
mezi křídly jsou využity pro školní dvůr, knihovnu a zele-
né patio.
V přízemí se budova otevírá do náměstí prosklenou vstup-
ní halou a na ní navazující jídelnou. Jídelna, sloužící záro-
veň jako aula, vizuálně propojuje park, boční ulici a školní 
dvůr. Ten je od ulice oddělen mírným výškovým rozdílem, 
čímž vzniká intimní a bezpečný venkovní prostor na škol-
ním pozemku. Dvůr je propojen pobytovými schody se 
střešní terasou jižního křídla, která slouží jako rozšíření 
dvora i jako školní permakulturní zahrada.
Srdcem školy je hlavní schodiště uprostřed dispozice, ote-
vřené do vnitřní haly každého podlaží. Tyto haly předsta-
vují komunikační i pobytové prostory, nahrazující tradiční 
chodby. U fasád se haly rozšiřují do respirií a jsou bohatě 
prosvětleny také částečně prosklenými stěnami učeben. 
Respiria mohou být využita i pro neformální výuku.
Podobnou funkci jako respiria v halách mají střešní terasy ve 
druhém a třetím podlaží, určené pro venkovní vyučování.
Šatny jsou navrženy jako kombinace decentrálních skří-
něk v halách a společné přezouvárny ve vstupním podlaží. 

Zde jsou kromě technických provozů umístěny ještě učeb-
ny praktických předmětů a byt školníka.
Tělocvična je koncipována jako víceúčelová budova, slou-
žící potřebám školy i města. V suterénu budovy je krytý 
parking a spisovna městského úřadu. Nižší úroveň haly, 
přístupná podzemní chodbou ze školy, slouží jako tělo-
cvična a šatny s přístupem na venkovní hřiště. Na horní 
úrovni je divácký ochoz, přístupný přímo z ulice. Na ga-
lerii navazuje na jižní straně venkovní tribuna u hřiště. 
Snadný a oddělený bezbariérový přístup do haly ze školy 
i z ulice umožňují hladký průběžný provoz tělocvičny.

Konstrukce a materiál

Pro stavbu školy byly zvoleny co nejvíce udržitelné a k život-
nímu prostředí šetrné materiály a konstrukce. Celá nadzem-
ní část školní budovy je řešena jako dřevostavba z masivních 
dřevěných prefabrikovaných panelů. Viditelné plochy nosné 
konstrukce jsou uvnitř doplněny dalšími dřevěnými prvky, na-
příklad v podhledech nebo obkladech. Fasáda haly je zvenku 
kvůli trvanlivosti obložena předkorodovanou ocelí. Odborník 
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hodnotil z hlediska koncepce energetické 
hospodárnosti návrh jako nadprůměrný.
„Škola je navržena jako velice přívětivá stav-
ba, a to jak  pro veřejnost, tak pro žáky a uči-
tele, kteří ve škole stráví značnou část dne.  
O přestávkách či po vyučování budou mít 
žáci k dispozici otevřená atria. Budou moci 
využívat zelené střechy. Rovněž prostory 
jídelny/auly budou moci být otevřeny do ex-
teriéru. Věřím, že všichni se budou v takové 
škole cítit velice příjemně“, doplňuje archi-
tektka města Alice Štěpánková.
Výstavba školy bude financována z progra-
mu 133 330 „Podpora vybraných projektů 
rozvoje výukových kapacit základního vzdě-
lávání zřizovaného obcemi a dobrovolnými 
svazky obci“ Ministerstva školství, mládeže 
a tělovýchovy. Na 10 projektů škol v prstenci 
Prahy a okrajových městských části Prahy 
jsou alokovány finanční prostředky ve výši 
1.661.100.000 Kč. MŠMT bude financovat 
maximálně 70 % z uznatelných výdajů. Pro-
tože základní škola bude v pasivním ener-
getickém standardu, budou Říčany žádat 
i o dotaci z Operačního programu životního 
prostředí. Tato dotace je poskytována s ma-
ximální hranicí 30 % celkových způsobilých 
výdajů max. do výše 50 mil. Kč. 

V článku byl použit text a foto z webu  
Rusina Frei architekti

VÝSTAVA 
 

SOUTĚŽNÍCH NÁVRHŮ ARCHITEKTONICKÉ SOUTĚŽE O NÁVRH 
ZÁKLADNÍ ŠKOLY, KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ, ŘÍČANY 

 
BUDE ZAHÁJENA VERNISÁŽÍ DNE 7. BŘEZNA 2018 V 17 HODIN NA MASARYKOVĚ NÁMĚSTÍ V ŘÍČANECH. 

VERNISÁŽE SE ZÚČASTNÍ VEDENÍ MĚSTA, POROTCI ARCHITEKTONICKÉ SOUTĚŽE I AUTOŘI SOUTĚŽNÍCH 
NÁVRHŮ. VÝSTAVA POTRVÁ DO 5. DUBNA 2018. 

 
SOUBĚŽNĚ BUDE PROBÍHAT VÝSTAVA ODEVZDANÝCH SOUTĚŽNÍCH NÁVRHŮ V BUDOVĚ MĚSTSKÉHO 

ÚŘADU NA KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ V ŘÍČANECH, V 1. PATŘE, KTERÁ BUDE PŘÍSTUPNÁ DENNĚ V ÚŘEDNÍ 
HODINY OD 8. BŘEZNA 2018 DO 30. DUBNA 2018  

  
 

         
 

ZA MĚSTO ŘÍČANY VÁS SRDEČNĚ ZVE ARCHITEKTKA MĚSTA ING. ARCH. ALICE ŠTĚPÁNKOVÁ 
 
 

ZA MĚSTO ŘÍČANY VÁS SRDEČNĚ ZVE ARCHITEKTKA MĚSTA ALICE ŠTĚPÁNKOVÁ

NÁVRHŮ ARCHITEKTONICKÉ SOUTĚŽE NOVÉ bUDOVY 
ZÁKLADNÍ ŠKOLY, KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ, ŘÍČANY

POZVÁNKA
Na veřejné projed-
nání studie „Nová 
budova základní 
školy na Komenské-
ho náměstí“ 
5. března od 18 hod. 
v KC Labuť. Přítomni 
budou zástupci 
města a tvůrci 
projektu Rusina  
Frei architekti.

tisková zpráva města, Kateřina Lauerová
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Značky omezující tranzit kamionů 
Říčanskem se musejí zakrýt. Krajský 
úřad Středočeského kraje zrušil opat-
ření obecné povahy o stanovení místní 
úpravy provozu. Proti rozhodnutí není 
odvolání. Úředníci tak opět pustili ka-
miony na silnice, kde od listopadu pla-
til zákaz tranzitu nad 12 tun. Říčanská 
radnice však svou snahu o zákaz tran-
zitu rozhodně nevzdává.

Odbor dopravy Středočeského kraje 
zrušil opatření, které eliminovalo průjezd 
kamionů na Říčansku. Pokles nákladní 
dopravy byl razantní a snížil se zhruba na 
polovinu. Dle odhadů se jednalo o úbytek 
zhruba tisíc nákladních vozů denně. 

„Po zavedení zákazu tranzitu mi sta-
rostové okolních obcí či pražských měst-
ských částí děkovali za pozitivní dopad, lidé u většiny 
silnic si oddechli,“ komentuje situaci starosta Říčan 
Vladimír Kořen (Klidné město) a dodává: „Jednoho dne 
si kraj vyžádal spis a bez toho, abychom mohli cokoli vy-
světlit, rozhodl.“ Do každodenních životů mnoha tisíců 
obyvatel se tak opět vrátí dopravní zácpy, smog, prach a 
nebezpečné dopravní situace.

Důvodem rozhodnutí je dle krajských úředníků z odbo-
ru dopravy porušení právních předpisů. Rozhodnutí se 
opírá zejména o lhůty, stanoviska jednotlivých dotčených 
orgánů a způsob vyvěšení na úředních deskách dotčených 
obcí. Středočeský krajský úřad například vytýká říčan-

ským úředníkům, že rozhodnutí nebylo 
vyvěšeno na úředních deskách všech do-
tčených obcí. Zároveň připouští, že tento 
fakt byl napraven. Při nápravě dokonce 
opět vznikl prostor pro námitky proti 
opatření. Nikdo se však nikdy na projek-
tovou dokumentaci podívat nepřišel a 
námitky nepodal. S omezením tranzitu 
po zapracování připomínek souhlasila i 
Policie ČR.

„Státní úředníci zaúřadovali. Šavlují 
mezi sebou termíny, vyjádřeními, stano-
visky a pomohli tak speditérům na úkor 
obyvatel,“ komentuje starosta Vladimír 
Kořen (Klidné město) a dodává: „Nemám 
pravomoc zasahovat do rozhodování a jed-
nání státní správy. Připravili jsme projekt, 
nechali ho schválit, nakoupili značky…  

a teď si státní úřady mezi sebou vytýkají chyby.“
Říčanská radnice nyní požádá středočeské krajské zastu-

pitele, aby přijali usnesení, kterým by dali jasný souhlas s 
umístěním značek na krajských komunikacích. Nevolení 
úředníci vydávají stanoviska, která ovlivňují kvalitu života 
desítek tisíc obyvatel středočeských měst a obcí. „Zatímco 
pražský magistrát své obyvatele chrání a bojuje za ně, stře-
dočeští zastupitelé nechají situaci v rukou úředníků? Očeká-
vám, že se za nás zastupitelé postaví napříč politickým spek-
trem a rozhodnou, že souhlasí se zákazem tranzitu kamionů 
na Říčansku,“ dodává starosta Vladimír Kořen.

Tisková zpráva města

Středočeský kraj zrušil zákaz  
tranzitu kamionů na Říčansku
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V centru města vznikne nový flo-
ristický park s přírodním charak-
terem. Relaxační a pobytová zóna 
v prostoru mezi ulicí Kozinova 
a komerční zónou zaplní více než 
jeden hektar dosud nevyužívané 
plochy. Místu budou v budoucnu 
dominovat stromy, keře a květi-
nové louky pro motýly. Obyvatelé 
získají prostor pro aktivní i pasivní 
odpočinek. Mezi vzrostlou zelení 
zůstane i volný prostor pro sportov-
ní aktivity jako třeba frisbee. Sou-
částí bude i svah pro zimní rado-
vánky a zlepší se i pěší prostupnost. 
Starosta Vladimír Kořen (Klidné 
město) navrhl, aby šlo o park jubi-
lejní připomínající 100. výročí vzni-
ku samostatného Československa.
„Tu lokalitu lidé míjejí trochu bez po-
všimnutí, dřívější dominantou byly vy-
soké černé topoly. Musely ustoupit re-
konstrukci páteřní městské stoky. Už 
tehdy se začal rodit plán, jak oblast 
zvelebit do podoby parku,“ připomí-
ná starosta Vladimír Kořen (Klidné 
město).

Při rekonstrukci kanalizace město 
postavilo akumulační podzemní ná-
drže s obslužnou cestou. Území je 
hustě protkáno inženýrskými sítěmi, 
což limituje jeho využití. Po rekon-
strukci stoky se změnila estetika byd-
lení i přirozené oddělení komerční, 
dopravní a čistě obytné části města. 
Projekt parku se připravoval tři roky, 
vybíralo se několik variant, přičemž 
zvítězila varianta, kterou preferovali 
sami obyvatelé – varianta s velkými 
květinovými záhony, výraznou vý-
sadbou stromů a několika nekoliz-
ními oddechovými částmi. Na vytvo-
ření floristického parku přírodního 
charakteru uvolnilo město ze svého 
rozpočtu přes 10 milionů korun. Pro-
jekt revitalizace území byl zpracován 
na základě územní studie financova-
né z evropských fondů.
Východní část parku přiléhající k uli-
ci 17. listopadu bude mít aktivní 
charakter. Dospělým návštěvníkům 
nabídne multifunkční sestavu pro 
rekreační venkovní cvičení a balanč-
ní popruh pro slackline. Předškolní 

i starší děti si užijí balancování na 
laně, stoupání a skoky na kmenech 
zaražených pod úhlem a lanovou py-
ramidu přímo u pěší cesty vedoucí do 
západní části parku. Z materiálů do-
minuje dřevo a beton. Vzniknou také 
nová propojení pro pěší mezi ulicí 
17. listopadu a oblastí nové výstav-
by v okolí ulice Brožíkova. Pomyslný 
střed parku tvoří přístupová komuni-
kace pro podzemní retenční nádrž. 
Poklopy revizních šachet, které musí 
být zachovány, doplní pás extenziv-
ního trvalkového záhonu. Štěrková 
plocha s travinnými pásy přechází 
do západní části a je zde vytvořen 
prostor, který může sloužit pro výsta-
vy a podobné dočasné akce.
Hlavním motivem západní části par-
ku jsou dva březové hájky s pikni-
kovou loučkou uprostřed. Na tento 
prostor navazuje posezení pod pergo-
lou s popínavou zelení doplněné vod-
ními zrcadly s drobným vodotryskem. 
Skrz květné louky povedou dřevěné 
lávky, které budou zajímavou alter-
nativou k hlavní cestě. Pestrá skladba 

Jubilejní park ke stému výročí republiky
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květin vysetých podél potoku se stane 
lákadlem pro motýly. Park vhodně 
doplní i mobiliář jako lavičky, stojany 
na kola, piknikové sestavy, parková 
lehátka, ohniště, koše (i pro pejskaře), 
pítka, ptačí budky a hmyzí domečky. 
Parkové cesty a zpevněné plochy mají 
navrženou mlatovou úpravu. Pro zim-
ní radovánky půjde využít v západní 
části svah pro sáňky či boby. V parku 
nebudou chybět ani veřejné toalety 
a lampy veřejného osvětlení.
Před výsadbou nicméně dojde  
k úpravám stávající zeleně. Odstraní 
se nemocné stromy, na přání obyva-

tel by ale měly být zachovány smrky 
lemující ulici Kozinova. Město nyní 
vybírá dodavatele všech prací.
„Myslím, že park by měl dostat také 
nějakou symbolickou rovinu. U příle-
žitosti kulatých výročí vzniku repub-
liky lidé v mnoha městech a vískách 
naší země vysazovali stromy. Bylo 
tomu tak i v Říčanech, v roce 1938 
kupříkladu vznikl parčík na kříže-
ní Rýdlovy a Mánesovy ulice, v roce 
1968 se vysazovaly lípy na náměstí, 
u gymnázia nebo v ulici Politických 
vězňů,“ přibližuje historii starosta 
Vladimír Kořen a dodává: „Chceme 

výsadbu stihnout do 28. října a plá-
nujeme, že svůj strom v parku vysadí 
i zástupci partnerských měst. Stro-
my se znovu stanou symbolem naší 
svobody a demokracie.“
Před započetím stavby je nutné ká-
cení převážně keřového a z části 
stromového stávajícího porostu, 
z čehož velká část musí být odstra-
něna z důvodu špatného zdravotního 
stavu. Všechny druhy nově vysazené 
vegetace jsou nenáročné na údržbu 
a méně náročné na prostředí.

tisková zpráva města,  
Kateřina Lauerová

Vizualizace parku, která ještě doznala úprav

Vizualizace parku ještě před úpravou cest
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7. reprezentační ples města Říčany
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Ples zahájili s půvabnou moderátorkou večera 
Janou Doleželovou starosta města Vladimír 
kořen a také Věra tauberová jako zástupce 

generálního sponzora

speciálním hostem 7. reprezentačního 
plesu Města Říčany byl swingový showman 
Jan smigmator 

reprezentačním plesem s noble-
sou provedla Jana Doleželová, 
Miss České republiky, která se  

v soutěži Miss World zařadila 
mezi 15 nejkrásnějších žen světa 

Předávaly se také ceny Říčanský sportovec 
roku 2017, a to hned v několika kategoriích 

skupina Červení panteři vykouzlila úsměv 
na tvářích mnoha tanečních párů

každého hosta přivítal 
welcome-drink, přičemž 

o dobré a kvalitní pití 
se starala restaurace a 

extravíno U labutě 

o předtančení se postaraly různé taneční skupiny, které ve městě 
působí. kromě Dance eB (na snímku) také tŠ twist nebo klub fuego
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V anketě Říčanský sportovec roku 2017 opět 
bodovaly dívky. Z týmů uspěli cyklotrialisté
V rámci 7. Reprezentačního plesu města 
v sobotu 24. února byla předána ocenění 
sportovcům za jejich úspěchy dosažené v se-
zóně 2017. Celkem osmnáct nominovaných 
jednotlivců a týmů si rozdělilo hlasy od 783 
hlasujících. O vítězích se rozhodovalo elek-
tronicky na hlasovací platformě D2.1 www.
ridimricany.cz ve třech kategoriích. Slav-
nostního předání cen se zúčastnil František 
Znamenáček, čerstvý držitel čestného od-
znaku Vojty Náprstka. Toto veřejné uznání 
obdržel předseda místního Klubu českých 
turistů na podzim minulého roku u příleži-
tosti 130 let od vzniku KČT. Skleněné plakety 
pro vítěze ankety Říčanský sportovec roku 
náleží v obou věkových kategoriích dívkám. 
V dospělých získala nejvyšší počet 353 hla-
sů orientační běžkyně Barbora Vyhnálková. Mistryně ČR 
v nočním orientačním běhu a mistryně ČR na krátké trati 
byla z účasti na slavnostním večeru omluvena z důvodu 
reprezentačního soustředění v Maďarsku. Osobně si oce-
nění nejvyšší převzala vítězka kategorie jednotlivci mládež, 
jedenáctiletá atletka Terezka Láchová. Ocenění získala za 
své výkony skok vysoký, hod kriketem a oštěpem nejen na 
Evropských atletických hrách. V anketě získala 289 hlasů. 
Následována byla úspěšnou devítiletou sportovní gymnast-

Kategorie DOSPĚLÍ
1. barbora Vyhnálková (orientační běh, 19 let)  353 hlasů
2. Miloš Smrčka (atletika, běh, 64 let)  327 hlasů
3. Jonáš Vojtěch (cyklistika, 28 let) 274 hlasů

Kategorie MLÁDEŽ
1. Tereza Láchová (lehká atletika, 11let) 289 hlasů
2. Anežka Hanzálková (sportovní gymnastika, 9 let) 150 hlasů
3. Josefína Vojtěchová (plavání, 16 let) 110 hlasů
4. Julie Vilímová (šachy, 15 let)   99 hlasů
5. Samuel Leon Man (fotbal, 8 let) 90 hlasů
6. Jakub Kalaš (cyklotrial, 10 let)  87 hlasů
7. Vojtěch Kalaš (cyklotrial, 12 let) 86 hlasů
8. Ondřej Hraba (cyklotrial, 8 let)   79 hlasů
9. Jakub Vrba (tenis, 12 let)   56 hlasů
10. Markéta Nádvorníková (basketbal, 14 let) 54 hlasů
11. Nina Machálková (fotbal, 12 let)  41 hlasů

Kategorie TÝMY
1.  Tým cyklotrialistů Říčany -  

ÚAmK CyKLO-TrIAL klub Střední Čechy (8 -12 let) 353 hlasů
2. HC MERKUR Říčany (hokej, 5-9 let)   274 hlasů
3.  Šachové družstvo starších žáků  

Klub šachistů Říčany 1925 197 hlasů
4.  Šachové družstvo mládeže  

Klub šachistů Říčany 1925 169 hlasů

kou Anežkou Hanzálkovou. Pro oceněná třetí místa v kate-
gorii jednotlivci dorazili rodiče sourozenců Vojtěchových. 
V kategorii dospělí převzala za cyklistu Jonáše ocenění 
maminka a za plavkyni Josefínu v kategorii mládež otec. 
Diplom s dárkovým balíčkem si převzal v kategorii dospě-
lí za druhé místo „běžecký veterán“ Miloš Smrčka, zakla-
datel běžeckého klubu v Říčanech a mnohaletý pořadatel 
Lesního běhu Říčany. Z týmů si přišli převzít ocenění nej-
vyšší říčanští cyklotrialisté. Ti získali shodný nejvyšší počet 
353 hlasů. Za nimi se umístil nově vzniklý tým hokejistů 
HC MERKUR s 274 hlasy. Naopak za klub s dlouholetou 
tradicí, za šachové družstvo starších žáků (Klub šachistů 
Říčany 1925), převzala ocenění slečna Julie Vilímová. Tu 
snad „sladké“ ocenění týmu potěšilo více než individuální 
výsledek v anketě, kdy skončila těsně pod stupněm vítězů 
na nepopulárním čtvrtém místě. I pátý ročník ankety před-
stavil nové sportovní tváře a seznámil s jejich významnými 
sportovními úspěchy. Jsme hrdí, že Říčany jsou domovem 
tolika šikovných individuálních sportovců i sportovních 
týmů. Všem sportovcům GRATULUJEME a přejeme pev-
né zdraví do mnoha dalších úspěšných sezón.

otec Josefíny Vojtěchové, anežka hanzálková, tereza láchová

David kalaš a členové cyklotrialového týmu, Julie Vilímová 
za šachový klub, Martin altrichter a člen hokejového týmu
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Nový odbočovací pruh 
na ulici Černokostelecká

rekonstrukce komunikace  
Politických vězňů

Na základě jednání s Ředitelstvím 
silnic a dálnic se podařilo prosa-
dit vyprojektování odbočovacího 
pruhu u hotelu Pratol na ulici Čer-
nokostelecká, kde aktuálně platí 
zákaz odbočení vlevo ve směru od 

Prahy. Je reálná šance, že by odbo-
čovací pruh po schválení přísluš-
nými orgány mohl být realizován 
už tento rok. Tato úprava provozu 
by měla přinést odlehčení zatíže-
né ulici Černokostelecké, která ve 

špičkách stojí mimo jiné i proto, že 
auta čekají v ulici Spojka při nájez-
du na silnici II/101 ve směru D1 či 
na Úvaly.

Kateřina Lauerová, 
tisková zpráva města

V březnu odstartuje dlouho připravovaná rekonstruk-
ce ulice Politických vězňů. V průběhu čtyř stavebních 
etap bude v ulici postupně zrekonstruován vodovod 
a splašková kanalizace, vybudována nová kanalizace 
dešťová, veřejné osvětlení a samozřejmě obnoven po-
vrch vozovky a chodníků. Práce se v etapě č. 3 dotknou 
i úseku Cesty Svobody od křižovatky Politických vězňů 
k podchodu u nádraží.
Na rok 2018 je naplánována 1. etapa prací, která zahrnu-
je ulici Politických vězňů v úseku od křižovatky s Cestou 
Svobody po Rýdlovu ulici. Stavba je rozdělena na tři dílčí 
úseky, které se budou s postupujícími pracemi uzavírat 
pro veškerou dopravu. 
1. ÚSEK – uzavírka od 19. března
Po dobu prací na 1. úseku bude vjezd do ulic Scheinero-
va (a dále Sadová, Nová, Na Fialce) možný ze směru od 
Rýdlovy ulice. Křižovatky Sadová a Scheinerova zůstanou 
průjezdné. 
2. ÚSEK – uzavírka cca od 8. května – 31. července
Po dobu realizace 2. úseku bude ulice uzavřena od křižo-
vatky Cesta Svobody až po křižovatku Sadová. Zůstane 
zachován průchod pro pěší přes křižovatku Scheinerova. 
Vjezd do lokality Sadová, Nová, Na Fialce bude možný 
pouze z křižovatky Politických vězňů x Sadová.
3. ÚSEK – uzavírka cca srpen - říjen
Uzavírka v úseku Sadová – Rýdlova. Vjezd do ulic Sche-
inerova (a dále Sadová, Nová, Na Fialce) bude možný ze 
směru od Cesty Svobody.

Uvedené termíny jsou předběžné a s ohledem na vývoj sta-
vebních prací budou dále upřesňovány.
Parkování pro rezidenty z ulice Politických vězňů, kteří 
v důsledku uzavírky nebudou moci parkovat u svých ne-
movitostí, bude vyhrazeno na zpevněné ploše v oploce-
ném areálu naproti finančnímu úřadu.
Velmi se omlouváme za omezení způsobená stavbou a vě-
říme, že oprava komunikace přispěje ke zkvalitnění života 
v celé dotčené lokalitě.

Důležité kontakty:
Zástupce investora: 
Dominik landkammer, 
tel.: 725 026 765, e-mail: dominik.landkammer@ricany.cz 
Zhotovitel: 
„společnost Říčany – stavitelství Řehoř + t4 Building“
e-mail: nemec@t4building.cz,  e-mail: matyas@stavitelstvirehor.cz  
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Uvedenou studii budoucí 
zástavby lokality Na Vy-
soké předložil investor  

k registraci odboru územního pláno-
vání. Navržená zástavba sice splňuje 
základní limity dané platným územním 
plánem, ovšem vedení radnice nesouhlasí s tím, aby vý-
stavba byla zahájena dříve, než bude posílena potřebná 
veřejná infrastruktura města.
Uvedený záměr by totiž mohl do lokality skokově přivést 
stovky nových obyvatel a další zátěž plynoucí z komerční 
výstavby. Vedení města proto toto území navrhuje zařadit 
do III. fáze tzv. „etapizace“ v rámci změny č. 2 územního 
plánu, která je podmíněna dokončením klíčových doprav-
ních a vodohospodářských staveb i školských zařízení. 

Tato změna ÚP by se měla schvalovat přibližně v polovině 
letošního roku.

David Michalička, projektový manager, radní

Nález historických maleb se ukazu-
je jako zásadní komplikace při re-
konstrukci budovy Staré radnice v 
centru náměstí v Říčanech. Původní 
projekt nepočítal s tím, že se bude 
razantně zasahovat do nižších pa-
ter. Řešila se pouze oprava střechy, 
stavba podkrovního sálu, kanceláří. 
V místnostech knihovny se měl jen 
snížit a opravit strop. Snaha zachrá-
nit nástěnné malby, ale vytváří sérii 
zatím nepřekonaných překážek. 
„Je to jako zakletý příběh, neustálý běh 
přes překážky. Tyhle malby nejdřív za-
stavily stavbu, rozdělily zastupitele, ná-
sledně zkomplikovaly umístění knihov-
ny, teď čelíme dalším problémům,“ 
komentuje situaci starosta Vladimír 
Kořen (Klidné město). 
Zastupitelstvo nejprve těsnou většinou 
odhlasovalo zachování několika frag-
mentů maleb, a to zejména pod tlakem 
znovuotevření knihovny. Nicméně část 
zastupitelů i veřejnosti hledala cestu, 
jak malby zachránit. Zásadní je umís-
tění knihovny. Naskytla se možnost 
zakoupit dům na náměstí, kam by bylo 
možné knihovnu po menších úpravách 
přesunout. Návrh tohoto řešení nako-
nec schválilo zastupitelstvo. 
Malby se už mohly restaurovat, jenže 
umělci zatím nenastoupili. Problémem 
je veřejná zakázka, kde jeden ze zájem-
ců podal podnět k Úřadu na ochranu 
hospodářské soutěže. Společnost Jen-

šovský s.r.o., která se umístila na dru-
hém místě, namítá, že město jako zada-
vatel stanovil jako hodnotící kritérium 
nabídkovou cenu včetně DPH. 
Markéta Javůrková, vedoucí Odboru 
kancelář starosty, k tomu uvádí: „Za-
davatel provedl hodnocení nabídek 
podle kritéria, které deklaroval v zadá-
vacích podmínkách, tj. podle ceny včetně 
DPH. Cena včetně DPH je podle zákona 
o zadávání veřejných zakázek prefero-
vána v případech, kdy zadavatel není 
plátcem DPH. Ve vztahu k předmětné-
mu plnění město Říčany není plátcem 
DPH. Zadavatel postupoval zcela podle 
zákona a v souladu s péčí řádného hos-
podáře. Pokud by hodnotil cenu bez 
DPH, musel by v daném případě vybrat 
dodavatele, jemuž by zaplatil více než 
druhému z účastníků.“ 
To však protistrana označuje za dis-
kriminační a domnívá se, že zadavatel 
tímto krokem zvýhodnil fyzické osoby 
podnikající v oblasti umělecké činnosti 
oproti právnickým osobám podnikají-
cím v témže oboru, kdy tato fyzická oso-
ba může oproti právnické osobě uplat-
nit sníženou sazbu DPH ve výši 15 %,  
a nikoliv v základní výši 21 %. Podle této 
firmy tak vyhrál dodavatel, který nabídl 
ve své nabídce cenu bez DPH vyšší, než 
účastník na druhém místě. 
Do vyjádření ÚOHS tedy není možné 
s restaurátorskými pracemi začít. To 
může trvat i měsíce. 

„Co k tomu dodat. Nikoho jsme poškodit 
nechtěli a hlavně jsme nechtěli poškodit 
veřejné finance. Rozhodující je pro nás 
celková cena,“ doplňuje starosta Vla-
dimír Kořen (Klidné město) a dodává: 
„No, aby toho nebylo málo, stále nemá-
me na 100 procent otevřenou knihovnu. 
Vlastně stále upřesňujeme řešení.“ 
Čtenáři si pamatují mnoho místnos-
tí knihovny. Ty však zaniknou, příč-
ky se odstraní a množství regálů by 
nedalo vyniknout malbám z polovi-
ny 19. století. Pod zrekonstruovaný-
mi malbami má vzniknout prostorný 
reprezentační sál určený pro koncer-
ty a obřady. 
Co se týká knihovny, jsou ve hře dva 
scénáře. První počítá s koupí domu 
na náměstí, kde město jedná s vlast-
níkem a dolaďuje právní podklady. 
Budova prošla prověřením a splňuje 
veškeré nároky na umístění knihov-
ny. Druhou variantou je redislokace 
kanceláří a využití místností Staré 
radnice. 
„Knihovna provizorně pracuje. Musím 
pochválit zaměstnance knihovny za je-
jich práci v mimořádných podmínkách. 
Mají můj obdiv. Chtěli bychom zpřís-
tupnit celý knižní fond, ale nějaký čas 
to nepůjde bez objednávek z kartotéky. 
Věřím, že vše zvládneme. Překážky jsou 
od toho, aby se překonávaly,“ zakončuje 
starosta Vladimír Kořen. 
 Tisková zpráva města Říčany 

shell

Územní studie lokality Na Vysoké

rekonstrukci střechy nad městskou 
knihovnou provázejí výrazné komplikace 
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Dotace města z programu
Akce 2018 rozděleny

Dne 13. září 2017 schválilo Za-
stupitelstvo města Říčany pod čís-
lem usnesení 17-07-023 program 
AKCE na poskytnutí dotací z roz-
počtu města Říčany pro rok 2018. 
Žádosti o finanční podporu na 

své projekty mohli žadatelé podle 
podmínek schváleného programu 
podávat v databázovém systému 
Grantys do 31. prosince 2017. Cel-
kem bylo zaevidováno 62 žádostí o 
dotaci. Zastupitelstvo města Říča-

ny na svém zasedání dne 14. února 
2018 schválilo rozdělení finančních 
prostředků mezi žadatele, kteří 
splnili podmínky programu Akce 
2018, v celkové výši 1 378 200,- Kč.
 Lenka Urbanová

aizen - japonská zahrada, o.p.s. Den pro děti v japonské zahradě aizen 20 000

aizen - japonská zahrada, o.p.s. Zasaď si svůj strom v japonské zahradě aizen 20 000

aizen - japonská zahrada, o.p.s. letní kino v japonské zahradě aizen 12 800

aizen - japonská zahrada, o.p.s. Japonský den v zahradě aizen 20 000

Běžecký klub Říčany z.s. lesní běh Říčany Xcr 2018 20 000

Bruslařský klub Říčany, z. s. Mikuláš na ledě 20 000

Bruslařský klub Říčany, z. s. Masopust na ledě (karneval) 20 000

Bruslařský klub Říčany, z. s. halloween - strašení na ledě 20 000

Bruslařský klub Říčany, z. s. Den dětí na ledě 20 000

Bruslařský klub Říčany, z. s. ledový ples - Zimní jamboree 20 000

centrum Na fialce o.p.s. Plavecký maraton 2018 40 000

cesta integrace, o.p.s. klub i v ulicích 3 18 000

cesta integrace, o.p.s. Den bez úrazů 2018 18 000

cesta integrace, o.p.s. Den záchranářů 39 000

Divadelní spolek tyl Divadelní podzim Jiřího Šatopleta 40 000

fight club Říčany, z. s. Říčanské potahání 7 8 000

fight club Říčany, z. s. Říčanské potahání 6 8 000

fk Říčany, spolek memoriál Miroslava šafaříka 2018 20 000

fuego Říčany z.s. 41. Říčanský pohár 2018 - soutěž v tanečním sportu 50 000

fuego Říčany z.s. fuego cup 2018 - 16. ročník 40 000

haMfest, z.s. haMfest.cz 2018 20 000

Judo club kyklop pobočný spolek Říčany Judo cup Říčany 2018 50 000

Junák - český skaut, středisko lípa Říčany, z. s. cyklotrophy 2018 11 000

Jureček z.s. Jurečkovská trefa 2018 20 000

kČt, odbor Říčany - radošovice turistický pochod Pytláckými roklemi 20 000

klub šachistů Říčany 1925, z.s. kP mladších žáků 20 000

koloběžková Grand prix koloběžková Grand Prix Říčany 17 000

Mraveniště, centrum volného času Říčany, z.s. tátohraní 18 000

Mraveniště, centrum volného času Říčany, z.s. Říčanské šlapačky 2018 50 000

Na radostech, z. s. street food festival 2018 50 000

okrašlovací spolek v Říčanech, z.s. likvidace náletových rostlin v r. 2018 - křídlatka 8 000

rugby club Říčany, z.s. Mezinárodní turnaj PYrf 2018 pro U14 30 000

rugby club Říčany, z.s. Mezinárodní turnaj PYrf 2018 pro U16 30 000

sc sPIrIt ŘÍČaNY z. s. Dětská sportovní liga karate v Říčanech 20 000

sc sPIrIt ŘÍČaNY z. s. středočeský přebor karate 20 000

sc sPIrIt ŘÍČaNY z. s. turnaj modrého a červného minivolejbalu 8 000

sc sPIrIt ŘÍČaNY z. s. turnaj žlutého a oranžového minivolejbalu 8 000

sc sPIrIt ŘÍČaNY z. s. Dětský miniturnaj karate v Říčanech 20 000

seniorcentrum Říčany Den diabetu 8 000

seniorcentrum Říčany kurz Pc pro seniory 8 000

 Název organizace Předmět žádosti Částka schválená 
   zastupitelstvem (v Kč)
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seniorcentrum Říčany kurz Pc pro rodiny s dětmi 8 000

sk slunéčko, z.s. Pohodové údolí 2018 8 000

studio DaNce eB spolek 3. step cup Říčany 20 000

studio DaNce eB spolek tanec pro všechny 8 000

Škola taekwon-Do Itf kWaNG Gae z.s. oteVŘeNÉ MIstroVstVÍ ČeskÉ rePUBlIkY 50 000

Škola taekwon-Do Itf kWaNG Gae z.s. 15.ročník Mezinárodní šampionát Best of the Best 2018 50 000

tělocvičná jednota sokol Říčany a radošovice Jarní atletické závody 20 000

tělocvičná jednota sokol Říčany a radošovice Žákovský atletický den 20 000

tělocvičná jednota sokol Říčany a radošovice Plavecké přebory plavecké školy 30 000

tělocvičná jednota sokol Říčany a radošovice svatováclavský aquatlon 30 000

tělocvičná jednota sokol Říčany a radošovice Říčanský plavecký pohár škol 15 000

tJ tourist, z.s. Říčanské hvězdičky 20 000

tJ tourist, z.s. teamgym cup Říčany 2018 34 500

tŠ twist Říčany, z.s. Jarní cena tŠ twist Říčany 2018, 16. ročník 40 000

tŠ twist Říčany, z.s. Pohár starosty města Říčany 2018, 18. ročník 40 000

tŠ twist Říčany, z.s. Vánoční tWIstování 20 000

Vesmír Říčany, z.s. realizace dětského dne na Marvánku 2018 14 900

Zo ČsoP ekoceNtrUM ŘÍČaNY Den stromů 2018 8 000

Zo ČsoP ekoceNtrUM ŘÍČaNY Mláďátka na Dvorku 8 000

Zo ČsoP ekoceNtrUM ŘÍČaNY ovečky na Dvorku – stříhání ovcí, předení vlny, plstění 8 000

Zo ČsoP ekoceNtrUM ŘÍČaNY kozí odpoledne na Dvorku - výroba másla a sýra 8 000

Zo ČsoP ekoceNtrUM ŘÍČaNY ořechobraní v ořechovce 8 000

 Název organizace Předmět žádosti Částka schválená 
   zastupitelstvem (v Kč)

Ota Hofman a Říčany I.
V roce 2018 slavíme nedožité deva-
desáté narozeniny významného čes-
kého spisovatele a scenáristy pro děti 
a mládež Oty Hofmana, který prožil 
i dost podstatnou část svého života 
v Říčanech, které měl moc rád.
Na stránkách Říčanského kurýru 
jsem si přečetl již mnohé zajímavé 
příběhy zdejších rodáků, a proto jsem 

se rozhodl přiblížit jeho osobu v pěti epizodických střípcích 
do mozaiky, která ale samozřejmě v tomto rozsahu nemů-
že být úplná. Osobu a dílo Oty Hofmana jsme připravili 
do rozsáhlé knižní biografie Ota Hofman: Poutník světem 
fantazie, která bude k mání na jaře, a společně s kurátorem 
Martinem Hůrkou připravujeme i výstavu o Otu Hofmano-
vi, kterou uvidíte v našem městě na červnovém Říčanském 
filmaŘení.
Pokud vám jméno Oty Hofmana nic neříká, tak jeho dílo 
znáte určitě. Je autorem scénářů k filmům Třetí princ, Pan-
na a netvor, Setkání v červenci, seriálům Pan Tau, Návštěv-
níci nebo Chobotnice a v literatuře je podepsán pod dětský-
mi knížkami Útěk nebo Králíci ve vysoké trávě. Jeho knihy 
byly přeloženy do několika jazyků, dobré pověsti se těší tře-
ba v sousedním Německu a Rakousku a třeba Útěk vyšel i 
v USA. Jako šéfdramaturg barrandovské tvůrčí skupiny pro 
děti a mládež stojí i za realizací pohádky Tři oříšky pro Po-
pelku, která se ještě před premiérou prodala na brněnském 
filmovém trhu do padesáti zemí světa.

Ota Hofman (1928 – 1989) by se letos dožil devadesáti let a o 
tom, že jeho dílo je stále živé a inspirující, svědčí také nedávný 
podpis na smlouvě mezinárodní koprodukce seriálu Pan Tau, 
kterou iniciovala mnichovská produkční společnost Caligari, 
která má před sebou spousty bezesných nocí, abychom nové 
příběhy mohli spatřit jak na televizních obrazovkách, tak na 
plátnech kin, nebo retrospektiva jeho tvorby na Mezinárod-
ním filmovém festivalu pro děti a mládež ve Zlíně.
V několika následujících měsících bych rád přiblížil osobnost 
Oty Hofmana a jeho vztah k Říčanům, dozvíte se třeba, který 
říčanský děda byl předobrazem postavy Vlastimila Brodského 
v seriálu Návštěvníci, která pověst inspirovala kromě Karla 
Jaromíra Erbena pohádku Třetí princ a humorný příběh o 
sousedství Oty Hofmana a jeho kamaráda, režiséra Antonína 
Moskalyka, jenž nemohl napsat nikdo jiný než sám život.

Ondřej Slanina
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Informace z radnice 

 Schválený Upravený Skutečnost  % plnění
 rozpočet rozpočet k 30. 12. 2017 k uprav.
 v Kč v Kč v Kč rozpočtu

Plnění rozpočtu 
města

PŘÍJMY

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

234 913 490,00 262 492 254,52 266 007 338,83 101,34

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

75 505 452,00 81 689 979,68 84 083 840,97 102,93

Kapitálové příjmy (příjmy z prodeje 
majetku)

621 599,00 6 090 609,00 4 535 481,00 74,47

Přijaté dotace 53 518 947,00 78 780 869,39 70 223 835,47 89,14

Přijaté splátky půjček 85 200,00 111 740,00 134 240,00 120,14

Rozpočtové příjmy běžného roku 
celkem

364 644 688,00 429 165 452,59 424 984 736,27 99,03

Přebytek hospodaření za minulý rok 65 544 130,00 105 317 082,89 105 317 082,89 100,00

Úvěr na nákup nemovitostí 50 000 000,00 33 748 305,00 67,50

Příjmy celkem vč. přebytku hospodaření 430 188 818,00 584 482 535,48 564 050 124,16 96,50

VÝDAJE 

Běžné (provozní) výdaje 278 545 270,00 328 330 048,59 290 661 142,48 88,53

Rozpisové rezervy 3 750 000,00 1 878 745,97 0,00 0,00

Běžné výdaje celkem 282 295 270,00 330 208 794,56 290 661 142,48 88,02

Kapitálové (investiční) výdaje 112 975 859,00 227 318 847,67 127 956 543,29 56,29

Rezervy na investice 17 053 689,00 1 998 979,79 0,00 0,00

Investiční výdaje celkem 130 029 548,00 229 317 827,46 127 956 543,29 55,80

Rozpočtové výdaje běžného roku 
celkem

412 324 818,00 559 526 622,02 418 617 685,77 74,82

Splátky úvěru 17 864 000,00 24 955 667,00 21 093 679,84 84,52

proúčtování záloh pokladen na konci roku 246,46 -48 203,54

Výdaje vč. splátky půjčky 430 188 818,00 584 482 535,48 439 663 162,07 75,22

rozdíl příjmy - výdaje (BV s kons.) 0,00 0,00 124 386 962,09

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

K příjemné povinnosti místostarosty pat-
ří i gratulace k životním jubileím senior-
kám a seniorům žijícím v Říčanech. Na 
těchto setkáních mám možnost poznat 
jejich přání i starosti. Vedle už dobře za-
vedené Rady starších (další setkání plá-

nujeme na 22. března) mám tak další příležitosti přemýš-
let o možnostech, jak zlepšit z pozice města život 
říčanským seniorům. Jak slýchám od seniorů i jejich blíz-
kých, tak třeba projekt senior taxi se jim líbí a je to služba 
skutečně hojně využívaná. Dalším z podnětů na poslední 
Radě starších i na setkáních se seniory, třeba v Labuti 

nebo při narozeninových gratulacích, bylo postesknutí se-
niorů nad cenou obědů zajišťovaných a dodávaných říčan-
ským seniorům domem s pečovatelskou službou (DPS 
SENIOR a stacionář Olga Říčany), resp. nad výrazným 
navýšením ceny oběda způsobeným vysokými náklady na 
jejich rozvoz. Jsem rád, že zastupitelstvo města na únoro-
vém zasedání odsouhlasilo návrh úpravy rozpočtu města 
na rok 2018, takže rozhodlo i o poskytnutí příspěvku na 
pokrytí nákladů na rozvoz obědů pro říčanské seniory ve 
výši 220 000 Kč. Tímto bych chtěl poděkovat kolegyním a 
kolegům zastupitelům, kteří tento můj návrh podpořili. 

Zdeněk Hraba, místostarosta (Klidné město/STAN)

město zaplatí seniorům dovoz obědů

18 texty.kuryr@ricany.cz
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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
Dne 13. a 14. února se strážníci zaměřili na prevenci, a to u 
žáků Mateřské školy a Základní školy NEMO a 2. Základní 
školy Bezručova - školní družiny v ulici Sokolská. Prevence 
byla zaměřena na bezpečnost v dopravě, povinnou výbavu 
jízdního kola, bezpečnost na internetu, chování při kontaktu 
s cizím zvířetem nebo s cizí osobou. Byla probrána i pravidla 
chování na lyžařských sjezdovkách, jelikož nadcházelo období 
jarních prázdnin, kdy děti tento čas tráví na horách. Nechyběla 
ani ukázka výstroje a vybavení strážníka městské policie.

Z KNIhY uDÁLOSTÍ
4. února, 11.35
Strážníci přijímají telefonické oznámení o muži, který je 
zjevně posilněn alkoholem a skáče do ledové vody rybníka 
Marvánek. Muž následně z vody vylézá, ale zůstává ležet na 
břehu. Na místě se nachází oznamovatel, ale i další osoby, 
které jdou muži pomoci. Na místo je okamžitě vyslána hlíd-
ka strážníků a je vyrozuměna zdravotnická záchranná služ-
ba, která již byla svědky z místa události se situací sezná-
mena. Po příjezdu na místo strážníci zjišťují muže, který je 
při vědomí, pod vlivem alkoholu a pravděpodobně i jiných 
návykových látek, a pronáší slova o své smrti. Provedenou 
orientační dechovou zkouškou na přítomnost alkoholu je 
zjištěna hodnota 2,04 promile. Při provádění ošetření a vy-
šetření zdravotnickou záchrannou službou je muž agresivní, 
a to do takové míry, že musí být spoután na rukou. Na místo 
byla přivolána hlídka Policie ČR, která provedla vyšetření 
na přítomnost návykových látek s pozitivním výsledkem. 
Posádkou zdravotnické záchranné služby je rozhodnuto  
o převozu muže do nemocničního zařízení v Praze, kdy ná-
slednou asistenci u převozu poskytuje přítomná hlídka Po-
licie ČR z důvodu agresivního a sebepoškozujícího jednání 
muže.

7. února, 00.03
Všímavý občan ulice Řípská si všímá technického nedostat-
ku u sousední nemovitosti, kdy z této vytéká voda, a to prav-
děpodobně z důvodu havárie. Strážníci v místě kontaktují 
oznamovatele, je zjištěno, že oznámení se zakládá na pravdě 
a z nemovitosti ve větší míře vytéká voda, a to z pozemku až 
na přiléhající komunikaci. V nemovitosti se nachází provo-
zovna, kdy z viditelných údajů označení provozovny se stráž-
níci na telefonických kontaktech snaží dovolat odpovědné 
osobě, avšak marně. Dále je zjištěno, že vstup do nemovitosti 
je otevřený a uvnitř se svítí. Strážníci vstupují do nemovitosti 
a zjišťují, že v objektu nemovitosti je na WC otevřený uzávěr 
splachování. Strážníci jej uzavírají a zabraňují tak dalšímu 
vytékání vody. Následně se na místo odstavila odpovědná 
osoba, která se v objektu nemovitosti nacházela. O události je 
vyrozuměn majitel nemovitosti. Odpovědná osoba následně 
objekt zabezpečila, namrzající vodu z komunikace odstranila 
tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost a plynulost silničního 
provozu. Havárii pravděpodobně zapříčinil nezodpovědný 
zaměstnanec provozovny.

7. února, 19:30 h. 
Na základě anonymního telefonického oznámení strážníci 
prověřují vozidlo a jeho řidiče, který navštěvuje restaurační 
zařízení v ulici Černokostelecká, kde konzumuje alkohol.  
Z restauračního zařízení, dle oznámení, pokračuje vozidlem 
pod vlivem alkoholu do svého bydliště v obci Louňovice. 
Za necelou hodinu od oznámení je řidič vozidla strážníky 
spatřen, jak nastupuje do vozidla a odjíždí od restauračního 
zařízení. Následně je řidič vozidla autohlídkou strážníků za-
staven, vyzván k prokázání totožnosti a předložení dokladů 
potřebných k řízení vozidla. Při komunikaci se strážníky je z 
dechu řidiče znatelně cítit alkohol, proto je provedena orien-
tační dechová zkouška na jeho přítomnost, která je pozitiv-
ní a to s výsledkem 1,22 promile. Jelikož je řidič tímto svým 
jednáním podezřelý ze spáchání trestného činu, je strážníky 
omezen na osobní svobodě a na místo je přivolána hlídka 
Policie ČR, které je celá událost předána k provedení dalších 
úkonů a opatření.

10. února, 21.33
Autohlídka městské policie zastavuje řidičku vozidla Citroën 
v ulici Černokostelecká, kdy řidička je důvodně podezřelá ze 
spáchání přestupku. Na výzvu strážníků k předložení průka-
zu totožnosti a dokladů potřebných k řízení vozidla řidička 
sděluje, že žádné doklady u sebe nemá. Následnou lustrací 
jsou její osobní údaje zkontrolovány a je zjištěno, že řidičce byl 
v listopadu loňského roku zadržen řidičský průkaz. Koordina-
ce pohybů, komunikace a zejména chování řidičky vykazuje 
známky požití alkoholu nebo jiné návykové látky před jízdou. 
Strážníky je provedena orientační dechová zkouška na přítom-
nost alkoholu s negativním výsledkem. V mezičase je na místo 
přivolána i hlídka Policie ČR, která tou dobou disponuje tes-
tem na omamné a psychotropní látky. Následný test provede-
ný hlídkou Policie ČR je pozitivní. Celá událost je tak strážníky 
předána Policii ČR k provedení dalších opatření a úkonů. 

Jindřich Joch
zástupce vedoucího Městské policie Říčany  
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Milí čtenáři Říčanského kurýru, dovolte mi vás vtáhnout do 
dění říčanských dobráků. Začátkem minulého roku 2017 
jsme absolvovali školení – kurz pro práci s motorovou pilou  
– a nejednou jsme tyto zkušenosti využili. Jelikož je opako-
vání matka moudrosti, tak nám náš velitel jednotky zařídil 
i v letošním roce praktický výcvik, a to na blízké Vyžlovce, 
kde jsme pokáceli přes deset vzrostlých stromů, převážně 
smrků. Všemu předcházelo proškolení o bezpečnosti práce, 
rychlý průřez první pomocí a následně praktická ukázka od 
našich školitelů. Rozdělili jsme se na dvě skupiny a šli jsme 
“řezat“. Ovšem než se dostaneme k hlasitému výkřiku: 
„Padáá!“, je to dlouhý proces. Vždy je nutné prohlédnout 
si strom, například jak je větvený, rostlý, zda nemá vidi-
telné poškození či není napaden nějakou hnilobou, jestli 
nejsou větve propletené s vedlejším stromem a naklonění 
hraje také velkou roli. Prostě říct pokácím strom a pokácet 
strom prakticky je obrovský rozdíl. Stromy, které jsme ká-
celi, byly převážně špatně větvené a nakloněné, takže jsme 
si vyzkoušeli havarijní kácení. Na výjezdech se zřejmě s pří-
mým kácením dřevin hned nepotkáme, mnohem pravděpo-
dobnější je prořezání a odstranění již popadaných stromů 
nebo odříznutí nalomených či nakloněných větví. Věřím, že 
jsme si všichni při řezání uvědomili, jakou těžkou a nebez-
pečnou prací je kácení stromů a práce s motorovou pilou. 
Dík tedy patří jmenovitě školitelům p. Špatenkovi a Krato-
chvílovi, dále veliteli p. Kavkovi a tomu, kdo místo školení 
zařídil, p. Molinarovi. Nezbývá než doufat, že se příští rok 
opět podobné školení podaří uskutečnit.V minulém čísle 
jsem vás před uzávěrkou neúmyslně mylně informoval, že 
na první výjezd letošního roku teprve čekáme. Jak se říká, 
zákon schválnosti - a jen jsem odeslal článek ke schválení 
do redakce, výjezdy se jenom sypaly.
15. 1. vyjížděla naše jednot-
ka k požáru rodinného domu 
v Průhonicích, jednalo se o větší 
požár v prvním patře, kde jsme 
zasahovali v dýchací technice 
a dlouho do noci; 24. 1. ve ve-
černích hodinách nás povolalo 
KOPIS k požáru plechové bou-
dy v Říčanech, oznamovatel tvr-
dil, že tam něco bouchá, myslí 
si,  že propan - butanové lahve, 
což se však po příjezdu naštěstí 
vyloučilo;  25. 1. brzy ráno jsme 
jeli zálohovat HZS PS Říčany 
do odpoledních hodin, kvůli 
většímu požáru v obci Kaliště; 
29. 1. vyjížděla naše jednotka 
k zásahu - únik nebezpečných 
látek v industriální zóně v Mod-

leticích, rozlil se zde cca 200 litrový barel s neznámou látkou. 
Vždy, když se něco podobného stane, musí se postupovat 
tak, jako by se jednalo o nejnebezpečnější látku s největším 
rizikem. Na místě byla tedy spousta hasičů z okolí i kolego-
vé z laboratoře z Kamenice, kteří zjistili, že se jedná o vonný 
olej s názvem PINK PONNY (od tohoto výjezdu říkáme na-
šim klukům, kteří ten den vyjeli, růžoví poníci), po příjezdu 
zpět na základnu byla naše Tatra 815 i oni doslova vyvoně-
ní. Kéž by bylo více výjezdů s takto úsměvným koncem. 1. 2. 
jsme zálohovali HZS PS Říčany, 2. 2. nás vyslalo KOPIS na 
okraj Prahy – Benice, kde byl nahlášen požár RD od kamen, 
po chvíli se zjistilo, že kamna byla poněkud přeložená a ne 
úplně správným topivem, 6. 2. opět záloha HZS PS Říčany,  
12. 2. požár větví v Říčanech – Pacově, oznamovatel udal, že 
na vedlejším pozemku hoří hromada větví a nikdo to nehlídá, 
v blízkosti jsou stromy i obydlí. Obezřetnost a nelhostejnost 
byla na místě, proto se díky oznamovateli nic většího ne-
stalo. Od 1. 2. 2018 jsou stanoveny nové poplachové plány, 
proto očekáváme větší nárůst výjezdů. Jednotka se pravidel-
ně schází každý pátek a věnuje se práci na údržbě techniky 
a teoretickému, cyklickému školení. Také máme za sebou 
náš hasičský bál, který se velmi vydařil. Letos se nám bohužel 
nepodařilo vyprodat sál úplně, díky pololetním prázdninám 
a chřipkové epidemii, ale můžeme konstatovat, že vše ostatní 
se vydařilo jako vždy. Kapela hrála úžasně, o tom svědčil par-
ket plný do pozdních hodin, tombola se prodala jak malá, kde 
každý lístek vyhrál, tak i velká – losovaná. První los z hasičské 
helmy tahal jeden z nejstarších říčaňáků Ruda Gnad ve svých 
92 letech! Obrovský dík patří našim sponzorům, kteří nás le-
tos štědře obdarovali, a díky jim obě tomboly vůbec byly. Za 
náš sbor děkuji všem, kdo se na pořádání plesu jakkoli podí-
lel, a jmenovitě si dovolím vypíchnout p. Šilara, který na úkor 
své rodiny a zdravotního stavu vše podstatné zařídil a vyzved-
nul. Filipe, děkujeme!
A co náš potěr? Tomu se blíží první soutěž v uzlování, takže 
trénují a věřím, že pilně. Všichni se již nemohou dočkat, až 
venku bude tepleji, abychom mohli s dětmi opět ven. 
 Příjemný zbytek zimy a rychlý nástup jara přeji nám všem.
 Dominik Pokorný, jednatel SDH Říčany

Co nového u hasičů
www.sdhricany.cz
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Brusnice 
borůvka
(Vaccinium myrtillus)

Kdy během roku sníte 
nejvíc borůvek? Máte 
je raději čerstvé během 
pozdního léta, nebo pa-
tříte mezi milovníky 
borůvkových knedlíků 
v zimě, nejlépe během ly-
žování na horské boudě?
Ve světě se vyskytuje na 500 
druhů brusnic. Nejčastěji 
rostou v horách jihovýchod-
ní Asie a Tichomoří, méně 
v horách Ameriky a Afriky, 
jen několik druhů prosperu-
je v mírném pásu Evropy.
U nás jsou původní brusnice 
borůvka, brusnice brusinka 
(Vaccinium vitis-idaea) a 
brusnice vlochyně (Vacci-
nium uliginosum). Borůvka 
roste na celém našem území, 
nejvíce ve středních a vyšších 
polohách. Daří se jí na kyselých půdách v jehličnatých i list-
natých lesích, na skalnatých místech i v okolí rašelinišť.
Opadavý keřík dorůstá výšky do 60 cm. Zelené hranaté vě-

tévky nesou zašpičatělé lístky s jemně pilovitým okrajem, 
které se na podzim zbarvují do oranžova.
Růžovočervené květy mají tvar malých kulovitých baněk. 
Vykvétají od dubna do června.
Plodem je kulatá, tmavě modrá, ojíněná bobule. Modrofi-
alová dužnina je sladká a silně barvící. Ukrývá větší počet 
hnědých semen měsíčkovitého tvaru.
Borůvky jsou důležitou součástí potravy pro řadu ptá-
ků i savců. Například medvěd hnědý, který u nás žije 
hlavně v Beskydech, spořádá za den několik kilo bobulí.
Také člověk plody od nepaměti konzumuje. Nejen že 
jsou dobré, ale obsahují mnoho zdraví prospěšných lá-

tek. Dnes z nich vyrábíme 
kompoty, džemy, šťávy, 
vína nebo různé koláče. 
V lidovém léčitelství se 
užívají sušené listy a plody.

 Jakub Halaš
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Životní prostředí a zdraví

Jaro se blíží a téměř v každém časo-
pise se začínají objevovat všechny 
možné zahrádkářské rady – co a 
jak pěstovat, kdy, kde a co zasadit. 
Ale to všechno má jeden společný 
začátek – semínko. 
Získávání vlastních semínek neboli 
osiva bývalo dříve naprosto běžnou 
dovedností každého, kdo vlastnil hos-
podářství nebo jen malou zahrádku. 
To, že člověk záměrně něco pěstoval, 
vedlo přirozeně k uchování části skliz-
ně pro výsev v dalším roce. Tato doved-
nost přetrvávala zejména u menších 
pěstitelů až do 20. století.  Uchovávání 
semínek tak umožnilo vznik typických 
krajových odrůd, aklimatizovaných na 
danou oblast a její přírodní klimatické 
podmínky. Člověk tak věděl, jaké vlast-

nosti má pěstovaná odrůda a co od ní 
může očekávat. 
A dnes? Kouzelné malé barevné pytlíčky 
na vás číhají téměř v každém obchodě 
za cenu relativně přiměřenou. Proč tedy 
semenařit? 
Pěstování z vlastních semen vám ušetří 
peníze utrácené za osivo, přinese ra-

dost ze zcela vlastních rostlin a navíc dá 
jistotu, že odrůdy na vaší zahradě nebo 
balkónu jsou doopravdy ty, které pěsto-
vat chcete. Semenařením také můžete 
přispět k zachování krajových odrůd  
a biodiverzity, čímž uděláte dobrý sku-
tek pro příští generace. 
V Muzeu Říčany se vloni na podzim 
otevřela říčanská semínkovna.  Už teď 
si tedy můžete zajít pro semínka různé 
zeleniny. Při výsevu už můžete přemýšlet 
nad tím, že letos zasejete o něco víc své 
oblíbené odrůdy, abyste se mohli na pod-
zim podělit o semínka s ostatními. Jak 
správně semenařit se můžete dozvědět v 
poradně Semínkovny 22. dubna při Dni 
Země na Říčanské hájovně. Více infor-
mací najdete na www.seminkovny.com.
 Markéta Strouhalová

V březnu uplyne půl roku od otevření pobočky Modrých dveří 
v Říčanech na adrese Tyrše a Fügnera 105/7. Poskytujeme zde 
služby pro lidi s duševním onemocněním a mentálním postiže-
ním a také krizovou pomoc určenou pro každého, kdo je v ně-
jakém těžkém období a prožívá něco, co nedokáže zvládnout 
vlastními silami. V našem centru je možnost využít i individu-
ální a rodinnou psychoterapii. Centrum je určeno pro obyvate-
le Říčan, ale i celé Prahy východ. Říčany jsou dopravní spojnicí 
pro mnoho dalších obcí v okolí, a proto toto místo považujeme 
za strategické pro poskytování krizové pomoci i dalších slu-

žeb. Snažíme se vycházet vstříc obyvatelům Prahy východ  
a pravidelně nabízíme skupinové poradenství s různým zamě-
řením – skupiny pro osoby s neurotickými obtížemi, skupinu 
zaměřenou na ženská témata. Zároveň poskytujeme kromě 
těchto ambulantních služeb i terénní služby, zejména pro 
lidi, jimž jejich duševní onemocnění nebo jiné okolnosti brání 
za službami dojíždět. V rámci terénu pracujeme zejména na 
zvládání každodenních činností, péče o sebe, domácnost, děti. 
Dále probíhá výrazná podpora směrem ke kontaktu s okolím 
a hledání běžných zdrojů a podpory v běžné komunitě. Pokud 
sami hledáte podporu, nebo znáte někoho dalšího, kdo by naši 
podporu potřeboval, můžete se na nás obrátit kdykoliv ve všed-
ní den od 8:00 do 16:00. 

Tým Terapeutického centra  Modré dveře

Semínkovna v Říčanech startuje díky vám

modré dveře v Říčanech
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Životní prostředí a zdraví

Loni poskytla říčanská léčebna péči téměř šesti stům 
dětských pacientů. V deseti pětitýdenních turnu-
sech se v Olivovně léčili malí pacienti od jednoho do 
osmnácti let s obezitou, nemocemi dýchacích cest a 
pohybového ústrojí. Do Říčan přijeli z celých Čech, 
převážně ale z Prahy a Středočeského kraje.

V Olivově dětské léčebně byla po třech měsících intenzivní 
práce dokončena renovace ubytovacího oddělení D. Oprava 
oddělení byla jedním ze základních plánovaných projektů 
průběžné rekonstrukce léčebny. Pro pobyt a spokojený pocit 
dětí v Olivovně jsou velmi důležitým místem jejich pokoje. 
Tráví v nich svůj volný čas, odpočívají a spí. Pohodlí a sou-
kromí v příjemné atmosféře má podstatný vliv na jejich psy-
chickou pohodu a ovlivňuje průběh a celkový výsledek léčby. 
Součástí každého pokoje jsou komfortní koupelny, které 
mají nové sprchové kouty a žebřinová topení. Rekonstruk-
cí prošly elektrické rozvody. V celém patře byla repasována 
všechna okna, naistalovány nové dveře, vyměněny okenní 
žaluzie i podlahová krytina. Pokoje a chodby byly nově vyma-
lovány. Opravu Olivovny financoval a podporoval Magistrát 
hlavního města Prahy. Odborný tým léčebny a její zaměst-
nanci věří, že nová podoba oddělení podpoří úspěšnost bu-
doucích léčebných pobytů dětí i jejich matek. 
Díky darům od nadací a sponzorů pořídila Olivovna v prů-
běhu minulého roku další potřebné zařízení a vyškolila 
personál. Přínosný byl nákup germicidní lampy, která vy-
zařuje ultrafialové záření a vytváří sterilní prostředí, nové 
inhalátory a přístroj CRP určený pro rychlou diagnostiku 
krve. Město Říčany do Olivovny pořídilo dvě rehabilitační 
vany pro vodoléčbu dětí. K aktivnímu odpočinku slouží  
i nové hrací sítě a zrenovované venkovní hřiště. 
Zásadní změnou je také přijetí pediatra MUDr. Karla Čer-
ného, který na pozici vedoucího lékaře Olivovy dětské lé-
čebny pracuje na dalším zefektivnění činnosti zdravotního 
úseku léčebny, nových léčených indikací i způsobu léčby. 
Do spoluvytváření programů pobytové terapie se zapojuje 
nová ústavní psycholožka. Ke každému dítěti přistupuje 

Novinky z Olivovny

individuálně, a proto se jí daří objasnit opravdové příčiny 
jejich tělesného a psychického stavu. Léčba je tedy kom-
plexní.  
V Olivovně je tradičně kvalitní program zdravotní reha-
bilitace a zkušený tým fyzioterapeutů. Péče v Olivovně je 
srovnatelná s ošetřením, které poskytují lázeňská zaříze-
ní. Nyní má vedení Olivovny před sebou velmi důležité 
období tvorby strategie budoucího rozvoje, která je pod-
porována zřizovateli Olivovny: městem Říčany a Magis-
trátem hlavního města Prahy.   

Petra Hrušáková 
vedoucí marketingu a obchodu 
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Pro seniory

Program

 Únorový měsíc byl 
jedním z nechladněj-
ších v letošní zimě. A 
tak jsme většinu ak-
tivit uskutečnili „pod 

střechou“, ať už je to povídání o historii, 
Kavárničku, divadlo… Překvapil nás 
poměrně velký zájem o společenské 
hry, tak bychom od dubna chtěli tuto 
aktivitu zařadit mezi pravidelné aktivity 
(předpokládáme první čtvrtek v měsíci 

odpoledne). Ale už se nám blíží jaro, i 
když to vzhledem k chladnu nevypadá. 
Rádi vás proto všechny přivítáme na tra-
dičním „Vítání jara“ – setkání s hudbou 
v KC Labuť. 
Seniorcentrum Říčany nezajišťuje jen 
volnočasové aktivity, ale také vyko-
nává „klasickou“ sociální službu pro 
seniory a zdravotně postižené. V sou-
časné době pečujeme o pět seniorů 
v jejich domácím prostředí, s průměr-

ným věkem 82 let. Zájem je i o ambu-
lantní služby, které poskytujeme v naší 
kanceláři (zejména poradenské služ-
by). Jsme trochu limitováni i možností 
personálního zajištění aktivit, ale stále 
se nám to daří zajistit jak zaměstnanci, 
tak dobrovolníky.
Březnový měsíc je pro nás takový začá-
tek cestování, už se proto těšíme na vaši 
účast na výletech a zájezdech.

Irena Moudrá

SENIORCENTRUM ŘÍČANY

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.
Měření hladiny cukru a tuku v krvi  – každý třetí čtvrtek 
v měsíci 8:30 – 9:30 hodin (nutno přijít na lačno). 
Kavárnička – každý třetí čtvrtek v měsíci od 15:00 hodin.

akce:
n 12. března, pondělí – VíTáNí JARA – setkání s hudbou
Místo: KC Labuť. Začátek: 14:00h. 
K poslechu i tanci bude hrát Magda s Honzou. Na pro-
gramu setkání bude také „Překvapení pod plachetkou“ 
– tombola. Těšíme se na vás. Vstup zdarma.
n 15. března, čtvrtek – SPOLeČeNSKé HRy – tréno-
vání paměti (nejen pro seniory)
Místo: DPS Senior – jídelna. Začátek: 14:00h. Karetní, 
společenské a stolní hry. Setkání je určeno pro všechny 
věkové kategorie. Občerstvení a vstup zdarma.
n 15. března, čtvrtek – KAVáRNiČKA
Místo: DPS Senior – jídelna.  Začátek: 15:00h. Příjemné po-
sezení při kávě, čaji a něčeho dobrého k tomu. Vstup zdarma.
n 24. března, sobota – SáZAVSKý KLáŠTeR A 
CeNTRUM SKLáŘSKéHO UMěNí – SKLáŘSKá 
HUť FRANTiŠeK (SáZAVA)
Jednodenní autobusový zájezd. Komentované prohlídky. 
Příspěvek účastníků: 240,- Kč (zahrnuje dopravu, pojiš-
tění, vstupné, tištěný materiál). 
Místa odjezdu: 8:00h aut. zastávka k Žel. stanici, 8:05h 
aut. zastávka Rychta, 8:10h aut. zastávka Sukova, 8:15h 

aut. zastávka Masarykovo nám. Předpokládaný návrat 
okolo 17h.

Připravované akce 
– možnost přihlášení:

n 21. dubna, sobota  
ZáMeK HUMPReCHT, MěSTO SOBOTKA
Jednodenní autobusový zájezd. Komentovaná prohlídka zám-
ku a dalších pamětihodností místa. Zámek je unikátní stavbou 
– má věž elipsovitého půdorysu. Příspěvek účastníků: 300,- Kč 
(zahrnuje dopravu, pojištění, vstupné, tištěný materiál). Místa 
odjezdu: 8:00h aut. zastávka k Žel. stanici, 8:05h aut. zastáv-
ka Rychta, 8:10h aut. zastávka Sukova, 8:15h aut. zastávka 
Masarykovo  nám. Předpokládaný návrat okolo 17h. Termín 
přihlášení: 10. 4. 2018.
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): 
první a třetí pondělí v měsíci 14:30 – 16:30h.

NÁRODNÍ TÝDEN TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI
tak jako každý rok si opět připomínáme v měsíci březnu Národní týden 
trénování paměti, kdy se v celé Čr konají různé tématické přednášky a besedy.
organizátorem je Česká společnost trénování paměti a mozkový jogging, 
právě ta  v tomto roce slaví 20 let od svého založení. Prostřednictvím 
svých lektorů (trenérů paměti) si lidé uvědomují, že o svou paměť je nutné 
pečovat a posilovat její funkčnost. Poznávací funkce je třeba trénovat, 
zvláště  v seniorském věku, kdy se objevují první známky stárnutí. Mnozí 
už také nejsou v tak častém kontaktu s okolím než dříve a uzavírají se do 
svého světa. Zvednutí sebevědomí, setkání s novými lidmi i informace 
o možnostech práce s vaší pamětí - to vše je obsahem přednášek, které 
se konají v Říčanech.
tentokrát můžete zavítat ve středu 14. 3. 2018 ve 14 h do nového 
Domova seniorů ve Voděrádkách, kde se koná osvětová přednáška s E. 
Kubínovou. akce je určena jak klientům, tak jejich rodinám i širší veřejnosti.
Dalším termínem je čtvrtek 15. 3. 2018 ve 14,30 - Stacionář OLGA.  
k příjemnému posezení zahraje harmonika (ondřejovské harmoniky) a vy 
si můžete i společně zazpívat. Však pohoda a hudba k sobě patří a tak si 
nenechte tuto příležitost ujít. Na setkání s vámi se budu těšit, obě akce se 
konají ZDARMA a, tak jako každoročně, jsou součástí světové kampaně 
„Uvědomování si mozku“.

   Eva Kubínová
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Pro děti a rodiče

Jsme tu pro vás  
a pomáháme již 15 let
 V únoru uplynulo již 15 let od založení Cesty integrace.
V Říčanech se věnujeme dětem, mládeži, dospělým i 
seniorům, kteří řeší nějaké nesnáze a nevyznají se ve 
svých právech a povinnostech, jsou na životní křižovat-
ce, nebo si jen potřebují popovídat, sdílet všední staros-
ti či radosti. V neposlední řadě se snažíme dětem smys-
luplně naplňovat volný čas. Provozujeme „Klub Cesta“ 
a „Občanskou poradnu“.  Také v rámci „Centra primár-
ních programů“ spolupracujeme s většinou základních 
škol v regionu, pro které organizujeme dopravní výcho-
vu či preventivní programy na různá témata, jako jsou 
návykové látky, vztahy, šikana, apod. 
V rámci bezplatných sociálních služeb se aktuálně roč-
ně v celé organizaci věnujeme až 600 osobám, prostřed-
nictvím vzdělávacích a preventivních aktivit pro školy 
našimi programy projde více jak 7200 žáků. 
Potkat se s námi můžete i na veřejných akcích v Říča-
nech. Sledujte náš web www.cestaintegrace.cz či Face-
book, kde nejdete detailnější informace a novinky. 
 Petra Nyklová, ředitelka

Letní příměstské tábory  
s Cestou integrace
Prázdniny, hry, koupání, zábava, akčnost, kama-
rádi, soutěže, dobrodružství. Pokud většina z toho 
tě láká, připoj se k nám na příměstský tábor! Díky 
finanční podpoře z Evropského sociálního fondu 
a spolupráci s MAS Říčansko bude velmi přízni-
vá cena za spoustu zážitků. Základna: Klub Cesta, 
Říčany a program od pondělí do pátku od 7:30 do 
17:30 hodin. Heslo:  „Zažít nudu, jóóó, to vadí!“ 
Více informací na webu www.cestaintegrace.cz nebo  
v příštím kurýru.
 Markéta Hubínková, vedoucí tábora

   
OLIVOVA DĚTSKÁ LÉČEBNA, O.P.S.

Těšíme se na vás!

SRDEČNĚ VÁS ZVEME  
NA DIVADÉLKO ROMANETO

HRAJEME:
JAK PAN SLEPIČKA A PANÍ KOHOUTKOVÁ MALOVALI VAJÍČKA

VELIKONOČNÍ 
POHÁDKA

Neděle 4. března 2018
10.30 hodin v kapli  

Olivovy dětské léčebny

Tel: 723 564 383
Vstupné 80 Kč
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Pro děti a rodiče

Asi tak před třemi měsíci nás na-
padlo, že bychom mohly naše schůz-
ky trochu ozvláštnit. Každou z nás 
baví něco jiného, a proto jsme se 
rozhodly zavést Vaproschůzky. Kaž-
dá z vedoucích si proto připravila 
program pro menší počet holek a my 
jsme si vybraly, na jaký program 
chceme jít.
První vaproschůzka proběhla 19. 1. 
2018.  A opravdu jsme měly na výběr 
ze spousty zajímavých aktivit. Mezi ně 
patřily únikové hry, výstava Charty 77, 
Muzeum smyslů, divadelní představení 
Příhody lišky Bystroušky a  JumpPark. 
A pak nastala obhajování a diskuze, čí 
program vyhraje. Všichni, kdo se na 
vaproschůzky nezapomněli přihlásit na 
další běžné schůzce, ostatní přesvědčo-
vali, že jejich program byl nejlepší. 
Druhá vaproschůzka proběhla 9. 2. 
2018 a tentokrát jsme měli na výběr 
plavání na Fialce, Muzeum čokolá-

dy (i s ochutnávkou), lezení na stěnu 
a Laser Game. S úžasnými zážitky 
a možná až moc přeplněnými žaludky 
jsme se vrátily do Říčan. Všechny se 

moc těšíme na další podobné schůzky, 
které se už plánují.

Za 2. oddíl skautek Štěpánka  
Slámová a Julie Skřivánková

VAPrO - variabilní program u říčanských skautek

Areál Oáza Říčany nabízí pro- 
fesionální sportovní zázemí. Pro-
gram se koná na venkovních sporto-
vištích, bazénu a také v případě deště 
v tenisové hale a v horní restauraci, 
která slouží jako „klubovna“. 

Jak vypadá celodenní 
program

Rodiče mohou své děti přivést ráno 
od 7:30 do 8:30 a odpoledne si je vy-
zvednout od 16:00 do 17:30. Během 
této doby je pro děti připraven bohatý 
program, který je zaměřen zejména 
na pohybové aktivity a sportování. 
Děti jsou rozděleny do skupin (5 až 
8 dětí ve skupině) a postupně se bě-
hem dne střídají na stanovištích jako 
je výuka tenisu, venkovní bazén, jízda 
na kole (není povinná), stolní tenis, 
míčové hry a další herní a sportovní 
činnosti.
Tábor je určen pro děti od 5 let až do 
14 let. Pro letošní prázdniny je vypsá-
no 7 „týdenních“ termínů (vždy pon-

dělí až pátek). Jsou to: 9. 7. - 13. 7., 
16. 7. - 20. 7., 23. 7. - 27. 7., 30.7. - 3. 
8., 6. 8. - 10. 8., 13. 8. - 17. 8., 20. 8. - 
24. 8. 2018.
Cena za týdenní turnus dle termínu 
zaplacení je 2 750,- Kč při zaplacení 
do 30. 4. 2018, 3 250,- Kč do 30. 6. 
2018, 3 500,- Kč po těchto termí-
nech.(Možná účast i jeden nebo více 
dnů – 700,- Kč/den). Veškeré další 
podmínky a informace jsou k dispo-
zici v recepci Oázy Říčany.

Oáza Říčany pořádá pravidelně 
ve svém areálu během letních 
prázdnin oblíbené příměstské 
tábory. 
Přihlášky jsou k vyzvednutí v re-
cepci Oázy nebo ke stažení na 
webových stránkách www.oazari-
cany.cz. 
Přihlášky prosím odevzdávejte 
v recepci Oázy nebo zasílejte mai-
lem na adresu oazaricany@oaza-
ricany.cz 
Další informace obdržíte na tel. č. 
736 679 097.

Příměstské tábory v Oáze Říčany
inzerce
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ZáPIS DO ZáKLADNí ŠKOLy – 6. DUbNA 2018
Vážení rodiče, 
přinášíme vám po 
roce přehledné in-
formace o zápisu 
dětí do základní 
školy v našem měs-
tě. Novela školské-
ho zákona již vloni 
změnila některé 
okolnosti týkající 
se přijímání dětí 
k povinné školní 
docházce.

1. ZÁKLADNÍ šKOLA MASARyKOVO NÁM. ŘÍČANy, 
příspěvková organizace, Masarykovo nám. 71, Říčany, 
Ředitel: Pavel Bednář, telefon: 323 602 794, 
e-mail: pavel.bednar@1zs.ricany.cz, 
www.zs-ricany.cz

2. ZÁKLADNÍ šKOLA BEZRuČOVA ŘÍČANy, 
příspěvková organizace, Bezručova 94, Říčany,
Ředitelka: Marie Lejčková, telefon: 323 602 217, 
e-mail: reditel@2zs.ricany.cz,  
www.2zsricany.cz

3. ZÁKLADNÍ šKOLA u ŘÍČANSKÉhO LESA ŘÍČANy, 
příspěvková organizace, Školní 2400/4, Říčany, 
Ředitel: Dalibor Dudek, telefon: 323 666 555, 
email: dalibor.dudek@zs.ricany.cz,
www.zs.ricany.cz

4. ZÁKLADNÍ šKOLA NERuDOVA ŘÍČANy, 
příspěvková organizace, Nerudova 481, Říčany, 
Ředitelka: Jitka Macháčková, telefon: 323 602 005, 
e-mail: jitka.machackova@zsp.ricany.cz,
www.zs-nerudova.cz

Základní školy zřizované městem Říčany:

Doplňující informace
Upozorňujeme rodiče na nabíd-
ku některých škol o přijetí dítěte 
do třídy se specifickým zaměře-
ním, jako je hudební třída nebo 
třída s bilingvním vyučováním. 
Podrobnosti najdete na dalších 
stránkách tohoto vydání Kurýru 
nebo na webu konkrétní školy. 
Zároveň rodičům doporučuje-
me prostudovat podrobnosti a 
kritéria přijímání dětí k povinné 
školní docházce, které najdete na 

webových stránkách jednotlivých 
základních škol.
V příštím čísle Kurýru vás budeme 
informovat o dalších podrobnos-
tech, které jsou spojeny s přijetím 
vašeho dítěte do mateřské nebo zá-
kladní školy v našem městě. 
Přejeme vám i vašim dětem, aby 
všechny kroky, které je potřeba uči-
nit k úspěšnému přijetí vaší ratoles-
ti do školního zařízení v Říčanech, 
doprovázelo příjemnou a přátel-

skou atmosférou, plnou pochopení, 
tolerance a radosti z blížícího se 
počátku vzdělávání.  Pokud nemáte 
dostatek informací a uvítali byste 
doplnění dalších podrobností, ne-
váhejte mne nebo jednotlivé ředi-
tele kontaktovat. Rádi se budeme 
vaším dotazem zabývat.

Hana Špačková, 
místostarostka pro oblast školství, 

hana.spackova@ricany.cz 

K základnímu vzdělávání je při-
jímáno dítě, které dosáhne věku 
šesti let do 31. srpna 2018, pokud 
mu není povolen odklad školní do-
cházky. K žádosti o odklad dokládá 
rodič vyjádření školského poraden-
ského zařízení a odborného lékaře. 
O odkladu rozhoduje na základě 
předložených dokumentů ředitel 
školy. Podrobnosti popisuje §36 
školského zákona v odstavci 3 a 4. 

Rodičům doporučujeme využít 
možnosti elektronického zápisu 
potřebných údajů o dítěti. Velmi 
se urychlí samotný zápis v uvede-
ném termínu. Systém bude otevřen  

1. března 2018. Podrobnosti o elek-
tronickém zápisu najdete na http://
skoly.ricany.cz. 
Při přijímání dětí k povinné škol-
ní docházce ředitel postupuje 
podle předem stanovených krité-
rií. Hlavním z nich je, že přednost 
mají děti s trvalým bydlištěm ve 
spádové oblasti školy. Informace o 
jednotlivých spádových oblastech 
s vyjmenováním ulic těchto obvo-
dů najdete na webu města: http://
info.ricany.cz/mesto/obecne-za-
vazna-vyhlaska-mesta-ricany-c-4-
-2014-kterou-se-stanovi-skolske-
-obvody-zakladnich-skol-zrize-
nych-mestem-ricany.
Doporučujeme rodičům využít před 
tím, než se vydají k zápisu, dnů ote-
vřených dveří a seznámit se se školou 
a jejím provozem. 

Dny otevřených dveří

1. ZáKLADNí ŠKOLA
MASARyKOVO NáM.:  
27. března 2018, 9 – 12, 14 – 16 
hodin, pozor, v budově Olivova 1308 
– zde bude i zápis! Po tel. domluvě 
kdykoliv

2. ZáKLADNí ŠKOLA 
BeZRUČOVA: 
1. a 2. března 2018, 10 – 16 hodin 
(pro běžné, hudební i bilingvní třídy)

3. ZáKLADNí ŠKOLA 
U ŘíČANSKéHO LeSA: 
7. března 2018, 9 – 14 hodin 

4. ZáKLADNí ŠKOLA 
NeRUDOVA: 
kdykoliv po domluvě

Základní informace

V Říčanech proběhne zápis ve 
všech základních školách v pá-
tek 6. dubna 2018 od 9 do 17 
hodin (ZŠ Nerudova 8 – 14h). 
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Již podruhé zorganizovalo Žákovské Zastupitelstvo města 
Říčany karneval na ledě. Tato neobyčejná akce měla minu-
lý rok nemalý úspěch a již od listopadu probíhaly přípravy. 
Několikrát se kvůli tomu sešli zástupci jednotlivých komisí 
ŽZ a plánovali, jak letošní akci zorganizovat. 
Nakonec však bylo vše načas připraveno, a tak se 31. 1. zástup 
masek projížděl po ledové ploše říčanské Merkur Ice Areny. 
Mohli jsme vidět víly, piráty a několik vskutku kuriózních ma-
sek. Mezi nimi pár koster, zombie modelů a klaunů. Žákovští 
zastupitelé si pro všechny připravili program, kterým provádě-
li moderátoři akce. Po celou dobu hrál k poslechu a pro zpest-
ření nálady hudební výběr známých písní. 
Zlatým hřebem bylo krasobruslařské vystoupení Bruslařské-
ho klubu Říčany. Podvedením pana J. Zídka vystoupili dva 
reprezentanti Klubu. Pro všechny to bylo naprosto ohromující 

a úchvatné vystoupení. Krasobruslařské vystoupení bylo od-
měno velikým potleskem. Po celou dobu bruslení a předvádění 
masek i dovedností dětí na ledě si hodnotící porota, zvolená 
z řad Zastupitelstva, pečlivě zaznamenávala body přidělené 
jednotlivým maskám. Vítězné masky pak obdržely volné vstu-
penky na veřejné bruslení do Merkur Ice Areny. 
Z nadšených mladých bruslařů a rozzářených masek soudím, 
že letošní nevšední karneval se vydařil. Žáky a kamarády ze 
školních lavic jsme obdarovali dvěma hodinami bruslení a zá-
bavy. Doufáme, že toto nebyla poslední akce organizovaná ŽZ. 
Závěrem bych pak rád jménem nás všech poděkoval panu M. 
Altrichterovi, panu Zídkovi i všem ostatním za nedocenitelnou 
pomoc a vstřícnost při organizaci akce. 

Za ŽZ
T. M.

Vánoční 
čas je již 

dávno za námi, nicméně pořád-
nou zimu se sněhem si děti užívají 
až nyní. Zahradu zdobí sněhuláci 
všech velikostí, děti modelují ze 
sněhu kopce a krajiny, pozorují 
stopy ve sněhu a experimentují  
s ledem. 
V únoru opět proběhl ve školce ma-
sopustní týden. Děti se seznamovaly 
s tradicí Masopustu a vyráběly masky 
na obchůzku po školce. Po karnevalo-
vém reji utichly nástroje i hudba a děti 
šly společně na zahradu pohřbít basu. 
I letos je pro nejstarší děti zajištěn 

plavecký výcvik v Čestlicích a kurz 
bruslení na stadionu v Říčanech.
Na jaře nás čeká společné setkání 
s rodiči na zahradě – jarní úklid za-
hrady s opékáním buřtů. Začneme 
opět využívat koutky na zahradě, vy-
lepšovat a tvořit. Zpestřením budou 
v měsíci dubnu a květnu výlety do 
zajímavých míst. Těšíme se do ZOO 
nebo na Den s permoníky. 
Červen zahájíme oslavou Dne dětí. Na 
kluky a holky čekají hravá stanoviště 
a zajímavé úkoly s odměnou. Potom 
slavnostní Rozloučení s předškoláky, 
nocování ve školce s dobrodružstvím 
nebo stanování na zahradě a ochutnáv-

ka polévky z kotlíku. Děti se mají na co 
těšit, nuda u nás nemá místo.

Kolektiv učitelek
z MŠ U Slunečních hodin

masky na ledě? Proč ne?

Zprávičky z mŠ U Slunečních hodin
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Dny otevřených dveří a zápisy do Pramínku 
Srdečně vás zveme na dny otevřených dveří, které se 
uskuteční 13. března a 10. dubna 2018. Den otevřených 
dveří je po celý den od 8 do 16 hodin, informační setkání 
s prostorem na dotazy je v 9 hodin a ve 14 hodin. Na den 
otevřených dveří se nemusíte registrovat.
Zápisy pro školní rok 2018/2019 proběhnou ve středu  
25. dubna a 2. května od 14 do 18 hodin v Pramínku. 
Máte-li zájem o docházku do Pramínku, vyplňte přihla-
šovací formulář na našich stránkách. Další informace  
o přijímání nových dětí a dnech otevřených dveří  
u Olgy Jarkovské (tel.: 731 523 025) anebo na e-mailu: 
olga.jarkovska@lesniklubpraminek.cz.

Přednáška o vodě
U příležitosti Dne Země vás zveme na přednášku pana 
Davida Stránského, Bez vody by na Zemi nebyl život, 
aneb Je správné splachovat pitnou vodou?
Máme dostatek vody? Jak vodu využíváme v ČR a jak 

ve světě? K čemu slouží voda ve městě? Proč musíme 
změnit svůj přístup k vodě? Jak to udělat? Co ještě o 
vodě nevíme?
Kdy: 16. dubna v 18:30 hodin
Kde: Komunitní dům, Lesní 47, Světice
Vstupné dobrovolné
Informace o akcích v komunitním domě u Olgy Jarkovské 
(tel.: 731 523 025) nebo na www.lesniklubpraminek.cz.
 Olga Jarkovská

Světický masopust

Mateřská škola a základní 
škola Nemo Říčany

pořádá 8. března 2018 
od 17 hodin

SETKÁNÍ
specializovaných pedagogů  

s rodiči předškoláků, kteří mají 
zájem o ZŠ NEMO. Setkání se 

koná v budově školy. Po skončení 
je možná prohlídka prostor  
a individuální konzultace.

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY LÉTO 2018

chcete, aby vaše děti trávily prázdninový čas v lese, na louce či 
u potoka? Naše příměstské tábory jsou tematicky i věkově různě 
zaměřené a vedou je zkušení průvodci z lesní školky Pramínek.

16.7.-20.7.2018 – Outdoorový tábor pro kluky
 Věk:  pro kluky ve věku 7 - 13 let
16.7. - 20.7.2018 – Dobrodružství s příběhem
 Věk:  5 - 8 let
23.7. - 27.7.2018 – Vlněný tábor
 Věk: 8 – 12 let
 30.7. - 3.8. 2018 – Dramaticko - divadelní tábor
 Věk:  6 – 10 let
6.8.- 10.8. 2018 – Cirkus, pohyb a rytmus v lese
 Věk: od 5 let
13.8.- 17.8. 2018 – Kamarádi skřítci
 Věk:  4 - 6 let
20.8.- 22.8. 2018 – Víly a elfové (třídenní)
 Věk: 3 – 6 let
20.8.- 22.8. 2018 – Být nomádem aneb putování
 Věk: 5 – 7 let

cena je 2800 kč (v ceně pití a oběd), cena 2000 Kč (Víly a elfové), 
cena 3500 Kč za cirkus, 3000 Kč za Vlněný tábor. svačiny si děti 
nosí z domova. tábory fungují od pondělí do pátku od 8 do 16 
hodin. Přihlášení a informace: www.lesniklubpraminek.cz,  vendy.
skrabankova@centrum.cz,  tel. 777014223 (Vendula Zemanová)
www.lesniklubpraminek.cz

Plujte s námi 
za poznáním
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mŠ KOLOVráTeK  
– masopustní karneval 

Ve čtvrtek 8. února 2018 proběhl v naší školce 
dětský masopustní karneval.
Celý týden probíhaly přípravy, děti vyráběly jednodu-
ché masky a také výzdobu třídy. Ráno se spolu s rodiči 
začaly strojit a připravovat. Potom už mohl začít ve tří-
dách rej masek. Nejdříve se masky představily společ-
ným tanečkem. Tančili princové, princezny a spousta 
dalších pohádkových postav a zvířátek. Ani my, paní 
učitelky, jsme nezůstaly stranou a také jsme se převlek-
ly do masek. Po bohatém občerstvení, na kterém jsme 
si velmi pochutnali, jsme si zahráli různé hry a soutěže. 
Vůbec nebylo jednoduché plnit zadané úkoly v přestro-
jení. Tečkou za příjemným dopolednem byly malé slad-
ké odměny za splněné úkoly. Z očí dětí zářila radost  
a spokojenost.
Naše školka je stále připravena na příchod nových 
kamarádů a kamarádek.

Více informací najdete: www.skolka-kolovratek.eu
www.facebook.com/skolka-kolovratek

V Zahrádce se nenudíme 
V naší škole se pořád 
něco děje. Máme za 
sebou kurs plavání, 

který čítal 19 lekcí. Pod vedením 
zkušených instruktorů se děti učily 
plavat v bazénu Aquapalace v Čestli-
cích. Někteří již umí částečně plavat, 
jiné děti se zbavily strachu skákat do 
vody, potápět se, splývat, takže každé 
dítě si odneslo spoustu nových do-
vedností. Na závěr kurzu děti dostaly 
na památku mokré vysvědčení a ry-
bičku, na kterou si za každou účast 
na plavání nalepovaly šupinky.
Mimo plavání chodí děti stále ještě na 
kurzy bruslení, které poskytl Městský 

úřad. Letos jsme měli možnost využít 
místní ledovou plochu vícekrát, což 
děti s velkou radostí uvítaly, neboť je 
bruslení baví a je o něj velký zájem. 
I na těchto kurzech jsou děti vedeny 
zkušenými instruktory a na dětech 
jsou vidět pokroky.
Nenabízíme dětem však jen spor-
tovní aktivity. Na konci ledna celá 
naše škola vyjela do Prahy do divadla 
Spejbla a Hurvínka, kde jsme shlédli 
představení, v němž Hurvínek a Má-
nička cestovali pohádkovým světem. 
Výlet se dětem líbil, byla to pro ně ví-
taná změna.
Samozřejmě nechybí ani připomenu-

tí tradic. Na masopustní veselici se 
děti připravovaly nejen ve škole pod 
vedením paní učitelek, ale i doma 
s rodiči, kde vymýšleli vhodnou 
karnevalovou masku. Děti ve třídě 
Třešniček také napekly masopustní 
sladké pečivo. Práce s kynutým těs-
tem byla pro ně nová, ale zvládly to 
nakonec všechny. Z výsledku měly 
velkou radost. No a na masopustním 
karnevalu ve škole bylo pak možné vi-
dět rozličné masky, ve kterých přišly 
téměř všechny děti, ale i paní učitelky 
a další zaměstnanci školy. Nechyběly 
soutěže a hry a dopoledne bylo oprav-
du veselé.
Ve vzdělávací nabídce nechybí pa-
ním učitelkám ani kreativita. Na-
příklad děti ze třídy Švestiček se 
učí malovat na hedvábí. Dále byl do 
školy od Muzea v Říčanech zakou-
pen šicí stolek, na kterém se děti učí 
vyšívat. S dalšími činnostmi v ob-
lasti řemesel se děti postupně se-
znamují v rámci tvořivé hry, neboť 
dvě paní učitelky i z naší školy jsou 
spolu s lektory z Muzea v Říčanech 
zapojeny do projektu Obecný men-
toring, ve kterém si ověřují novou 
metodiku pro polytechnické vzdě-
lávání a začínají tvořivou hru zařa-
zovat do své práce. 

Kolektiv MŠ zahrádka
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ZŠ bezručovka
ŠKOLA HrOU  
V beZrUČOVCe

bubnování
První třídy měly možnost zúčastnit 
se v rámci hodin hudební výchovy 
zážitkového programu v rytmu různě 
velkých bubnů, bubínků a rytmických 
nástrojů. Vyzkoušely si, co trénujeme i 
v hodinách – vnímat skupinu hudeb-
níků, udržet rytmus, vymyslet si svůj 
vlastní a opakovat rytmus vůdčího ná-
čelníka kmene.  

Energie byla všudypřítomná – pan 
hudebník nás uměl zaujmout nejen 
živelným bubnováním na dřevěná 
bonga, ale i klidnou relaxační činností 
za zvuku jemných zvonků, společným 
živelným bubnováním v kruhu, zpě-
vem známých lidových písní za dopro-
vodu ukulele, saxofonu a flétny, tzv. 
koncovky.  

máme zdravé zoubky?
Na tuto otázku si mohli naši prvňáčci 
odpovědět v průběhu akce „Zdravé 

zoubky“, která u nás proběhla začát-
kem února. 
Děti navštívil prostřednictvím filmové-
ho příběhu i sám Hurvínek s Máničkou 
a oba všem předvedli, že i loutky chtějí 
mít zdravý úsměv. S jeho pomocí si děti 
zopakovaly všechny hygienické zásady 
při čištění zubů, vyplnily křížovku, roz-
luštily zábavné kvízy a samy na modelu 
dutiny ústní dokázaly, že si své zuby 
čistí nejen pravidelně, ale také správně. 
Za odměnu a svoji šikovnost do-
staly od pořadatele akce dárkové 
balíčky s potřebnými pomůckami 
k zubní hygieně. Radovaly se ze 
zubního kartáčku, zubní pasty, 
přesýpacích hodin a některé z nich 
si tak zuby vyčistily ještě ve škole 
po skončení akce!

masopustní rej
Tematicky zaměřenou výuku prvouky 
jsme prožili s muzeem Říčany. Děti si 
v jejím úvodu vyslechly zajímavé poví-
dání o masopustních tradicích a právě 
probíhajícím období masopustu, kte-
ré se datuje od Tří králů do Velikonoc  
a končí Popeleční středou. 
Vyrobili jsme si pestrobarevnou čepici 
a zatančili si na symbolickém maso-
pustním karnevalu. Oblékli jsme se do 
připravených kostýmů a převtělili se 
do skutečných postav masopustního 
průvodu. 
Pod vedením „Strakatého“ a se sou-
hlasem starosty vesnice si naši prvňáci 
zatančili s medvědem, bábou s nůší, lé-
kařem, policajtem, vojákem, ženichem 
a nevěstou, a připomněli si také další 
tradiční postavy jako slaměného, Žida 
nebo kobylu.

Milena Kubecová - učitelka 

 

 UMÍ VAŠE DÍTĚ ZPÍVAT?  

ZPÍVÁ RÁDO? 

                                        

                             

                         UMÍ HRÁT NA NÁSTROJ? 
             TOUŽÍ BÝT VE TŘÍDĚ SE     

SPOLUŽÁKY SE STEJNÝM ZÁJMEM? 

PŘIJĎTE NA ZKOUŠKY  
DO 6. HUDEBNÍ TŘÍDY 

DNE 16. 5. 2018 OD 15:00 - 18:00 
   DO TŘÍDY 5.E 

2. ZŠ BEZRUČOVA ŘÍČANY, BEZRUČOVA 94. 
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Říčanské kameny zmizelých
Základní škola Bezru-
čova Říčany se rozhod-
la zapojit do projektu 

Říčanské kameny zmizelých, jehož 
smyslem je uctít památku obětí ho-
locaustu a přiblížit toto téma mladé 
generaci.
Projekt jsme zahájili ve spolupráci 
s Židovským muzeem v Praze. Žáci 
9. ročníků naší školy se ve dnech 5. a 
6. února zúčastnili programu Hanin 
kufřík, inspirovaném stejnojmennou 
knihou o životě Hany Bradyové, která 
byla zavražděna jako mnoho jiných 
židovských dětí v Osvětimi. Studen-
ti měli možnost pátrat v Židovském 
muzeu po osudech konkrétních židov-
ských rodin z Protektorátu. 
S průvodcem jsme prošli část historické 
čtvrti Josefov, navštívili jsme Starý ži-
dovský hřbitov, Staronovou synagogu 
a také Pinkasovu synagogu, která dnes 
slouží jako památník obětí holocaustu. 
Unikátní sbírka kreseb dětí z Terezína 
tady dokumentuje život v koncentrač-
ním táboře a připomíná skutečnost, že 
mezi terezínskými vězni se ocitlo přes 
deset tisíc dětí, které v době věznění ještě 
nedovršily ani věku 15 let. Do zdí Pinka-
sovy synagogy je ručně vyryto přes 80 
tisíc jmen českých a moravských Židů 

– obětí nacismu. Mezi nimi jsme našli 
také jména Židů pocházejících z Říčan.
Asi největším zážitkem bylo setkání 
s pamětnicí, paní Doris Grozdano-
vičovou, která v Terezínské pevnosti 
prožila jako mladá dívka 4 těžké roky, 
přežila holocaust a později se stala mj. 
jedním z iniciátorů Terezínské inicia-
tivy. Dnes je jí 92 let, těší se dobrému 
zdraví a stále cestuje po světě a v be-
sedách s lidmi připomíná osudy Židů 
za 2. světové války, na které by lidstvo 
nemělo zapomenout. 
V naší škole v rámci projektu Říčanské 
kameny zmizelých plánujeme v násle-
dujících měsících pátrat po osudech 
židovských rodin pocházejících z Říčan 
(Radošovic a Strašína), k tomu již byla 
vybrána badatelská skupina 10 žáků 
z 8. tříd. Na škole budou také probíhat 
výtvarné a čtenářské dílny s židovskou 
tématikou. Žáci hudebních tříd již začali 
studovat židovskou hudbu, aby v závěru 
školního roku mohli písněmi doprovo-
dit vernisáž putovní výstavy Říčanské 
kameny zmizelých.

Akce byla financována z prostředků 
poskytnutých Nadačním fondem obě-
tem holocaustu.

Napsaly: Iva Mašková,
 Lenka Syslová

skupinová práce: pátrání po osudech konkrétních židovských rodin 
z Protektorátu

Jména 80 tisíc obětí nacismu jsou ručně vyryta na zdech  
Pinkasovy synagogy.

Mezi zavražděnými Židy jsme našli také 
jména říčanských obyvatel.

Prohlídka 
staronové 
synagogy

starý židovský hřbitov

Beseda s paní Doris Grozdanovičovou, která přežila terezín.
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ky mluvících zemí a Martina Luthera. V konkurenci  
16 pražských a středočeských ZŠ a gymnázií obsadil náš 
tým skvělé 5. místo. Nutno dodat, že od medailových 
pozic obsazených gymnázii jej dělila ztráta pouhého  
1 bodu. 
Všem soutěžícím moc gratulujeme a děkujeme za skvě-
lou reprezentaci školy! 
 Za vyučující NJ Zuzana Havlíková 
 

Zprávy z parlamentu

l 9. 2. měl proběhnout na naší škole KULINÁŘSKÝ 
DEN. Vzhledem k mnohaprocentní  absenci žáků (v ně-
kterých třídách bylo třeba jen 7 dětí z 24) jsme se roz-
hodli tento den přesunout. Pátá třída měla ale na toto da-
tum naplánován celý projektový den na téma stolování 
a zdravá strava, a tak se rozhodli termín neměnit. Během 
prvních tří hodin všichni páťáci krájeli, mazali a zdobili, 
odšťavňovali  a rovnali…   Výsledky jejich práce můžete 
posoudit sami.
l Před pololetními prázdninami vyšlo první číslo naše-
ho školního časopisu COOL SCHOOL. Víme, že není 
bez chyb – novinářské a vydavatelské práci se všichni te-
prve učíme, ale radost a pýcha nad mnohatýdenní prací 
se dala číst ze všech tváří jeho autorů. 
l Na svátek sv. Valentýna byla na chodbu naší školy 
nainstalována schránka, do které mohli všichni žáci 
naší školy vhodit své valentýnské přání pro kohokoliv ze 
školy. Děti byly již dříve zástupci školního parlamentu 
instruovány o tom, co mají přáníčka obsahovat (jméno, 
třída,...),  ale také i o tom, co by rozhodně obsahovat 
neměla. Hned tentýž den odpoledne byla všechna přání 
roztříděna a následující den doručena. Tato akce pro-
běhla již druhým rokem a myslíme si, že se i příští rok 
bude opakovat.

 L. Prchalová (koordinátorka parlamentu)

Postupujeme do krajského kola 
geologické olympiády!
Jistě někteří rodiče zaznamenali z povídání svých po-
tomků: „Mamíííí, tatíííí! Já byl dneska na olympiádě!“ 
A ačkoliv právě probíhají skutečné zimní olympijské hry, 
děti mají na mysli olympiády z matematiky, z němčiny, 
ze zeměpisu a dalších oborů. Nejinak je tomu, alespoň 
v naší škole, i v oboru geologie. Masarykova univerzita ve 
spolupráci s Českou geologickou službou již loni spusti-
la projekt Geologické olympiády. Letošní rok byl tedy již 
druhý ročník tohoto pozoruhodného projektu, který má 
za cíl přesvědčit zvídavé studenty (nás ne, my to víme…), 
že sopečná činnost, zemětřesení, žula, křemen atd., jsou 
veskrze zajímavé záležitosti. Naši žáci, kteří projevili zá-
jem, se dobrovolně geologické olympiády zúčastnili a byli 
úspěšní. Naši školu reprezentují a do krajského kola ge-
ologické olympiády postupují žáci osmých a devátých 
ročníků: Michaela Davidová, Martin Hraba, Adriana 
Jesenská, Albert Koudelka, Max Koudelka, Lucie Kra-
tochvilová a Michaela Vršecká. Držíme jim palce, ať jsou 
i nadále takhle úspěšní i v dalších kolech. A pro ostatní, 
kteří se dobrovolně nezúčastnili, nebo nemohli z důvo-
du kolize termínu s matematickou olympiádou… příští 
rok…  „Do toho jdeme znovu!“ 
 Jana Kolková

Úspěchy žáků v soutěžích  
v německém jazyce  
I letošní začátek kalendářního roku se nesl ve znamení 
olympiád a soutěží. V německém jazyce 30 žáků po-
měřilo své jazykové dovednosti ve školním kole Olym-
piády v NJ.  Stejně jako loni byli soutěžící skvěle při-
praveni a o umístění na prvních místech rozhodovaly 
opět jednotlivé body. 
Do okresního kola, které se konalo 25. ledna v Čeláko-
vicích, nakonec postoupili Adam Králík a Eliška Bůz-
ková (oba z 9. C). Oba reprezentanti školy zde v kate-
gorii IIA (žáci 8. a 9. ročníků ZŠ) dosáhli vynikajících 
výsledků. Eliška Bůzková se umístila na 3. místě. 
Adam Králík obhajoval loňské druhé místo a podařilo 
se mu to opravdu skvěle. Tentokrát dosáhl na nejvyšší 
příčku a okresní kolo vyhrál. Postupuje tak dál do kraj-
ského kola.  
Na začátku února se naší žáci poprvé zúčastnili sou-
těže týmů Němčina mě baví. V kategorii jazykové 
úrovně A1 nás reprezentoval tým deváťáků ve složení 
Eliška Bůzková, Míša Vršecká, Adam Fokt a Adam 
Králík. Soutěž byla letos zaměřena na reálie němec-
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ZáKLADNí ŠKOLA u ŘíČANSKÉHO LeSA

ČTeNáŘSKý KLUb
Čtenářský klub se schází jednou za 
čtrnáct dní. Povídáme si o knihách, 
které čteme, o spisovatelích, kteří je 
napsali. Užíváme si akce mimo školu, 
například zhlédnutí výstavy o prezi-
dentu Masarykovi, návštěva divadla, 
setkání klubu v cukrárně. Plánujeme 
na 23. března Noc s Andersenem 
s přespáním. Těšíme se na čtení jeho 
pohádek, promítnutí Malého prin-
ce, na dobroty  od maminek (možná 
se o pečení pokusíme i my) a tajné-
ho hosta. O naší činnosti se ostatní 
mohou dočíst na nástěnce umístěné 
v přízemí školy.

Jolana Beranová

PrOJeKTy 
ZJeDNODUŠeNÉHO 
VyKAZOVáNí – ŠAbLONy
Tento a příští školní rok je naší škole 
poskytnuta dotace MŠMT, které je 

Řídícím orgánem Operačního pro-
gramu Výzkum, vývoj a vzdělávání 
v rámci Výzvy Podpora škol formou 
projektů zjednodušeného vykazování 
Šablony pro ZŠ.
Z množství aktivit jsme si vybrali 
čtyři – vzdělávání pedagogických 
pracovníků v oblasti čtenářské gra-
motnosti a matematické gramotnosti 
v rozsahu 32 hodin; vzdělávání peda-
gogických pracovníků v oblasti cizích 
jazyků v rozsahu 80 hodin; tandemo-
vou výuku a čtenářský klub. 
V oblasti čtenářské gramotnosti 
a matematické gramotnosti se vyu-
čující účastní odborných seminářů 
a workshopů zaměřených na rozvoj 
dovedností, znalostí a kompetencí 
a na využívání efektivních vyučova-
cích metod. Výhodou je, že pokud 
přijede lektor do naší školy, může 
se aktivity účastnit celá sborovna. 
Osmdesátihodinový kurz cizího ja-
zyka vyžaduje koncentrovanější za-
pojení participantů a bude probíhat 
především o prázdninách. Účastníci 
si z nabídky vyberou kurz, který je 
nejvíce profesně obohatí a bude je za-
jímat. Tandemová výuka nám umož-
nila zintenzivnit výuku angličtiny 
na 2. stupni. Ve třídě jsou současně 
dva vyučující, z nichž jedna je rodilá 
mluvčí z USA (článek o ní si můžete 
přečíst v říjnovém vydání Kurýru). 
Čtenářský klub je volnočasová akti-

vita, kde si žáci čtou knihy dle svého 
výběru, doporučují si je navzájem, 
povídají si o knihách. Ale nejen to. 
Žáci se s paní učitelkou účastní i dal-
ších zajímavých aktivit (více v článku 
o čtenářském klubu). 
 Zuzana Pokorná

PrOJeKTOVý DeN  
– mASOPUST
Masopust držíme,
 nic se nevadíme, pospolu. 
Proč bychom se hádali, když jsme se 
tak shledali, poznovu. 
V dobrém jsme se sešli, 
rádi jsme se našli, pospolu. 
Dříve než se rozejdeme, ještě k sobě 
připijeme, poznovu. 

Touto a dalšími masopustními říkan-
kami zakončili průvod v maskách 
projektový den „Masopust, fašanky“ 
žáci třetích a druhých tříd 3. ZŠ u Ří-
čanského lesa v pondělí 12. února. 
Seznámili se s tradicí masopustu, 
vyráběli masky, cukroví, hodovali, 
zpívali, tancovali a s říkankami obešli 
celou školu.

Michaela Blažková 
a Michaela Netopilíková

3. ZŠ u Říčanského lesa 
v Říčanech přijme 

uČITELE 1. STuPNĚ. 
Nabízíme stabilizační příspěvek 

14.000,-, dále náborový příspěvek 
24.000,- kč vyplácený po dobu tří let 
a příspěvek na dopravu do zaměst-
nání; přátelské a vstřícné prostředí 

mladého kolektivu. 
Kontakt: Dalibor Dudek, 

dalibor.dudek@zs.ricany.cz, 
tel.: 739 610 085.

3. ZŠ u Říčanského lesa 
v Říčanech přijme 

Na hPP PaNÍ/PÁNa 
Na ÚKLID. 

Nástup ihned. 
Pište na adolf.linhart@zs.ricany.cz

nebo volejte 723795823.
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Setkání s významnou osobností
Studenti gymnázia v Říčanech měli příležitost besedovat 
se vzácným hostem, panem prezidentem (2003 - 2013) 
Václavem Klausem, na téma vývoje ekonomiky od Evrop-
ského hospodářského sdružení po Evropskou unii. Stu-
denti se zajímali nejen o aktuální ekonomický vývoj České 
republiky od roku 1989 do současnosti, ale také o historic-
ké mezníky vývoje Československa. Skvělá úroveň dotazů 
našich studentů velmi potěšila. Videozáznam z besedy lze 
zhlédnout na stránkách Institutu Václava Klause. 

Ředitelka gymnázia 
Anna Stočesová Martinková

dím školy. Mnozí současní studenti ve spolupráci se svými 
vyučujícími připravili pro tento den demonstrace pokusů  
a ukázky práce z různých předmětů. Vedení školy poskytovalo 
každou celou hodinu informace v aule školy a odpovídalo i na 
případné dotazy. Zájem o studium na naší škole nás potěšil  
a těšíme se na nové žáky!
 dř

Sportovní den
Po náročných testech a zkoušení před pololetním vysvědče-
ním je třeba trochu si vydechnout a protáhnout tělo. A tak 
v pololetí zařazujeme sportovní den, kdy se družstva jednot-
livých tříd utkají v míčových hrách. Letos připadl turnaj na 
31. leden - nižší gymnázium hrálo v tělocvičně přehazovanou, 
vyšší ročníky volejbal ve sportovní hale. Zájem o účast v tur-
naji je velký a tak většina tříd postavila družstva dvě. Ti co ne-
hráli, přišli fandit. A jak dopadlo? V hale zvítězili ve volejbalu 
podle očekávání ti nejstarší – 4. A (tým A), druhé místo získa-
la nadějná 2. A (tým A), třetí byla septima. V přehazované zví-
tězila tercie, hned za ní kvarta (tým B) a jako třetí se umístili 
Žaludi – družstvo sekundy.
Moc děkujeme 1. ZŠ Říčany, která nám na den turnaje přene-
chala svoje hodiny ve sportovní hale. Velký dík patří i zaměst-
nancům haly, kteří nám vyšli vstříc a měli po našem turnaji 
více práce s úklidem.
 dd

exkurze do moře
Ve čtvrtek 8. 2. 2018 naše třída sekunda zavítala do Moř-
ského světa v Praze. Naskytl se nám úžasný pohled na hra-
vé pestrobarevné drobné rybky, jež elegantně proplouvaly 
mezi nádhernými korály. K vidění byli i velcí žraloci krou-
žící na hladině nebo trnucha přisátá ke dnu, nenápadný 
odranec a dokonce i čtverzubec, jenž se v případě ohrožení 
nafoukne. Prohlídku doprovázel i krátký dokumentární 
film, který upozorňoval na to, jak může být příroda rozma-
nitá a krásná, ale současně i nebezpečná a nevyzpytatelná. 

Den otevřených dveří
V úterý 30. 1. 2018 
se na našem gymná-
ziu uskutečnil „Den 
otevřených dveří“. 
Gymnázium bylo v 
tento den přístupné 
veřejnosti. Budoucí 
uchazeči o studium i 
jejich rodiče se mohli 
seznámit se studijním 
programem i prostře-
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Studenti MKG se i letos chystají na 
Robosoutěž pořádanou Fakultou 
elektrotechnickou ČVUT. Pro kaž-
dý ročník této soutěže pořadatelé 
vymyslí zvláštní úlohu, kterou musí 
účastníky vlastnoručně sestrojený  
a naprogramovaný robot splnit. Naši 
studenti Jan Doležil, Adam Hen-
drych a Jakub Šinták se v minulém 
roce umístili v konkurenci zkuše-
ných týmů z celé České republiky 

na krásném 3. místě, přičemž mezi 
týmy, které se účastnily Robosoutě-
že poprvé, byli nejlepší. Doufáme, že  
i letos si studenti soutěž patřičně uži-
jí. V rámci Robosoutěže pořádá Fakulta 
elektrotechnická i Roboseminář pro 
učitele. Středoškolští učitelé se sešli na 
Robotickém LEGO semináři, který se 
konal 26. - 27. 1. 2018 v laboratořích FEL 
ČVUT. Cílem semináře bylo učitelům 

poskytnout zkušenosti, rady a tipy do 
výuky a zdokonalit je v programování a 
praktickém používání stavebnic LEGO® 
MINDSTORMS® Education. Na závěr 
semináře byla pro učitelské týmy vyhláše-
na soutěž.  MKG se umístilo na úžasném 
2. místě. Děkuji za reprezentaci ško-
ly našim studentům i vyučujícím.

Helena Mrůzková, 
ředitelka gymnázia 

masarykovo klasické gymnázium Říčany

Stěny prostorů byly ozdobeny povedenými malbami, které 
příjemně doplňovaly atmosféru. V některých chvílích jsem 
si připadal, jako bych byl hluboko v temném moři a zažíval 
tu podívanou na vlastní kůži. 
 Prokop Hanzal, Sekunda (V2)

Úspěchy našich studentů
Velmi dobrých výsledků dosáhli naši žáci v okresním kole 
olympiády z českého jazyka. Studentka kvarty Š. Slámová 
obsadila v I. kategorii 3. místo. Úspěšní jsme byli i v okresním 

kole týmové soutěže pišQworky. Družstvo složené z žáků 
třetího ročníku M. Jirouška, M. Kutmana, K. Majera, T. 
Mondscheina a D. Střeštíka získalo 2. místo. V krajském 
kole logické olympiády, v kategorii B, obsadil 4. místo V. Ro-
žek z kvarty, v kategorii C 8. Místo B. Hálová, žákyně kvinty.
V celostátním kole soutěže „O klobouk kouzelníka Po-
kustóna“ obsadily žákyně sekundy Hejnová, Vaughanová 
i kvartánky K. Pokorná a A. Ruszová 7. – 8. místo. Terciáni 
Brychnáč, Thirouard 9. – 10. místo.
Výborně nás reprezentovali studenti vyššího gymnázia Var-
ga, Vendl, Pros, Homola, Plzenský, Stejskal, Tománek, 
Přichystal, Tabášek a Tichý, kteří vyhráli krajské kolo 
florbalového turnaje a po suverénním výkonu postoupili do 
národního finále. 
Velkou radost nám udělala studentka prvního ročníku Ju-
lie Vilímová, která obsadila 2. místo v šachu na VIII. zimní 
olympiádě dětí a mládeže v Litomyšli a tak přispěla ke zlaté 
medaili pro družstvo Středočeského kraje. Blahopřejeme! 
 dř

PŘIjÍMaCÍ ZKOuŠKY
Přijímací zkoušky do primy a 1. roč. se uskuteční ve 
dnech 12. 4. – 17. 4. 2018. Upřesňující informace i kritéria 
pro přijímací řízení na gymnázium ve šk. roce 2018/19 
naleznete na webových stránkách školy – www.gyri.cz.
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ze života škol(ek)

Primární prevence jsou vlastně 
veškeré aktivity, které připravuje-
me pro naše děti s cílem předejít 
jejich rizikovému chování. Naše 
škola má v této oblasti dlouhole-
tou tradici.
Během podzimu jsme ve spoluprá-
ci s Cestou integrace realizovali 
projekt „Budeme chytřejší II.“, na 
který jsme získali v rámci dotač-
ního řízení Středočeského kraje 
finanční prostředky ve výši 25 000 
Kč. Proběhlo celkem 19 worksho-
pů. Každý žák, včetně přípravné 
třídy, absolvoval 8 hodin primární 
prevence.
Pro pracovníky školy proběhl semi-
nář „Cesta spolu - Společně proti 
šikaně“.
Nejnovější akcí bylo promítání 
norského animovaného filmu Zu-
řivec, který odkrývá tabu domá-
cího násilí a je odborníky vysoce 
ceněn. Vypráví o malém chlapci, 
který je svědkem otcova násilí na 
matce. Zobrazuje svět vnitřního 
prožívání dítěte, a proto také vyvo-
lává velmi silné emoce. Film musí 
být promítnut v pečlivě připrave-
ném rámci, který začíná u informa-
tivního dopisu rodičům, pokračuje 
prací s učiteli a besedou o násilí 
přímo s dětmi. Po zhlédnutí filmu 
následují individuální rozhovory 
se všemi dětmi i dospělými, kteří 
o to požádají. S filmem proto mo-
hou pracovat pouze proškolení a 

certifikovaní odborníci. U nás to 
byla společnost Magdala, se kterou 
nás zkontaktoval OSPOD Říčany a 
která je součástí Arcidiecézní cha-
rity Praha. Tímto bychom chtěli 
poděkovat pracovnicím OSPOD 
za zprostředkování.
V nejbližší budoucnosti připravuje-
me na duben ve spolupráci s Cestou 
integrace „Týden s Integrovaným 
záchranným systémem“. Žáci se 
zúčastní programů, které pro ně 
připraví dobrovolní hasiči, pracov-
níci záchranné služby, městská po-
licie a Cesta integrace v oblasti do-
pravní výchovy. Uvidí také ukázku 
výcviku záchranářských psů. Moc 
se těšíme a budeme informovat.

bilkiv

Primární prevence v Nerudovce

Vážení rodiče,
 tak jako v minulých letech, tak i pro příští 
školní rok 2018-2019, plánujeme otevření 
přípravné třídy pro předškolní děti.
Do této jsou přijímány děti se schváleným 
odkladem povinné školní docházky a na zá-
kladě doporučení školského poradenského 
pracoviště.  Toto  doporučení  vydávají  pe-
dagogicko  -  psychologické  poradny,  nebo 
speciálně pedagogická centra.
Ve třídě se připravuje na vstup do základ-
ních škol minimálně 10 žáků, předpokláda-
ný maximální počet je 12 žáků

Základní termíny:
1. 4. 2018 - zahájení elektronického zá-
pisu do přípravné třídy na www.pripravka.
ricany.cz, kde je popsán postup elektronic-
kého zápisu  včetně požadovaných doku-
mentů k zápisu a  kritérií přijetí.
22. 5. 2018 - ukončení zápisu do příprav-
né třídy
tento den bude zároveň odeslána žádost na 
krajský úřad středočeského kraje, který po-
voluje přípravnou třídu na další školní rok.

Bližší informace vám rádi sdělíme 
na telefonních číslech: 

323 602 005, 777 755 127
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Proběhla okresní kola soutěží  
mŠmT pro ZUŠ
V letošním školním roce probíhají, jako vždy, soutěže pro 
žáky ZUŠ, které vyhlašuje MŠMT. V letošním roce je soutěž 
vyhlášena pro hráče na bicí nástroje, dechové nástroje, zpěv, 
pro smyčcové soubory a orchestry , pro taneční obor a pro 
lidové nástroje a soubory. Říčanská ZUŠ vysílá do soutěže 
celkem 144 žáků ve všech oborech, kromě lidových nástrojů.
Na stránkách Kurýra není možné uvádět všechna umístění, 
kterých naše děti dosáhly. Ráda bych zmínila pouze žáky 
a soubory, kteří postoupili do krajských kol.
V oboru bicí nástroje budou říčanskou ZUŠ reprezento-
vat David Vašek a soubor Samba Band z třídy Radka 
Břicháče.
V pěvecké soutěži, z celkových 77 soutěžících, postoupi-
lo do krajského kola celkem 26 dětí z 5 uměleckých škol 
okresu Praha – východ, z toho 8 míst patřilo ZUŠ Říčany. 
Skvěle uspěly ema Krčková, Anna Kloužková a Jindřiš-
ka Šebestová a pěvecké duo ve složení Anna Kloužková 
a Jindřiška Šebestová ze třídy paní uč. M. Kučerové. Ze 
třídy paní uč. M. Červené  si postup do dalšího kola vyzpí-
valy Lucie Palivcová, Michaela Menclová a pěvecké duo 
Terky ve složení Tereza Kudibalová a Tereza Matějková 
a pěvecké trio Kateřina Šebková, Kateřina Podlucká 
a Sabina Stodolová.
V krajském kole smyčcových orchestrů bude naši školu re-
prezentovat smyčcový soubor p.uč. Jitky Adamusové a ko-
morní smyčcový orchestr pod taktovkou Jiřího Odcházela 
a uměleckým vedením Jitky Adamusové.
V  soutěži dechových nástrojů, která proběhla v ZUŠ Říčany, 
soutěžilo celkem 114 dětí z okresu Praha – východ. Soutěž 
probíhala dva dny. Naši školu reprezentovalo celkem 54 (!) 
šikovných muzikantů. Celkem 33 jich postoupilo do kraj-
ského kola!

ZUŠ Říčany

Kristýna Josefína Plechatá a Magdaléna Jedličková – 
příčná flétna ze třída p.uč. Barbory Kořínkové, Matylda Rie-
gelová  a Kristýna Janovská – hoboj ze třídy p. uč. Bedřicha 
Hejska, Jan Parobek, Jakub Hejna, Jakub Tománek, An-
drea Křešťáková a Matěj Kotrba – klarinet ze třídy p.uč. 
Petra Sinkule, Vojtěch Anelt, ema Dobiášová, Tadeáš 
Kořínek a Judita Stejskalová – fagot ze třída p.uč. Lukáše 
Kořínka a Kristýma Stocková, Anna  Ruszová ,Jana Ja-
novská  - saxofon ze třídy p.uč. Tomáše Remka a Benjamin 
Sirovátka - saxofon ze třídy p.uč. Petra Sinkule.
V žesťové soutěži budou naši školu reprezentovat hornisté 
Antonín Havel, Vojtěch Rybák a Nicole Večeřová ze třídy 
paní uč. Vladimíry Klánské, trumpetisté František Mužík, 
Veronika Ptáková, Magdaléna Škardová a Jana Hejnová 
ze třídy pana uč. Jakuba Jírů a pozounisté a tubisté ze třídy 
pana uč. J.Odcházela – Kamila Fořtová, Jonáš Horn, Filip 
Hošek, Anežka Fořtová, Matyáš Maňas, Martin Jaroš, 
Amálie Plešingrová,Martin Suchý a Lucie Ferklová.
Diplomy za pedagogickou práci udělila porota Tomáši 
Remkovi (saxofon) a Lukáši Kořínkovi (fagot) a za kore-
petice Petrovi Malínkovi.
Postup tak velkého počtu dětí do krajského kola považuji za 
obrovský úspěch naší školy a hlavně  našich pedagogů, kteří 
pracují často nad rámec svých povinností. Je mojí povinností 
jim za to poděkovat.
Další poděkování patří rodičům dětí, kteří je k hudbě vedou 
a vytvářejí jim podmínky k úspěšnému rozvoji jejich talentu.
Postupujícím žákům přejeme hodně úspěchů v krajském 
kole v Kolíně.

Iveta Sinkulová, ředitelka ZUŠ Říčany
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Projekty Překvapte Říčany

barevná móda (tašky na třídění odpadu)

Říčanští občané jsou již nyní pře-
borníky ve třídění odpadu. Z vlast-
ní zkušenosti vím, že třídění vel-
mi usnadní sada tašek v barvách 
kontejnerů. Sada obsahuje celkem 

tři snadno omyvatelné tašky, kte-
ré je možné k sobě spojit suchým 
zipem. Výhodou je, že pokud se 
žlutá taška naplní například PET 
lahvemi, je možné ji od ostatních 

odejmout a vynést do kontejneru 
na plasty samostatně. Stejně snad-
no lze ze sady odebrat také tašky 
určené na papír a použité sklenice. 
Pokud si lidé nejsou jisti jak správ-
ně třídit, stačí se podívat přímo 
na jednotlivé tašky. Podobně jako 
na samolepkách na barevných 
kontejnerech jsou také na taškách 
zobrazeny jednotlivé druhy plastů, 
papíru a skla, které je do nich mož-
né vhazovat. Přála bych si, aby se 
Říčany připojily k řadě měst, která 
rozdáváním tašek motivují občany 
k ještě lepšímu třídění odpadu než 
doposud.
Umístění: Tašky by byly k vyzved-
nutí v místech, kde se vyzvedávají 
známky na popelnice.
Cena: 30 000 Kč (časem i více, podle 
zájmu občanů)

Navrhuje:
Jana Slámová

Původní projekt měl 3 části: odstra-
nění skládky, rekultivaci po jejím od-
stranění a zpevnění ulice Výhledová 
štěrkovým chodníkem pro pěší. Do-
šlo ke dvěma změnám: skládka bude 
odstraněna na náklady města Říčany 
a zpevnění chodníkem (nebo celého 
prostoru vozovky) na dobu po vy-
budování vodovodu, takže zbývá jen 
menší a méně nákladná část, kterou 
uvádím pod novým názvem. 
Co nový projekt obsahuje a je třeba 
financovat? 
Obnáší úklid zbytků skládky po vy-
bagrování odpadního materiálu 
a ozelenění a vytvoření odpočinko-
vého místa. Po odstranění skládky se 
zregeneruje původní historická ces-
ta z Říčan do Pacova k Paloučkům. 
Měla by zůstat zatravněná - přírodní, 
podobně jako Třešňovka. Ve spolu-
práci Okrašlovacího spolku se Sva-
zem včelařů by mělo dojít k výsadbě 
medonosných rostlin a keřů v prosto-
ru mezi Výhledovou ulicí a odbočkou 

do sadu. Svaz včelařů má zájem zde 
nainstalovat lavičku a informační ta-
buli o včelách a jejich významu. 
Nové prostředí potěší místní občany 
i náhodné turisty. Rozšíří se možnosti 

cyklistů na území města a lze uvažovat 
o zařazení do sítě cyklostezek. 
Co nabízíme? 
Pomoc občanů při čistění po skládce 
a při výsadbě zeleně.  
 Navrhuje: Eva Šikutová 

Změna projektu „Pacov Výhledová“  
na „rekultivace po skládce Výhledová“ 

40 texty.kuryr@ricany.cz



Projekty Překvapte Říčany / Mezi námi

Koloběh - charitativní 
obchod pro pomoc potřebným

Vraťme ještě funkční věci do kolo-
běhu. Také vám vadí, jak se dnes 
se vším plýtvá? Stále nakupujeme 
a mnohdy funkční věci nám leží ve 
skříni, na půdě či v garáži. Nepo-
třebné věci mohou být pro někoho 
ještě užitečné. Dobrý pocit z ukli-
zené skříně bude dvojnásobný, vě-

nujete-li nepotřebné 
věci do Koloběhu.  
Princip charitativního 
obchodu: 

l Nepotřebné věci (oděvy, knihy, 
hračky, časopisy, kuchyňské potře-
by,…) lidé zadarmo věnují do ob-
chodu.
l Zboží bude prodáváno za nízké 
ceny tak, aby se ještě vrátilo do oběhu 
a zbytečně se nevyhodilo.
l Prodávat i starat se o obchod bu-

dou dobrovolníci z řad aktivních se-
niorů či studentů. 
l Veškeré finanční prostředky bu-
dou věnovány na dobročinné účely.

V květnovém hlasování o projek-
tech Překvapte Říčany budete moci 
tuto myšlenku podpořit svým hla-
sem. Obrázek je ilustrativní. V jed-
nání jsou i další prostory města. 

 Navrhuje: Ivana Drbohlavová 

Pejsek, sibiřský samojed, narozený v červnu roku 2016, hledá svého 
„páníčka“ nebo rodinu, která by mu poskytla zázemí a potřebnou 
péči. Podmínky, ve kterých pejsek dosud vyrůstal, nebyly ideální, 
ale pejsek je zdravý, přátelský, vhodný i k dětem. své nové rodině se 
odmění bezpodmínečnou psí láskou a společností při procházkách 
přírodou. Bližší informace a podmínky předání  psa poskytneme 
vážným zájemcům na tel. čísle: 770 116 504

S.O.S. Samojed v nouzi

Výlet do Kudowy Zdroje

Farmářské trhy letos začínají 24.3. 

úterý 24. dubna 2018 
(pojede pouze jeden VELKÝ aUTOBUS)
úterý 12. června 2018 
(pojede pouze jeden MaLÝ aUTOBUS)

odjezd z náměstí (Mestek, Dm drogerie) je v 06.00 hodin ráno 
(další zastávka - U kina, Na zastávce a rychta. Je možné nastoupit 
i v Mukařově a v případě většího počtu zájemců kdekoliv po trase. 
Vystupovat se bude na nástupních stanicích - zastávkách. Příjezd 
okolo 17 hodiny.

Závazně přihlásit a zároveň zaplatit je možné v TuRISTICKÉM 
INFORMAČNÍM CENTRu, Masarykovo nám. 83, Říčany  
(stará radnice). Reservace nejsou možné. Tel. 323 602 639, 
724 514 824, e-mail: susovamilada@seznam.cz.

Můžete se tak opět každou sobotu dopoledne setkat se svými vyzkou-
šenými dodavateli a nakoupit české potraviny přímo od pěstitelů  
a malovýrobců. k mání bude opět čerstvé pečivo pekáren ranko  
a tanvald, zelenina z rodinných zelinářství rodiny Procházkových, 
svačinových a Zhorných, čerstvé ryby, vejce a těstoviny z farmy 
pana Dvořáka, uzeniny pana Peloucha z louňovic, skvělá káva 
pana Vlasáka ze stránčic, sýry, ovoce, a další čerstvé potraviny 
ve vysoké kvalitě, na kterou jste zvyklí. Jste srdečně zváni! 
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Dobrovolnická akce - Čistý La-
dův kraj - každoročně pořádaná 
členskými obcemi Ladova kraje 
probíhá jako reakce na výzvu 
a aktivitu Ukliďme svět – Let´s do 
it, Ukliďme Česko. Smyslem akce 
je uklidit si nejen před svým pra-
hem, ale i své širší okolí, ve kte-
rém žijeme a pracujeme. Sesbírat 
pohozený nepořádek, odklidit 
navezené černé skládky. Úklid 
je koordinován jednotlivými ob-
cemi. Uklízí jednotlivci, školy, 
skauti, dobrovolné hasičské jed-
notky, spolky a kluby. 
Svazek obcí Ladův kraj ve spolu-
práci s Českým svazem ochránců 
přírody zajišťuje pro obce ochran-

né rukavice, odpadové pytle, fi-
nančně přispívá na svoz odpadu 
organizovaný obcemi. Nezřídka se 
stává, že obce nebo místní restau-
race přichystají účastníkům občer-
stvení. 

Hlavním úklidovým dnem Ukliďme 
Česko je sice letos 7. duben, ale 
každá obec má svůj vlastní termín. 
Termíny úklidu Čistý Ladův kraj na-
leznete na www.laduv-kraj.cz nebo 
na interaktivní mapě ČSOP www.
uklidmecesko.cz.Chcete-li se zapo-
jit i vy, buď jako dobrovolník nebo 
jako finanční partner (ochranné 
pomůcky, odvoz odpadu, občer-
stvení), ozvěte se nám na  css.laduv.
kraj@seznam.cz , předáme vám 
kontakty.
Důležitost ochrany životního pro-
středí, ovzduší, vody, ohrožených 
druhů si můžeme připomenout i při 
Dni Země. Tato enviromentální 
akce letos proběhne 22. dubna.

MikRoReGion

LaDŮV KRaj
Zameťme si před svým prahem  
– ČISTý LADŮV KrAJ

Klub českých turistů Říčany – Radošovice ve spolupráci s KČT Středočeská oblast
p o ř á d á

Xl. ročník turistického pochodu 
okolím Říčan - 50. rovnoběžka

Datum konání: sobota 24. března 2018
Trasy pochodu: 11, 18, 26, 36 km
Prezentace: od 7.00 do 10.00 hodin bez 
předchozí přihlášky
Start: na nádraží ČD Říčany 
Startovné: dospělí 40 kč, děti do 15 let a 
členové kČt 30 kč 
Cíl: v Říčanském pivovaru, 11.00 - 18.00 hodin 
ubytování: není zajištěno
Občerstvení: z vlastních zdrojů či v restauracích 
na trase
Vybavení: turistická mapa „okolí Prahy – 
východ“ 
Doprava: a) vlakem z Prahy hl.n. do Říčan (trať 
221 Praha - Benešov)
 B) autobusem PID č. 381, 382, 383 nebo 387 
od metra háje do zastávky Říčany, k žel. st. nebo 

č. 385 z opatova do zastávky Říčany, žel. st. 
upozornění: akce je zařazena do turistické akce 
„středočeská 10“ a je součástí „200“
Informace:  Přemysl Douša
 Na kavčí skále 1696/14
 251 01 Říčany
 tel. 323 631 616, 606 442 269
 e-mail: kct.ricany@seznam.cz
www.kct-ricany.cz
 Na Vaši účast se těší pořadatelé
akce je pořádána za finanční podpory 
středočeského kraje.

Trasa 36 km
Říčany, strašín, Janovický les, Babičky, Doubek, 
hradešín, Doubravčice, Šembera, Vyžlovka, 
Žernovka, Mukařov, Janovický les, Vojkov, Říčany 

– cíl v Říčanském pivovaru (11.00 – 18.00 
hodin)

Trasa 26 km
Říčany, strašín, Janovický les, Babičky, Doubek, 
Žernovka, Mukařov, Janovický les, Vojkov, Říčany 
– cíl v Říčanském pivovaru (11.00 – 18.00 
hodin)

Trasa 18 km 
Říčany, strašín, Janovický les, Babičky, 
Žernovka, Mukařov, Janovický les, Vojkov, Říčany 
– cíl v Říčanském pivovaru (11.00 – 18.00 
hodin)

Trasa 10 km
Říčany, strašín, Janovický les, Vojkov, Říčany – 
cíl v Říčanském pivovaru (11.00 – 18.00 hodin)
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dne 1. 4. 2018 uplyne rok od úmrtí 
našeho milovaného pana Miroslava 
Lehovce. Navždy zůstane v našich 
srdcích. Vzpomíná sestra dana s rodinou, 
sestra Magda s rodinou, družka anička, 
Tomáš s rodinou a Míša s rodinou. 

děkujeme všem, kteří se  k naší vzpomínce připojí.

V pátek  8. 3. 2018 vzpomeneme 
smutného 5. výročí úmrtí našeho 
drahého manžela, tatínka a dědečka 
pana jana Nováka z Říčan u Prahy.
děkujeme všem, kteří vzpomenou  
s námi. Nikdy nezapomeneme.

Manželka Libuše s rodinou

Vzpomínka

l 15. 2. 2018 zase-
dl Programový vý-
bor MAS Říčansko, 
který schválil výběr 
projektů k podpoře 

z vyhlášené výzvy OP Zaměstnanost 
na podporu rozvoje sociálních služeb 
a sociálního začleňování. Ze šesti při-
jatých projektů byly hodnotící komisí 
schváleny 4 žádosti a dvě byly zamítnu-
ty. Programový výbor jejich hodnocení 
potvrdil. Na Říčansku budou realizovat 
rozvoj sociálních služeb z výzvy MASky 
tyto subjekty: ENVERO, z. s.; Cesta 
integrace, o.p.s.; Komunitní centrum 
Říčany, o.p.s. a Terapeutické centrum 
Modré dveře, z. ú.
l Příjem projektů do další vyhlášené 
výzvy MAS z OP Zaměstnanost na 
podporu sladění rodinného a pracov-
ního života bude od 12. 3. do 11. 4. 
2018. Výzva je zaměřena na podporu 
dětských skupin a vzdělávání pečují-
cích osob. MAS uvolnila na tuto výzvu 
2 125 662,50 Kč, projekty můžou být 
v minimální výši 400 tis. až do 1,9 mil. 
Kč. Kontaktní osoby pro tuto výzvu na-
leznete na webu MAS.
l Výběrová komise zasedla dne 27. 2. 
2018 k hodnocení přijatých projektů do 
výzvy IROP. Hodnotila celkem 9 pro-

jektů zaměřených na investice do škol, 
sociálních služeb a Sborů dobrovolných 
hasičů. Jejich výběr schválí v průběhu 
března rozhodující orgán MAS (Pro-
gramový výbor). Seznam podpořených 
projektů naleznete na webu MAS. 
l Projekt „Komunitní plán sociálních 
služeb na Říčansku“ má první utvoře-
né pracovní skupiny z celého území. 
Jsme rádi, že spousta lidí není lhostejná 
a podílí se s námi ve svém volném čase 
na rozvoji sociálních služeb.
l Blíží se další výzvy IROP a PRV. Če-
káme na jejich schválení, ať můžeme 
vyhlásit termíny pro příjem projektů. 
l Z IROP MAS podpoří opětovně 

infrastruktu-
ru škol a nově 
zázemí pro 
sociální podni-
kání. Novinkou 
je také podpora 
zaměřená na 
rozvoj pamá-
tek UNESCO 
a podpora dein-
stitucionalizace 

psychiatrické péče. Nejen pro obce 
je možné podávat záměry na rozvoj 
bezpečnosti dopravy a cyklodopravy, 
např. stezky a jízdní pruhy pro cyklisty, 
samostatné chodníky, stezky pro pěší, 
chodníky a pásy pro chodce jako sou-
část silnice nebo místní komunikace, 
podchody, lávky, autobusové zastávky, 
dopravní značení, veřejné osvětlení 
a další prvky v souvislosti s bezpečností 
dopravy. 
l Do výzvy Programu rozvoje venko-
va MAS uvolní všechny Fiche, které 
má ve svém strategickém dokumentu:  
1. Investice do zemědělských podniků, 
2. Investice do nezemědělské činnosti, 
3. Lesnická technologie, 4. Lesnická 
infrastruktura, 5. Zemědělská infra-
struktura. Podrobnosti naleznete po 
schválení výzvy ze strany SZIF na 
webu MAS.
l MAS Říčansko spolu s Ladovým 
krajem a MAP (Místní akční plány) 
v únoru hodnotila vyhlášenou soutěž 
o nejhezčí vánoční dekoraci. Slavnost-
ní předání cen výhercům proběhlo  
28. 2. 2018.

Střípky z mASky
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Již v létě 1945 začal v Říčanech 
fungovat v období okupace zakáza-
ný Junák. Brzy potom obnovil svoji 
činnost Sokol, také v okupaci zaká-
zaný. Hned po letních prázdninách 
se začalo cvičit v tělocvičně školy 
na náměstí, a to ve všech věkových 
skupinách.
Každé úterý a pátek byly vyhraze-
ny postupně žákům, dorostencům  
a mužům. Žákyně, dorostenky a 
ženy cvičily zase v pondělí a ve 
čtvrtek. Můj otec Jaroslav Svobo-
da hned od začátku fungoval jako 
cvičitel. Také moje matka Anežka 
pilně docházela na večerní cvičení 
žen a později byla i náčelnicí místní 
sokolské jednoty. Já, přestože jsem 
měl určité cviky ze zdravotních dů-
vodů teoreticky zakázány (po pro-
dělané operaci kyčle), jsem se zapo-
jil do cvičení jak prostných, tak i na 
všech jednotlivých tělocvičných ná-
řadích. Trochu jsem byl opatrný při 
cvičení na stole a koze, kdy se mu-
selo odrážet a doskakovat. O to in-
tenzivněji jsem pak cvičil na hrazdě 
a žebřinách a také šplhal na tyči i na 
provaze. Bavily mne též hry s medi-
cinbalem i míčem. Později jsem se 
zúčastnil cvičení sokolské skladby 
na všesokolském sletu v roce 1948 
i na první spartakiádě na Strahově.
Činnost jednoty se ale postupně 
rozšiřovala i v oblasti kulturní. 
Sokolové již během první republi-
ky vlastním nákladem vybudovali 
kino. Bylo jediné ve městě a jeho 
provoz v novém režimu se postup-
ně rozbíhal. Sál kina byl koncipo-
ván tak, že buď byl osazen sedadly, 
nebo mohl sloužit jako sál taneční. 
Právě zde sokolové zavedli tradici 
pořádání sokolských šibřinek, které 
kromě tance každoročně doplňova-
la i zajímavá dramatická a pěvecká 
„půlnoční scéna“, ve které často 
vystupovala moje maminka. Každé 
nedělní dopoledne bylo kino pro-
najímáno k bohoslužbám Církve 
československé. Zde jsem, v rámci 
procesu biřmování, přijal od teh-
dejšího patriarchy Nováka třetí 

jméno Pavel, které jsem si vybral 
sám. Jednota též pořádala besídky 
pro veřejnost, na kterých ukazovala 
nejen prostná, ale i cvičení na nářa-
dích.
Mám také živou vzpomínku na 
den, kdy kino v prosinci roku 1950 
vyhořelo. Stalo se to během rekon-
strukce na sál s nakloněným hle-
dištěm. Požár zřejmě vznikl buď 
od ohřívacích kamínek pro dělníky, 
nebo od jisker při neopatrném sva-
řování. Nejprve se vznítila opona, 
z níž se oheň rozšířil na dřevěnou 
konstrukci střechy. Podle mého 
strýce Mrázka, který se v kině v tu 
dobu náhodně vyskytl, by k šíření 
požáru nedošlo, kdyby byla pomo-
cí hasicích přístrojů hned uhašena 
opona. Hasicí přístroje, které běžně 
patřily do stálé výbavy kina, však 
byly během rekonstrukce umístěny 
do zamčeného skladu pod jevištěm. 
Událost si vybavuji i v souvislosti 
s nákupem na potravinové lístky. 
Maminka mě, tehdy dvanáctileté-
ho, ještě na poslední chvíli vyslala 
se sáněmi do potravinového krám-
ku paní Válkové v Žižkově ulici. Ten 
den asi končila platnost nějakého 
druhu lístků a za jejich zbytek jsem 
měl nakoupit mouku. (Přídělový 
systém trval v tehdejším Českoslo-
vensku ovšem až do roku 1953.)

Na zpáteční cestě jsem zaregistroval, 
že z budovy kina stoupá kouř. Rychle 
jsem náklad dovezl domů, okamžitě 
jsem se vrátil a spolu s dalšími jsem 
pomáhal vynášet věci a nábytek z již 
zakouřeného bytu tehdejšího správ-
ce kina pana Řádka. V prostoru 
pod jevištěm se nacházela zmíněná 
místnost vyhrazená pro sklad So-
kola – během rekonstrukce zde bylo 
pod zámkem uloženo i zařízení ob-
čerstvovacího stánku z předsálí bio-
grafu, ale bohužel i hasicí přístroje. 
Při požáru vyhořel nejen celý sál, ale 
i tento sklad, ze kterého se nic nepo-
dařilo zachránit. Nejvíce mne mrze-
lo, že tam otec uložil sokolské stany, 
které jsme ještě měsíc předtím měli 
na půdě naší vilky v Nerudově uli-
ci. Z celého kina zbylo pouze zděné 
předsálí, zbytek byl později přestavěn 
pro jiné účely a provoz kina zde již ni-
kdy nebyl obnoven.
V létě se samozřejmě cvičební pro-
voz Sokola přesouval na sokolské 
cvičiště, které bylo uprostřed měs-
ta vybudováno ve třicátých letech, 
také z prostředků jednoty. Vedle 
cvičiště vznikly dva sokolské te-
nisové kurty. Na prázdniny roku 
1946 již připravoval říčanský So-
kol letní tábory. O těch se dočtete 
příště.

Jaroslav Svoboda

Vzpomínky na činnost Sokola v Říčanech  
po skončení německé okupace

Na fotografii františka Michla vidíme aktivní sokolské cvičence. Jsou to stojící zleva: pánové 
svoboda, kafka, lehečka, Pokorný, ota karafiát junior, kraus, Beneš. sedící zleva: ?, Čermák, 
karafiát, Masopust, ?. snímek má dataci 10. července 1948. 
Pokud poznáte další z tváří, dejte nám prosím vědět do redakce kurýru – děkujeme!
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Dovolím si vám představit dalšího člověka, který se ne-
smazatelně zapsal do dějin Říčan, konkrétně Radošovic, 
které jsou dnes jejich součástí. Nikoho nevzdělával, nevedl 
žádnou organizaci, ani se nevěnoval komunální politice, a 
přece je jeho jméno součástí říčanského místopisu. Anto-
nínu Jurečkovi k tomu stačilo „pouze“ odvádět na výbor-
nou práci hostinského. Narodil se 16. května 1906 ve Velké 
Bystřici u Olomouce. Dětství prožil ve východočeské Poličce 
(o šestnáct let dříve se zde narodil proslulý hudební skladatel 
Bohuslav Martinů), měl mladší sestru Marii, které nikdo ne-
řekl jinak než Maňka. Vyučil se jako drogista, výrobce sodo-
vek, limonád a lihovin a po povinné vojenské službě nastoupil 
v roce 1927 do Říčanské sodovkárny. Tu spravovalo Spole-
čenstvo hostinských a výčepníků. Antonín Jureček pracoval 
jako správce sodovkárny. Na jedné ze schůzí Společenstva 
poznal svou budoucí manželku Boženu Hochmanovou, 
vyučenou kreslířku vyšívání – tehdy jen doprovázela 
kamarádku, která na schůzi nechtěla jít sama. 
Božena se narodila 22. října 1912 v Praze  
v rodině železničáře, do Říčan se dostala 
jako dvouletá s maminkou, když byl otec 
povolán do první světové války.
Po nedlouhé známosti se slavila svatba. 
I když ženich vyrůstal v křesťanské 
rodině, sňatek byl občanský, mladí 
snoubenci se vzali na říčanské rad-
nici 31. října 1931. Dlouhotrvající 
manželství zůstalo bez potomků, 
dvojice se asi o to více ponořila do 
práce kolem podnikání. Antonínova 
sestra Maňka se kvůli zdravotním 
problémům nikdy nevdala, také ona se 
zapojila do rodinného podniku.
Než se ujal restaurace, podstoupil Anto-
nín Jureček studijní cestu po význačných 
tuzemských letoviscích. Poznal tak různá 
prostředí a učil se, jak podnik vést. Nabyté 
zkušenosti, dále finanční nesrovnalosti v so-
dovkárně i předčasné úmrtí Karla Rybky přispěly k tomu, že 
se ve třiceti letech ujal správy obecního majetku, restaurace 
s koupalištěm na Rokytce. Stejně jako Rybka, i Jureček musel 
absolvovat výběrové řízení, v němž se obecní zastupitelstvo 
rozhodovalo mezi více uchazeči. Konkrétně mezi ním a nám 
blíže neznámým panem Horáčkem z Radošovic. Při hlasování 
bylo odevzdáno čtrnáct platných hlasů, z toho jedenáct ve pro-
spěch Jurečka. Zároveň bylo třeba splňovat podmínky před-
chozí smlouvy a mít k dispozici jistinu v hodnotě 20 000 Kč. 
(Tu Jureček získal zástavou manželčina domu čp. 574 v dnešní 
ulici Boženy Němcové.) To proto, aby mohl volné finanční 
prostředky investovat do provozu. Od předchozích nájemců 
pak měl převzít inventář v restauraci i na koupališti.
Dráhu hostinského začal Antonín Jureček 1. října 1936. O ten-
to podnik se ale zajímal už dříve, jak potvrzují i jeho slova v do-
pise Obecní radě v Radošovicích ze září téhož roku: „Zajímal 
jsem se již jednou o tento podnik, leč shodou různých okolností 

nebylo mi umožněno se tenkráte o pronájem ucházeti.“ Do to-
hoto druhu podnikání šel s jasnou vizí. Vyjádřil ji těmito slovy: 
„… nepochybuji, že by se mi podařilo zde vybudovati podnik,  
o němž mluvilo by se s respektem a uznáním.“ Aby se tak stalo, 
využil všech možných prostředků, které reklama dovolovala 
– plakáty, letáčky či reklamní pořady pražských kin. A je na 
místě uznat, že se mu dařilo. Potvrzovaly to i návštěvy prvore-
publikové společenské elity, zmiňme herce Oldřicha Nového, 
Jiřinu Štěpničkovou nebo Ljubu Hermanovou, z literátů sem 
zavítal například Vítězslav Nezval.
Pracovní prostor manželů Jurečkových se stal zároveň i jejich 
domovem, na dnešní „Jureček“ se přestěhovali do podkrovní-
ho třípokojového bytu. Spolu s nimi zde bydlela i Maňka a An-
tonínova maminka Marie. Do práce, která přinášela své ovoce, 
se zapojili také rodiče Boženky (František a Marie Hochmano-
vi) a nad bezpečností návštěvníků bděl najatý plavčík. O hosty 

v restauraci se starali kuchař a až tři číšníci. V zimě se 
vaření věnovala paní Boženka sama. Maňce 

byla přenechána kontrola nad chodem kou-
paliště. Starala se o příchozí i přijíždějící 

hosty, od hlídání společné šatny až po 
kontrolu pořádku na pláži. V komple-

xu restaurace s koupalištěm bylo po-
třeba vykonávat nekonečné množ-
ství manuálních činností: uklízení, 
okopávání pozemku a sekání trávy, 
opravy, úpravy…
Antonín Jureček byl podle vyjádření 
známých člověkem na svém místě. 
Přispěla k tomu i jeho úslužnost (ne 

však vlezlost), přátelství a zodpo-
vědnost. Také od svých zaměstnanců 

vyžadoval kázeň při práci a v přístupu 
k zákazníkům. Byl to perfekcionista, což 

se projevovalo například ve chvíli, kdy jeho 
pracovní oděv prozradil nějakou chybičku: 
pomačkané oblečení nebo sebemenší skvr-
na byla důvodem k okamžité výměně za čis-

tý kousek ze šatníku. Při výčtu vlastností nesmíme opomenout 
Jurečkovu přirozenou autoritu a osobitý humor.
Jak odpočíval? Rád nabíral energii aktivně v lesích, kde hou-
bařil. S manželkou pak pravidelně každý pátek jezdili do Prahy 
na Vinohrady, na návštěvu nejlepšího přítele, majitele továrny 
na boty, Josefa Ježka s rodinou. Svedla je dohromady právě 
restaurace, ve které Ježkovi při návštěvě Radošovic pravidel-
ně obědvali a večeřeli. Do Prahy Jurečkovi po léta přijížděli na 
oběd či na posezení u kávy a návštěvu spojili s večerní návště-
vou divadelního přestavení. V září odjížděli na několik týdnů 
na české nebo slovenské hory. K jejich společenskému životu 
patřily i pobyty v lázních.... Pokračujeme v dalším čísle.

Šárka Vydrařová
(zdroj článku: vlastní bakalářská práce a rozhovor  
s Drahuškou Širokou, dcerou manželů Ježkových;  

snímek pochází z archivu Vladana Ježka, dnešního nájemce 
plovárny a restaurace Jureček)

Věhlasný restauratér Antonín Jureček

Dne 15. března uplyne třicet let od úmrtí 
slavného říčanského restauratéra antonína 

Jurečka. Zde s manželkou Boženou na 
svatební fotografii z roku 1931
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Říčany a vznik první republiky/ 3
Rok vzniku Československé repub-
liky zaznamenal v městské kronice 
správce zdejšího muzea Alois Mu-
druňka. Měsíc po měsíci tak může-
me sledovat, čím naši předkové v té 
době žili. K měsíci březnu učitel Mu-
druňka připojil i novinovou zprávu o 
přechodu na letní čas.
Zmiňuje také nevoli, kterou tato úpra-
va vyvolávala. Letní čas byl roku 1918 
stále ještě novinkou. Poprvé si u nás 
lidé přetáčeli ručičku hodinek o dva 
roky dříve. Posun času měl přispět  
k úsporám a větší efektivitě výroby  
v době nouze v důsledku probíhající svě-
tové války. Za první republiky bylo toto 
nepopulární opatření zrušeno. Návrat 
k letnímu času nastal opět až s válečnou 
krizí druhé světové války, nedlouho po ní 
byl ale uvedený posun zrušen podruhé. 
K letnímu času se úřady vrátily znovu až 
roku 1979. Od té doby máme každý rok 
– bez přestávky – během letních večerů 
světlo o hodinu déle.
Autor kroniky dále uvádí příjmy a výda-
je města za minulý rok (1917), kdy vy-
dání o něco málo překročila sto tisíc ko-
run. Neopomněl ani náklady města na 
vydržování školy. O chod školy se sta-
rala takzvaná místní školní rada, která 
zajišťovala její personální obsazení, do-
hlížela na řádný provoz i financování. 
V místních školních radách, které byly 
podřízeny okresním školním radám, 
zasedali kromě zástupců sídelní obce 

školy také zástupci „přiškolených“ obcí 
(z okolí), zástupci patrona školy (úřed-
ník velkostatku nebo významného 
průmyslového podniku) a místní farář. 
Funkční období členů rady bylo tříle-
té. Krátce po vzniku republiky došlo k 
úpravám. Místní školní rady se začaly 
skládat jen ze zástupců školní obce a 
zástupců školy samotné v poměru 2:1. 
Funkční období bylo prodlouženo na 
čtyři roky.
Ve válečné době se pochopitelně ani 
školám nevyhýbaly různé potíže. 
Především v zimních měsících míva-
li žáci prodloužené nebo mimořádně 
vyhlášené prázdniny (což dětem pa-
trně nevadilo), a to kvůli nedostatku 
uhlí k topení. Do školy v Říčanech 
chodily také děti z blízkých Voděrá-
dek a Krabošic. Radošovice i Kuří 
se od říčanské školy odtrhly shodně 
roku 1906. Lipany byly „odškoleny“ 
již roku 1896. Zajímavostí z doby 
první světové války je přítomnost 
množství dětí z rodin uprchlíků, 
kteří do Říčan i jiných částí Čech 
přicházeli z míst bojů ve východních 
oblastech Rakouska-Uherska. Tito 
uprchlíci jsou známi pod obecným 
označením uprchlíci z Haliče. V Ří-
čanech dokonce nakrátko vznikla 
péčí ředitele místních škol Gustava 
Trnky staršího (otce známého au-
tora dějin Říčan) speciální škola 
pro tyto děti. Nesla název Ludowa 

szkola dwuklasowa v Říčanech.  
Z roku 1915 se dochovaly dva třídní 
výkazy o docházce a prospěchu (Wy-
kaz klasyfikacyjny i uczeszczania do 
szkoly) a jedna třídní kniha (Dzienik 
lekcyjny). Tyto archiválie jsou ulo-
ženy ve Státním okresním archivu 
Praha-východ.
17. března 1918
Nedostatek všech věcí trvá dál a ceny 
veškerých potřeb stoupají každým 
dnem. Dnes peníze nemají žádnou cenu, 
totiž chceme-li něco si koupiti, musíme 
jich míti příliš mnoho. Vzdor všemu ne-
dostatku zábavy jsou pilně navštěvová-
ny, jen je-li ku konci „volná zábava“ neb 
tanec. Hudební večer pražského kon-
certního kvinteta a místní Filharmonie 
pořádaný 2. tohoto měsíce byl poměrně 
málo navštíven, ačkoliv provedení moh-
lo uspokojiti i odborníka. Buďto větši-
na zdejšího obyvatelstva nepřeje lepší 
hudbě aneb to byla pasivní opozice pro 
číslo „Lenskyho“ [patrně odkaz na po-
stavu básníka Lenského v Puškinově díle 
Evžen Oněgin] při Společenském večeru 
pořádaném 10. 2. taktéž dramatickým 
odborem Besedy. Od dubna dle novi-
nářských zpráv započne opět letní čas. 
Nikdo oň nestojí.
zpětný zápis z dubna 1918
Dne 6. března měla být schůze obecního 
zastupitelstva, a protože se nás nesešel 
ani během ½ hodiny dostatečný počet, 
vykonána dodatečně o týden později. Ve 
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Říčanský kronikář a pedagog alois Mudruňka obklopen svými žáky. snímek vznikl před školou na náměstí v roce 1908
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Mezi námi

schůzi té probrán rozpočet na rok 1918 a vzaty na vědomí účty 
za rok 1917.
Celkový příjem za rok 1917: řádný obnášel 81.996 korun 40 
haléřů (o 16.174 korun 23 haléřů větší než roku 1916), mimo-
řádný 26.175 korun 20 haléřů (o 15.531 korun 27 haléřů více 
než roku 1916).
Vydání: řádné 79.438 korun 39 haléřů (o 8.519 korun menší), 
mimořádné 25.823 korun 37 haléřů (o 15.179 korun 44 haléřů 
větší než loni). Největší podíl v mimořádných vydání činí válečné 
zápůjčky obnosem 12.852 korun... Vydání na školu (účet místní 
školní rady) činilo: a) na obecnou školu 4.711 korun 24 haléřů, 
na měšťanskou 1.486 korun 86 haléřů...
Vzpomínaje si na události poslední doby, zapomenul jsem po-
znamenati, že 28. 2. bylo všeho všudy o jarmarce 10 krámků, 
z toho polovina cukrářských. Dle nařízení papežského, nebudou 

ohlášky sňatků se oznamovati v kostele z kazatelny, nýbrž vy-
hlášky budou vyvěšeny na dveřích kostelních...

Pokračování příště.
Renata Skalošová – Martin Hůrka

Muzeum Říčany prosí o pomoc  

při shromažďování fotografií, dokumentů  
i trojrozměrných předmětů 

týkajících se konce  
Rakouska-uherska i nově vzniklé  

Československé republiky.
Telefon: 323 603 161

E-mail: muzeum@muzeum.ricany.cz
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Polští drážní zaměstnanci evakuovaní z haliče. rok 1915

Nedělní pochod 
s Líbou

Termín: 11. března
Trasa: Černošice – Mořina  
– Karlštejn, 14,5 km
Odjezd vlakem: Říčany 7.25 hod.
Přihlášky na tel. 723 513 431, 
nebo email: 
libuse.rohoskova@centrum.cz 
další informace: 
www.kct-ricany.cz

Čtvrtek 29. 3. - Pe-
sach – židovské 
Velikonoce. Slaví-
me tradiční židov-
ský svátek, pokud si 
chcete spolu s námi 

připomenout význam Velikonoc bu-
deme rádi, když se připojíte. Akce se 
koná od 18.00 v ulici Roklanská 805, 
Říčany. Součástí je večeře a proto je 
nutné se přihlásit na ricany@cb.cz

Sobota 31. 3. - Čtení Bible na ná-
městí. Možnost poslechnout si pasá-
že z Bible nebo můžete i kousek sami 
přečíst. Těšíme se na setkání v Říča-
nech na náměstí od 8 do 13 hod.

Neděle 1. 4. - Slavnostní Bohosluž-
ba. Přijďte spolu s námi oslavit Kristo-
vo vzkříšení z mrtvých. Bohoslužba se 
koná od 9.30 v sále U Boudů, Mírová 
66, Kolovraty

Velikonoce s Církví bratrskou
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RADIUS Øíèany s.r.o.

danì, finance
ekonomické poradenství

zpracování úèetnictví

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

TÉmA NA bŘeZeN: ODKLAD TermíNU PrO PODáNí PŘIZNáNí K DANI Z PŘíJmŮ 

ÚČeTNí A DAňOVá POrADNA PrO PODNIKATeLe

Vážení čtenáři, i v tomto čísle budu 
pokračovat v představování zákazníků 
naší účetní a daňové kanceláře, a to 
přesně v duchu již avizovaného záměru. 
Opakuji, že tímto projektem sleduji dva 
základní cíle. za prvé bych chtěla vyslat 
signál, že portfolio našich zákazníků je 
opravdu široké, od drobných živnostníků 
až po velké a zavedené společnosti. 
Mým druhým cílem je pak pomoc 
našim zákazníkům v jejich prezentaci 
na veřejnosti, neboť zastávám názor, že 
místní firmy by měly primárně obchodovat 
mezi sebou, aby tím vzájemně posilovaly 
svůj byznys.  
dnes tedy představím společnost 
DOBROBuS s.r.o. a jejího majitele pana 
Luďka Bartoše, který již 25 let podniká 
v oboru nepravidelná autobusová 
doprava. Stejně jako mnozí jiní, i pan 
Bartoš zpočátku fungoval jako fyzická 
osoba – živnost začal provozovat již v roce 
1993. V roce 2004 pak své podnikání 
převedl do obchodní společnosti 
dOBrOBUS s.r.o. , a v této formě  funguje 

dodnes. V současnosti dOBrOBUS 
vlastní flotilu 4 autobusů a své klienty 
vozí nejen po České republice, ale i po 
celé Evropě. Pokud bych měla tuto firmu 
a osobu pana Bartoše krátce a výstižně 
popsat, napadají mně tato slovní spojení: 
pracovitost, poctivost a slušnost v přístupu 
k zákazníkům i obchodním partnerům, 
zodpovědnost za životy a zdraví pasažérů 
a veliká láska k autobusům. Myslím 
si, že přístup pana Bartoše k otázce 
spokojenosti a bezpečnosti jeho pasažérů 
je právě to, co charakterizuje jeho firmu. 
hodně vysoko hodnotím fakt, že každé 
sedadlo v autobusech této společnosti je 
vybaveno bezpečnostním pásem, takže 
například převoz dětí v předškolním nebo 
školním věku je z tohoto pohledu opravdu 
bezpečnou záležitostí. a každý rodič 
se mnou v tomto jistě bude souhlasit.  
V obchodních vztazích pan Bartoš 
sází na dlouhodobé a slušné vztahy. 
Klientem radIUSU je od roku 2009, tedy 
již desátý rok. Já sama chci na tomto 
místě vyzdvihnout zejména fakt, že vždy 

jedná tzv. „na rovinu“ a čestně. a to jsou 
atributy jednání, které zcela určitě patří 
i do firemní kultury radIUSU. zastávám 
názor, že kvalitu firmy netvoří například 
honosné kanceláře nebo reklamní cedule, 
ale konkrétní lidé a jejich konkrétní 
chování v konkrétních situacích. a pan 
Bartoš je z tohoto úhlu pohledu opravdu 
naším VIP zákazníkem a jeho služby 
tedy s klidným svědomím doporučuji. 
Potřebujete bezpečně odvést skupinu lidí 
k moři? Organizujete zájezd na výstavu, 
do divadla nebo třeba výlet po kulturních 
a historických památkách naší republiky? 
Jste firma a řešíte problém, jak přesunout 
své zaměstnance nebo obchodní partnery 
na firemní akci a zpět? Jste škola, školka 
a hledáte firmu, která děti za solidních 
podmínek a hlavně bezpečně odveze 
například na plavání, bruslení, nebo 
třeba letní pobytový tábor? Pokud jste 
na některou z otázek odpověděli kladně, 
pak je Váš problém vyřešen – kontaktujte 
firmu dOBrOBUS s.r.o. a pana Bartoše, 
určitě budete s jeho službami spokojeni. 

Březen je měsícem, který je v podvědomí nás všech spojen s po-
jmy „daňové přiznání“ a „placení daní“. Termíny jsou dané 
zákonem, a každé zpoždění je přísně sankcionováno. Každý 
rok se setkávám s případy, kdy tzv. na poslední chvíli naši kan-
celář kontaktují nešťastníci, kteří buďto vůbec (nebo zčásti) 
nemají své účetnictví zpracováno, nebo například na zaplacení 
daní nemají dostatek financí, protože jim třeba jejich odběratel 
nezaplatil. Pro takovéto případy existuje relativně jednoduché 
řešení, které je zcela v souladu s platnými zákony této země, 
a přitom účinně (a bez jakýchkoliv sankcí či penalizací) daňové-
mu subjektu pomůže. Tím řešením je (lidově řečeno) tzv. odklad 
termínu pro podání přiznání prostřednictvím udělení plné moci 
daňovému poradci. A jak to funguje v praxi? Jednoduše. Daňový 
subjekt udělí písemnou plnou moc k zastupování ve věci podání 
daňového přiznání daňovému poradci, a tato plná moc musí být 
správci daně doručena nejpozději v termínu pro podání přizná-
ní, tedy aktuálně letos 2. 4. 2018. Pokud je tato procesní podmín-
ka splněna, automaticky se pro daňový subjekt posouvá termín 
pro podání přiznání k dani z příjmu do 2. 7. 2018. A posouvá-li 
se termín pro podání přiznání, posouvá se i termín pro placení 
daní. V mimořádných případech je možno termín prodloužit ješ-
tě nejpozději do 1. 10. 2018. Upozorňuji ale důrazně, že v tomto 
případě je nutno požádat správce daně o souhlas s prodlouže-
ním termínu, žádost musí být písemná (nebo elektronická v pří-

padě podání datovou schránkou), a musí vždy obsahovat i řádné 
zdůvodnění. Správce daně žádost posoudí, a rozhodne. Může 
tedy žádosti vyhovět zcela, vyhovět zčásti (například určí kratší 
termín než 1. 10. 2018), nebo může žádost i zamítnout. Fyzic-
ké osoby na tomto místě upozorňuji, že pokud využijí možnost 
odkladu prostřednictvím služeb daňového poradce, musí tuto 
skutečnost oznámit i své zdravotní pojišťovně a SSZ. Aby infor-
mace z mé strany byla co neúplnější, připojím ještě stručnou po-
známku o tzv. pětidenní ochranné lhůtě, což znamená, že pokud 
daňový subjekt podá přiznání nejpozději pátý den po uplynutí 
stanovené lhůty, nebude vystaven žádné sankci.  A na závěr ještě 
odpovím na otázku, kde hledat daňového poradce pro vyřízení 
odkladu. Tímto daňovým poradcem může být jak fyzická, tak 
i právnická osoba. Vždy však tento subjekt musí být zapsán 
v seznamu daňových poradců, vedeném Komorou daňových 
poradců v Brně. RADIUS Říčany je v tomto seznamu zapsán od 
roku 2016, takže tuto službu poskytujeme nejen našim stálým 
zákazníkům, ale i všem subjektům, které o tuto službu požádají. 
Rádi přivítáme i Vás v naší kanceláři a odklad termínu pro podá-
ní přiznání k dani z příjmu Vám u správce daně zařídíme. 
V případě jakýchkoliv dotazů neváhejte kontaktovat RADIUS 
Říčany s.r.o., rádi se Vám budeme věnovat. 

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

rADIUS ŘíČANy PŘeDSTAVUJe SVÉ ZáKAZNíKy
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bude tady stále pokračovat utlačování přírody, 
toho bohatství Říčan? 
V roce 2017 mně Min. zemědělství, odbor státní správy 
a myslivosti napsalo, že trvá na svém stanovisku z roku 
2014, že „Konání technoparty (místně označovaná jako 
Starák) je porušením zákona o myslivosti ve smyslu § 9 
odst.1….“ Na konec svého přípisu napsalo: „Závěrem 
uvádíme, že uživatel honitby zastoupený panem panem 
M. B. se vyjádřil, že ani sami myslivci nejsou s pořádá-
ním podobných akcí uprostřed honitby spokojeni a jsou 
ochotni podpořit Vaše snažení o jejich ukončení“. S pa-
nem B. jsem se následně spojil, ten slova MZE potvrdil, 
byl velmi vstřícný a řekl, že se poradí se svými kolegy. 
Při příštím rozhovoru však začal opatrně couvat s tím, 
že v jejich mysliveckém spolku zazněla obava, že když se 
se svým stanoviskem postaví proti městu, že jim Kořen 
vypoví nájemní smlouvu na honitbu. 
No a v prosinci 2017 tento pan B. na žádost OŽP Říčany 
zaslal stanovisko, ve kterém praví, že myslivcům to nevadí 
a jím použité formulace nápadně připomínají argumen-
taci pana Dvořáka z OŽP Říčany při jeho korespondenci 
s KÚSK, který byl již připraven zasáhnout. Teď má KÚSK 
na vybranou, co má větší váhu, zda stanovisko MZE, nebo 
podjaté stanovisko několika myslivců, kteří dali přednost 
svému zájmu před přírodou. Tak to dopadá, když se na vr-
chol té samosprávné pyramidy dostane špatný člověk, který 
pak o tom lese v podstatě rozhoduje, a státní správa v Říča-
nech je v jeho vleku. Mám na mysli pana starostu Kořena, 
který ten cirkus do lesa vahou své funkce protlačuje. 
Zbývá také naděje, že se mezi zastupiteli najde 11 rozum-
ných, kteří již v tomto roce zabrání takové svévoli tím, že 
nedovolí pro tuto akci omezení nočního klidu po 22 hodině 
a městská rada nedovolí průjezd aut k místu konání akce 
(tam má zatím pan Kořen podporu svých třech nohsledů, 
Špačkové, Michaličky a Polánského, takže hlasování dosud 
vždy končilo v poměru 4:3 proti rozumným zbývajícím rad-
ním (Hrabovi, Mrázkovi a Frydrychovi). Bylo by jen dobré, 
kdyby zápis z takových usnesení byl jmenovitý, aby si veřej-
nost mohla udělat obrázek o jednotlivcích.  

Václav Macinauer

„Starák“ a chronický vztek jednoho muže 

Jean De La Fontaine francouzský básník 
a spisovatel prohlásil: „Trpělivost 
a dlouhý čas zmohou víc nežli vztek 
a síla.“ Proto znovu vysvětlení. Festival 
„Starák“ je hudební akcí, kterou už 13 
let pořádají nadšenci na soukromých ne-

lesních pozemcích. Starostou jsem sedm let a pět měsí-
ců, když jsem nastoupil, měl za sebou už mnohaletou 
historii. Festival jsem ani nevymyslel, ani ho neorgani-
zuji, ani neprotlačuji. Pan Macinauer chce, abych silou 
starosty hudební festival ZAKÁZAL. Neudělám to, pro-
tože nechci a vlastně ani takovou sílu nemám. Neuspo-
kojení představ pana Macinauera samozřejmě provoku-
je k nové vlně falešných obvinění, záludných 
dezinformací a obyčejných výmyslů. 
Myslivci se mě rozhodně nebojí a dokážou mi svou 
nespokojenost říct pěkně od plic. Vědí, že pomsta za 
názor z mé strany nikdy nepřijde. Myslivce trápí pře-
devším automobilová doprava (desítky mrtvých srn 
ročně, zajíců nepočítaně) a dále pak psi, kteří běhají 
v přírodě na volno (plaší a zabíjejí mláďata). V poslední 
době jednáme hodně o výsadbě mezí a izolační zeleně. 
„Starák“ fakt neřešíme. 
Starosta není neomezený vládce, jeho kroky schvaluje 
rada nebo zastupitelstvo. Letos by se hlasovat o „Sta-
ráku“ vůbec nemělo. Loni byla totiž zastupitelstvem 
schválena vyhláška, která povoluje pravidelné akce na 
území města. Hlasování bylo veřejné. Proti byl pouze 
jeden zastupitel, dva se zdrželi a 11 zastupitelů hlaso-
valo PRO. Myslím, že mnohem moudřejší než zákaz je 
spolupráce s organizátory. V místě akce musí být po-
řádek, co nejmíň odpadků a hudební produkce musí 
skončit v přiměřený čas - je stanoven na maximálně 
druhou hodinu ranní. Pokud bude příroda v opravdo-
vém ohrožení, jako v roce 2015 z důvodu hrozby les-
ních požárů, určitě budu reagovat. Tehdy byl vyhlášen 
zákaz vstupu do lesa a festival proběhl v minimalistic-
ké formě v KC Labuť.   

 Vladimír Kořen, starosta

Názory

Ilustrační snímky z předchozích ročníků staráku

49 texty.kuryr@ricany.cz



V březnu se nám láme roční období. Blíží 
se jaro, dny se prodlužují, děti si ještě 

stále užívají jarní prázdniny, blíží se Velikonoce. Ale i ty děti, 
které již na prázdninách byly a užily si lyžovačku nebo volno, 
mají pořád možnost si je prodloužit. A to ne jen tak obyčejně! 
V Aquapalace Praha mají děti vstup i v březnu stále za 
korunu, aby se jim to čekání na jaro víc líbilo a aby si ho užily 
v teple a dováděním ve vlnách či na tobogánech. Tak na nic 
nečekejte a běžte si březen užít do Aquapalace Praha! 

Saunový svět
Každý den vás v saunách čekají tři ceremoniály v sauno-
vém světě ve znamení vybraných vůní. Kromě nich mů-
žete navštívit v únoru premiéru saunového ceremoniálu:
Saunový ceremoniál „To dáš“
Přestaňte žít svůj život a začněte žít své sny. Máme mož-
nost a sílu svůj život změnit a jít svojí cestou. Premiéra 
ceremoniálu v podání mistra saun Martina vás čeká v ne-
děli 25. března ve 20 hodin.

Vodní svět
OD 5. ÚNORA AŽ DO 18. BŘeZNA, tedy po celou 
dobu všech cyklů jarních prázdnin, plaveme s mořskými 
pannami a Poseidony.
17. - 18. 3. VíKeND iZS Se SKUPiNOU ČeZ
Možnost návštěvníků vyzkoušet si technické prostřed-
ky a techniky využívané integrovaným záchranným sys-

témem. Soutěže pro děti a rodiče – zkouška záchrany 
tonoucího, zkouška potápění na nádech.
24. 3. BRAZiLSKá PARTy, Odpoledne to u nás v rámci 
International Prague Zouk Congress roztančí taneční tým 
v čele s Carlosem a Fernandou.
29. 3. – 2. 4.  VeLiKONOČNí PRáZDNiNy  
S FiLMeM KRáLíČeK PeTR A Se SKUPiNOU ČeZ
Hledání velikonočních motivů po celém vodním světě,  
u kterých bude ukrytá výhra. Výroba kraslic přímo v ČEZ 
Paláci pokladů.

Spa – wellness
TO ZáZRAČNá ARKTiDA
Vstupte do světa bílého jako sníh a vychutnejte si výji-
mečný zážitek. Ke každé proceduře exkluzivní dárek!

Od 1. března si navíc můžete zakoupit jarní saunovou 
permanentku dvanácti vstupů do saunového světa, 
kde si můžete neomezeně užívat příjemného, luxusní-
ho a netradičního saunování za výhodnou cenu 4699 
Kč. Permanentka platí šest měsíců od zakoupení.
Rezervujte si svůj termín na tel.: 739 341 082.

Fitness 
www.fitnessaquapalace.cz  

  Více na www.aquapalace.cz

aquapalace.cz

DĚTI ZA KAČKU!
10 000 dárečků od Bobíka!

V ÚNORU
A BŘEZNU

Každý den tancování a zpívání!
Mňam Mňam Bobík! 

Více na:
aquapalace.cz
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392 KČ
1 VSTUP DO 

SAUNOVÉHO 
SVĚTA*

NEJVÝHODNĚJŠÍ

SAUNOVÁ 
PERMANENTKA

spa & wellness

aquapalace.cz

spa & wellness

Aquapalace Praha v březnu
ze sportu
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Netradiční závod 
dvojic DUO GyM 

CUP v Šestajovicích byl prvním závo-
dem nového roku pro naše sportovní 
gymnastky. Dvě kamarádky utvoří 
dvojici a absolvují společně celý čtyř-
boj, body se jim sečtou a celkový vý-
sledek je jejich společná práce. Našim 
gymnastkám se také skvěle vedlo, 
v ktg. Mimi (roč. 2012) jsme měly 
velké zastoupení na stupních vítězů – 
Zlato V. Seaton a A. Karešová, stříbro 
N. Hrubá s hostující holčičkou, bronz 
e. Cimbotová a S. Vašutová. V nejob-
sazenější ktg. Mladších žákyň A (roč. 
2009 - 10) vyhrály A. Žvejkalová s A. 
Rampulkovou, 4. Karolínky Rašková 
a Šebestová a 5. místo A. Jechová a 
T. Hrušková (22 dvojic). 5. místo zís-
kaly také ve starší ktg. (2007 - 08) L. 
Gaždová s e. Pospíšilovou. V B kate-
goriích, které mají nižší obtížnost, se 
stříbrné umístily S. Bezoušková s K. 
Kuchařovou a bronzové S. Ludvíková 
s M. Pechmanovou (ktg. 2009 - 10), 

starší děvčata A. Hanzálková a M. 
Koudelková ktg. 2007 - 08 vyhrála. A. 
Bernardová s A. Baranovou vybojova-
ly bronz v nejstarší ktg. (obě „ostarše-
né“ kvůli závodu družstev). Nakonec 
v závodě družstev B získaly Říčany 
druhé místo! 

Poslední lednový víkend se trenérky SG 
i TG školily na různých místech v Praze, 
malá část gymnastek se vydala na Dob-
říšský čtyřboj a na závod v Praze, kde si 
děvčata poprvé vyzkoušela cvičení na 
hudbu.
V Dobříši vybojovala zlato B. Štěpání-
ková (ktg. 2010), stříbro K. Kuchařová 
a P. Mensová (ktg. 2009 a 2011), bronz 
S. Polcarová (ktg. 2011) a 4. a 5. místo 
A. Mančíková a J. Velebová (ktg. 2012).
V Praze postoupilo vždy 8 nejlepších do 
finále na jednotlivých nářadích. Byl to 
velmi kvalitně obsazený závod, k vidění 
byla gymnastika vrcholové úrovně, na 
kterou se krásně dívalo. Mezi mladšími 
2009 - 10 bronzovou medaili na prost-
ných získala Amélie Žvejkalová, A. Je-
chová ve finále skončila 7. Na kladině do 
finále postoupila pouze Amélka, skonči-
la bramborová. Mezi staršími 2006 - 08 
díky bezchybné sestavě zvítězila Ellen 
Pospíšilová v závodě na kladině.
Příměstské tábory na www.gymnasti-
ka-ricany.cz

Ve dvou se to lépe cvičí

Jaro zdraví tanec dravý!
Taneční i ak-
robatický ro-
kenrol, to je ten 
správný tanec, 
který nás tak 
moc baví. Svěží 

rytmus, nádherné kostýmy a nápa-
dité choreografie. Ale také trocha 
gymnastiky, posilování, běhání 
a hlavně soustředění se a vnímání 
celku. Nebo tanečního partnera, 
to podle toho, jestli se jedná o pá-
rový tanec, nebo dívčí choreogra-
fii.  A že nás už je dost, o tom svědčí 
i množství skupin, které máme. 
Dnes jsme se zaměřili v článku na 
úspěšnou trenérku Karolínu Benešo-
vou, která trénuje formaci Minnies. 
Sama je mistryní světa v rokenrolu 
a momentálně studuje na lékařské fa-
kultě. Její formace v dětské kategorii 
dva roky neprohrála na žádné soutě-
ži. V čem spočívá tento dlouhodobý 
úspěch? „Myslím, že mám v Minnies 
velmi šikovné holky, které opravdu 
chtějí být úspěšné.  A také jsem asi dost 
pedant, tedy neodpustím žádné chyby 

na tréninku. Možná k tomu přispěly 
i podařené choreografie, nevím. “ 
Od ledna dívky postoupily do juniorské 
kategorie, ve které se koná i mistrovství 
světa, Evropy. Jaké je zacílení? „Mu-
síme mít složitější a delší sestavy než 
v dětské kategorii a máme vysoké cíle. 
Chtěli bychom se nominovat za ČR na 
MS i ME. Ale nejprve musíme získat 
nominaci a to bude pro nás - nováčky- 
v této věkové kategorii těžké. Ale už na 
tom pilně pracujeme. Tréninky máme 
minimálně 3x týdně, fyzická nároč-
nost tance je obrovská.“  Zvládnete to 
všechno do jarních nominačních sou-
těží? „ V lednu i únoru jsme trénovali 
i o víkendech na minisoustředěních. 
A březen není v tomto vyjímkou. Jak 
jsem už uvedla, záleží na holkách, za-
tím to vypadá dobře. Pokud nepoleví-
me, snad to bude dobré i v této náročné 
kategorii.“ 
Tak nechť se daří i v juniorské kate-
gorii a díky za rozhovor.
Chtěli bychom také poděkovat měs-
tu Říčany za finanční dotaci mezi-
národních soutěží: „Jarní cena TŠ 

Twist Říčany“ a „Pohár starosty 
města Říčany“. Jarní cena se koná 
už za měsíc, 28. dubna v říčanské 
městské sportovní hale. 
Tak užívejte všichni jara a pokud chcete 
být také tak úspěšní, neváhejte a zajdě-
te na trénink do TŠ Twist Říčany. Do 
přípravky od  čtyř roků nabíráme stále, 
děti starší sedmi let po domluvě. 
 www.tstwist.cz
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Viii. Zimní olympiáda dětí a mlá-
deže, kterou pořádá Olympijský 
výbor, předcházela té velké v Ko-
reji. Pořadatelem byl Pardubický 
kraj a závěrečný ceremoniál na sta-
dionu v České Třebové nám zlatě 
cinkal.  
Po dvou letech byly opět do programu 
zařazeny šachy. Středočeská výprava 
byla složena ze dvou hráčů Vlašimi 
a dvou hráčů Říčan. Do nominace se 
vešla Julie Vilímová a Jáchym Šmo-
lík. V plánu bylo vylepšit 3. místo 
z minulé olympiády. A vyšlo to více 
než dobře.  Domů jsme si odvezli 
3 medaile za jednotlivce a vítězství 
v krajovém pořadí šachistů. Šacho-
vý turnaj se hrál v Litomyšli, ostatní 
sportoviště byla rozseta v okolí Par-
dubic. Česká televize věnovala VIII. 
ZODM velkou pozornost.
Akce byla výborně uspořádána. Hrá-
čům ani trenérům nic nechybělo. 
K dispozici bylo občerstvení zdarma, 
místnost k rozborům, playstationy. 
Hrací prostory pro šachy zaujaly 
dokonce i výpravy tanečníků a rych-
lobruslařů. Slovy vítěze nejstarší ka-
tegorie R. Mládka z Vlašimi: „ Rych-
lobruslařům přišlo neuvěřitelné, že 
hrajeme až tři hodiny bez přestávky. 
A to ještě neviděli vážné partie. Šachy 
se na ODM staly vůbec nejoblíbeněj-
ším tématem ostatních sportovců. 
Těžký úděl šachistů. Cestou zpátky 

jsme opět objeli všechny hokejové 
stadiony v okolí, takže cesta z Par-
dubic do Vlašimi se protáhla na ne-
konečných 8 hodin. Nutno dodat, že 
hokejisti již neměli narážky na šachy. 
Možná proto, že do celkového hod-
nocení krajů jsme jako šachisti vy-
hráli 36 bodů, zatímco oni pouhé 4.“
Celkem se zimní Olympiády dětí 
a mládeže zúčastnilo 14 krajů, 1276 
sportovců, kteří bojovali v 11 spor-
tech a 30 různých disciplínách. Opo-
menout nelze ani čtyři stovky trenérů 
a 250 pořadatelů a rozhodčích.
V průběhu ODM bylo předáno 127 

sad medailí. Bodově si nejlépe vedl 
Liberecký kraj, který nasbíral 226 
bodů, následovaný Hlavním městem 
Praha a Krajem Vysočina.
Olympiáda mládeže je úžasná akce 
a podle mne i velmi záslužná. S po-
těšením mohu říci, že i do IX. Zimní 
Olympiády v roce 2020 byly pořada-
telem (Karlovarský kraj) šachy opět 
zařazeny. 
 Jaroslav Říha

Krajský přebor do 8 let
Často se nás rodiče ptají, kdy mo-
hou přivést své děti do šachového 
kroužku. Naše odpověď zní: velmi 
brzy. Vašemu dítku může být 5 let. 
A pokud zná tahy figurek, může se u 
nás zdokonalit. Pro takovéto hráče 
se pořádá Krajský přebor do 8 let. 
Letošní pořadatel v Pravoníně přiví-
tal 33 dětí.  Trenérka Táňa Zlámaná 
přivezla 7 hráčů z KŠ Říčany 1925 a 
k medaili bylo velmi blízko. Mikuláš 
Němec obsadil nakonec 4. místo. 
Na 15. místě skončil M. Stránský. 
Krajským přeborníkem se stal Jakub 
Mlýnek z TJ Jawa Brodce a Krajskou 
přebornicí Sophia Day ze Zdib.
 Jaroslav Říha

Konečné pořadí kategorie družstev v šachu (prvních 6 družstev v pořadí)

  celkem

1. Středočeský kraj
Šmolík Vojta Mládek Vilímová

35
5 9 12 9

2. moravskoslezský kraj
Fizer Gnojek Szotkowski Gřesová

26
9 12 1 4

3. Pardubický kraj
Broška Jareš Švanda Třasáková

21 15,5 77
12 3 5 1

4. Hlavní město Praha
Nguyen Nguyen Petr Němcová

21 15,5 74
1 4 4 12

5. Jihomoravský kraj
Hladký Keprt Kureš Richterová

13
4 1 1 7

6. Plzeňský kraj
Janouš Flajšman Eret Marešová

12
1 1 9 1

Zlato ze Zimní olympiády
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Říčanský pohár
Další, v pořadí již 41., ročník Říčanské-
ho poháru je úspěšně za námi. Halou se 
během této soutěže protančilo neuvě-

řitelných 707 párů v celkem 58 kategoriích. Předčili 
jsme tak loňský rok, kdy tančilo zhruba 550 párů. Prá-
vě kvůli tak obrovskému množství jsme museli se sou-
těžemi začínat již po sedmé hodině ranní, aby se dalo 
skončit v rozumnou hodinu. 
Asi vás bude nejvíce zajímat, jak dopadly naše domácí 
páry. Vezměme to podle kategorií. Náš nejmladší pár Voj-
ta Anelt a Hedvika Klásková tančili hned několik katego-
rií, nejlépe dopadli v kategorii TPV Jun I LAT (což je starší 
kategorie, než kam patří), ve které se jim podařilo získat 
druhé místo. Bronz v kategorii Jun II E LAT vytančili Maty 
a Kája Týblovi. Další juniorský pár Honza Tesařík s Mar-
kétou Formánkovou vytančili v kategorii TPV Jun II LAT 
stříbrnou příčku. Posledním juniorským párem na bedně 
byl Tom Holík s Fany Haškovcovou, kteří v kategorii Jun II 
B LAT skončili bronzoví.
V dospělých jsme měli velmi silné zastoupení a plno po-
hárů k tomu. V kategorii E STT vyhráli oba dny svou 
soutěž Petr Tlustý a Joly Kováčiková, do vyšší kategorie 
už jim tak chybí jen pár bodíků. V D STT byli v sobotu 
stříbrní Martin Nový s Niki Lehovcovou. D LAT v so-
botu vyhrál David Muk s Klárou Valíkovou, a tím si 
tak vytančili vyšší třídu C LAT. Tu si vyzkoušeli rovnou 
v neděli a hned na první soutěži se jim podařilo probo-
jovat až do semifinále. Na druhém místě v kategorii D 
LAT v sobotu skončili Filip Süsmilich s Luckou Dole-
žalovou, kteří v neděli tutéž kategorii vyhráli. V nedělní 
kategorii B LAT skončili druzí Zbyněk Pitra s Kamčou 
Donátovou. 
Zlatým hřebem sobotního galavečera nicméně bylo se-
mifinále a finále taneční ligy seniorů I v LAT i STT a finá-
le seniorů II v latině. Během těchto finálových kol mohli 
diváci vidět nejlepší páry ČR, které reprezentují naši 
zemi i na zahraničních soutěžích. Za zmínku stojí pár 

Zdeněk a Lenka Přibylovi, kteří jsou finalisty MS Senior 
I STT roku 2017 a zde vyhráli taneční ligu Senior I STT. 
Po neoblíbeném 3. místě na MČR, které se konalo na za-
čátku února, si Honza a Pája vylepšili náladu na domácí 
půdě suverénní výhrou taneční ligy Senior I LAT.
Podrobnější statistiku zpracováváme a určitě ji pošle-
me do světa (pravděpodobně na stránky). Již teď se 
můžete těšit na náš tradiční ples, který proběhne 14. 4. 
v KC Labuť. Pro více informací navštivte naše stránky  
www.fuego.cz nebo facebook.

Vaše Fuego

V lednu a únoru náš klub opět 
vyrazil na mezinárodní němec-
ko - český turnaj ve městě Lauf 

u Norimberku v Německu. Rado letos vyslalo týmy 
U9, U11 a U15. Po loňském vítězství v kategorii 
mladších přípravek jsme doufali opět v solidní 
umístění. Střet s kvalitním německým fotbalem 
byl pro nás, ale i ostatní české týmy, letos bolestný. 
S celkovým 5. a 7. místem nemůžeme být spokoje-
ni. Naše kluky to ale nezlomilo a turnaj si užili. 
V průběhu zimy se všechny naše týmy účastní 
nepočítaje turnajů.  Prožíváme spolu vítězství i 
prohry. Důležité je, že to naše svěřence baví. To je 
vlastně naše hlavní ambice. 
 Radek Egert  fkradosovice.cz

rADO opět v Německu

Zdeněk Přibyl a lenka Přibylová

Jan Beránek a Pavla Beránková
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rugby Club mountfield Říčany
www.rugbyricany.cz, www.twitter.com/rugbyricany, www.facebook.com/rcricany

MuŽI - V březnu, systémem jaro/podzim, začíná 
nejvyšší soutěž Českého ragby Extraliga 2018.

DĚTI a MLÁDEŽ - Na jaře se na ragby mohou hlásit děti, 
kluci i holky, už ročníků 2013 a mladší. Hrají a trénují v 
týmech vždy ve dvouletých kategoriích, společně všich-
ni potom jezdí na kempy, zahraniční turnaje i jiné akce 
po celý rok. Přijďte se podívat. 

rozvoj ragby dětí a mládeže je podporován dotacemi města Říčany, www.facebook.com/ragbydetiamladezercricany
Sportovní centrum mládeže finančně podporuje Středočeský kraj

i našim dětem ze 
sportovního klu-
bu SC SPiRiT Ří-

ČANy začala nová sezóna 2018. 
Raketovým startem nabírají síly 
jak po loňském MČR, kde úspěšně 
zabojovaly o medaile, tak i po dět-
ské lize, která se již tradičně koná 
v Říčanech a za podpory města Ří-
čany. O tom, že naši karatisté jsou 
při plné síle a nadšení, jsme mohli 
vidět v sobotu 3. 2. 2018 v Městské 
sportovní hale v Říčanech, kde se 
konalo další kolo Dětské ligy kara-
te a Dětský miniturnaj TeCHNiK 
a KATA. i přes chřipko-
vé období se přihlásilo 
velké množství dětí a to 
jak z našeho klubu, tak 
i z mnoha klubů z celé 
ČR. Zájem a nadšení 
mnoha dětí i rodičů nás 
každým rokem přesvěd-
čuje o oblíbenosti těchto 
našich sportovních akcí 
pro děti. 
Tento turnaj byl určen pře-
devším pro mladší děti, 

resp. začínající karatisty.  Na všech na-
šich závodnících bylo vidět odhodláni 
bojovat do posledních sil o medaile. Pro 
každého soutěžícího byl také připraven 
tradičně malý dárek v podobě časopisu 
JUNIOR a tak i ti, kteří nevystoupali na 
stupínek vítězů si odnesli jak zážitek 
z turnaje, tak i časopis.
Zde je seznam domácích říčanských 
karatistů, kteří si odnesli medaile: 
Martin Jíra 2. místo KUMITE 9. - 8. 
kyu +40kg a 2. místo KATA III. - 8. 
kyu, Ondřej endal 3. místo TECH-
NIKY děti II. - 9. kyu a bez kyu, Alex 
Pospíšil 3. místo TECHNIKY děti, 

Jáchym Hauzar 3. místo KUMITE 7. 
- 5.kyu +45kg, Anna Váňová 3. místo 
KATA II. - 7. – 6. kyu a 2. místo KUMI-
TE 6. - 5. kyu, eliška Váňová 1. místo 
KUMITE 6. - 5. kyu a 3. místo KATA 
II. - 7. - 6. kyu a Tereza Váňová 3. mís-
to KUMITE 6. - 5. kyu -50kg.
Gratulujeme nejen oceněným, ale 
i ostatním dětem, které si i leckdy 
poprvé v životě vyzkoušely turnaj 
karate. Stále je co zlepšovat a o tom, 
jak se našim karatistům daří, se mů-
žeme již brzy přesvědčit na největším 
pražském turnaji karate KAMIWA-
ZA CUP 2018, který se koná 21. 4. 

2018 v Praze. V nejbližších 
dnech a měsících čekají 
naše pokročilejší závod-
níky již další republikové 
i mezinárodní soutěže, 
prostřednictvím kterých se 
budou nominovat na Mis-
trovství ČR 2018 a také na 
Mistrovství Evropy a světa. 
Přejeme všem členům na-
šeho klubu úspěšnou sezó-
nu 2018.
  SC Spirit Říčany

Karatisté úspěšně vstoupili do nové sezóny
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Dne 4. února pořádal náš oddíl ve spor-
tovní hale Na Fialce již 8. ročník závodů 

ve skoku vysokém. Děti závodily ve věkových kategoriích 
od mini se základní výškou laťky 55 cm až do starších 
žáků, kteří začínali na 120 cm. 
Osobní rekordy padaly jak na bě-
žícím pásu. Částečně je to dáno 
tím, že výšku na závodech si ně-
které děti zkusí jen na naší Laťce. 
Nové osobní rekordy jistě potěšily 
každého a v některých případech 
to byla zlepšení „úžasná“!. Ale-
spoň za vítěze: Jan Boháč (roč. 
2005) ze 120 na 142 cm, Karolí-
na Lacková (2006) ze 123 na 140 

cm, Matyáš Drobný (2007) ze 130 na 133 cm, Eliška Lac-
ková (2008) ze 105 na 118 cm, Anna Herciková (2009)  
z 93 na 105 cm. Na svých prvních závodech získala krásné 
2. místo Lada Kričfalušiová (2011) výkonem 75 cm.

Skvělou atmosféru, již dotváře-
li nejen diváci, ale i komentátor, 
jsme si užívali až do konce závodů. 
Na vítěze čekaly medaile a diplomy 
a všichni odvážní závodníci si od-
nesli sokolskou sušenku.
Již nyní se můžete těšit na naše 
tradiční jarní závody (dubnový 
kros a květnové Jarní atletické 
závody). 
Více na: www.atletika-ricany.cz

Říčanská laťka 2018

Fotbalové jaro ve FK Říčany začíná!
Zima pomalu končí 
a s nástupem jara se opět 

rozběhnou jarní fotbalové soutěže. 
Jako první vstoupí do bojů o jarní body 
oddíly našich žáků a dorostenců. Na ty 
čekají již 18. 3. venkovní zápasy krajské-
ho přeboru. Mladší a starší žáci jedou do 
Brandýsa nad Labem, mladší a starší 
dorostenci zavítají na důležitý zápas do 
Berouna. První domácí zápas zahájí na 
hřišti FK Říčany mužstvo mužů, hra-
jící I.B třídu Středočeského kraje. To 
se představí před domácími fanoušky 
v sobotu 24. 3. proti TJ Kunice pod ve-
dením nového trenéra Tomáše Urbana. 
Zápas začíná v 15 h a my věříme, že i vy 
jste zvědaví na první jarní zápas našeho 
týmu a přijdete nás podpořit.
 Nejmladší oddíly školičky a přípravek 

zůstanou v březnu ještě v halách a tě-
locvičnách. Ale i na ně čekají fotbalové 
zápasy v podobě halových turnajů. Jar-
ní okresní soutěže pro ně pak startují 
v prvním dubnovém víkendu.
Všechny naše oddíly během zimy neod-

počívaly. Pod vedením svých trenérů ne-
přetržitě trénovaly, sehrály řadu zápasů 
a turnajů, aby se připravily na jaro, kdy 
chtějí obstát co nejlépe. Přijďte jim proto 
fandit! Rozpis zápasů pro jednotlivé ka-
tegorie najdete na www.fkricany.cz.

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

kalenDáŘ SPoRtoVních akcí V Říčanech - BŘezen 2018
datum čas sport a kategorie program místo
  3. 3. 9.00 - 19.00 basketbal U 11 turnaj Sh Říčany
 13.30 kopaná přípravka  radošovice - Ovčín  stadion radošovice
  4. 3. 8.30. - 13.30 florbal turnaj Sh Říčany
10. 3. 9.00 - 16.00 kopaná turnaj Sh Říčany
 9.00 kopaná turnaj Sh Na fialce
 18.00 - 20.00 basketbal U 17 Říčany - Kolín Sh Říčany
11. 3. 9.00 - 16.00 kopaná turnaj Sh Říčany
18. 3. 10.00 - 15.00 šachy 2. liga Říčany - Jihlava hotel Pratol
 10.00 basketbal U 13 Říčany - Brandýs Sh Říčany
24. 3. 8.30 - 16.30 florbal turnaj Sh Říčany
 18.00 basketbal U 17 Říčany - Slovanka Sh Říčany
25. 3. 8.30 - 16.30 florbal turnaj Sh Říčany

ze sportu
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Koncert duchovní hudby v říčanském kostele 

co se děje v kultuře

ODDěLeNí PrO DOSPěLÉ 
Masarykovo nám. 83 
Tel. 323 602 654 
Email: dospele.odd@knihovna.ricany.cz

ODDěLeNí PrO DěTI 
Komenského nám. 1910 
Tel. 323 605 920 
Email: detske.odd@knihovna.ricany.cz

www.KNIHOVNA.rICANy.CZ

V minulém čísle Kurýru jsme uvedli optimistickou 
zprávu, že řešení situace s knihovnou je na dohled. 
Optimismus byl bohužel předčasný, pořízení náhrad-
ních prostor pro knihovnu se ukazuje být složitější, 
než se původně zdálo. Takže v tuto chvíli nemůže-
me, co se budoucnosti týče, uvést nic konkrétního. 
Knihovna ve svém oddělení pro dospělé zatím stále 
působí v náhradním nouzovém režimu v redukova-
ných prostorách na Masarykově náměstí. Plánujeme 
alespoň ještě rozšířit prostory pro veřejnost o jednu 
místnost, nyní sloužící jako kancelář. 
Výpůjční doba v oddělení pro dospělé na Masarykově 

náměstí je: pondělí, úterý, středa, pátek od 8.30 do 16 
hodin, čtvrtek od 8.30 do 18 hodin, sobota od 8.30 do 12 
hodin.
Těší nás, že čtenáři docházejí i do naší dočasně zmenšené 
knihovny v hojném počtu a že nutná omezení služeb přijí-
mají s pochopením. 
Po dobu současného provizória jsou podstatně rozšířené 
výpůjční hodiny v oddělení pro děti. Snažili jsme se tím po-
skytnout určitou kompenzaci za redukovaný provoz v od-
dělení pro dospělé. V oddělení pro děti máme otevřeno 
v pondělí od 12 do 18 hodin, od úterka do pátku od 8.30 
do 18 hodin.

O Květné neděli 25. března jste 
srdečně zváni do kostela sv. Pet-
ra a Pavla na říčanském náměs-
tí. V 16 hodin se zde rozezní dílo 
italského skladatele 
18. století Giovanniho 
Battisty Pergolesiho – 
Stabat mater. Skladbu 
nastudoval Říčanský 
komorní orchestr pod 
taktovkou umělecké-
ho vedoucího Petra 
Anděla, se sólistkami 
Naděždou Novotnou 
(soprán) a Hanou Bla-

chutovou (alt), členkami operní-
ho sboru Národního divadla.
Říčanský komorní orchestr v loň-
ském roce oslavil 65. výročí svého 

působení. Milovníkům klasické hud-
by je dobře známý z koncertů v Ří-
čanech a okolí, jeho členové účinkují 
také v různých volných hudebních 
seskupeních uvádějících vánoční mši 
Jakuba Jana Ryby.
Koncert s provedením Pergolesiho 
kantáty se uskuteční na podporu 
Hospice knížete Václava, vstupné je 
dobrovolné.
 Renata Skalošová

Do 15. března budou poprvé v Ří-
čanech autoři Sadofsky - Tranti-
na.  Od 22. 3. 2018 se potom mů-
žete těšit na výstavu sochaře Jana 
Kováříka – PO_CHOUTKY. Jan 
Kovářík ve své sochařské práci 
většinou vychází ze života, uvědo-
mění jeho okamžiků, jejich smys-
lových vjemů, jimž dává prostorovou podobu. Organické tvary 
a promyšlený koloristický přístup vedle zrakových a hmatových 
počitků vyvolávají v divákovi labužnické choutky. Návštěva Ko-
váříkovy výstavy se tak stává téměř dekadentním gurmánským 
zážitkem.

Galerie Kotelna vás zve 
na zajímavé výstavy

Říčanský komorní orchestr přednesl Pergolesiho 
stabat Mater také v kostele církve českoslo-
venské husitské v Mnichovicích, fotografie 
zachycuje loňský koncert
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03 březen
PRogRam 2018

PŘIPRAVU-
JEME

KRAUSBERRY
 Pá 30 / 03 / 2018 – 20.00
   KonceRt PoPuláRní RocKové KaPely.  
 

PIVnÍ MInIFeST
 Pá 13 / 04 / 2018 – 19.30
   D.N.A. (metal), TOTÁLNÍ NASAZENÍ  
   (PunK–RocK), COVERS FOR LOVERS  
   (PoP–PunK–RocK), PETR ČERMÁK  
   + BRNK & FRNK (blues–RocK)...   

ASONANCE 
– Skotské a irské balady a písně
 skupina asonance patří k nejstarším skupinám působícím na české folkové scéně. 
Její vznik se datuje až do roku 1976. skupina patří k uznávaným interpretům irských 
a skotských balad, tanců a instrumentálních skladeb jako jsou reel, jig nebo hornpipe.  
na podzim roku 2016 oslavila skupina již 40 let své existence. Za tuto dobu vydala 
deset alb: jeden živý záznam koncertu a devět alb studiových (řadových). Posledním 
zatím vydaným albem je tesař z nazareta (2014). skupina aktuálně působí v sestavě 
Jan lašťovička (umělecký vedoucí, kytara, elektrická kytara, buzuki, irské loketní dudy, 
vokály, české texty všech písní), Hana Horká (zpěv, perkuse), Klára lašťovičková (zpěv, 
flétny), blanka lašťovičková (zpěv, bodhrán, perkuse), Jan Ráb (housle), Roman slaboch 
(zpěv, perkuse), Petr bohuslav (zpěv, kytara, mandolína), luboš Pick (baskytara, kytara, 
buzuki, vokály), mirko Rokyta (klávesové nástroje, vokály), Daniela vránová (flétna) a Jan 
Doležal (bicí).

KRUh PřÁTEL hUDBY 
– Jan Mráček, Lukáš Klánský
Další z koncertů Kruhu přátel hudby je věnován houslím. vystoupí Jan mráček, jeden  
z našich předních houslistů. Patří k mladé generaci, avšak již se zařadil mezi naší 
absolutní houslovou špičku.

Pochází z hudební rodiny, oba rodiče jsou úspěšní renomovaní houslisté, jeho otec 
byl koncertním mistrem FoK. Hře na housle se začal věnovat ve věku pěti let. střední 
školu absolvoval na gymnáziu a Hudební škole hlavního města Prahy pod vedením prof. 
magdaleny mickové. od roku 2003 studoval deset let u houslisty Jiřího Fišera. Pod jeho 
vedením absolvoval Pražskou konzervatoř. v rámci mistrovských kurzů spolupracoval  
s takovými osobnostmi, jako jsou či byli Ida Haendel, stephen b. shipps, gavriel lipkind, 
leonid Kerbel, levon chilingirian nebo Walter boeykens.

ve svých třinácti letech vystupoval s houslistou Josefem sukem. Roku 2010 získal 
druhou cenu na mezinárodní soutěži Pražské jaro. v roce 2011 se stal nejmladším 
sólistou v historii symfonického orchestru Českého rozhlasu. v září roku 2014 vyhrál 
mezinárodní soutěž Fritze Kreislera ve vídni. 

Klavírní doprovod obstará lukáš Klánský, kterého lze charakterizovat podobně jako 
Jana mráčka. I on pochází z hudební rodiny, jeho otec, prof. Ivan Klánský je jedním  
z nejvýznamnějších českých klavíristů a pedagogů. a také lukáš se již dnes řadí k našim 
předním klavírním interpretům, kromě sólových vystoupení se věnuje komorní hře.

Koncert těchto mladých, ale již vyzrálých osobností bude jistě hodnotným zážitkem.

TANEČNÍ PRO MLÁDEž 
– 2018

– Základní kurzy tance a společenského chování   
 Základní  kurzy  tance  a společenského chování budou zahájeny v sobotu 15. září  
2018 v 17.00 a 20.00 hodin. 

– Taneční pro dospělé       
 taneční kurzy pro dospělé začínají v pátek  5. října 2018. Kurzy budou probíhat 
jednou za čtrnáct dní v pátek od 19.00 a 21.00 hodin.

všechny taneční kurzy vede taneční mistr Ing. Ivan vít s partnerkou  
p. Janou vítovou.     

on-line přihlášku najdete na www.kclabut.cz v kartě „taneční”.

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

ASonAnce
 Čt 01 / 03 / 2018 – 20.00
   sKotsKé a IRsKé balaDy a Písně.  
   KonceRt oblíbené KaPely.   

nezMAřI – 40 leT!
 st 07 / 03 / 2018 – 20.00
   sPecIální KonceRt sKuPIny neZmaŘI,  
   Ke svému 40. výRoČí.   

 KONCERT Y 

ASONANCE
Čt skotské a irské balady a písně. Koncert oblíbené kapely.

 SPOLEČNOS T A TA NEC 

PLES ZDRAVOTNÍ  
A ZÁChRANNé SLUžBY
so

 KONCERT Y 

NEZMAři – 40 LET!
st speciální koncert skupiny neZmaŘI, ke svému 40. výročí. během 
vystoupení zazní písničky od počátků skupiny až po současnost. Diváci uslyší 
například písničky Ráno bylo stejný, bodláky ve vlasech, musíš jít dál,  Písek, 
Růže, samozřejmě nebudou chybět ani další písně ze všech 13 cD kapely. Díky 
videoprojekci posluchači uvidí i spoustu fotografií spojených s historií nezmarů. 

 SPOLEČNOS T A TA NEC 

PLES JAZYKOVé šKOLY LANgFOR
so  

 SPOLEČNOS T A TANEC 

PRVNÍ řÍČANSKÁ VEřEJNÁ TANČÍRNA
Út Příjemné prostředí, kvalitní taneční hudba. neformální oblečení. Přijďte  
se pobavit, procvičit taneční kroky či odložit zbytečná kila.

 VÁ žN Á hUDBA 

JAN MRÁČEK – hOUSLE,  
KLAViRNÍ DOPROVOD LUKÁš KLÁNSKý
st Jeden z  našich předních houslistů nastupující generace, s mnoha úspěchy 
v prestižních soutěžích. Roku 2010 získal druhou cenu na mezinárodní soutěži 
Pražské jaro. v roce 2014 vyhrál mezinárodní soutěž Fritze Kreislera ve vídni. 
Klavírní doprovod obstará lukáš Klánský. Koncert z cyklu „Kruh přátel hudby”.

 KONCERT Y 

JAZZ MESSENgERS
st Koncert z cyklu „Jazzové večery v říčanech”.

 KONCERT Y 

ABBA WORLD REViVAL
Pá Koncert s hity legendární kapely abba.

 SPOLEČNOS T A TA NEC 

PLES FOTBALiSTů řÍČANY
so

 SPOLEČNOS T A TANEC 

PRVNÍ řÍČANSKÁ VEřEJNÁ TANČÍRNA
Út Příjemné prostředí, kvalitní taneční hudba. neformální oblečení. Přijďte  
se pobavit, procvičit taneční kroky či odložit zbytečná kila.

 KONCERT Y 

KRAUSBERRY
Pá Koncert populární rockové kapely.

těšíme se na vaši návštěvu!

20.00
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10
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14

info@kclabut.cz

NEBUď LABUť A  ZaJDI na KultuRu!

20.00

21 STo zVÍřAT
 Pá 20 / 04 / 2018 – 20.00
   KonceRt.   

DIck o´brASS
 Pá 27 / 04 / 2018 – 20.00
 
  eneRgIcKý KonceRt KaPely, co HRaJe  
  KeltsKou muZIKu oKoŘeněnou Pevnou  
  RytmIKou. RoZHoDně se nebuDete nuDIt!  

19.00

13

20.00

23

19.00

27

20.00

24

20.00

30

olyMPIc
 st 11 / 04 / 2018 – 20.00
   KonceRt JeDné Z našIcH neJslavněJšícH  
   RocKovýcH sKuPIn, KteRá letos oslavIla  
   55 let na scéně!   

PeTr VonDráček  
A SkuPInA k nezAPlAcenÍ
 st 18 / 04 / 2018 – 20.00
   KonceRt.   

zPÍVáMe A TAnčÍMe  
S MÍšou 
 so 21 / 04 / 2018 – 15.30
   míša RůžIČKová se svoJí PísnIČKovou  
   šou PŘInáší Zábavu PRo naše  
   neJmenší DIváKy. 
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2018 v 17.00 a 20.00 hodin. 

– Taneční pro dospělé       
 taneční kurzy pro dospělé začínají v pátek  5. října 2018. Kurzy budou probíhat 
jednou za čtrnáct dní v pátek od 19.00 a 21.00 hodin.

všechny taneční kurzy vede taneční mistr Ing. Ivan vít s partnerkou  
p. Janou vítovou.     

on-line přihlášku najdete na www.kclabut.cz v kartě „taneční”.

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

ASonAnce
 Čt 01 / 03 / 2018 – 20.00
   sKotsKé a IRsKé balaDy a Písně.  
   KonceRt oblíbené KaPely.   

nezMAřI – 40 leT!
 st 07 / 03 / 2018 – 20.00
   sPecIální KonceRt sKuPIny neZmaŘI,  
   Ke svému 40. výRoČí.   

 KONCERT Y 

ASONANCE
Čt skotské a irské balady a písně. Koncert oblíbené kapely.

 SPOLEČNOS T A TA NEC 

PLES ZDRAVOTNÍ  
A ZÁChRANNé SLUžBY
so

 KONCERT Y 

NEZMAři – 40 LET!
st speciální koncert skupiny neZmaŘI, ke svému 40. výročí. během 
vystoupení zazní písničky od počátků skupiny až po současnost. Diváci uslyší 
například písničky Ráno bylo stejný, bodláky ve vlasech, musíš jít dál,  Písek, 
Růže, samozřejmě nebudou chybět ani další písně ze všech 13 cD kapely. Díky 
videoprojekci posluchači uvidí i spoustu fotografií spojených s historií nezmarů. 

 SPOLEČNOS T A TA NEC 

PLES JAZYKOVé šKOLY LANgFOR
so  

 SPOLEČNOS T A TA NEC 

PRVNÍ řÍČANSKÁ VEřEJNÁ TANČÍRNA
Út Příjemné prostředí, kvalitní taneční hudba. neformální oblečení. Přijďte  
se pobavit, procvičit taneční kroky či odložit zbytečná kila.

 VÁ žN Á hUDBA 

JAN MRÁČEK – hOUSLE,  
KLAViRNÍ DOPROVOD LUKÁš KLÁNSKý
st Jeden z  našich předních houslistů nastupující generace, s mnoha úspěchy 
v prestižních soutěžích. Roku 2010 získal druhou cenu na mezinárodní soutěži 
Pražské jaro. v roce 2014 vyhrál mezinárodní soutěž Fritze Kreislera ve vídni. 
Klavírní doprovod obstará lukáš Klánský. Koncert z cyklu „Kruh přátel hudby”.

 KONCERT Y 

JAZZ MESSENgERS
st Koncert z cyklu „Jazzové večery v říčanech”.

 KONCERT Y 

ABBA WORLD REViVAL
Pá Koncert s hity legendární kapely abba.

 SPOLEČNOS T A TA NEC 

PLES FOTBALiSTů řÍČANY
so

 SPOLEČNOS T A TA NEC 

PRVNÍ řÍČANSKÁ VEřEJNÁ TANČÍRNA
Út Příjemné prostředí, kvalitní taneční hudba. neformální oblečení. Přijďte  
se pobavit, procvičit taneční kroky či odložit zbytečná kila.

 KONCERT Y 

KRAUSBERRY
Pá Koncert populární rockové kapely.

těšíme se na vaši návštěvu!
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NEBUď LABUť A  ZaJDI na KultuRu!

20.00

21 STo zVÍřAT
 Pá 20 / 04 / 2018 – 20.00
   KonceRt.   

DIck o´brASS
 Pá 27 / 04 / 2018 – 20.00
 
  eneRgIcKý KonceRt KaPely, co HRaJe  
  KeltsKou muZIKu oKoŘeněnou Pevnou  
  RytmIKou. RoZHoDně se nebuDete nuDIt!  

19.00

13

20.00

23

19.00

27

20.00

24

20.00

30

olyMPIc
 st 11 / 04 / 2018 – 20.00
   KonceRt JeDné Z našIcH neJslavněJšícH  
   RocKovýcH sKuPIn, KteRá letos oslavIla  
   55 let na scéně!   

PeTr VonDráček  
A SkuPInA k nezAPlAcenÍ
 st 18 / 04 / 2018 – 20.00
   KonceRt.   

zPÍVáMe A TAnčÍMe  
S MÍšou 
 so 21 / 04 / 2018 – 15.30
   míša RůžIČKová se svoJí PísnIČKovou  
   šou PŘInáší Zábavu PRo naše  
   neJmenší DIváKy. 



Otevírací doba během výstav:
pondělí - čtvrtek  14:00 - 18:00
pátek zavřeno
sobota a neděle  13:00 - 18:00

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

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

VýSTAVA 
Příběh peněz
Nenechte si ujít poslední možnost 
prohlédnout si výstavu Příběh peněz! 
Trvá do neděle 18. března. Můžete 
také vybírat z březnové nabídky do-
provodných programů k výstavě.

DOPrOVODNý PrOGrAm  
K VýSTAVě: 

PŘíběH PeNěZ - 
Komentovaná prohlídka pro 
děti od 8 let
neděle 4. března od 15:00

Co pro dnešní děti znamenají peníze? 
Vědí, kde se peníze berou? Jak dlouho 
musí rodiče pracovat, aby vydělali na jíd-
lo, bydlení, návštěvu cukrárny nebo no-
vou hračku? Zkuste si v muzeu s dětmi 
zahrát hru na rodinný rozpočet. Čeká 
vás také sedm zastavení s praktickými 
úkoly a otázkami, na jejichž konci si bu-
dete moci vyrazit vlastní minci. 
Výstavou provede Petra Skřivánková 
Vstupné 40 Kč, děti 20 Kč, 
rodinné 100 Kč

co se děje v kultuře

Češi v Chicagu. Sto let od vzniku republiky
úterý 20. března od 18:00

Proč směrovali čeští emigranti právě do Chicaga? Proč 
by bez nich možná Československo nikdy nevzniklo? 
A jak vypadá kdysi třetí největší české město na světě (po 
Praze a Vídni) a Češi v něm dnes? Na tyto a další otázky 
bude spolu s vámi hledat odpovědi historik Ondřej Klípa, 
který na Illinoiské univerzitě v Chicagu strávil minulý se-
mestr díky Fulbright-Masarykově stipendiu.
Vstupné 50 Kč

Výměnný bazar oblečení  
-  DOPrOVODNý PrOGrAm 
K VýSTAVě Příběh peněz 
neděle 4. března od 15:00 do 18:00 
a pondělí 5. března od 15:00 do 18:00

Přijďte si i letos pro čerstvý vítr do 
vašich skříní! Proberte oblečení, co 
už nenosíte, nesedí vám nebo vám 
prostě nepůsobí radost, a vyměňte je 
za nové kousky. Kolik kusů přinese-
te, tolik kusů si budete moci odnést. 
Zbylé oděvy budou věnovány na cha-
ritu. Noste pouze pěkné, neobnošené 
oblečení pro děti i dospělé. Nepřijímá-
me drobné oděvy (ponožky, kalhot-
ky) a hračky. Z kapacitních důvodů 
omezujeme příjem oděvů od jednoho 
účastníka na maximálně 50 kusů.  
Vstupné 30 Kč (vstupenka platí oba 
dny, můžete přijít opakovaně)

Jde to i bez peněz? 
Přednáška a beseda 
o alternativních ekonomikách
DOPrOVODNý PrOGrAm  
K VýSTAVě Příběh peněz
pondělí 12. března od 18:00 

Je možné vyměnit košík jablek za hodiny 
anglické konverzace? Opravení rádia za 
uvařený oběd? Objevte skryté půvaby 
fungujících lokálních ekonomických 
systémů, kde peníze nejsou potřeba, 
s antropoložkou, spisovatelkou (např. 
Kapitoly z dospělé ekonomie) a redak-
torkou Pravého domácího časopisu Ka-
teřinou Varhaník Wildovou. 

Vstupné 50 Kč nebo můžete přinést 
občerstvení, kterým si besedu 
zpříjemníme, a máte vstup bez placení! 
Upečte koláč, slané zákusky nebo třeba 
vyrobte pomazánku. Těšíme se na vás!

wOrKSHOP: 

Na penězích záleží 
neděle 18. března 15:00–17.00

Jak plánovat ro-
dinný rozpočet, 
kolik spořit? 
Kolik dát dítěti 
kapesného a jak učit dítě rozumně hos-
podařit? Nejen na tyto otázky budeme 
hledat odpověď.  Každý účastník dílny 
si odnese knížku a pracovní sešit použí-
vaný na dílně. Workshop je vhodný pro 
děti od 12 let a dospělé.
Součástí programu je komentovaná 
prohlídka výstavy Příběh peněz. Na 
výstavě si mohou vyzkoušet aktivity 
rodiče s dětmi do 12 let. 
Vstupné 40 Kč, děti 20 Kč, 
rodinné 100 Kč 
Workshop povedou lektoři 
yourchance o. p. s.
Rezervace nutná: edita.jezkova@mu-
zeum.ricany.cz;  tel.: 323 603 161

59 texty.kuryr@ricany.cz



Ze SbíreK mUZeA: 
DVě UNIKáTNí PrAVěKÉ 
SeKerKy

co se děje v kultuře

Archeologické sbírky Muzea Říčany dokládají osídlení na 
Říčansku po celou dobu zemědělského pravěku, tedy od 
mladší doby kamenné (přibližně 5 - 4 tisíce let před naším 
letopočtem). Právě z mladší a pozdní doby kamenné po-
chází obsáhlý soubor kamenných sekerek, mlatů, klínů  
a dalších předmětů, jejichž počet převyšuje stovku. Do mu-
zea se tyto kamenné nástroje dostaly většinou díky náhod-
ným nálezům místních obyvatel nebo jejich dětí pracujících 
na polích, případně cílenými sběry spolupracovníků mu-
zea. S nástupem mechanizace v zemědělství nálezů a darů 
muzeu rapidně ubylo.
V daném souboru kamenných pravěkých nástrojů vyni-
kají dva nálezy, které ovšem paradoxně dárci neobjevili na 
svých polích. V prvním případě se jedná o vrtanou sekeru, 
která má zachovanou jen břitovou část s polovinou průvr-
tu. Zajímavé jsou ovšem nálezové 
okolnosti. Do muzea ji roku 1909 
darovali žáci měšťanské školy 
v Říčanech. Původně však byla 
nalezena v Kuří zazděná ve stodole 

Františka Koláře. Máme tedy co do činění s tzv. hromovým 
klínem. Lidová tradice přisuzovala nálezům pravěkých 
kamenných sekerek magický původ. Lidé se domnívali, že 
tyto kamenné klíny spadly při bouři na zem a mají schop-
nost odpuzovat blesky. Proto si je nosili domů, ukládali 
v krovech nebo zazdívali do zdiva stavby. Klíny měly chrá-
nit jejich usedlosti. 
Obdobným případem by mohla být i sekerka nalezená 
přímo v Říčanech při bourání blíže neznámého domu. Do 
muzea byla darována roku 1915 živnostenskou společnos-
tí oděvníků. Tato sekerka má navíc ještě další zvláštnost. 
Průvrt pro topůrko nebyl v pravěku dokončen. Pravěký ře-
meslník vyvrtal pouze asi 1 cm. K vrtání mu sloužila primi-
tivní pravěká „vrtačka“ využívající luku (obdobně jako při 
rozdělávání ohně) k roztáčení bezové nebo jiné tyčky s du-
tým středem. Tento pravěký „vrták“ se následně podsypá-
val pískem, který se postaral o vlastní vymílání kamene.  
U jmenované sekerky právě nesprávný postup vrtání, kdy 
vrták sklouzl příliš k okraji sekerky, způsobil, že řemeslník 
ve vrtání po chvilce již nepokračoval a sekeru zahodil. I sto-
py po sklouznutí vrtáku jsou na sekerce dobře patrné.
Martin Hůrka

středa 21. 
března v 18 
hodin 
K ř e h k á 
víla, první 
jarní den 
z r o z e n á , 
zdrží se u 
nás, než 
odletí květy 
j a b l o n í … 
Která bude ta vaše? Bledá, ale statečná 
Sněženka, optimistická Pampeliška nebo 
krásná Narciska? Na workshopu si mů-
žete užít první jarní podvečer s ovčí vlnou 
a vyrobit vílu podle své představy. Cena 
zahrnuje lektorné, materiál, zapůjčení po-
můcek a dobrý jarní bylinkový čaj. Dílna je 
vhodná i pro děti od 12 let. 
Dílnu povede Petra Skřivánková. 
Vstupné 180 Kč 
Rezervace nutná: edita.jezkova@muzeum.
ricany.cz;  tel.: 323 603 161

Velikonoční dílna:
Jarní víly

Příměstský přírodovědný tábor: 
Pod povrchem
Kdy:  9. – 13. července 2018, každý den od 8:30 do 16:30 
Kde:  Říčanská hájovna u Světic a její okolí
Pro koho:  děti od 7 do 14 let (od ukončené 1. třídy)
Cena:  2 500 Kč (sourozenci 2 300 Kč)
Vypravte se s námi na neobyčejnou cestu pod povrch. dokážeme 
se provrtat nejtenčí vrstvou půdy pod nohama až ke žhavému 
jádru země? Víte, co se skrývá pod hladinou vody? Pojďte s námi 
nahlédnout do světa podzemních chodbiček, nor a vodních živočichů. 
Čeká nás týden plný dobrodružství, her a objevování. 

Příměstský řemeslný tábor: 
Vesmírně nesmírně tvořivý tábor 
Kdy:  13. – 17. srpna 2018, každý den od 8:30 do 16:30 
Kde:  Říčanská hájovna u Světic a její okolí
Pro koho:  děti od 7 do 15 let (od ukončené 1. třídy)
Cena:   2 700 Kč  (sourozenci 2 500 Kč)
Letos se nebudeme držet při zemi, probádáme ty nevzdálenější 
a nejpodivnější planety. Jedna se nápadně podobá obří ovci, její 
povrch je pokrytý hebkou vlnou. Uvidíme, co se dá tvořit v pralesích 
dřevěných Měsíců, opatrně mineme ohňovou exoplanetu a na Mléčné 
dráze si sebereme sladkou smetanu. Vyzkoušíme taky mimozemské 
hry a pozemské prázdninové radovánky.

Bližší informace a přihlášky dětí na e-mailu: 
edita.jezkova@muzeum.ricany.cz
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PŘÍBĚH........... 
............. PENĚZ
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13–12–2017
18–03–2018

Originály mincí a bankovek od roku 138 n.l.
Jak se nevidomí orientují v peněžence?

Vyrob si vlastní minci!
Objevíš ten pravý poklad? 

po–čt 14:00–18:00 
so a ne 13:00–18:00 
Rýdlova 271/14, Říčany

výstava
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Vernisáž spojena s komorním vystoupením autora.
Datum je symbolicky stanoveno 

na Mezinárodní den žen.

 ŽENA & 
SLUNCE

Richard  
Pachman

VERNISÁŽ VÝSTAVY OBRAZŮ

Čtvrtek 8. 3. v 18:00 hod. 
Luigi bar / latteria di Antonio
Černokostelecká 56a, Říčany
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Informační centrum
Masarykovo nám. 83
251 01 Říčany
tel.:  323 618 169

LADŮV KRAJ A OKOLÍ...
kUltURní a SPoRtoVní kalenDáŘ 
www.laduv–kraj.cz
změna programu vyhrazena
Vstupenky na veškeré akce získají zájemci u pořadatelů

do 15.3. Říčany GeKW poprvé v Říčanech – Výstava v Galerii Kotelna. Vystavuje dvojice Sadofsky & Trantina.

do 18.3. Říčany Příběh peněz – Výstava originálních mincí a nevšedních bankovek nejen z území Čech. 

Zajímavosti o bankovkách a mincích. Muzeum.

do 1.4. Praha  Sedmičky Josefa Lady – Výstava Josefa Lady k jeho výročí 130 let od narození a 60 let od úmrtí. 

Expozice bude obsahovat 400 děl. Tančící dům - 4. patro.

1.3. Říčany 20.00 Asonance – Skotské a irské balady a písně v Kulturním centru Labuť. 

3.3. Velké Popovice 9.00-15.00 Ladovské vepřové hody – Zabijačkové lahůdky, pekařské a cukrářské výrobky, ukázky 

tradičních řemesel - řezníci, bednáři, kováři. Doprovodný hudební program, prohlídky pivovaru 

se školou čepování piva, masopustní průvod. Areál Pivovaru Velké Popovice.

3.3. Uhříněves 10.30 Jak Tonda léčil rohatou princeznu Safiru – Sobotní pohádka pro děti od 4 let,  

vstupné 100 Kč, rodinné vstupné 20 % sleva. Divadlo U22.

3.3. Velké Popovice 11.00 Masopustní rej masek – Letošní průvod povede koňský povoz od ZŠ  

a bude ukončen v pivovaru. 

3.3. Svojšovice 13.00 Šešovický masopust – 8. Šešovický masopust s vepřovými hody na návsi.

3.3. Říčany 19.00 Ples Zdravotní a záchranné služby – Hraje kapela  RYTMUS, vstupné 250 Kč. K 

ulturní centrum Labuť

3.3. Ondřejov 19.00 Bohemia balet – Sportovně kulturní centrum.

3.3. Kamenice 20.00 Kamenický ples – K tanci zahraje CONCORDIA show band, bohatý doprovodný program, 

vstupné 250 Kč. Kulturní dům.

3.3. Kolovraty 20.00 Ples SDH Kolovraty – Restaurace U Boudů.

4.3. Velké Popovice 14.30 Kašpárek v pekle – Loutkové divadlo v sokolovně.

4.3. Říčany 15.00 Komentovaná prohlídka výstavy Příběh peněz – Komentovaná prohlídka pro rodiče s dětmi 

od 8 let. Muzeum.

4.3.-5.3. Říčany 15.00-18.00 Výměnný bazar oblečení – Kolik kusů přinesete, tolik kusů si budete moci odnést, zbylé oděvy 

budou věnovány na charitu. Vstupné 30 Kč - platí pro oba dny. Muzeum.

4.3. Říčany 10.30 Velikonoční pohádka – Jak pan Slepička a paní Kohoutková malovali vajíčka. Hraje Divadélko 

Romaneto v kapli Olivovy dětské léčebny. Vstupné 80 Kč.

4.3. Kolovraty 17.00 Broukosvět – Dětský muzikál v Klubu U Boudů.

6.3. Kolovraty 19.00 Quebec a Ontario – Cestopisné úterý - Quebec a Ontario objektivem Jakuba Moravce v Klubu 

U Boudů.

7.3. Kamenice 9.00-10.00 O zvědavém slůněti – Výpravné představení pro děti vzniklo podle bajky R. Kiplinga Sloní 

mládě. Vhodné pro děti od 3 let, vstupné 60 Kč. Kulturní dům.

7.3. Říčany 20.00 Nezmaři – Speciální koncert skupiny Nezmaři ke svému 40. výročí. Kulturní centrum Labuť.

10.3. Uhříněves 10.30 O zvědavém slůněti – Sobotní pohádka pro děti od tří let, vstupné 100 Kč,  

rodinné vstupné 20 % sleva. Divadlo U22.

10.3. Velké Popovice 17.00 Koncert klavírního dua – Miroslav Míč a Kateřina Konopová v knihovně. Vstupné dobrovolné.

10.3. Štiřín 19.30 Květinkový ples – Vítání jara v tanečním rytmu s bohatým programem. Večerem provází 

Hanka Heřmánková a Václav Větvička, k tanci hraje orchestr Josefa Hlavsy. Zámek Štiřín, 

vstupné 600 Kč.

10.3. Říčany 20.00 Ples Jazykové školy Langfor – Vstupné 250 Kč. Kulturní centrum Labuť
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12.3. Říčany 18.00 Jde to i bez peněz? – Přednáška a beseda o alternativních ekonomikách. Vstupné 50 Kč, kdo 

přinese občerstvení má vstup zdarma. Muzeum. 

12.3. Tehov 19.00 Z Bombaje na Maledivy ii. – Cestopisná přednáška s promítáním z cest Mgr. Jana Pilaře  

v zasedačce v suterénu obecního úřadu.

12.3. Uhříněves 19.30 Komici s.r.o. – Stand-up comedy show. Bavič se na malém pódiu postaví před publikum a 

během několika minut je zkouší pobavit vtipy, zpěvem, či improvizovanými scénkami. Vystoupí 

Miloš Knor, Adéla Elbel a Pavel Tomeš. Pro diváky od 18 let, vstupné 250/220 Kč. Divadlo U22.

13.3. Říčany 9.00 Pěvecké mládí – VI. Ročník soutěžní přehlídky pěveckých talentů říčanských škol. Přehlídka je 

veřejně přístupná. Kulturní centrum Labuť.

14.3. Uhříněves 19.30 Minipárty s Karlem Šípem – Nová zábavná talk show, která je volnou alternativou úspěšného 

televizního pořadu Všechnopárty. Vystoupí též Josef Alois Náhlovský. Vstupné 390 Kč. 

Divadlo U22.

15.3. Kamenice 19.00 František Nedvěd – Folková legenda v Kulturním domě. Vstupné 350/300 Kč.

16.30 Velké Popovice 19.00 4. Jarní ples – K tanci a poslechu hraje hudební skupina GLOBUS BAND, vystoupí děti z MŠ a 

ZUŠ Velké Popovice. Vstupné 150 Kč, oblečení ve stylu 20. - 30. let 20. století vítáno. Sokolovna.

16.3. Říčany 20.30 Underground Comedy – Pořádná porce humoru již potřetí v Říčanech v kině Na Fialce. 

Vstupné 250 Kč. 

16.3. Kunice 20.00 Oldies Disco – Písničky k tanci a poslechu na přání nejen z 80. a 90. let. Zámek Berchotold.

17.3. Říčany 7.00-18.00 K pramenům Rokytky – 15. ročník turistického pochodu Františka Znamenáčka.  

Start i cíl ZŠ Bezručova, startovné 30/15 Kč. Trasy 8, 14, 16, 25, 36, 42 km, s kočárkem 7 km,  

na kole 35 a 50 Km. 

17.3. Uhříněves 10.30 Kryštůfek a lesní bytosti – Sobotní pohádka pro děti od tří let, vstupné 100 Kč, rodinné vstupné 

20 % sleva. Divadlo U22.

18.3. Velké Popovice 14.30 Bezhlavý rytíř – Loutkové divadlo v sokolovně.

18.3. Říčany 15.00 Morany vynášení – Průvod s rytmy Samba bandu, program souboru Mikeš na Jurečku, výroba 

zdobených líteček, čaj pro zahřátí, odměna za každou Moranu. Sraz na Masarykově nám.

18.3. Říčany 15.00-17.00 Workshop: Na penězích záleží – Jak plánovat rodinný rozpočet, kolik spořit, kolik dát dítěti 

kapesného a jak učit dítě rozumně hospodařit? Mnoho otázek i odpovědí, každý si odnese 

knížku a pracovní sešit používaný na dílně. Vhodné pro děti do 12 let a dospělé, vstupné 40/20 

Kč. Muzeum.

18.3. Štířín 17.00 Lobkowicz Trio – Koncert na zámku Štiřín.

18.3. Mnichovice 19.00 Můžu k tobě – Divadelní představení v sále Mnichovické Krčmy.

20.3. Říčany 18.00 Češi v Chicagu – Přednáška o tom, proč směřovali čeští emigranti právě do Chicaga. Vstupné 

50 Kč. Muzeum.

21.3. Říčany 18.00 Jarní víly – Workshop, na kterém si vyrobíte vílu podle své představy. Cena 180 Kč zahrnuje 

lektorné, materiál, zapůjčení pomůcek a dobrý jarní bylinkový čaj. Vhodné i pro děti od 12 let. 

Muzeum.

23.3. Říčany 20.00 Abba World Revival – Koncert oblíbené revivalové kapely. Kulturní centrum Labuť. 

24.3. Uhříněves 10.30 Veselé Velikonoce – Sobotní pohádka pro děti od tří let, vstupné 100 Kč, rodinné vstupné 20 % 

sleva. Divado U22.

24.3. Říčany 13.00-17.00 Velikonoční jarmark – Centrum Na Fialce, vstup zdarma.

24.3. Říčany 19.30 Fotbalový ples – Bohatá tombola, hraje kapela UNIGENA. Kulturní centrum Labuť.

25.3. Mnichovice 14.00-15.00 Taneční odpoledne pro seniory – Michovická krčma

27.3. Mnichovice 15.00-16.00 Velikonoce jako za dob Josefa Lady – Turistické informační centrum.

27.3. Kolovraty 20.00 Přednáška cyklu Mystéria – Přednáška Roberta Nevy v Klubu U Boudů.

30.3. Říčany 20.00 Krausberry – Koncert, Kulturní centrum Labuť.

30.3. Kunice 20.00 Oldies Disco – Písničky k tanci a poslechu na přání nejen z 80. a 90. let. Zámek Berchtold.

co se děje v kultuře

64



67



historie v obrázcích

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

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

Přispějete tak k dokum
entaci podoby m

ěsta a okolí. 
foto: archiv M

uzea Říčany

fotografie z doby před rokem 1911 poskytuje pohled na zadní části severní řady domů říčanského náměstí a jejich 
zahrady spadající k Mlýnskému rybníku. Za rybníkem je vidět osamocený objekt bývalé katovny, za ní pak na horizontu 
patrně cihelna v dnešním kuříčku.




