
duben / 2018
V Ě S T N Í K  M Ě S T A  A  M Ě S T S K É H O  Ú Ř A D U  Ř Í Č A N Y

Hlavní téma:

Město kupuje
Teršípův dům 
Nové prostory pro Husovu knihovnu



Petra Skřivánková 
Muzeum Říčany

Jo, dřív… děti si hrály venku, vystačily si s polínkem a pár hadříky. Dneska jsou nejraději doma, 
u počítače nebo drahých hraček.

Počkat – a co se stane, když dětem dáme na hraní to polínko, pár hadříků nebo provázků? Budou na 
něm marně hledat interaktivní čudlíky? Zarazí si třísku? Začnou s ním mlátit kamarády do hlavy? 
Nebo, stejně jako dřív, začnou z polínka něco tvořit, hrát si se svým výrobkem, vyprávět příběhy, 
znovu ho přetvářet.

V Muzeu Říčany spolu s místními školkami už rok realizujeme projekt, jehož podstatou je úplně 
jednoduchá věc – dáme dětem prostor, čas, obyčejné materiály (klacíky, látky, drátky, provázky, 
ovčí vlnu) a obyčejné nástroje (škrabky, kleště, pilku nebo kladívko). A taky pár jednoduchých pra-
videl a důvěru. Pak už jen stojíme stranou a tiše žasneme – jak si i dnešní děti vystačí s polínkem 
a pár hadříky. Žádný dospělák by nevymyslel „kreativní dílnu“ na témata, která děti sypou z ruká-
vu: „Tohle je moje maminka, protože nosí úplně stejně červený šaty.“ „My tady máme hrad z kůry, 
vojáky z klacíků a tyhle žížaly, to jsou jejich bojový Ninja hadi.“ „Holky vyráběly ptáčky a já jsem 
vyrobila křížek a hrobeček, můj ptáček umřel.“ „A já mám z drátů a korálků počítadlo. Pro Ježíška, 
aby věděl, kdy má přijít.“ Strašáky na slimáky, skákací raketa, odpočívadlo pro berušky…

Od poloviny dubna až do konce prázdnin nabízíme i vám prostor, čas, hromadu materiálu a mož-
nost pracovat s obyčejnými, opravdovými nástroji u nás v Muzeu. Odnesli jsme pryč všechny vit-
rínky, muzejní exponáty, nastěhovali jsme dovnitř ponky, šicí stolek a opravdu hodně nápadů, 
podnětů, legrácek a inspirací. Ukážeme vám, jak vaše čtyřletá holčička může bezpečně řezat pil-
kou, desetileté dítě vrtat a brousit, a třeba i vy, dospěláci, si dovolíte na chvilku vypnout, unést se 
zajímavou strukturou dřeva nebo barevnými látkami a něco malého si tu vyrobíte. 

Když o připravované výstavě – nevýstavě někomu vyprávím, skoro vždycky zazní otázka: „Nemů-
žou se ty děti třeba říznout?“ Můžou. Naštěstí ano. Dost se tím totiž naučí. Pokud dodržují pár 
jednoduchých pravidel, je to dost nepravděpodobné. Ale někdy se zapomenou, někdy jim škrabka 
sklouzne, spíš než říznutí to je škrábnutí a pár kapek krve. Zranění pofoukáme, zalepíme a mluví-
me o tom, co se stalo a co dělat, aby se to nestalo znovu. Jeff Bezos, zakladatel a ředitel Amazonu 
a momentálně nejbohatší člověk planety, má na věc stejný názor, jako my: „Moje žena říká, radši 
budu mít dítě s devíti prsty než ňoumu, který si neumí poradit. To je skvělý přístup k rodičovství 
i k životu.“ 

A nejlepší nakonec - volnou vstupenku do kreativního zážitkového parku s neomezeným množ-
stvím materiálu na tvoření vyhráli všichni Říčaňáci – stačí zabalit si třeba jen škrabku, provázek 
a nožík, dojít pár stovek metrů do pučícího jarního lesa a dopřát si trochu času. 

 U nás v muzeu i u vás doma, na zahradě či v lese může tvořit a hrát si opravdu každý. Užívejte si to.

Slovo úvodem
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Informace z radnice

Krátce ze Zastupitelstva  
dne 14. 3. 2018
u Zastupitelstvo souhlasilo s uzavřením kupní smlouvy 
na budovu čp. 66 Teršípův dům včetně pozemků za cenu 
23 000 000 Kč. 

u Zastupitelstvo schválilo smlouvu o převodu podílu v ob-
chodní společnosti E. Beneše č.p. 204, s. r. o.  (MŠ Srdíčko) 
na město Říčany za cenu 22,44 mil. Kč. Schválilo i právní a 
daňové posouzení ve věci tohoto nákupu zpracované audi-
torem a daňovou poradkyní.

u Zastupitelstvo souhlasilo se závazkem města na dobu 
10 let, počínaje rokem 2019, v celkové výši 975 700 Kč 
bez DPH, na pokrytí nákladů spojených s desetiletou ná-
slednou péčí o park (ul. Kozinova).

u Zastupitelstvo souhlasilo s rozdělením finančních 
prostředků na žádosti podané v programu Provoz ve 
výši 3 620 045 Kč. Odsouhlasen byl i program Repre-
zentace na 1. pololetí 2018 v celkové výši 200 480 Kč. 

u Zastupitelé schválili jednotlivé položky prací, které bu-
dou provedeny v rámci rekonstrukce reprezentačního sálu 
ve Staré radnici. Schválili posílení rezervy FRM o částku 
1 750 000 Kč a uvolnění finančních prostředků 2 185 000 
Kč z rezervy FRM.

 
Zastupitelé projednali celkem 20 bodů.

Kompletní zápis ze ZMŘ je k dispozici na www.ricany.cz

Krátce z rady dne 22. 2. 2018
– rada přijala celkem 19 usnesení

u Rada souhlasila s přijetím finančního daru příspěv-
kovou organizací 3. základní škola u Říčanského lesa ve 
výši 100 000 Kč od společnosti HECHT MOTORS s.r.o., 
který bude dle rozhodnutí ředitele použit na nákup data-
projektorů.

Hlasy pro: 5, zdrželi se: 1, nepřítomno: 1
u Rada souhlasila s uzavřením smlouvy na zajištění vý-
konu TDI na akci Vodovod Říčany – přiváděcí a rozvodné 
řady Strašín, Pacov, Radošovice včetně veřejné části pří-
pojek, za cenu 315 000 Kč bez DPH. 

Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1
u Rada schválila přijetí sponzorského příspěvku ve výši 
30 000 Kč od firmy Radius Říčany s.r.o. Dar je určen 
výhradně jako příspěvek na 7. reprezentační ples města 
Říčany.

Hlasy pro: 5, zdrželi se: 1, nepřítomno: 1
u Rada schválila uzavření veřejnoprávní smlouvy 
mezi Středočeským krajem a DPS SENIOR a stacio-
nář Olga Říčany, příspěvková organizace, o dotaci ve 
výši 3 569 300 Kč na poskytování sociálních služeb na 
rok 2018.

Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1
u Rada schválila předložený plán kulturních akcí na rok 
2018. Uvedený plán bude postupně realizován s ohledem 
na rozpočet města Říčany.
 Hlasy pro: 4, zdrželi se: 2, nepřítomno: 1

Krátce z rady dne 8. 3. 2018
– rada přijala celkem 40 usnesení

u Rada vybrala ve věci veřejné zakázky Realizace parku 
Kozinova dodavatele – GREEN PROJECT, s.r.o. Dodáv-
ka stavebních, montážních, zahradnických, řemeslných 
prací a dodávek spojených s realizací je vyčíslena na 11 
936 859,09 Kč vč. DPH.

Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1
u Rada souhlasila s uzavřením příkazní smlouvy s firmou 
NDCon, s.r.o. za cenu 619 520 Kč vč. DPH.  Předmětem je 
výkon činnosti TDI a KBOZP na stavební akci Rekonstrukce 
komunikace Politických vězňů a Cesty Svobody, Říčany.

Hlasy pro: 5, zdrželi se: 1, nepřítomno: 1
u Rada schválila uzavření nájemní smlouvy 1. etapy 
stavby ČOV Voděrádky (včetně technologie pro 300 EO a 
kanalizačního přivaděče) na dobu určitou do 30. 9. 2018. 
Výše nájemného činí 19.038 Kč bez DPH za kalendářní 
měsíc. Pronajímatelem je VW WACHAL a.s.

Hlasy pro: 5, nepřítomno: 2
u Rada města souhlasila s revizí stávajících výjimek ze zá-
kazu vjezdu do Strašínského lesa a ukládá tajemníkovi infor-
movat radu o výsledcích této revize do konce dubna 2018.

Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1
u Rada schválila uvolnění částky 79 000 Kč ze své rezer-
vy a to na základě nabídky prací na zajištění aktualizace 
dokumentace a provedení inženýrské činnosti pro podá-
ní žádosti o stanovení místní úpravy provozu – omezení 
tranzitní nákladní dopravy na silnici II/101 v Říčanech.

Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1
u Rada vzala na vědomí dopravní studii ul. Mozartova, 
zpracovanou spol. AF-CITYPLAN s.r.o., týkající se po-
souzení aktuálního stavu dopravy v lokalitě, jejího zhod-
nocení a variant řešení úpravy komplexního dopravního 
řešení s ohledem na omezení nežádoucí tranzitní dopravy.

Hlasy pro: 4, zdrželi se: 2, nepřítomno: 1
u Rada vzala na vědomí právní analýzu rizik koupě domu 
čp. 66 s pozemky v k. ú. Říčany u Prahy a na základě této 
analýzy doporučuje zastupitelstvu města souhlasit s uza-
vřením kupní smlouvy na tyto nemovitosti.

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

Pozvánka 
pro říčanskou veřejnost na

řádné zasedání
Zastupitelstva města Říčany

11. dubna 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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Informace z radnice

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

Z  
OČí  
DO  
OČí

u  se starostou Vladimírem Kořenem  
každou třetí středu v měsíci, 17–18 h. 
Tento měsíc bude 18. 4. 

u  s místostarostkou Hanou Špačkovou 
každou čtvrtou středu v měsíci, 17–18 h. 
Tento měsíc bude 25. 4.

u  s místostarostou Zdeňkem Hrabou  
kdykoli po předchozí dohodě

– štika, candát, kapr a amur do rybářských revírů „Jure-
ček“ a „Mlýnský“. 

Hlasy pro: 6, zdrželi se: 1  

u Rada souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na opravu 
sprch Rugby Clubu v Říčanech s firmou ATOS spol, s.r.o. 
za cenu 269 309, 38 Kč vč. DPH.

Hlasy pro: 6, zdrželi se: 1 

Krátce z rady dne 15. 3. 2018
– rada  přijala celkem 19 usnesení

u Rada souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo se zhotovite-
lem Edikt, a.s. na realizaci rekonstrukce mostu přes želez-
niční dráhu v Říčanech (komunikace 5. května) za cenu 
21 355 956,71 Kč vč. DPH.

Hlasy pro: 6, zdrželi se: 1  

u Rada souhlasila s uzavřením smlouvy s firmou VE-
COM zdvihací zařízení za cenu 3 373 450 Kč vč. DPH. 
Předmětem smlouvy je instalace schodišťových plošin 
a úpravy sociálních zařízení k zajištění plné bezbarié-
rovosti 2. ZŠ Bezručova, p. o.  Realizace byla vázána 
na získání dotace, kterou podle aktuálních informací 
město získalo.

Hlasy pro: 7

u Rada doporučila uzavření veřejnoprávní smlouvy  
s Českým rybářským svazem z.s., o poskytnutí indivi-
duální dotace ve výši 100 000 Kč na nákup rybí obsádky 

Počet dojíždějících, kteří využíva-
jí vlakové nádraží v Říčanech, se 
i díky kvalitnějšímu spojení kaž-
doročně zvyšuje. Prostor nádraží 
je však i důležitým pěším propoje-
ním s Radošovicemi. V důsledku 
změny využití železniční stanice 
a jejího okolí v minulých letech 
jsou však veřejná prostranství 
v této části města v nevyhovujícím 
stavu. Vedení města se proto roz-
hodlo vytvořit dlouhodobou do-
pravně urbanistickou koncepci 
rozvoje tohoto území. Jejím cílem 
je nalezení lepšího využití okolí 
železniční stanice jak z pohledu 
dojíždějících, tak i ostatních oby-
vatel našeho města. 
Příprava koncepce byla zadána Ra-
dou města Říčany studiu UNIT ar-
chitekti. Kromě nalezení dlouhodobé 
koncepce území, jeho využití, formy 
veřejných prostranství a dopravní 
obslužnosti je cílem připravované 
strategie také stanovení klíčových 
kroků pro nejbližší časový horizont 
tak, aby dlouhodobá vize mohla být 

postupně naplňována. Důležitou 
součástí bude stanovení formy vyu-
žití pozemku ve vlastnictví města na 
křižovatce ulice Politických vězňů 
a Cesty Svobody. 
Do přípravy strategie rozvoje úze-
mí bude kromě zástupců města 
a hlavních aktérů v území zapoje-
na i široká veřejnost. V úvodní fázi 
budou zpracovatelé studie zjišťovat 
názory na současné hodnoty a pro-
blémy v území a očekávání, která 
jsou vkládána do budoucího roz-

voje. Samotný návrh bude vypra-
cován během léta. Na podzim pak 
bude veřejnosti představen a ob-
čané města budou mít možnost se 
k němu vyjádřit. 
Všichni, kteří se chtějí zapojit do dis-
kuse o současném stavu okolí říčan-
ského nádraží, jsou srdečně zváni na 
sousedské setkání nad mapou, které 
se bude konat v pondělí 14. května 
2018 od 18:00 hod. ve volnočaso-
vém centru Na Fialce.

Oddělení investic 

Zapojte se do diskuse o rozvoji 
okolí železniční stanice

v pondělí 14. května 2018 od 18:00 hod. ve volnočasovém centru Na Fialce
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Informace z radnice

Další projekt rozsáhlé výsadby zeleně je hotový. Stane 
se zárodkem krajinného parku u Marvánku. Říčany 
v dubnu požádají Státní fond životního prostředí o do-
taci. Půjde o nové meze a remízy. Přibudou také volně 
přístupné ovocné sady. Zeleň nově rozdělí plochy orné 
půdy a zmírní větrnou a vodní erozi. Nová izolační ze-
leň by měla být také vysazena na okraji města nedaleko 
hřbitova. Celkem bude vysazeno bezmála 13,5 tisíce 
keřů a přes 400 stromů na celkové výměře přes šest 
hektarů. Sázet by se mělo na podzim roku 2018 nebo 
na jaře roku 2019.
V loňském roce město vypovědělo smlouvy zemědělcům 
hospodařícím na pozemcích města v okolí rybníku Marvá-
nek. K tomuto kroku se přistoupilo zejména ve snaze zamezit 
splavovaní hnojiv a půdy z polí do rybníků a do Říčanského 
potoka. Intenzivní hospodaření bylo mimo jiného zdrojem 
znečistění vody v rybnících a přítocích. 
„Říčanským potokem protéká velmi mnoho živin a hnojiv. Se 
Světicemi jsme se dohodli na intenzivnějším odstraňování fosfo-
ru v jejich čistírně odpadních vod. To by mohlo pomoci. Druhým 
krokem je menší intenzita hospodaření na polích u Marvánku. 
Splachu hnojiv a půdy můžou zabránit nové meze a remízky,“ 
vysvětluje starosta Vladimír Kořen (Klidné město).
Výsadbou čtyřech remízů a stejného počtu sadů se ráz krajiny 
z intenzivně obhospodařované změní více na rekreační. Větší 
množství zeleně v orné půdě pomůže snížit vodní a větrnou 
erozi. Výsadbou pestrého druhového spektra dřevin se obno-
ví přirozený pestrý obraz krajiny. Kromě této estetické funkce 
bude zeleň vysazená u hřbitova plnit hlavně funkci živého fil-

tru. Stojí o to především obyvatelé této lokality, kteří městu za-
slali podnět. Na posílení přirozené funkce krajiny se zaměřuje 
výzva 93 Operačního programu Životní prostředí, na kterou 
město reaguje podáním žádosti o dotaci počátkem dubna. 

remízy
Remízy jsou významné především pro volně žijící živočichy. 
Vytvářejí pro ně krytové příležitosti před šelmami a dravci, 
umožňují tvorbu vhodných klidových podmínek pro hnízdění. 
Poskytují útočiště zejména bažantům, zajícům, koroptvím i sr-
nám. Samozřejmě poskytují útočiště i ptactvu a hmyzu. 

První remíz rozšíří stávající v blízkosti ulice U Kamene. 
Částí jedné strany přiléhá pozemek ke komunikaci. Základ 
remízu bude tvořen domácími druhy dřevin: duby, jilmy 
a javory. Stromy budou vysazeny roztroušeně po celém 
pozemku. Ve větších skupinách budou okolo pozemku 
vysázeny smíšené keřové porosty složené z brslenů, lísek, 
hlohů, trnek, bezů a zimolezů.  I na dalších stávajících re-
mízech (parcela č. 486/2, 492) dojde k rozšíření o další lípy, 
javory, buky a duby. Ve větších skupinách město také vysadí 
okolo pozemku keřové porosty. Čtvrtý remíz vznikne pod 
rybníkem Rozpakov. V tuto chvíli se na pozemku pěstuje 
ozdobnice (Miscanthus sp.) jako energetická rostlina. Lo-
kalita se nebude vysazovat celá, ale pouze plocha s ozdob-
nicí. Na zbytku plochy se nachází vzrostlá zeleň. Základ re-
mízu bude tvořen domácími druhy dřevin habry a duby. Ve 
větších skupinách budou okolo i uvnitř pozemku vysázeny 
lískové keře cenné pro zvěř.

Okolí Marvánku se zaplní zelení  
a přibude nová izolační zeleň u rodinných 

domů mezi Říčanskou a Voděradskou ulicí
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extenzivní ovocné sady
V širším pojetí zahrnuje význam „extenzivní“ všechny vý-
sadby, které neslouží k velkoprodukčním tržním účelům. 
V užším pojetí je základní odlišností od intenzivních výsadeb 
nikoli tržní uplatnění produktu, ale forma výsadby, pěstitel-
ský tvar a míra agrotechnických zásahů. Výsadba se plánuje 
na třech pozemcích východně od rybníku Marvánek a jeden 
nad obcí Světice. Ovocné sady kromě své funkce produkční 
mají i ekologický, krajinářský, estetický i kulturní význam. 
Zároveň různá doba nakvétání a plození dřevin umožní zvý-
šit i druhovou pestrost živočichů hledající potravu. 
Extenzivní ovocný sad s jabloněmi, třešněmi, slivoněmi 
a hrušní vznikne na parcele číslo 278. Keře trnky, šípky, bezy 
a hlohy jsou zde navrhnuty v menších skupinkách. Druhý 
sad vznikne na parcele 483/1. A zde je navíc plánována vý-
sadba višní, ořešáků a jeřábů. Z keřů zde přibydou k výš jme-
novaným ještě lísky. Ve třetí lokalitě určené pro sad (pozemek 
č. 492) se k vzrostlé ořešákové dvouřadé aleji dosadí převáž-
ně jabloně se slivoněmi, hrušněmi a ořešáky. K uváděným ke-
řům bude vysazena růže namíchána s výsadbou bezu. Čtvrtý 
pozemek určený pro sad se nachází severně od obce Světice 
za železničním přejezdem. Z jedné strany plocha přiléhá 
k rodinné zástavbě. Nyní se na pozemku pěstuje již zmíněný 
Miscanthus. Na části pozemku je již zeleň založena. K no-
vým sazenicím ovocných i domácích druhů dřevin budou 
dosazeny převážně třešně s příměsí višní a jabloní. Stromy 
lemují nově vzniklou cestu, která vede k rybníkům Rozpakov 
a Srnčí, kde se napojuje na cestu, kolem níž probíhá výsadba 
všech výše uvedených lokalit. 

Izolační zeleň u obytné části u hřbitova
Na této lokalitě budou založeny dva odlišné prvky ze-
leně. Prvním bude krajinářská smíšená výsadba domá-
cích dřevin a ovocných stromů. Výsadba bude volně po 
celém pozemku, aby vznikaly prázdné mýtinky pouze 
s květnatou loukou. Ve větších i menších skupinách bu-
dou uvnitř pozemku vysázeny smíšené keřové porosty 
složené z brslenů, lísek, hlohů, trnek a kalin. 
Druhým bude vegetační pás na okraji pozemku. Tato 
izolační bariéra byla navržena tak, aby plnila funkci 
tzv. „zeleného filtru“. Bude clonit hluk z blízkých ko-
munikací a filtrovat emise a imise, které zatěžují ovzdu-
ší v okolí rodinné zástavby. Mezi jednotlivými druhy ve 
vegetačním pásu jsou výrazné rozdíly ve schopnosti 
zachycovat prachové části z ovzduší. 

Květnatá louka
Důležitou složkou všech zakládaných ploch jsou květ-
naté louky. Bylinné patro je nedílnou součástí funkčních 
výsadeb ovocných dřevin při plnění jejich mimoprodukč-
ních funkcí. Vhodné druhové složení a výšková struktura 
zároveň napomáhá výživě dřevin a regulaci nežádoucích 
organismů. Bylinné patro potřebných vlastností se for-
muje záměrným založením. Při celoplošné mechanické 
přípravě půdy bude před výsadbou nebo po ní založen 
travino - bylinný porost vhodného druhového složení 
pro dané stanoviště. 
„Přípravu remízů jsme probírali nejenom s odborníky, pří-
rodovědci, botaniky, oslovili jsme také myslivce. Jejich po-
hled je důležitý z hlediska přiměřeného hospodaření, aby 
se v budoucnu mohly zvýšit třeba počty zajíců, ptáků či jiné 
drobné zvěře. Věřím, že odklonem od intenzivního zeměděl-
ství příroda u Říčan ožije,“ zakončuje starosta Kořen.

Kateřina Lauerová
Tisková zpráva města

Druhová a výšková sklaDba vegetační 
bariéry:
1. vnitřní lem – nachází se blíže zdroji znečištění a je tak vystaven 
vysoké chemické a mechanické zátěži. Jsou zde zvoleny nízké keře a před 
nimi travino-bylinný porost. Zde bude spon keřů 1,5 ks/m2.
2. střední část – je tvořena středně vysokými stromy. Jedná se 
o plané odrůdy ovocných dřevin, které budou od sebe v řadě vzdáleny 
6 m. V tomto patru dochází ke zbrzdění proudění vzduchu a záchytu 
prachových částic. 
3. Jádro vegetační bariéry -  tvoří ho nejvyšší stromy. Vzdáleny 
jsou od sebe 6 m. Působí jako větrolam.

Lokalita pro extenzivní ovocný sad (parcela č. 501)
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V loňském roce město získalo od 
Ministerstva zemědělství v progra-
mu Podpora opatření na drobných 
vodních tocích a malých vodních ná-
držích dotaci na akci Rekonstrukce 
hráze, objektů a odbahnění rybníku 
Srnčí ve výši 1 289 000 Kč. Celková 
investice města do této akce po ode-

čtení dotace je bez mála 4,4 milionů 
korun. Počítá se s odtěžením zhruba 
2200 kubíků rybničního sedimentu 
na původní dno. Dojde k vyrovnání 
koruny hráze a návodního líce hráze, 
který bude opevněn lomovým kame-
nem. Vyměněno bude i výpustné zaří-
zení. Po dokončení odbahnění budou 

vyndány panely z provizorně zpevně-
né cesty a část ulice Do Lehovic bude 
opravena penetračním makadamem. 

Na podzim minulého roku 
byl Jureček vypuštěn a do jara 
2018 probíhaly práce spojené 
s odstraněním sedimentu z celé 
plochy rybničního dna. Dále 
probíhaly práce na zpevnění 
břehů, vytvoření průcezné hráz-
ky a vybudování spodní výpusti 
pro snadnější manipulaci s vý-
pustným zařízením. Upravit by 
se měl můstek k výpustnímu 
zařízení. Do konce dubna bude 
hotovo a po kolaudaci se začne 
rybník napouštět, což by mělo 
trvat zhruba týden. Rybník je 
rybářským revírem a po napuš-
tění se do něj opět vrátí i rybí ob-
sádka v původním složení. Od-
bahnění Jurečku stálo přes čtyři 
miliony korun a hradil ho plně 
městský rozpočet. Naposledy 
byl Jureček odbahňován v úno-
ru 2007. To však byl odtěžen 
sediment pouze z přední části 
rybníku. Od té doby byl Jureček 
vypuštěn ještě dvakrát z důvodu 
zimnění, které mělo za cíl snížit 
populace řas a sinic.
Foto a text Kateřina Lauerová

Odbahnění rybníku Srnčí v plném proudu

Jureček odbahněn a začne se napouštět

Severní strana rybníku, od restaurace Jureček po 
nátok, byla opevněna pohozem z lomového kamene. 

Stabilizoval se tak poškozený břeh. Městská rada 
v březnu rozhodla o doplnění kamenného záhozu také na 

protilehlé straně rybníka mimo koupaliště. 

Průcezná hrázka z lomového kamene vznikla na nátoku 
do rybníku. Zde se zachytí splaveniny z horního toku 
Rokytky. Hrázka vytvoří přirozené oddělení rybníku od 
litorálního pásma. V pásmu budou vysazeny okrasné 
vodní rostliny jako lekníny a stulíky. Vysazen bude i 
rákos, jehož kořenový systém funguje jako čistírna vody.

Odtěženo bylo zhruba 5500 kubíků rybničního 
sedimentu, který se usazoval po dobu deseti let. 
Nejvíce bahna však přinesly povodně v roce 2013. 
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Fotoreportáž ze stavby sportoviště

Pumptrack ve své finální podo-
bě, kolem zatím chybí trávník. 
Vybudována zde bude tribuna.

Pohled na atletickou 
dráhu a budoucí sklad.

Kontrolní den na stavbě za účasti 
starosty V. Kořena (Klidné město).

Základy budoucích šaten.

Kotvení nafukovací haly.

Sportoviště vyroste na celkové 
ploše přes 1,5 hektaru.
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Říčany projednávají etapizaci  
územního plánu

Zásadní změna územního plánu 
má za cíl zajistit postupné a udr-
žitelné rozrůstání města. Návrh 
nepočítá s nejradikálnější mož-
ností, tedy se změnou stavebních 
pozemků zpátky na ornou půdu, 
ale počítá s uvolňováním výstav-
by po etapách. Další nová bytová 
výstavba bude podmíněna vybu-
dováním potřebné infrastruktury 
dopravní, školské a vodohospo-
dářské. Nezapomíná se ani na 
zeleň.

V prosinci veřejnost dostala infor-
mace o připravovaném návrhu č. 2 
včetně přehledné mapy. Po společ-
ném jednání a jednání s dotčenými 
orgány radnice posoudila zhruba 
170 připomínek, které byly archi-
tektonickou kanceláří zapracovány 
do nového návrhu. K tomu se mů-
žete vyjádřit   na veřejném pro-
jednání dne 16. dubna od 17:30 
v KC Labuť. Námitky a připomín-
ky se podávají na odbor územního 
plánování a regionálního rozvoje 
do 7 dnů od veřejného projednání. 

Na námitky a připomínky nebude 
jednotlivě odpovídáno. Bude však 
o každé z nich jednotlivě jednáno, 
rozhodnuto a odůvodněno.
Hlavní myšlenkou změny územního 
plánu je teze: Nejdříve dostatečná 
infrastruktura, až poté další rozši-
řování města. Jde přitom o infra-
strukturu dopravní, vodárenskou, 
školskou či vytvoření dostatečných 
ploch zeleně. Hlavní podmínkou 
pro výstavbu průmyslových objektů 
a hal je pak vyřešení dopravní infra-
struktury, zejména dokončení praž-
ského okruhu. Pro udržitelný rozvoj 
města s postupným nárůstem oby-
vatel radnice navrhla novou výstav-
bu rozdělit do tří etap. Každá z etap 
je vázána na dokončení konkrétní 
infrastruktury. První etapa není 
podmíněna žádnou základní pod-
mínkou, ale je nutné dodržet místní 
dané podmínky. Nicméně záměry 
se budou posuzovat individuálně 
z pohledu zásobování pitnou vodou 
a nakládání s odpadními vodami. 
Do první etapy spadají zastavěná 
území. Plošně jde o etapu největ-

ší. Týká se například proluk uvnitř 
stávající výstavby a přestavby domů 
v centru města. Už po první etapě, 
by se dosud šestnáctitisícové měs-
to, mohlo rozrůst zhruba o pět tisíc 
lidí. „Samozřejmě rozvoj v zastavě-
ných částech města má jinou dyna-
miku. Jde o pomalejší výstavbu než 
na polích. Postupně se už začínají 
měnit domy v centru města nebo na 
Černokostelecké. Město v takovém 
případě prakticky nemá nástroj na 
omezení takové výstavby a musíme 
odhadovat, jak rychle stavebníci 
svou příležitost využijí. Předpoklá-
dáme, že v prvních pěti letech by se 
mohl v zastavěných územích vytvořit 
prostor pro přibližně tisíc nových 
obyvatel,“ vysvětluje starosta Vla-
dimír Kořen (Klidné město). Navíc 
v těchto lokalitách již infrastruktu-
ra (voda, kanalizace, komunikace) 
většinou existuje a nebude nutné 
její nákladné budování. 
V podmínkách zahájená druhé 
etapy je kolaudace Čistírny odpad-
ních vod Říčany s kapacitou 20 600 
ekvivalentních obyvatel. Radnice 
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v dubnu požádala o dotaci na tento 
investiční záměr. Výsledek, zda po-
třebné finanční prostředky obdrží, 
by mohla znát v létě. Územní roz-
hodnutí nabylo právní moci. Pro-
jekt na stavbu je hotový, a pokud 
město dotaci získá, bude vyhláše-
na veřejná zakázka na zhotovitele. 
Stavět by se tak mohlo začít v roce 
2019. V podobném časovém hori-
zontu se předpokládá i stavba nové 
budovy základní školy na Komen-
ského náměstí. Na navýšení počtu 
míst v městských mateřských ško-
lách o 150 míst město neustále pra-
cuje. Radnice požádala o dotaci na 
projekt MŠ v Kuří, kde je počítáno 
s kapacitou 46 míst. Sportovní MŠ 
Větrník, která by mohla nabídnout 
až 112 míst, má vydané územní roz-
hodnutí. I zde se čeká na rozhodnu-
tí o přidělení dotace. Aktuálně byla 
schválena koupě budovy, kde se 
nachází MŠ Srdíčko. Budova bude 
potřebovat rekonstrukci. Zvažuje 
se možné navýšení kapacity. Město 
také připravuje projekt obnovení 
vodních vrtů mezi Říčany a Paco-
vem a prověřuje také alternativy 
pro dopravu v klidu u říčanského 
nádraží. Zastupitelé rozhodli o za-
dání studie, která určí urbanistický 
rozvoj oblasti jižně od železniční 

trati. Bytová výstavba po splnění 
podmínek druhé etapy by umožnila 
nárůst o dalších více než jeden tisíc 
obyvatel, zároveň se počítá s dalším 
tisícem obyvatel, kteří se přistěhují 
do zastavěných částí města.
„Říčany jsou dnes jedním z nejžáda-
nějších měst pro bydlení v rámci ČR. 
Bez účinné regulace výstavby a tlaku 
na dostatečnou a kvalitní infrastruk-
turu by se ale život nás všech zhoršil. 
Rozvoj města je sice nevyhnutelný 
a zdravý, nesmí však být příliš rychlý 
a živelný,“ vysvětluje radní a projek-
tový manažer D. Michalička (Klidné 
město) a dodává: „Například v part-
nerském městě Mölndal (Švédsko,  
40 tis. obyvatel) omezují roční přírůs-
tek obyvatel hranicí 1,5 % a nová vý-
stavba je vždy doprovázena potřebnou 
infrastrukturou. Říčany v posledních 
letech rostou výrazně rychleji.“
Pro zahájení třetí etapy jsou sta-
noveny podmínky i dopravní. Tou 
nejdůležitější stavbou je část 511 
SOKP Pražského okruhu. Jde o zá-
sadní dopravní infrastrukturu, bez 
níž by mohlo dojít k dopravnímu 
kolapsu už tak přetíženého města. 
Další dopravní stavbou je propoje-
ní silnice 101 (Říčanská) přímo na 
mimoúrovňovou křižovatku s Praž-
ským okruhem a také výstavba Te-

hovské spojky Vojkov – Všechromy 
(východní obchvat Říčan). Dle ofi-
ciálních informací je cílem do kon-
ce roku 2020 zahájit stavbu okruhu 
a do čtyř let mít hotový 12,5 km 
dlouhý úsek. Podle ideálního scé-
náře by mohl být okruh dokončen 
v roce 2024. Stále však existují sna-
hy stavbu zablokovat či hledat jinou 
trasu. Říčany jsou aktivní v podpoře 
dostavby okruhu v co nejkratší době 
v původní trase. S případným na-
výšením kapacity ČOV na 27 tisíc 
EO připravený projet do budoucna 
počítá ve své druhé etapě. Nutnost 
výstavby dalších předškolních a škol-
ních zařízení je dána i zákonem. Pro 
realizaci bude nutné najít vhodné 
pozemky. Další nárůst obyvatel by 
vyžadoval i zajištění dalšího zdroje 
pitné vody. Nezapomíná se ani na 
zeleň a výsadba min. 30 % krajinného 
parku mezi Marvánkem a Světicemi 
je jednou z podmínek. Splnění pod-
mínek se dá očekávat v delším časo-
vém horizontu a uvolněním výstavby 
v oblastech stavebních uzávěr a re-
gulačních plánů se město rozroste 
o dalších přibližně dva tisíce obyvatel 
a další dva tisíce mohou přidat noví 
obyvatelé v zastavěných územích. 

Kateřina Lauerová
Tisková zpráva města 

Chcete hlasovat pro projekty PŘeKVAPTe ŘíČANy?
registrujte se do ŘíDíM ŘíČANy!

On-line registrace
 vyplňte elektronický formulář www.ridimricany.cz
 po ověření trvalého bydliště zašleme poštou unikátní PIN kód
 pro dokončení registrace pošlete PIN mailem na ridim@ricany.cz

Osobně – kontaktní centra
po předložení oP a ověření trvalého bydliště budete zaregistrováni zde:
 Informační centrum na Masarykově náměstí
 Informační centrum v rondelu
 podatelna MěÚ na Masarykově náměstí
 podatelna MěÚ na Komenského náměstí

MĚsto Říčany vás Zve na:
veřejné projednání návrhu změny č. 2 územního plánu Říčan proběhne dne 16. 4. 2018 v 17:30 v kC labuť. 

veřejné projednání návrhu změny č. 3 územního plánu Říčan proběhne dne 23. 4. 2018 v 17:30 v kC labuť
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Jezdíme s podporou pro zdravější ovzduší
Ministerstvo životní-
ho prostředí vyhlá-

silo v loňském roce výzvu na pod-
poru nákupu vozů s alternativními 
pohony cílenou na kraje, obce a je-
jich příspěvkové organizace. Jejím 
cílem je snížení negativních vlivů 
dopravy, zejména emisí a hluku, na 
zdraví obyvatel a životní prostředí. 
Město Říčany podalo do této výzvy 
žádost o dotaci na příspěvek na ná-
kup dvou vozidel s alternativním po-
honem, aby tak obměnilo část svého 
vozového parku.
Ten v současnosti čítá přibližně 20 
vozů, z nichž většina je za hranicí ži-
votnosti. Říčany chtějí jít v tomto smě-
ru příkladem a zavádění inovativních 
technologií podporovat. 
Městské policii byl pořízen vůz 
ŠKODA Octavia combi s pohonem 

CNG, jako náhrada za sešrotované 
vozidlo. Dotace na tento vůz činila 
50 000 Kč. Vůz Volkswagen Passat 
je plug-in hybrid kombinující 
běžný spalovací motor s elektro-
motorem a dokáže ujet kolem 50 
kilometrů čistě na elektřinu. Niž-
ší spotřeba a hlavně snížení emisí 
byly spolu s dotací 200 tisíc korun 
i výraznou slevou od prodejce roz-
hodující při volbě vozu. Náklady 
na pořízení tohoto vozu po ode-
čtení dotace představovaly zhruba 
700 tisíc korun. Jako manažerský 
vůz jej využívá především starosta 
města. Uživatel městu hradí nejen 
spotřebu pohonných hmot u pří-
padných soukromých jízd, ale také 
amortizaci vozu. 
Kvůli vysoké poptávce po dotaci 
otevřelo MŽP v letošním roce výzvu 

další. Slibuje si od ní rozhýbání po-
ptávky, která následně přispěje rov-
něž k rychlejšímu rozvoji dobíjecí 
a plnicí infrastruktury a také k roz-
voji nových technologií. Snahou 
ministerstva je, aby instituce veřej-
né správy pořizovaly část vozidel 
s alternativním pohonem povinně.
Tento projekt je spolufinancován 
Státním fondem životního prostředí 
České republiky na základě rozhod-
nutí ministra životního prostředí  
www.sfzp.cz a www.mzp.cz

Kateřina Lauerová 
Tisková zpráva města 
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Jaro, kde jsi? O Smrtné neděli doprovodil Samba 
Band Moranu z Masarykova náměstí 
k rybníku Marvánek. Na pódiu už 
byly připravené děti z mateřské školy 
Čtyřlístek a ve spolupráci se Základní 
uměleckou školou Říčany předvedly 
kouzelné pásmo plné písniček. Pro-
tože mrazivé počasí nedovolilo užít 
si romantiku jarní přírody, členové 
žákovského zastupitelstva odhodili 
nemilosrdně Moranu do rybníka. Malí 
výtvarníci si přinesli vlastní malé Mo-
ranky, za které dostali sladkou odmě-
nu. Děti si také nazdobily připravené 
proutky břízy mašličkami a rychle 
spěchaly do tepla. 
Velmi děkujeme všem účinkujícím 
dětem, jejich obětavému doprovo-
du, trpělivým paním učitelkám, bu-
beníkům skupiny Samba Band pod 
vedením Radka Břicháče, žákovské-
mu zastupitelstvu, zvukaři Ondrovi 
Pátkovi a panu Josefu Šubrtovi za 
poskytnutí zázemí celé akce. jb

Morano, tvůj osud je zpečetěn

Morana je připravena a trpělivě 
očekává své krátké okamžiky slávy 

Zimní počasí početné 
návštěvníky neodradilo

Děti z mateřské školy Čtyřlístek a skvělí 
bubeníci skupiny Samba Band

Dětem mráz dobrou náladu nezkazil
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Město se stává majitelem třípod-
lažního novobarokního domu na 
Masarykově náměstí. Dům poří-
zený za 23 milionů korun bude 
využívat městská knihovna, která 
bude přesunuta ze Staré radnice. 
Teršípův dům prošel velmi ná-
kladnou a citlivou rekonstrukcí 
v řádu desítek milionů korun. 
Návštěvníci knihovny získají uni-
kátní přístup na břeh Mlýnského 
rybníka, který je dosud ze strany 
náměstí pouze ze soukromých 
zahrad.

Starosta Vladimír Kořen (Klidné 
město) 19. března podepsal smlou-
vu o koupi Teršípova domu. „Dům 
původně patřil městu, to ale nebylo 
dlouhá léta schopno budovu opravit. 
Proto se ho bývalé vedení rozhod-
lo prodat. Byla to dle mého soudu 
škoda, protože jde o jeden z nejkrás-
nějších domů na náměstí. Knihovna 
získá mimořádně reprezentativní 
prostory,“ vysvětluje starosta Vla-
dimír Kořen. Říčany tím získají 
architektonicky hodnotnou stavbu 
a též propojení náměstí a Mlýn-

ského rybníka, které dosud pro 
veřejnost chybělo. Teršípův dům se 
stane důstojným domovem mnoha-
tisícového knižního fondu Husovy 
knihovny. Čtenářům nové prostory 
nabídnou nové zážitky při relaxaci 
a četbě, ke které budou moci vyu-
žít terasovitou zahradu sousedící 
s rybníkem. Knihy budou rozmís-
těny ve třech podlažích dostupných 
kromě schodiště i výtahem. Rekon-
struované půdní prostory nabízejí 
i velmi atraktivní výhled po okolí.
„Pro knihovnu to znamená konec 
současného „martyria“ – nouzo-
vého provizoria, nejisté perspek-
tivy, obav o samou další existenci. 
Jestliže se konečně podařilo najít 
pro knihovnu prostory, kde bude 
moci plnohodnotně fungovat, je to 
pro nás nejradostnější událost za 
poslední rok,“ komentoval rozhod-
nutí o koupi domu ředitel knihov-
ny Vladimír Levický.
Před stěhováním knih si budova 
ještě vyžádá menší stavební úpra-
vy spočívající zejména ve vyztuže-
ní stropů. Po změně majitele bude 
též nutné zažádat o změnu užívání. 
Časový horizont zahájení provozu 
knihovny je tedy odhadován na 
květen až červen roku 2018.
Najít vhodné umístění knihovny 
poté, co byly nalezeny v původních 
prostorech cenné malby, nebylo 
jednoduché. Zvažovalo se něko-
lik variant. Mezi jinými i prostory 
v budovách patřících městu (na 
nádraží, Komenského a Masary-
kově náměstí) i komerční prostory 
v Lihovaru.
„Jsem moc ráda, že se městu poda-
řily dva kuriózní „kousky“. Jednak 
zachránit historické stropy v pro-
storách dnes již bývalé knihovny 
na Staré radnici a jednak získat do 
majetku tento velmi cenný objekt, 
a to nejen z hlediska architekto-
nického, ale i z hlediska strategic-
kého umístění,“ neskrývá radost 
místostarostka Hana Špačková 
(Klidné město) a dodává: „Umím 
si představit, že v dalším období 

Husova knihovna se bude  
stěhovat do Teršípova domu
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přilehlou zahradu upravíme a zpří-
stupníme veřejnosti, aby se zde 
mohly konat zajímavé akce. A těším 
se i na koncertní sál se zrestaurova-
nými stropními malbami na Staré 
radnici, budeme mít k dispozici 
nádherné a cenné prostory, které 
naše město tak potřebovalo.“
Teršípův dům byl postaven v 70. le-

tech 19. století. Do dnešní podoby 
ho nechal upravit tehdejší majitel 
Karel Teršíp počátkem 20. let 20. 
století. Místní stavitel Antonín Ko-
šek přistavěl podkroví a zhotovil 
ozdobnou fasádu. V 80. letech 20. 
století pak dům několikrát měnil 
majitele. Na začátku 90. let při-
padl městu. To však tehdy nemě-

lo finanční prostředky na nutnou 
rozsáhlou opravu a v r. 2008 byl 
zchátralý dům prodán místnímu 
kamenosochaři. Dnes je dům po 
rozsáhlé nákladné rekonstrukci ve-
dené říčanským architektem Tomá-
šem Rajtorou. 

Kateřina Lauerová
Tisková zpráva města
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  Schválený  Upravený  Skutečnost   % plnění
  rozpočet  rozpočet  k 28. 2. 2018  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)

281 697 000,00 281 802 000,00 38 172 978,72 13,55

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

115 844 351,00 116 757 831,00 16 568 777,34 14,19

kapitálové příjmy (příjmy z prodeje 
majetku)

6 550 000,00 7 810 000,00 1 212 014,00 15,52

Přijaté dotace 95 370 890,00 97 301 191,25 7 154 935,33 7,35

Přijaté splátky půjček 112 930,00 112 930,00 20 740,00 18,37

rozpočtové příjmy  
běžného roku celkem

499 575 171,00 503 783 952,25 63 129 445,39 12,53

Přebytek hospodaření za minulý rok 112 191 349,00 124 386 962,09 124 386 962,09 100,00

Úvěr na nákup nemovitostí  56 251 695,00 0,00 0,00

Příjmy celkem vč. přebytku hospodaření 611 766 520,00 684 422 609,34 187 516 407,48 27,40

VÝDAJE 

Běžné (provozní) výdaje 338 968 754,00 351 031 803,88 49 633 876,19 14,14

Rozpisové rezervy 9 609 000,00 9 041 318,65 0,00 0,00

běžné výdaje celkem 348 577 754,00 360 073 122,53 49 633 876,19 13,78

Kapitálové (investiční) výdaje 222 953 707,00 283 717 041,28 2 109 115,73 0,74

Rezervy na investice 12 591 344,00 12 988 730,53 0,00 0,00

investiční výdaje celkem 235 545 051,00 296 705 771,81 2 109 115,73 0,71

rozpočtové výdaje běžného roku 
celkem

584 122 805,00 656 778 894,34 51 742 991,92 7,88

Splátky úvěru 27 643 715,00 27 643 715,00 5 581 117,53 20,19

výdaje vč. splátky půjčky 611 766 520,00 684 422 609,34 57 324 109,45 8,38

rozdíl příjmy - výdaje (BV s kons.) 0,00 0,00 130 192 298,03

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

Veřejné projednání budovy 
nové školy na Komenského náměstí

Veřejnosti byl představen 
projekt nové budovy zá-
kladní školy na Komen-
ského náměstí. Projektová 
dokumentace právě vzniká 
v architektonické kance-
láři Rusina Frei. Přítomní 
architekti seznámili hosty 
s budoucí podobou a fun-
gováním školy. Návrh školy 
se u veřejnosti shledal s po-

zitivním přijetím. Vzneseny 
byly dotazy hlavně k vedení 
města. Tazatelé se nejčastěji 
zajímali o dopravní obsluž-
nost. Ideální řešení archi-
tekti v této chvíli ještě stále 
ladí s přizvaným dopravním 
expertem. Na toto téma se 
bude konat ještě další veřej-
né projednání.

Kateřina Laurerová
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Projekt MAP na Říčansku pokračuje 
Návštěva škol 
a školek na Říčansku
Od 1. 1. 2018 pokračuje realizace Míst-
ních akčních plánů II v oblasti vzdělá-

vání pro celé Říčansko. V prvním čtvrtletí bylo naším cílem 
plynule navázat na první etapu MAP I. V tomto období byla 
důležitá zpětná vazba od ředitelů jednotlivých škol, proto 
zástupci realizačního týmu navštívili některé mateřské a 
základní školy v regionu, aby otevřeli otázku dalšího vývoje 
místních akčních plánů a očekávání škol.

Učící se síť
V březnu byly zřízeny dvě platformy, které se ukázaly jako vel-
mi přínosné již v první etapě. Pod názvem Učící se síť MŠ a 
Učící se síť ZŠ se pravidelně schází vedoucí pedagogičtí pra-
covníci, aby u kulatého stolu sdíleli své zkušenosti a názory 
v oblasti strategického řízení škol. Tato setkání jsou často zpes-
třena odborníky či lektory, kteří přispívají do diskuze s cílem 
podpořit ředitele škol ve zkvalitňování vzdělávacího procesu. 
Úvodní setkání ředitelů MŠ se konalo v obci Tehovec  
s podporou paní starostky a bylo zaměřeno na polytech-
nickou výuku v MŠ. Zkušené lektorky z Malé technické 
univerzity představily sérii technických setkání poznává-
ní světa kolem nás na základě přirozené dětské hravosti.
 Setkání s řediteli ZŠ se zúčastnili kromě MAS Říčansko 

i odborníci z Muzea Říčany. Proběhlo v příjemném pro-
středí ZŠ Kamenice. Jedním z témat proto bylo také pro-
pojení formálního a neformálního vzdělávání.
Další setkání pedagogických pracovníků v tomto období bylo 
společné pro MŠ a ZŠ. Pozvání přijal Jan Schwaller z Magis-
trátu hlavního města Prahy. Diskutovalo se zejména o na-
stavení správného procesu správy dokumentů ve školství.

Inkluze nám není lhostejná 
Zajistit rovné příležitosti ke vzdělávání a připomínkování Škol-
ské inkluzivní koncepce Středočeského kraje bylo cílem břez-
nového workshopu se zástupci pedagogicko-psychologické 
poradny, školských koordinátorů pro inkluzi, výchovných po-
radců a ostatních, kteří se o tuto problematiku zajímají.

Řídicí výbor
Vrcholný orgán MAP se sešel dne 22. 3. 2018. Na svém 
prvním ustavujícím setkání projednal aktualizaci investič-
ních priorit a složení pracovních skupin.
V případě, že máte zájem zapojit se do níže uvedených pra-
covních skupin, neváhejte nás kontaktovat. Pracovní sku-
piny se schází 4x ročně v Říčanech. Do skupin se mohou 
přihlásit pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci, případně 
další odborníci a rodiče. Spolupráce všech je vítána.
• PS čtenářská a matematická gramotnost
• PS pro rovné příležitosti
• PS pro financování
Kontakt: Linda Kůstková, 727 920 480, manažerka 
projektu, Monika Žilková, 323 618 122 asistentka pro-
jektu, map@ricany.cz, www.map.ricany.cz (záložka 
MAP II), sledujte nás také na FB MAP v ORP Říčany. 
ORP Říčany – Místní akční plány rozvoje vzdělávání II, 
registrační číslo projektu
CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008643 
 Linda Kůstková, manažerka projektu MAP

ZŠ Kamenice

Likvidace černých skládek v Říčanech
Ani Říčanům se nevyhnul nešvar zakládání nedovolených sklá-
dek. Město Říčany se snaží průběžně všechny skládky likvidovat. 

S jarním počasím zahájí práce na odstranění dalších. První skládkou bude asi ta 
největší, na kterou upozornil i první ročník Překvapte Říčany. Nachází se v blíz-
kosti ulice Výhledová v Pacově. Město skládku v minulosti již jednou odstranilo, 
bohužel vznikla znovu. Do jejího odstranění se dokonce pustili sami obyvatelé. 
Skládka je však již zarostlá vegetací a likvidace si žádá těžkou mechanizaci. Ve-
getační porost zakryl rozsah skládky, který je tak obtížné přesně určit. „Tato akce 
bezesporu spolkne většinu vyčleněných prostředků,“ míní Lukáš Váňa, referent 
pro odpadové hospodářství. Celková částka schválená zastupiteli z rozpočtu 
města na odstranění skládek je ve výši 1 110 000 Kč. Se začátkem likvidace dal-
ších skládek se počítá ve 2. čtvrtletí tohoto roku. Následovat bude Thomayerova,  
U Říčanského lesa, Strašín U vysílače, U Hotelu.
 Kateřina Lauerová FO
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Skládka v ulici Výhledová

Skládka v ulici Výhledová
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Město Říčany hledá 

schopné pracovníky do dobŘe zavedeného kolektivu  

na následující pracovní pozice:

1.  dělník čištění města 
PoŽaDuJeMe: min. střední s výučním listem  
bliŽší inForMaCe: 323 618 126 Ing. dušan Suchý, vedoucí oddělení technické správy, 
323 618 153 Mgr. Eva Šebková, referentka oddělení technické správy

2.  referent oddělení teCHniCkÉ sPrÁVY – odbor správy majetku
PoŽaDuJeMe: Vyšší odborné vzdělání nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském 
studijním programu, popř. střední vzdělání s maturitní zkouškou 
lhŮta Pro PoDání PŘihlášek: 17.4.2018 do 14,30 hod. 
terMín výbĚrového ŘíZení: 18.4.2018 v 10,00 hod.. – účast na VŘ je závazná podáním 
přihlášky včetně všech náležitostí – účastníci nebudou k účasti vyzýváni.

3.  referent oddělení doPraVY – speciální stavební úřad a silniční 
správní úřad na odboru správních agend a dopravy

PoŽaDuJeMe: Vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší 
odborné vzdělání 
lhŮta Pro PoDání PŘihlášek: 16.4.2018 do 17,30 hod. 
terMín výbĚrového ŘíZení: 17.4.2018 od 10,00 hod. – účast na VŘ je závazná 
podáním přihlášky včetně všech náležitostí – účastníci nebudou k účasti vyzýváni.

4.   referent oddělení PŘestUPkoVÉHo nebo oddělení 
úsekoVÉHo měŘení VYCHlosti a VÁžení Vozidel – 2 místa

PoŽaDuJeMe:  Vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v oboru právo na 
VŠ v Čr, případně vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu v jiné oblasti
bližší informace na www.ricany.cz/radnice/volná pracovní místa

město ŘíčanY sVÝm zaměstnanCŮm nabízí:
  zaměstnání u stabilního zaměstnavatele se zaručeným termínem výplaty
  5 týdnů dovolené ze zákona + 3 dny volna navíc
  Úprava pracovní doby (na pracovištích, kde je to možné)
  Příspěvek na mateřskou školu
  Stravenky 100 Kč a příspěvek na penzijní připojištění
  Příspěvky při životních a pracovních výročích
  Školení a příspěvek na zvyšování kvalifikace až 30.000 Kč
  Příspěvek na volnočasové aktivity
  Příspěvek na dětskou rekreaci organizovanou městem
  Příspěvek na kulturní akce organizované městem
  Možnost půjčky na bytové účely
  Možnost sociální výpomoci a půjčky
  dotovaná výuka jazyků
  rekreace v městských rekreačních objektech v Kořenově (horská chalupa) a Lutové (jihočeský statek)

bližší informace k jednotlivým výběrovým řízením včetně náležitostí přihlášky do výběrového 
řízení naleznete na www.ricany.cz/radnice/městský úřad/volná pracovní místa/Město Říčany

18 texty.kuryr@ricany.cz



Informace z radnice

Ota Hofman a Říčany II.
10. dubna tohoto roku by se dožil 
devadesáti let významný český spi-
sovatel a scenárista filmů pro děti 
a mládež Ota Hofman, který v Ří-
čanech prožil podstatnou část živo-
ta a právem se řadí mezi významné 
rodáky našeho města. 

Ota Hofman psal své literární pokusy již jako středo-
školák a dokonce mu byly některé jeho rané básně 
publikovány ve stejnojmenném časopise Středoško-
lák. Psaní ho bavilo, ale než se pro něj rozhodl, stal se 
málem vinařem a právníkem. Po určitých peripetiích 
se rozhodl přihlásit na pražskou FAMU. Patřil mezi 
její vůbec první absolventy a dokonce ještě během stu-
dií mu byl schválen do výroby jeho vůbec první scénář 
k celovečernímu filmu Jestřáb kontra Hrdlička, tedy 
i dnes věc naprosto ojedinělá. Jako mladý manžel a no-
vopečený tatínek potřeboval hned nastoupit do pra-
covního procesu a již během studií dělal asistenta Dr. 
Josefu Trägrovi, který ho posléze přijal jako dramatur-
ga v nově vzniklé tvůrčí skupině pro děti a mládež ve 
Filmovém studiu Barrandov, kde se ale mohl věnovat 
i scenáristické tvorbě. 
A výsledky na sebe nenechaly dlouho čekat. Kamarádi 
a bývalí spolužáci Ota Hofman a režisér Milan Vošmik 
natočili zejména pro děti předškolního věku film Hon-
zíkova cesta podle předlohy Bohumila Říhy a výsledek 
prezentovali na MFF v Benátkách. V té době se všeo-
becně věřilo, že předškolní děti jsou schopny vnímat 
souvislou hranou akci pouze do patnácti minut a oba 
filmaři přišli s celovečerním filmem v hlavní roli s dět-
ským hercem. Diváci byli nadšení a film okouzlil fes-
tivalovou porotu natolik, že dostal hlavní cenu v ka-
tegorii dětských filmů a hlavně upozornil evropské 

producenty, že v Československu se v oblasti dětské 
tvorby dějí zajímavé věci.
Ota Hofman začal navazovat kontakty s Berlínem a Ří-
mem, začal se podílet na prvních mezinárodních kopro-
dukcích v dětském filmu a vymyslel ve své době popu-
lární postavu Klauna Ferdinanda, jehož dobrodružství 
začal točit jeho dvorní režisér a později velký kamarád 
Jindřich Polák. S Polákem pak vytvořili tandem, který 
dosáhl velkých úspěchů a hned jejich druhá spolupráce 
se zařadila do zlatého fondu tvorby pro děti a mládež. 
Na svět totiž přišel Pan Tau. 
 Ondřej Slanina

Mladý Ota Hofman

Vítání občánků v Říčanech 
Narodilo se vám miminko v termínu od  
1. 1. 2018 do 31. 3. 2018, má vaše dítě 
trvalý pobyt v Říčanech (Říčany, Rado-
šovice, Strašín, Kuří, Voděrádky, Pacov, 
Jažlovice) a chtěli byste se zúčastnit slav-
nostního přivítání?
Město Říčany připravuje čtvrtletně ví-
tání dětí v obřadní síni, Masarykovo 
náměstí 83.
Přihláška na slavnostní přivítání vašeho 
dítěte je ke stažení na webových stránkách 
města (https://info.ricany.cz/mesto/-ma-
trika), na podatelně (Masarykovo nám. 
53, Komenského nám. 1619) a v kanceláři 
matriky (Masarykovo nám. 83).

Tuto přihlášku je nutné zaslat poštou 
na adresu úřadu nebo osobně do-
ručit do podatelny nebo kance-
láře matriky.
Na vaši návštěvu se 
těšíme.
Bližší informace 
vám budou po-
dány na matrice: 
Jana Šimková,  
tel. 323 618 110,  
jana.simkova@ricany.cz
Lucie Nováková,  
tel. 323 618 101,  
lucie.novakova@ricany.cz   

ŘÍČANSKÉ
FILMaření

Různá místa v Říčanech

VSTUP ZDARMA*
15.–17.

června 2017

#ricanskefilmareni  

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

Největší filmové         
      úlovky opět na     
   festivalu v Říčanech!

RICANY Říčanské filmaření 2017 inzerce Kurýr 165x245.indd   1 18.05.17   12:15
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Dotace města z programu Provoz 2018  
a reprezentace v 1. pol. 2018 rozděleny

Dne 13. 9. 2017 schválilo Zastupitelstvo města Říčany pod 
číslem usnesení 17-07-020 program PROVOZ a pod číslem 
usnesení 17-07-018 program Reprezentace na poskytnutí 
dotací z rozpočtu města Říčany na rok 2018. V programu 
Provoz bylo zaevidováno 36 žádostí o dotaci, v programu 
Reprezentace 13 žádostí na 1. pololetí roku 2018. 
Na žádosti, které vyhověly podmínkám programu PRO-
VOZ 2018, byly usnesením Zastupitelstva města Říčany 
ze dne 14. března 2018 přiděleny finanční prostředky 
v celkové výši 3 620 045,- Kč. 

Mezi jednotlivé žadatele, kteří reprezentují město 
Říčany na zahraničních mezinárodních akcích, bylo 
usnesením Zastupitelstva města Říčany ze dne 14. 
3. 2018 na první pololetí roku 2018 celkem rozděle-
no 200 480,- Kč. Žadatelé, kteří se umístili na 1. – 3. 
místě, získali dotaci ve výši 100 %. Žadatelé, kteří se 
umístili na 4. – 13. místě, obdrželi 64 % požadované 
částky.

  Lenka Urbanová
 Odbor Kancelář starosty

PrograM ProvoZ 2018 – alokaCe PenĚŽníCh ProstŘeDkŮ

název organizace částka schválená zastupitelstvem (v kč)

abeceda praktického pohybu, z. s. 22 825
aikido Kenkyukai Říčany, z. s. 91 300
aizen – japonská zahrada, o. p. s. 22 825
ant Parkour Deadly team Říčany, z. s. 91 300
Běžecký klub Říčany, z. s. 9 130
Bruslařský klub Říčany, z. s. 136 950
centrum Na Fialce, o. p. s. 228 250
Český rybářský svaz, z. s. 136 950
Divadelní spolek tyl, z. s. 22 825
FBc Říčany, z. s. 136 950
Fight club Říčany, z. s. 9 130
FK Radošovice, z. s. 136 950
FK Říčany, z. s. 228 250
Fuego Říčany, z. s. 91 300
Judo club Kyklop, pobočný spolek Říčany 91 300
Junák – český skaut, středisko Lípa Říčany, z. s. 136 950
Klub šachistů Říčany 1925, z. s. 91 300
Mraveniště, centrum volného času Říčany, z. s. 228 250
Okrašlovací spolek v Říčanech, z. s. 9 130
Rugby club Říčany, z. s. 136 950
Říčanský Komorní Orchestr, z. s. 22 825
Sbor církve Bratrské v Říčanech 22 825
Sc Spirit Říčany, z. s. 136 950
SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Říčany 45 650
SK Slunéčko, z. s. 91 300
Sportovní, o. p. s. 91 300
Studio Dance EB, z. s. 136 950
Škola taekwon-Do Kwang Gae, z. s. 91 300
tJ Sokol Říčany a Radošovice, z. s. 365 200
tJ Sokol Pacov, z. s. 9 130
tJ tourist, z. s. 228 250
tK Radošovice, z. s. 91 300
tŠ tWiSt Říčany, z. s. 136 950
ZO ČSOP EKOcENtRuM Říčany, z. s. 91 300

Informace z radnice 
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PrograM rePreZentaCe 1. Pol. 2018 – alokaCe PenĚŽníCh ProstŘeDkŮ

Pořadí Žadatel název projektu částka schválená 
zastupitelstvem (v kč)

1. FBc Říčany, z.s. Florbalisté jedou do Mölndallu 30 000,-

2. tJ tourist, z.s. Reprezentace města u partnerského města Dainville 24 000,-

3. Rugby club Říčany, z.s. Světové hry mládeže 2018 30 000,-

4. FK Radošovice, z. s. Mezinárodní turnaj Deutschland cup 19 200,-

5. FK Říčany, z. s. Jesolo cup 2018 19 200,-

6. tJ Sokol Říčany a Radošovice 45. setkání sokolů v rakouském Öetzu 11 520,-

7. Škola taekwon-Do itF KWaNG GaE, z. s. Prešov Open 2018 19 200,-

8. Klub šachistů Říčany 1925, z. s. Česko-Slovenská extraliga žen v šachu 5 120,-

9. Matěj Burian Reprezentační výjezd triatlon - austrálie 6 400,-

10. Běžecký klub Říčany, z.s. Mistrovství světa veteránů v běhu do vrchu 2018 3 840,-

11. Fuego Říčany, z. s. Německo 2018 - Dance comp Wuppertal 19 200,-

12. Matěj Bedrník Reprezentace na MtB soustředění v itálii 6 400,-

13. Karolína Bedrníková Reprezentace na MtB soustředění v itálii 6 400,-

Město vyhlašuje záměr pronajmout 
prodejní prostory v centru

Okolo 200 metrů čtverečních plochy v 
centru Říčan nabídne město k PRO-
NÁJMU na Masarykově náměstí.
Nebytový prostor v domě čp. 13 
Masarykovo nám. (dosud SPORT 
CENTRUM) bude k dispozici od 
června 2018. 
V přízemí se jedná o plochu 150 m², 
v suterénu 52 m² a garáž o výměře 

15 m² (aktuální stav a rozměry bu-
dou upřesněny).
V prvním kole výběrového řízení, 
které bude zveřejněno na úřední 
desce, očekáváme předložení podni-
katelských záměrů. 
V druhém kole proběhne řízení o 
ceně (současný nájem činí 34 tisíc 
korun měsíčně)

Další informace vám sdělí 
Renata Havránková
Odbor správy majetku
Oddělení hospodářské správy
Městský úřad Říčany
Masarykovo nám.53
tel: 323 618 165
fax: 323 603 734
e-mail: renata.havrankova@ricany.cz

Informace z radnice
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Bezpečnost a infrastruktura

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

e-mail: mestska.policie@ricany.cz

tel. 323 618 150  
Mob. 725 022 765

Městská policie radí a informuje
Z knihy uDálostí
16. února, 01.05
Během hlídkové činnosti si strážníci všímají na vlako-
vé zastávce v prostoru nástupiště ženy, která se chová 
zmateně a následně se pohybuje v prostoru kolejiště. 
Strážníci ženu kontaktují a během komunikace zjiš-
ťují, že žena se nachází ve zhoršeném psychickém 
stavu. Při zjišťování dalších skutečností, vedoucích 
k objasnění špatného psychického stavu ženy, tato od-
mítá spolupracovat a stěžuje si pouze na ztrátu peně-
ženky a osobních dokladů. Má strach z jejich zneužití 
jinou osobou. Také opakovaně uvádí, že měla špatný 
den a že potřebuje pomoci. Dále žádá o kontakt s pří-
slušníky Policie ČR. Toto jí je umožněno a na místo 
je přivolána hlídka Policie ČR, která si ženu převzala 
a převezla ji k dalším opatřením na Polici ČR.

26. února, 19.30
Na základě telefonického oznámení strážníci řeší 
drobnou krádež zboží v obchodním řetězci v ulici Čer-
nokostelecká. Zde muž bez zaplacení odcizil lahev 
alkoholu v hodnotě sto čtyřicet korun. Muž u sebe 
nemá žádný doklad prokazující totožnost a nedaří se 
jej ztotožnit ani podle nadiktovaných údajů. Strážníci 
tak přistupují k jeho předvedení na Policii ČR. Zde po 
nějaké době muž uvádí své pravé údaje. Je zjištěno, že 
ke svému jednání měl důvod, jelikož se nachází v da-
tabázi osob hledaných Policií ČR. Strážníci mužovo 
jednání, spočívající v krádeži zboží, dořešili uložením 
pokuty a muže následně předali Policii ČR k provedení 
dalších úkonů a opatření.  

2. března, 15.30
Policie ČR žádá o součinnost při prověření oznámení 
o poškození zastávky hromadné autobusové dopravy 

v ulici Černokostelecká. Na místě strážníci zjišťují 
poškození skleněných výplní zastávky, kdy předběžné 
vyčíslení škody majitelem přesahuje částku pěti tisíc 
korun. Zjištěné informace strážníci předávají zpět 
Policii ČR, jelikož se jedná o důvodné podezření ze 
spáchání trestného činu. Strážníci, prostřednictvím 
technické správy města, zajišťují alespoň následný 
úklid prostoru zastávky od střepů skla z rozbitých vý-
plní. 

10. března, 15.15
Strážníky je přijato telefonické oznámení ve věci ná-
lezu neznámého kabelu na zahradě rodinného domu 
v ulici Politických vězňů. Při prověřování oznámení je 
zjištěno, že oznamovateli není známo, kdy byl kabel na 
jeho zahradu umístěn. Koncovka spojených prodlužo-
vaček odhaluje, že kabel vede od domu oznamovatele 
podél plotu přes celou délku pozemku na pozemek ve 
spoluvlastnictví souseda. Dále je zjištěno, že kabel je 
připojen ke zdroji elektrické energie oznamovatele. 
Šetřením strážníků jsou zjištěny i další skutečnosti, 
jako zvýšená spotřeba elektrické energie oproti před-
chozím obdobím. Celá věc je pro důvodné podezření 
ze spáchání trestného činu předána Policii ČR.

11. března, 16.28
Recepční hotelu v ulici Černokostelecká se telefonicky 
obrací s žádostí o pomoc na strážníky. Sděluje, že dvě 
osoby cizí státní příslušnosti mluví o další osobě, kte-
rá se nachází nedaleko hotelu v zahradním domku a je 
ohrožena na životě. Strážníci se dostavují k místu udá-
losti, kde v ulici Za Větrníkem nacházejí v opuštěném 
zahradním domku muže ležícího na posteli a v jeho 
okolí se nachází větší množství krve. Dále je zjištěno, 
že muž se v tomto stavu nachází již třetí den a zvra-
cí krev. Na místo je okamžitě přivolána zdravotnická 
záchranná služba k odbornému posouzení zdravotní-
ho stavu muže. Muž není schopen vstát z postele, na 
místo musí být přivolány i hlídky Policie ČR z důvodu 
přenesení muže do vozu zdravotnické záchranné služ-
by, které byl muž následně předán do péče. 

Jindřich Joch
zástupce vedoucího Městské policie Říčany  
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Bezpečnost a infrastrukturaBezpečnost a infrastruktura

Vážení čtenáři příspěvků říčanského hasičstva, první kvar-
tál roku 2018 máme již za sebou a tři před sebou. Čas letí 
a jaro, které již máme na dohled, je symbolem nových za-
čátků, pučících keřů, stromů a v neposlední řadě i mláďat 
všeho druhu. To náš hasičský potěr již tento rok absolvoval 
dvě soutěže. Ta první se konala 25. 2. v Kuří, jednalo se 
o okrskovou soutěž zaměřenou na uzly, mladší žáci mají 
druhé místo a starší místo třetí. Další skalp zajistila Klárka 
Nechvátalová, kterou rozhodčí vyhlásili jako druhou nej-
rychlejší uzlovačkou ze všech dětí v kategorii mladší žáci. 
Klárce za celý sbor gratulujeme ke krásnému výkonu a dě-
kujeme za příkladnou prezentaci našeho sboru. 3. 3. jsme 
vyrazili s dětmi do Mukařova, kde se konala také soutěž 
v uzlování, ale v okresním měřítku. Mladší mají páté místo 
a starší čtvrté. Nyní nás čeká v průběhu měsíce dubna sou-
těž v požárním útoku v Čelákovicích.
Měsíc duben přímo vybízí svým počasím k jarnímu úklidu. 
I my hasiči máme v plánu velký úklid, každoročně vyklízíme 
celou garáž, veškerou techniku myjeme a zjišťujeme pří-
padné škody, které zima napáchala. Ani klubovna se hadru 
nevyhne, vše musí být připraveno na novou sezónu. Jaro je 
pro mnohé z nás nejhezčím obdobím v roce, ale my se bohu-
žel setkáváme s nárůstem počtu požárů z důvodu velmi ne-
bezpečného vypalování suchých porostů, zakládání ohňů 
v přírodě a spalování hořlavých látek na volném prostran-
ství. Málokdo si totiž uvědomuje, že tyto aktivity přímo 
ohrožují lidský život. I zdánlivě tak bezpečná činnost, jako 
je spalování shrabaných porostů, může mít neblahé násled-
ky. Oheň v otevřeném prostoru se velice snadno může vy-
mknout kontrole, např. při silném větru, a způsobit závažné 
materiální škody, ale také nás může ohrozit na zdraví a živo-
tě. Stačí jen neopatrnost, trocha nepozornosti nebo panika. 
Vypalování porostů je podle zákona č. 133/1985 Sb., o po-
žární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon 
o požární ochraně) striktně zakázáno. V pří-
padě porušení tohoto zákazu hrozí dle zá-
kona o požární ochraně občanům pokuta až 
ve výši 25 000 Kč, firmám může být udělena 
sankce až do výše 500 000 Kč. Pálení odpadů 
na volném prostranství navíc není jediný způ-
sob, jak se zbavit biologického odpadu. Ten 
je možné také zkompostovat, odložit ve spe-
ciálních kontejnerech nebo sběrném dvoře 
našeho města (sběrný dvůr má město Říčany 
v areálu Na Fabiáně u Mlýnského rybníka).
 A co zásahy? Musím konstatovat, že naše jed-
notka zasahovala u jednoho z největších po-
žárů v oblasti Praha - Východ a blízkém okolí 
za poslední roky. Jednalo se o požár mrazíren 
v Mochově, kde jsme zasahovali s cisternami 
Tatra 815 i Tatra 148 od pátku 23. 2. cca od  

13 h do soboty 24. 2. do večerních 19 h. Při vyhlášení popla-
chu už bylo jasné, že se jedná o požár velkého rozsahu, proto 
stupně požárního poplachu velmi rychle narůstaly, až se za-
stavily na zvláštním stupni, který se používá při takových si-
tuacích. Mochov je od Říčan vzdálený necelých 20 kilometrů, 
ale při cestě k zásahu nás již z dálky varovala oblaka hustého 
černého dýmu. Po příjezdu na místo události jsme okamžitě 
začali kolegům dávat tolik potřebnou vodu, potom byly naše 
cisterny součástí kyvadlové dopravy vody, další naši hasiči 
pomáhali s řízením dopravy, protože v místě nebyla doprava 
zastavena a prolínala se tak civilní vozidla s těmi hasičskými. 
Na čerpacích stanovištích jsme poskytli materiální a lidskou 
pomoc. Do Mochova se sjížděla technika ze širokého okolí, 
jmenovitě z Prahy, Staré i Mladé Boleslavi, odkud byl přive-
zen hasičský robot, dále z Mělníka, Nymburku, Říčan, Úval, 
Čelákovic atd. a dokonce speciální těžká technika z HZS ČR 
Zbirohu a Hlučína. Požár způsobil i omezení v dopravě na 
blízké dálnici D 11, kde díky hustému kouři policie dočasně 
snížila rychlost v tomto úseku. Zmiňovaný tmavý kouř dělal 
neplechu i lidem v okolí, ti proto byli nuceni neotevírat okna 
a nepohybovat se venku. Po pár hodinách zásahu se propadla 
část obvodové zdi a zřítil se kus střešní konstrukce. Paradox-
ně tato situace pomohla v tom smyslu, že mohl být nasazen 
na místo i vrtulník s bambi vakem. Přes den bylo chladno, ale 
s přicházejícím večerem teplota klesala níž a níž. To dělalo 
problém nejen technice, ale především hasičům. Všem zasa-
hujícím hasičům patří veliký obdiv a dík. V neděli 25. 2. nás 
čekala údržba techniky po náročném výjezdu, od dozbrojení 
po umytí. Když jsme parkovali druhé auto do garáže a již se 
těšili domů po vyčerpávajícím víkendu, přišel poplach, a to 
požár polního porostu o rozloze cca 200 x 300 m v Praze – 
Pitkovicích. Další výjezd byl 5. 3., kdy se jednalo požár sazí 
v komíně na území Říčan. Blíží se také každoroční pálení 
čarodějnic - 30. dubna. V případě, že tuto oblíbenou čin-
nost budete vykonávat, prosím včas vše nahlaste na ad-
rese paleni.izscr.cz, tato informace poslouží pro hasiče, 
aby se předešlo planým poplachům. Nutno podotknout, 
že zápisem na tuto adresu jen informujete, nejedná se o 
povolení pálení!
Klidné dny a vlahá jarní rána přeje
 Dominik Pokorný, jednatel SDH Říčany

Co nového u hasičů
www.sdhricany.cz
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Životní prostředí a zdraví
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barvínek
Vinca

Pohled na obrázek dnešní dřeviny 
může být matoucí, protože vy-
padá jako bylina. Barvínek nebo 
minule popisovaná borůvka patří 
mezi polokeře. U těchto rostlin 
zimu přežívá hlavně přízemní 
zdřevnatělý stonek, zbylé bylinné 
části mohou odumírat. Výhodou 
polokeřů proti bylinám je jarní 
náskok, kdy raší z nadzemního 
dřeva.
Sedm druhů barvínků roste v zá-
padní Asii a Evropě. U nás je pů-
vodní pouze barvínek menší (Vinca 
minor), kterému se lidově říká br-
čál. Celkově roste v mírném pásu 
Evropy. V zahradách je vysazován 
i barvínek větší (Vinca major). Ten 
je však původní v západní a střední 
oblasti kolem Středozemního moře.
Barvínek menší je poléhavý stáleze-
lený polokeř s dlouhým podzemním 
oddenkem. Větévky, na kterých vy-
růstají květy, stoupají do výšky 5 až 
20 cm. Vstřícně postavené, kožovi-
té listy mají tmavě zelenou barvu a 
jsou lesklé.

Nápadné modrofialové květy vy-
kvétají od března do června. Plo-
dem jsou dva podlouhlé měchýř-
ky, které pukají ještě zelené. Jak 
schnou, kroutí se a uvolňují hnědá 
bradavičnatá semena, která jsou až 
9 mm dlouhá.

Původní rozšíření u nás se již těžko 
stanovuje. Lidé barvínek vysazují a 
on se ochotně šíří. K množení čas-
těji než semena využívá kořenující 
nadzemní výběžky. Dnes roste po 
celé republice, hlavně ve světlých 
listnatých a smíšených lesích nebo 
křovinách.
Ve městech je běžný na hřbitovech, 
v parcích i v zahradách. Jeho husté 
porosty dobře kryjí půdu a navíc 
jsou pěkné. Vyšlechtěny byly kul-
tivary s bílými a červenými květy 
nebo strakatými listy.
Barvínek je sice jedovatý, ale ve 
farmakologii má široké uplatnění. 
Látky, které obsahuje, působí mj. 
na snížení tlaku, nebo zastavují kr-
vácení. Zkoumá se i využití k léčbě 
leukemie a rakoviny.

 Jakub Halaš
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Barvínek větší

Barvínek menší
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Máte doma školáka? Pusťte ho teď na 
jaře do školy pěšky nebo třeba na kole 
nebo koloběžce. Cestou do školy (a ze 
školy) se toho dá spoustu zažít, popo-
vídat si s kamarády, nebo pozorovat 
veverky, první motýly nebo vlaštovky. 
Svoji cestu do školy můžou děti zachy-
tit na fotografiích nebo poslat obráz-
ky do výtvarné soutěže, kterou chystá 
Auto*Mat z.s. 
Do soutěže Zelené kilometry se mohou 
letos poprvé zapojit i děti z říčanských 
škol. Soutěž probíhá 16. dubna – 18. 
května 2018 a v Říčanech budou vítězo-
vé slavnostně vyhlášeni a odměněni na 
Industry Art Festu v sobotu 26. května. 
Za každou cestu do školy a ze školy bez 
auta si dítě připíše jeden zelený kilometr 
do záznamového archu, pro starší školá-
ky bude připravena online verze. 
Vy dospěláci můžete během května 
vyrazit do práce pěšky nebo na kole 
v rámci letošní kampaně Zachraň měs-

to (www.dopracenakole.cz). Loni se do 
této výzvy zapojilo více než 13 000 lidí 
z 33 měst. V Polsku se v rámci podobné 
kampaně přihlašuje k cestování do školy 
bez auta více než 90 000 dětí.
Stále váháte, zda vaše dítě cestu do 
školy zvládne bez auta? Nechte ho 
zažít samostatnost, nebo si užít cestu 
se spolužáky – v rámci soutěže bu-
dou bez auta cestovat také ostatní. 
Dítě si pravidelným pohybem zlepší 
tělesnou kondici i náladu. A může se 
to projevit i na jeho studijních výsled-
cích. Děti, které do školy chodí pěšky 

nebo jezdí na kole, se lépe soustředí 
na učení. Tento efekt trvá celé 4 vy-
učovací hodiny (výsledky výzkumu 
Danish Mass Experiment 2012 na  
20 000 školácích, Univerzita Aarhus).
Tak nezůstaňme pozadu! Našim dětem 
i celému městu by úbytek aut při ranních 
špičkách prospěl, a to nejen v dubnu 
a květnu. Nikoho netěší zácpy v ulicích, 
hluk, prach a emise škodlivých zplodin. 
Je načase skoncovat s logikou Hlavy 22: 
Nemůžu pouštět do školy své dítě pěšky, 
protože se bojím, aby ho jiná maminka 
cestou do školy nesrazila. 
Jak se zapojit? Oslovte třídní učitelku 
vašeho dítěte, zda školu už přihlásil 
školní koordinátor do soutěže Zelené ki-
lometry (kontakt: petra.melingerova@
auto-mat.cz).
Těšíme se na viděnou v ulicích Říčan 
a na vyhlášení vítězů na Industry Art 
Festu!
Kateřina Čiháková (Ekocentrum Říčany) 

a Markéta Hubínková  
(Cesta integrace)

Do školy jinak

Životní prostředí a zdraví

Březen byl v  Olivovně plný akcí, jak 
pro děti a rodiče na pobytu, odbor-
nou veřejnost, tak pro říčanské děti. 

Na lékařském semináři, který Oli-
vovna každý měsíc pořádá, před-
nášel Zlatko Marinov z Dětské obe-
zitologické ambulance FN Motol. 
Hovořil na téma prevence dětské 
obezity.  Velký zájem lékařů z Prahy 
a okolí Říčan svědčí o zvyšující se 
potřebě se tomuto tématu věnovat. 
Další odborný seminář bude v dub-
nu na téma Enzymoterapie a jako 
přednášející lékař přijede Milan 
Krajíček. 
Pro rehabilitační pracovníky jsme 
uskutečnili kurz míčkování se zakla-
datelkou a nestorkou této metody paní 
Zdeňkou Jebavou. Jedná se o pomoc-
nou fyzioterapeutickou metodu, která 
se využívá při onemocnění horních 
cest dýchacích, jako doplněk hlavní 
léčby ordinované lékařem. Je-li správ-
ně aplikována, vede ke zkrácení doby 
nutné k léčení, snižuje četnost a závaž-

nost proje-
vů onemoc-
nění. Naši 
zdravotníci 
tuto techniku při léčbě našich dětí již 
aktivně používají. 
Divadélko Romaneto zahrálo opět 
krásné představení Velikonoční 
pohádku a vrátí se k nám 8. dubna 
s klasickou hrou: Dlouhý, Široký a 
Bystrozraký. Dále se v průběhu břez-
na uskutečnil interní koncert dětí 
z říčanské ZUŠ. Z nástrojů nám před-
vedli klasickou kytaru, klarinet, tubu, 
hoboj a další dechové nástroje. Děti 
byly jako vždy bezvadně připraveny. 
Další akcí bylo tradiční rozloučení se 
zimou. S dětmi a jejich rodiči jsme 
za rachotu bubínků, píšťal a všeho 
co tropí rámus, vynesli Moranu. Tak 
tedy jaro vítej a nejen v Olivovně. 
 Hezké jarní dny přeje vaše ODL 

březen v Olivovně 
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Markéta Hubínková se po Říčanech 
pohybuje nejčastěji pěšky. Protože 
bydlí u Olivovny, její kroky vedou 
hlavně na vlak nebo na náměstí. 
Když má čas, jde směrem k náměstí 
procházkou přes Roklanskou ulici. 
Má-li ovšem možnost někde bez-
pečně uchovat kolo a je hezky, dá 
přednost této rychlejší dopravě. Na 
kole „drandila“ s ostatními dětmi od 
malička. Její první jízdy se uskuteč-
nily kolem Marvánku a Srnčího pa-
loučku. Při prvním výletě na velkém, 
„skoro dospěláckém“ kole spadla 
a rozbila si hlavu, zážitku navzdory 
má od té doby kolo ráda. „Přirost-
lo mi k srdci,“ říká. V okolí Říčan 
jezdí dneska nejčastěji do Voděradských bučin,  
k Sázavě, směrem na Struhařov… Že je sportovky-
ně tělem i duší, dokládá líčení závodu, který před 
časem absolvovala: „Nezapomenutelný byl závod 
ve smíšených dvojicích v Krušných horách – pod hra-
dem Hasištejn, který jsem během 17 hodin viděla asi 
desetkrát. Akční kombinovaný závod – 70 km kolo, 

běžecký maraton a 50 km kolo – v ho-
rách a orientačně. Paráda, ale docela 
náročné! Skončili jsme druzí.“
A teď k dalším otázkám a odpo-
vědím.
Proč chodíte pěšky? „Mám to mís-
to sportu, který během týdne nestí-
hám. Je to zdravé a nezatěžuji život-
ní prostředí… Prostě pro dobrý pocit, 
rozhýbání těla, dobrou náladu a taky 
potkám spoustu známých – takže je 
to i společenská záležitost.“
A co běh? Oblíbená běžecká tra-
sa? „Velmi ráda běhám, nejčastěji 
v Říčanském lese, na Klokočnou, do 
Tehova. Ráda měním trasy, takže 
podle nálady, počasí a sil.“

Troufnete si na kole i na říčanské silnice? „Sna-
žím se jezdit co nejvíce mimo, ale někdy není zbytí. 
Vybírám spíše menší ulice. Nová cyklostezka z ná-
městí je super. Na nádraží je to hned bezpečnější. 
Jen tak dál, Říčany! Těším se na novou cyklo a in-
-line stezku z Kolovrat do Mnichovic.“
 Připravila Renata Skalošová

CHODCI 
A JeZDCI

Markéta Hubínková
vedoucí Centra primárních programů a Občanské poradny  
v Cestě integrace o. p. s., lektorka klavírku, skautka a sportovkyně

i když silnice a 
parkovací plochy 
praskají ve švech, 
nenechejte se zmást. 
V Říčanech je dost 
lidí, kteří do práce, do 
školy nebo na nákup 
chodí pěšky, jezdí 
na kole, koloběžce a 
veřejnou dopravou. a co 
teprve ve volném čase! 
cyklistika, turistika, 
běh jsou místními 
oblíbenými disciplínami. 
S říčanskými chodci, 
jezdci (i běžci) 
rozmanitého věku a 
profesí se seznámíte 
v sérii medailonů. 
V tomto čísle začínáme 
– inspirativní počtení!

Říčany opět jezdí 
do práce na kole

Registrujte se do  
31. dubna, získejte 
včas tričko či nákrč-
ník a čerpejte v na-
šem městě i v Praze 
řadu výhod na triko. 
Nafoukněte si po 
zimě kola, namažte 
řetěz, vzpomeňte si 
kód od zámku a vy-
razte ráno na nádraží 
či přímo do práce. 
Bude vás to bavit.
 David Michalička

www.dopracenakole.czSOUTĚŽ O CENY V KVĚTNU
PRO CYKLISTY, CHODCE A BĚŽCE
REGISTRACE DO 30. DUBNA
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Soutěž pořádá
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Pro seniory

Program

Nadešel březen – 
měsíc jara, nejsvě-
žejší z těch, které 
znám. Opouští 
vládu zima stará, 

a nový čas blíží se k nám… To jsou 
slova z básně, se kterou jsme zahá-
jili pravidelné setkání v Kulturním 
centru Labuť. Napsala je úžasně 
aktivní seniorka (89 let). Přítomné 
seniory přivítal také místostarosta 
města Zdeněk Hraba. A odpoledne 
zaplnily písničky, starší i nové, kte-
ré hráli a zpívali Magda s Honzou. 
V březnu jsme ještě navštívili blíz-
ké město Sázava, klášter a huť, a 
probíhaly pravidelné akce uvedené 
v programu Klubu Senior. S měs-
tem Říčany byly podepsány tři ve-
řejnoprávní smlouvy na poskytnutí 
dotací na akce, které proběhnou 

v letošním roce. O termínu vás bu-
deme včas informovat. Městu Říča-
ny tímto děkujeme za spolupráci a 
pomoc při zajišťování služeb a akcí 
pro seniory. A duben? Jaro již bude 

v plném proudu, takže i tento měsíc 
se podíváme po krásách naší vlasti 
a budeme se těšit na vás i na dalších 
akcích.
 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 11. dubna, středa – Povídání o historii – Marie Anto-
inetta, nejmladší dcera Marie Terezie a nešťastná fran-
couzská královna
Místo: DPS Senior – společenská místnost. Začátek: 
16:00h. Vstup zdarma. Na  setkání se těší Jiřina Kutláková
n 19. dubna, čtvrtek – Společenské hry – trénování pa-
měti (nejen pro seniory)
Místo: DPS Senior – jídelna. Začátek: 14:00h. Karetní, 
společenské a stolní hry. Setkání je určeno pro všechny vě-
kové kategorie. Občerstvení a vstup zdarma.

n 19. dubna, čtvrtek – Kavárnička
Místo: DPS Senior – jídelna. Začátek: 15:00h. Příjemné 
posezení při kávě, čaji a něčeho dobrého k tomu. Vstup 
zdarma.

n 21. dubna, sobota – Zámek Humprecht, město So-
botka a hrad Trosky. Jednodenní autobusový zájezd. 
Komentovaná prohlídka zámku a dalších pamětihodností 
místa. Zámek je unikátní stavbou – má věž elipsovitého  
půdorysu. Příspěvek účastníků: 300,- Kč (zahrnuje do-
pravu, pojištění, vstupné, tištěný materiál). Místa odjez-
du: 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. Ter-
mín přihlášení: 10. 4. 2018.

Připravované akce 
– možnost přihlášení:

n Do konce dubna je nutné uhradit zálohu na pobyt na 
Šumavě v Kašperských horách ve výši 650,- Kč.

n Setkání s hudbou ke Dni matek proběhne 7. května 
2018 od 14 hodin v sále KC Labuť (každá z přítomných 
žen obdrží jako pozornost kytičku).

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.
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Pro děti a rodiče

O prvním březnovém víkendu se uskutečnila společná  
- již tradiční - výprava skautů a skautek na běžky do Ji-
zerských hor. 
V pátek jsme všichni vyrazili vlakem z Říčan do Desné, 
pak do Kořenova a odtud jsme se pěšky vydali na chatu v 
Příchovicích, za jejíž propůjčení děkujeme rodičům jed-
né naší skautky.
Během víkendu jsme si chtěli co nejvíce zaběžkovat, proto 
jsme měli naplánované celodenní trasy na sobotu a dopo-
lední trasy na neděli. K výběru bylo více tras, aby každý 
mohl dle svých fyzických možností zvolit, co zvládne. Pak 
jsme vytvořili dvě skupiny, jedna šla delší trasu a druhá tu 
kratší. Děti si mohly vybrat, s jakou skupinou chtějí jít.
Obě skupiny vyrazily v sobotu nad Kořenov, konkrétně 
na Vlašský hřbet. Zde byly krásně upraveny běžecké tra-
sy, svítilo sluníčko a sníh byl zmrzlý, takže stopa nebyla 
nijak poničená a jelo se nám skvěle. V půli trasy jsme 
se stavili na Jizerce v jedné z restaurací, kde jsme vypili 
horkou čokoládu a potom jeli z hřebenu dolů podél pol-
ské hranice zpět.
V neděli jsme si dali jen kratší dopolední okruh poblíž 

naší chaty, pak jsme snědli oběd a jeli jsme vlakem z 
Tanvaldu domů.Všichni si osvěžili běžkování a díky krás-
nému počasí jsme si to i náležitě užili a využili posledního 
sněhu této zimy. Za rok pojedeme určitě znovu.
 za 4. oddíl skatů Michal Remeš - Ořez

Skauti a skautky opět na běžkách

iNZERcE
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Pro děti a rodiče

Příměstský tábor- Ztraceni 
„Během letu č. 774 společnosti 
Cestonic z Prahy do Sydney do-
jde k nehodě. Letadlo spadne 
na tropický ostrov kdesi upro-
střed oceánu, tisíce kilometrů 

od běžných cestovních tras. Havárii přežije 25 cestují-
cích, kteří brzy zjistí, že žádná záchrana nepřijde a musí 
spojit všechny síly, aby se z ostrova nejenom dostali, ale 
i přežili. Pokud chtějí přežít, musí zapojit všechny své 
síly a začít spolupracovat, protože na ostrově nejsou 
sami... Postupně odhalují ostrov a jeho tajemství a hle-
dají možnosti návratu zpět do civilizace. Je to na vás!“ 
Základna: Klub Cesta, výlety po okolí.

Tour de Říčansko anebo cyklistický příměstský tábor 
Tábor zaměřený na cyklistické 
dovednosti, dopravní znalosti 
a výlety na kolech. Samozřej-
mostí je i celotáborová hra 
Cesta kolem světa, kdy bude-

me cestovat a objevovat záhady, tajemství a překonávat 
překážky a nástrahy. Po celou dobu základna v Klubu 
Cesta – Na Obci 2049, aktivity na dopravním hřišti a 
menší i větší výlety po okolí. Určeno pro děti, které na 
kole jezdí. Přizpůsobeno všem s ohledem na fyzickou 
kondici. Podmínkou je funkční jízdní kolo (ideálně 
trekingové nebo horské – vše se bude jezdit mimo silni-
ce), helma a úrazové pojištění. 
 Markéta Hubínková, vedoucí tábora

Letní příměstské tábory s Cestou integrace 
Poslední volná místa na táborech! Je ti 7 – 15 
let, rád si hraješ, výletničíš, bavíš se, máš rád 
akci a dobrodružství? Pokud ano, čti dál  
Program příměstských táborů je tentokrát 
díky finanční podpoře z Evropského sociál-
ního fondu – Operační program Zaměst-
nanost (číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.
0/16_047/0007601) a dotační výzvě MAS 
Říčansko, o.p.s. ZDARMA, účastníci přispí-
vají pouze 1000 Kč za 5denní program, který 
pokryje náklady zejména na stravu, svačiny a 
pití pro účastníky. 
Více na www.cestaintegrace.cz. 
Projekt pomůže rodičům dětí školního věku 
lépe skloubit profesní a rodinné povinnosti, 
a tím jim pomoci se plnohodnotně začlenit a 
uplatnit na trhu práce.

termíny a zaměření letošních příměstských táborů: 
16. – 20. 7. 2018 – Ztraceni, 23. – 27. 7.2018 - tour de Říčansko aneb 
cyklistický příměstský tábor, 6. – 10. 8.2018 – Ztraceni. 
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Pro děti a rodiče

Tímto vás zveme na nové aktivity 
v Mraveništi. Čekají na vás pravidel-
ná setkání maminek s dětmi, která 
nejsou o dětech, ale především o ma-
minkách (protože spokojené mámy 
mají šťastné děti) a to každé úterý 
dopoledne. Dále atraktivní aktivita 
„Hlasing… aneb objevujeme svůj 
hlas“. Chtěli byste zpívat, ale máte 
pocit, že to neumíte, chcete tvořit, 
s radostí dobíjet baterky a věnovat se 
sama sobě, ale nemá vám kdo pohlí-
dat děti? Přijďte společně mezi nás, 
každou druhou středu.
Na léto opět připravujeme letní tá-
bor ve Špindlerově Mlýně. Hlásit 

se můžete přes rezervační systém. 
V červnu nás také čeká již 6. ročník 
TÁTOHRANÍ – náš dětský den. Už 
teď se na vás těšíme.
Ráda bych tímto oslovila všechny 
maminky, ale i studentky, které by se 
chtěly věnovat dětem a pomoci nám 
při organizaci aktivit v příštím škol-
ním roce. Hledáme nové lektorky 

na keramiku, cvičení s dětmi i do 
Mravenčí školičky. 
Na jednotlivé aktivity se můžete 
hlásit přes rezervační systém: www.
mraveniste.webooker.eu
Podrobné informace najdete na 
www.mraveniste.info

Ivana Dudová, koordinátorka  
Mateřského centra Mraveniště

Jarní akce v Mraveništi  

Sobotní keramické dílny (200,-Kč/osoba) 7. 4., 21. 4., 5. 5. a 19. 5. (9:00-11:30h)

Večerní keramika s Evou (200,-Kč/osoba) 5. 4., 19. 4., 3. 5., 17. 5. a 31. 5. (18:30-21:00)

Prostor pro mámu (MumSpace) (80,-/dospělí) Úterý 9:30 – 11:30h

Hlasing… objevujeme svůj hlas (80,-/dospělí) Každá druhá středa 16:30 - 17:30h

Létohraní 2018 – tábor ve Špindlerově Mlýně 8. 7. - 18. 7. 2018 (7500,-Kč)

Klub MTb & TrIAL 
Mraveniště,

který pořádá pravidelné tréninky 
v Tehově, by rád pozval všechny zá-
jemce o Cyklotrialový sport (děti 
i dospělé, nejen rodiče) na první 
tréninky, které začnou 9. 4. 2018 
v Tehově a budou zároveň náborové 
pro nové zájemce. Sraz bude na pře-
kážkách u cyklostezky za hasičskou 
loukou (u čističky) v 17:30 - 18:00. 
Přivítáme každého, kdo se nebojí 
překonávat sám sebe, bavit se spor-
tem a v pozdějších fázích i tvrdě dřít. 
Naši instruktoři jsou profesionální 
jezdci, kteří chtějí předávat své zku-
šenosti nastávající generaci. Náš 
sport má v regionu velkou tradici 
a ve světě se mu daří, proto doufá-

me, že i přes svou náročnost naláká 
mnoho mladých kluků, holek, ale 
i tátů či maminek, aby začali jezdit. 
V uplynulých sezónách jsme získali 
více než 10 titulů mistrů republiky, 
držíme rekordy ve skocích na kolech 
a naši jezdci reprezentují Českou re-

publiku na zahraničních závodech. 
Mezi naše členy patří i mnohoná-
sobní mistři světa, či vítězové Evrop-
ských pohárů v Elitních kategoriích.
Nejsme jen Trialovým klubem, ale 
sdružujeme jezdce i jiných disciplín 
jako například úspěšné MTB XC ride-
ry z rodiny Bedrníkových a řadu MTB 
Enduristů a sjezdařů. Pořádáme i vy-
jížďky po okolí, kterých se můžete 
zúčastnit. Ve spolupráci s obcí Tehov 
připravujeme volnočasový park, kde 
bude probíhat kvalitní příprava jak 
v Trialu, tak i v technické jízdě na ja-
kémkoliv kole. Nejen jezdci, ale i ak-
tivní doprovody či organizátoři z řad 
rodičů či fanoušků najdou v našem 
klubu prostor k vyžití. Seženeme kola 
i vybavení se slevou od našich part-
nerů, poradíme s jízdou i technikou.
Naším heslem je: EAT, SLEEP, 
TRAINING, REPEAT
Více na www.mtbtrial.cz

Vlastislav Kabeláč Čiháček
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Pro děti a rodiče

Rodiče dítěte mají možnost přihlásit své dítě ke vzdělávání do 
mateřské školy, kterou zřizuje obec (v našem případě město 
Říčany) nebo do jiné mateřské školy, avšak tato je povinna 
sdělit spádové škole místo vzdělávání, a též odboru školství a 
kultury Městského úřadu v Říčanech, kontaktní osoba Ivana 
Řeřichová tel: 323 618 221, ivana.rerichova@ricany.cz .
Spádovost mateřských škol je také novinkou, kterou tuto no-
vela zavedla do praxe. Zastupitelstvo města Říčany v prosin-
ci 2016 schválilo na základě dobré praxe z minulého období 
pro každou mateřskou školu zřizovanou městem Říčany 
jako spádovou oblast celé katastrální území města Říča-
ny. V praxi to znamená, že v Říčanech si rodič bude moci i 
nadále vybrat mateřskou školu podle své volby, nebude mu 
určena jen jediná spádová škola dle místa trvalého bydliště. 
Město v souladu s výše uvedeným zákonem garantuje před-
nostní přijetí všech dětí jeden školní rok před zahájením po-
vinné školní docházky, dále dětí, které k 31. 8. 2018 dosáhly 
věku čtyř let a následně dětí, které ke stejnému datu dosáhly 
věku tří let, avšak pouze do uvolněné kapacity mateřské 
školy a jež mají trvalé bydliště v Říčanech.
Jako v předchozích letech i letos žádáme rodiče, aby využili 
možnost elektronického zápisu potřebných údajů svého dí-
těte z domova. Urychlí a zpříjemní se tím celý proces zápisu, 
odpadnou hlavně fronty rodičů v den zápisu. Elektronický 
systém bude otevřen 1. dubna 2018. Podrobný popis celé-
ho procesu elektronického zápisu najdete na http://skolky.
ricany.cz. Než se však rozhodnete, kterou mateřskou školu 
svému dítěti vyberete, využijte dnů otevřených dveří. Ná-
vštěvu můžete vykonat ve všech školkách jednotně v sobo-
tu 14. dubna 2018 mezi 8:30 – 11:30.
Pro děti, které budou mít odklad školní docházky, nabízí  

4. Základní škola Nerudova Říčany přijetí dítěte ve školním 
roce 2018/2019 do přípravné třídy. Tyto děti musí být dopo-
ručeny školským poradenským pracovištěm: pedagogicko 
- psychologickou poradnou nebo speciálně pedagogickým 
centrem. Ve třídě bude max. 12 žáků. Podrobnosti vám sdělí 
ředitelka 4. ZŠ Nerudova Říčany, kontakty naleznete na webo-
vých stránkách http://zs-nerudova.interlet.cz/ .

Hana Špačková, místostarostka pro oblast školství

Zápis do mateřských škol v Říčanech v roce 2018 
Vážení rodiče, u vzdělávání 
v mateřských školách došlo 
už v loňském roce k několika 
podstatným změnám. 
Novela školského zákona 
č.561/2004 Sb.ve znění poz-
dějších předpisů, která vešla 
v platnost 1. ledna 2017, nově 
zavedla povinné předškolní 
vzdělávání dětí jeden rok před 
zahájením povinné školní do-
cházky. Zákonný zástupce je 
povinen zapsat do mateřské 
školy pětileté dítě, které ten-
to věk dovrší do 31. 8. 2018. 
Podrobnosti popisuje § 34, 
odstavec 1 školského zákona. 

Mateřská škola Čtyřlístek říČany, 
příspěvková organizace, Domažlická 1656, Říčany,
Ředitelka: Šárka Skůpová, tel: 323 631 551, 
reditelka@ctyrlistek-ricany.cz, 
www.ctyrlistek-ricany.cz

Mateřská škola srdíČko říČany, 
příspěvková organizace, E. Beneše 204, Říčany, 
Ředitelka: Jiřina Řeháková, tel: 323 602 896, 
reditel@mssrdicko.ricany.cz
www.mssrdicko.ricany.cz

Mateřská škola U slUneČních hodin říČany, 
příspěvková organizace, Štefánikova 1616, Říčany
Ředitelka: Jarmila Šebková, tel: 323 604 373, 
Jarmila.sebkova@ms.ricany.cz
www.ms.ricany.cz

Mateřská škola Zahrádka říČany, 
příspěvková organizace, Labská 2577/6 , Říčany
Ředitelka: Klára Dvořáková, tel: 727 943 646, 
reditelka@mszahradka.ricany.cz
 www.zahradkaricany.cz

Mateřské školy zřizované městem Říčany: 

zápis letos proběhne ve středu 2. května 2018 od 9 do 17 hodin.

   
OLIVOVA DĚTSKÁ LÉČEBNA, O.P.S.

Těšíme se na vás!

SRDEČNĚ VÁS ZVEME  
NA DIVADÉLKO ROMANETO

HRAJEME:

DLOUHÝ ŠIROKÝ 
A BYSTROZRAKÝ

Neděle 8. dubna 2018
10.30 hodin v kapli  

Olivovy dětské léčebny

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

Zimní radovánky v MŠ Landie

Plujte s námi za poznáním v ZŠ NeMO

I přesto, že letošní zima nebyla dlouhá, stačily děti 
z naší školky využít krátkou sněhovou nadílku. Jezdily 
na lopatách na svazích u školky, což ocenily i naše nej-
menší dětičky. Postavily hned několik sněhuláků. Větší 
děti uspořádaly výpravu s tátou tučňáka císařského až 
na dalekou Antarktidu, kde objevovaly život tučňáků 
a kouzlo ledu a sněhu. Menší děti vyráběly sněhuláky 
a tučňáky z papíru a vaty. Dozvěděly se také, jak se sta-
rat v zimě o zvířátka, a vyrobily jim krmítka.

Nejstarší děti velmi úspěšně prošly kurzem lyžování ve 
školičce Veselého lyžování na Šibeničním vrchu u Mni-
chovic a naučily lyžovat i kocoura Mikeše.
Od zimních radovánek jsme přešli k masopustnímu ve-
selí, které vyvrcholilo průvodem maškar, a poté násle-
doval čas pohádek. Děti pomohly vlkovi, který vypadl 
z knížky, vrátit se zpět do pohádky O Červené Karkulce, 
podívaly se do Perníkové chaloupky, hledaly v lese ztra-
cenou Sněhurku, s nástroji zpívaly u liščí nory Budulín-
kovi… Připravily i vlastní představení pohádky O Máše 
a třech medvědech. V rámci projektu „Celé Česko čte 
dětem“ zavítaly do naší školky i maminky, které dětem 
pohádku přečetly. Předškoláci a starší děti také navštívili 
ZŠ Magic Hill a ZŠ u Říčanského lesa, kde jim žáci z prv-
ní a třetí třídy ukázali, co vše se tam dá zažít. Společně 
plnili úkoly a četli si pohádky.
Zimní čas byl pohádkový a veselý, ale přeci jen se už všich-
ni těšíme na jaro, na sluníčko a teplo, které s sebou přinese 
spoustu nových zážitků.
 Tým MŠ Landie

Zveme vás na zápis do ZŠ 
NEMO ve středu 4. 4. od 15 
do 17 hodin.
Děti čekají zábavná stanoviště, 
po kterých je provedou žáci ZŠ 
NEMO.
Náhradní termín bude ve stře-
du 25. 4. od 15 do 17 hod. 
Do MŠ NEMO probíhá zápis 
děti průběžně (individuálně).
Z dotazníkového šetření od 
rodičů „Proč byste doporučili 
ZŠ NEMO?“
• Malá rodinná škola
• Méně žáků ve třídě

• Není zde místo pro šikanu
• Skvělý přístup pedagogů
• Individuální přístup k dětem 
a rodičům
• Případné problémy se hned 
řeší
• Spousta projektů navíc
• Mnoho kulturních akcí, výle-
ty, školy v přírodě
• Poutavý styl výuky
• AJ s rodilým mluvčím
• Protože jsme zde spokojeni
• Bohaté mimoškolní akti-
vity, kroužky, denně pobyt 
venku

Prázdniny 2018
Provoz: 7:00-17:00 hod. cena 2.900 Kč (program, výlet, celodenní strava, 
angličtina, odměny, koupání v bazénu, rozdělení dětí do skupin podle věku).
Děti můžete přihlásit na e-mail: babyclubnemo@seznam.cz, 
nebo na tel: 606 541 712

Od září 2018 hledáme do našeho týmu:
učitele/učitelku Zš, 
aprobace 1. stupeň. 
vyChovatel/vyChovatelka do družiny.
Výhody: málo žáků ve třídě, malý a přátelský kolektiv, 
dobré platové podmínky, možnost bydlení přímo v ZŠ  
a využívání služebního vozu, osobní rozvoj pedagoga  
a možnost dalšího přivýdělku. 
Požadavky: odpovídající kvalifikace, přátelská povaha, 
znalost aJ výhodou (není podmínkou).
Více informací na www.nemoricany.cz, 
pište na info@nemoricany.cz, volejte na 777 727 334.
těšíme se na Vás a Vaše děti, celý tým MŠ a ZŠ NEMO

1.   9. 7. - 13. 7. 2018    Nejkrásnější zvíře, zvíře pro rytíře, jmenuje se kůň.

2. 16. 7. - 20. 7. 2018    Star adventure

3. 23. 7. - 27. 7. 2018    Sportovní týden

4. 30. 7. -  3. 8. 2018    Velké dinosauří putování  

5.  6. 8. - 10. 8. 2018    indiánské dobrodružství   

týdny a témata:
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ze života škol(ek)

Školáci si v lesních družinách užili led a sníh 
Školáci z lesních družin (ZŠ Světice a ZŠ U Říčanského lesa) 
si užili ledové týdny v lese. V lesní družině děti tráví jednou 
týdně celé odpoledne venku v lese se zkušeným průvodcem, 
užijí si čerstvého vzduchu, kamarádů a dostatečně se vybě-
hají. Ideální řešení volného času dětí pro rodiče, kteří si přejí, 
aby jejich děti trávily více času venku, v lese. Tentokrát si děti 
užily pořádně zamrzlé potoky i si zahrály hokej.

Lesní dopoledne – program na duben
  5. 4. 2018 – Malování mandal na kamínky 
12. 4. 2018 – Jarní věnce z proutí 
19. 4. 2018 – Na svatého Jiří vylézají hadi a štíři – had z ruliček 
26. 4. 2018 – Výroba bylinných měšců 

Lesohraní – třídenní tábor pro ty, kteří si 
chtějí užít konec prázdnin v letním lese
Nově přidaný příměstský tábor Lesohraní proběhne od 
27. do 29. srpna. Je určen dětem od 4,5 do 7 let. Vedou 
ho Petra Jančová a Lenka Selicharová. Náplní tábora 
jsou pohybové hry v lese a na louce, základy akrobacie 
a žonglování. Přihlášku najdete na našich stránkách. 

Zápisy pro školní rok 2018/2019
proběhnou ve středu 25. dubna a 2. května od 14 do 18 
hodin v Pramínku. Přihlášku najdete na našich strán-
kách. 
 Olga Jarkovská

Ledové dny v mandalách

MŠ KOLOVráTeK  
– o vaše děti pečujeme s láskou 

Jsme školka, která je v provozu již 8 
let a druhým rokem se věnujeme prá-
ci s dětmi ve věku od dvou let. I pro 
tak malé děti připravujeme rámcové 

programy. Každý týden mají děti jiné 
téma a každý den je zaměřen na jinou 
činnost (veselá nota, šikovné ručičky, 
malý sportovec, všeználek a před-
předškoláček). Naší snahou je, aby 
děti byly u nás nejen spokojené, ale 
aby se rozvíjely rozumově i emočně. 
Dvakrát ve školním roce připravu-
jeme besídku pro rodiče i prarodiče, 
v červnu na naší zahradě pořádáme 
párty k ukončení školního roku. Naše 
školka je v provozu i o prázdninách 
formou příměstských táborů.
Ve středu 30. 5. 2018 srdečně zve 
rodiče s dětmi na DEN OTEVŘE-
NÝCH DVEŘÍ
(10.00hod.-16.00hod.) spojený se zá-
pisem dětí na školní rok 2018/2019.

Pro více informací ohledně naší školky navštivte stránky www.skolka-kolovratek.eu, 
www.facebook.com/skolkakolovratek, nebo nás kontaktujte na tel. č. 605 555 009

PŘíMĚstský tábor 2018
Půldenní docházka 1850,- Kč 
celodenní docházka 2600,- Kč
Sourozenci půldenní docházka 3200,- Kč 
(dvě děti)  
Sourozenci celodenní docházka 4500,- Kč 
(dvě děti) 
1. týden je ponížen o dva dny
Půldenní docházka 1110,- Kč
celodenní docházka 1560,- Kč
Sourozenci půldenní docházka 1920,- Kč 
(dvě děti)
Sourozenci celodenní docházka 2700,- Kč 
(dvě děti)

V ceně je stravné + pitný režim.

Prázdniny téma:
1. týden  2. 7. - 6. 7. Kuchaři 
2. týden  9. 7. – 13. 7. táborníci
3. týden  16. 7. – 20. 7. Rybáři
4. týden  23. 7. – 27. 7. Hudebníci 
5. týden 30. 7. – 3. 8. Pohádkový svět 
6. týden  6. 8. – 10. 8. týden řemesel 
7. týden  13. 8. – 17. 8. Piráti a malé  
  mořské víly 
8. týden  20. 8. – 24. 8. Výtvarníci 
9. týden  27. 8. – 31. 8. Svět dinosaurů
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obsadil v okresním kole 5. – 6. místo a Sylvie Furstová 18. 
místo. Při účasti 12 různých škol jsou to krásná umístění, 
takže velké gratulace!
 Jitka Fáberová

lyžařský výcvik  
 Letos jeli, jako každý rok, žáci sedmých tříd na povinný ly-
žařský výcvik na Černou horu. Budu jistě mluvit za všechny 
účastníky, když řeknu, že jsme si to náramně užili nejen na 
lyžích, ale i na pokojích s kamarády. Všichni jsme se velmi 
zlepšili v lyžování, někteří se zde dokonce lyžovat teprve na-
učili, to vše díky našim skvělým učitelům. Pobyt ale pomohl 
také zlepšit vztahy a komunikaci mezi třídami a spousta 
z nás má teď jistě mnohem více přátel ze školy. 
 

Ubytování bylo moc pěkné, sjezdovky poměrně blízko, 
přívětivý personál, výborná strava, na nic si nemůžeme 
stěžovat  Několik dní jsme sice měli sníženou viditel-
nost kvůli husté mlze, ale i přesto jsme stále lyžovali 
a užívali si nádherného výhledu z vrcholu Černé hory. 
Jeden z posledních dnů jsme jeli slalomový závod, kde 
se ukázalo, jak moc jsme se zlepšili. Jedno odpoledne 
jsme lanovkou sjeli do Jánských Lázní, což je nejbliž-
ší městečko, kde si každý mohl užít volný program. 
Po večerech byl program vymyšlený učiteli nebo žáky.  
O legraci a zábavu nebyla nouze. Po programu pan ře-
ditel vyprávěl zájemcům historky.
Všem moc děkujeme a hlavně učitelům, kteří s námi jeli. Byl 
to velmi krásný zážitek.
 Adriana Voborníková 7. C

návštěva říčanského Muzea
V pátek 9. března navštívila naše třída 9. A výstavu Příběh 
peněz v Muzeu Říčany. Čekala na nás velmi milá paní, 
která si pro nás připravila přednášku o historii počátku 
platidel až po současnost. Dozvěděli jsme se hodně zají-
mavých informací nejen o hodnotě různých předmětů a 
o jejich ocenění, ale třeba i to, že nejstarší originály min-
cí a platidel jsou staré skoro 2 tisíce let. Když přednáška 
skončila, rozdělili jsme se do několika skupinek a měli 

anglicky se domluvíme
Zeptali jsme se žáků 7. ročníku, jak se jim líbí výuka anglič-
tiny s naší rodilou mluvčí, Bethany, která je u nás ve škole 
od září a vyučuje v patnácti různých třídách jednu hodinu 
angličtiny týdně. Doplňuje tak české kolegy převážně výu-
kou výslovnosti, správného přízvuku, rozšiřováním slovní 
zásoby a konverzací. Na otázku, jestli žákům tato výuka 
vyhovuje a líbí se jim, odpověděli všichni kladně. Zvláště 
si žáci považují toho, že mohou slyšet autentickou výslov-
nost a přízvuk. Jiní pak zmiňují zábavné hry, které procvi-
čují i rozšiřují slovní zásobu.
Zde je pár konkrétních odpovědí:
ondřej - Baví mě hry, ale i celková výuka, takže super.
Miki - Dává nám lepší výslovnost.
verča - Myslím, že nám to hodně pomáhá a taky ještě po-
může.
kuba - Baví mě dozvědět se něco anglicky. 
stázka - Podle mě je super, že je Bethany tady. Jediný pro-
blém je, když nevím, jak něco anglicky říct, tak to je pak 
složitější.
anonym - Myslím, že je super, že mám možnost si povídat 
s cizincem.
Milan - Myslím, že je super, že si s námi často povídá, a je to 
mnohem zábavnější než normální výuka.
Jana - Dává mi to, že lépe rozumím, když někdo mluví an-
glicky, a méně se stydím mluvit.
k.š. - Jsem ráda, že tady je, učím se lépe porozumět a ply-
nule mluvit, líbila se mi její prezentace o Novém Zélandu
anonym - Podle mě nám to pomáhá s rozšířením slovní 
zásoby, taky ve výslovnosti a abychom se angličtiny nebáli. 
Též, aby se angličtina stala pro nás druhou češtinou.
 adriana - Líbí se mi rozhovory s ní. Máme díky ní lepší 
výslovnost.
Maky - Dává mi to naposlouchat si slova a lépe porozu-
mět, naučit se hovořit s někým, kdo nerozumí česky.

skvělá umístění  
- anglická olympiáda
Školní kolo anglické olympiády bylo tentokrát napínavé. 
Jak v 7., tak v 9. ročníku se žáci nejprve účastnili písemné 
části, skládající se z poslechu a čtení s porozuměním, a ná-
sledně ústní části, kde popisovali obrázky a předváděli roz-
hovory. V obou ročnících ale o postup do okresního kola 
museli bojovat ještě dodatečným rozstřelem, neboť se na 
druhých a třetích místech zároveň umístili žáci se stejným 
počtem bodů. Nakonec si postup v 9. ročníku vybojoval 
Filip Dvořák, který v okresním kole skončil na krásném 2. 
místě a Nela Kulichová, která se umístila na 4. – 6. místě. 
Velice gratulujeme též našim sedmákům - Ondřej Sojka 
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zpracovat zadaný úkol, který zněl: „ S daným rozpočtem 
musíte vystačit na měsíc.“ A rozpočet, který jsme měli 
k dispozici, byl 22.000,- Kč.  Dostali jsme krabičku, ve 
které byla spousta kartiček s danou finanční hodnotou. 
Ty jsme mohli použít na potraviny, domácnost, dopravu, 
bydlení a jiné. Rozdali jsme si ještě kalkulačky a fixy a za-
čali počítat. Museli jsme přemýšlet, jak plánovat rodinný 

rozpočet, jak s ním hospodařit a kolik ušetřit. Když byly 
všechny skupinky hotové, měli jsme svá řešení prezen-
tovat ostatním a nakonec jsme uvažovali, za co bychom 
utratili ušetřené finance. Byla to moc zajímavě zaměřená 
exkurze, program byl zcela nabitý, takže jsme se ani chví-
li nenudili. Myslím, že hodně z nás zjistilo mnoho nových 
informací, které určitě v budoucnu využijeme. 

Kateřina Pařízková, 9. A

Prosba o spolupráci
V rámci projektu Říčanské kameny zmizelých, do které-
ho je naše škola zapojena, chceme poprosit o spolupráci 
říčanské občany - pamětníky, kteří prožili období druhé 
světové války v Říčanech a byli by ochotni přispět svou 
vzpomínkou, případně dobovými fotografiemi,  do mozai-
ky osudů našich bývalých židovských spoluobčanů, kteří 
se stali oběťmi holocaustu.
Zejména máme zájem o informace týkající se rodin ži-
dovských dětí - bývalých žáků naší školy, kteří v době  
2. světové války navštěvovali nynější 1. ZŠ na Masarykově 
náměstí č. 71 (budova u kostela).

Školní družina při 4. zá-
kladní škole Nerudova 
má od letošního škol-
ního roku otevřena tři 
oddělení. První oddělení 
navštěvují žáci příprav-
ného ročníku, v druhém 
oddělení jsou zapsány 
děti z prvního a druhého 
stupně, ve třetím ze spe-
ciální třídy. K pravidelné 
docházce je přihlášeno 29 
dětí. Provoz ŠD je zajištěn 
ráno od 6:45 do 7:45 a odpoledne 
od 11:40 do 16:30. Činnost probíhá 
dle ŠVP. Jednotlivé cíle slučujeme 
do rozvíjených kompetencí, které 
vybavují děti prakticky využitelný-

mi dovednostmi. Využíváme školní 
zahradu, chodíme na procházky, 
navštěvujeme dětská hřiště. Při 
činnostech rovněž využíváme počí-
tačovou učebnu, tělocvičnu, školní 
kuchyňku a dílnu. V první řadě ale 
respektujeme potřeby dětí na rela-
xaci, zábavu a seberealizaci.
Naše školní družina nejvíce spolu-
pracuje s přípravnou třídou. Společ-
ně jsme se zapojili do akce pořádané 
městem – zdobení vánočního stromku, 
vyrobili dárečky pro radost obyvatelům 
Domova seniorů Říčany, které navští-

vili žáci PT s vánočním a jar-
ním programem.
Ve spolupráci s druhým 
stupněm jsme se aktivně 
zapojili do výroby vánoč-
ních dekorací pro prodejní 
výstavku a napekli perníčky.
V letošním školním roce nás 
ještě čeká karneval, veli-
konoční pracovní dílnička, 
sportovní odpoledne k MDD 
a noc ve škole. O tom, jak se 
dětem líbily akce, vás bude-

me informovat v dalších vydáních 
Říčanského kurýru. 

Renata Čermáková, 
Monika Šimková

Školní družina v Nerudovce

tak jako v minulých letech,  
i v letošním roce se 
připravujeme na prodej sazenic 
rajčat a paprik.
Cena je stejná jako v loňském roce, 
tzn. 10 Kč za sazenici. 
Prodej bude zahájen koncem 
dubna 2018. 
bližší informace na tel. čísle: 
323 602 005
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ZŠ bezručovka
ZPěVáCI Z beZrUČKy 

Pěvecké mládí je soutěž jednotlivců – zpě-
váků, kterou pořádá v rámci projektu Patri-

ot ZUŠ Říčany. Profilací naší školy je již devátým rokem 
hudební výchova a zpěváků máme spoustu. 
Šestnáct z nich se velmi intenzivně na soutěž připravovalo. 
Něco jiného je zpívat před několika svými spolužáky, něco 
jiného pak před obecenstvem. A nakonec porota – to je ner-
vozita veliká.
Proto jsme se rozhodli udělat dětem malou generálku v do-
mově pro seniory Na Kavčí skále.
8. března nás zde velmi srdečně přijali a děti tak měly vlídné 
a milé publikum pro svoje vystoupení. Obyvatelé domova 
nešetřili chválou, úsměvy a objevily se i slzy dojetí. Vystou-
pení zakončily děti z 2. hudební třídy.

13. března byl den D – samotná soutěž. Málokdo ze soutě-
žících nechal trému doma a pohled na pětičlennou porotu 
nervozitu ještě zvyšoval. Nicméně výkony podaly naše děti 
výborné a opravdu nebylo za co se stydět.
Velké poděkování patří všem učitelům hudební výchovy, 
kteří se dětem při přípravě věnovali a také samozřejmě Janě 
Lipkové, která nám většinu dětí doprovodila na klavír.
 Jaroslava Šindelářová.  

Projekt Hrdá škola
Naše škola se zapojila do netradičního 
projektu. Organizátorem projektu je 
Schools United. 
Jde o skupinu mladých lidí, kteří si dali 
za cíl pomoci českým školám posilovat 
vztah svých studentů ke své škole. Inspi-
raci hledali v  USA, kde školy intenzivně 
pracují na tom, aby se jejich studenti 
cítili ve škole dobře a byli na svoji školu 
patřičně hrdí. 
Úkolem projektu je realizovat některou 
z daných aktivit napříč školou.
Náš první společný den pod tímto pro-
jektem se nesl na vlně pohodlí. Jak jsme 
to dokázali? Přišli jsme do školy v teplá-
cích!
Dobrovolně se do projektu zapojily 
nejen třídy ale i učitelský sbor napříč ce-
lou školou a ti nejodvážnější se i vyfotili.
Vzhledem k nadšení, které celý projekt 

provázelo, jsme se přihlásili do slosová-
ní o krásné ceny a nezbývá nám tedy než 
čekat, zda se na nás usměje štěstí.
Druhý společný úkol se nesl na vlně ba-
rev, a to po celý týden.
Každý den jsme přicházeli do školy 
sjednoceni v jedné barvě. Začali jsme 
červenou a dále pokračovali žlutou, 
modrou, černou a na závěr celého týd-
ne jsme se v pátek oblékli do duhova, 
tedy měli jsme na sobě tolik barev, ko-
lik jen bylo možné.
Celý týden jsme si velmi užili a s nad-
šením potkávali spolužáky i vyučující z 
celé školy, kteří s námi sdílí stejnou bar-
vu oblečení.
Projektem pro březen se stává Den 
učitelů, další projektové dny pak 
budou Den země, Poslední zvonění 
a Den hudby.  Již nyní se na ně velmi 
těšíme.
 Jitka Kurmonová 

Projekt „Komplexní program 
prevence pro žáky staršího 
školního věku“ 
Naše škola získala finanční dotaci na 
realizaci tohoto programu od Středo-
českého kraje.
Projekt byl na naší škole realizován  
v průběhu zimních měsíců.
Cílem byla podpora prevence u žáků 
druhého stupně, kteří díky svému do-
spívání mnohdy zkouší, co život nabízí 
a mohu se tak dostat do různých riziko-
vých situací.
Svým obsahem a způsobem byl pro ško-
lu program zcela nový (naše škola měla 

doposud nastavený jiný systém primár-
ní prevence). 
Na realizaci se podílela Cesta integrace, 
o. p. s. z Říčan, která na naší škole dlou-
hodobě realizuje programy dopravní 
výchovy pro 4. třídy a organizuje bez-
pečnostně preventivní dny pro děti. 
Bylo realizováno 33 dvouhodinových 
programů dlouhodobé primární pre-
vence pro žáky 6. až 9. ročníku. Každá 
z 11 tříd absolvovala 6 hodin prevence. 
Celkem se programů účastnilo 244 dětí.

Programy byly v souladu s principy 
efektivní všeobecné primární pre-
vence. 
V rámci programů byla nastavena 
pravidla třídy, pracovalo se na utvá-
ření zdravého kolektivu a zdravého 
životního stylu jako je prevence šika-
ny, žáci se dozvěděli mnoho nových 
informací týkajících se rizikovosti jak 
návykových látek, tak i používání in-
ternetu, proběhla prevence v oblasti 
sexuality, právního systému, multi-
kulturní výchovy. 
Za realizaci programu děkuji lektorům 
Cesty integrace.

Marie Lejčková P
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ZáKLADNí ŠKOLA u ŘíČANSKÉHO LeSA

ČINNOST eNGLISH CLUbU

Ve školním roce 2017 – 2018 byl ve 
škole opět otevřen English Club. 
Počet kurzů se rozrostl; hodiny 
probíhají v pondělí, ve středu a ve 
čtvrtek. Kurzy navštěvují žáci od 
čtvrtých do osmých ročníků, kteří 
se dle svých znalostí a dovedností 
zdokonalují v různých úrovních – 
od úrovně A1 až po úroveň FCE, 
kterou vede naše zahraniční lek-
torka Alison Eversman. Alison 
dále vede konverzační kurzy. Uči-
telky – lektorky využívají učebnice 
s cvičnými testy a modelové testy 
dostupné na internetu, které kopí-
rují styl a témata, která se objevují 

při opravdových zkouškách. Díky 
velkému počtu žáků skládají-
cích Cambridge zkoušky jsme se 

stali partnerskou školou British 
Council a tento květen budou 
zkoušky pro žáky 2. stupně pro-
bíhat u nás ve škole. 
 Zuzana Pokorná

VeLIKONOČNí DíLNy
15. března mezi 17:00 – 20:00 se 
třídy družiny proměnily v kreativní 
dílny s jarní tématikou. Děti s ro-
diči si mohly vybrat, zda si vytvoří 
jarní větev, jarní květináč, jarní 
věnec a letos nově i pletený košík. 
Dvě paní vychovatelky se pro tento 
účel účastnily kurzu pletení z pedi-
gu. Ačkoliv se nám dílničky kvůli 
náročnosti výroby košíků protáhly 
o hodinu, všichni dospělí se shodli 
na tom, že je tato práce velmi uklid-
ňující a zábavná. Doufáme, že se 
všem dětem i rodičům dílničky líbi-
ly, a těšíme se za rok na shledanou.
 Zuzana Pokorná

Dva učitele 
MateMatiky na 2. st.

Úvazky: 1,000 a 0,750.
Nabízíme stabilizační příspěvek, náborový 
příspěvek, příspěvek na dopravu.
Nabízená místa jsou s garancí trvalého 
pracovního místa.
termín nástupu: 29. 8. 2018
kontakt: 323 602 217; reditel@2zs.ricany.cz

vyChovatelku 
Do školní 
DruŽiny

Úvazek: 1,00
Nabízíme stabilizační příspěvek a náborový 
příspěvek, příspěvek na dopravu.
termín nástupu: 29. 8. 2018
kontakt: 323 602 217;
reditel@2zs.ricany.cz

školníka, 
DoMovníka, toPiče

adresa: Bezručova 94/19, Říčany, 251 01
termín nástupu: 1. 7. 2018
Nabízíme služební byt 2 + 1, k dispozici od 1. 
8. 2018.
Nabízíme k pozici školníka také částečný 
úvazek na úklid. Řemeslná zručnost pro 
jednoduché údržbářské práce je podmínkou.
Vhodné pro manželský pár.

2. Zš bezručova Říčany, p. o. přijme
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KZŽ – MINerALOGICKý Se-
MINáŘ NA TÉMA MINerA-
LOGICKÉ MUZeUM bANSKá 
ŠTIAVNICA

Proběhl u nás další mineralogický 
seminář, tentokráte na téma Mine-
ralogické muzeum v Banské Štiav-
nici. Muzeum autor článku navští-
vil spolu se dvěma žáky školy. Jedná 
se o jedno z nejvýznamnějších mi-
neralogických muzeí ve střední 
Evropě. Vedle infocentra se nachází 
štola Michal, která je dlouhá 75 m 
a v zachovalém stavu s ukázkou 
hornických vozíků na kolejišti. 
V mineralogickém muzeu lze spat-
řit vitrínku, kde jsou ukázky barev 
minerálů pod UV lampou. Pro ná-
vštěvníky je připravena místnost 
s projekcí s informacemi o vzniku 
Karpat. Mineralogické muzeum 
v Banské Štiavnici stojí za návštěvu 
a samotné město rovněž.
 Petr Havránek

DíLNA TVŮrČíHO PSANí

Od letošního školního roku pro-
bíhá na naší škole nový kroužek 
– Dílna tvůrčího psaní.
Žáci kreativní a nadšení do vymýš-
lení příběhů se pravidelně schází 
jednou za čtrnáct dní ve čtvrtek.

Rozvíjíme svou fantazii a snaží-
me se psát tvůrčím a neobvyklým 
způsobem. Učíme se, jak pracovat 
s příběhem, jak ho začít a jak vy-
myslet zápletku. Žáci vytváří pří-
běhy a zamýšlí se nad jejich detaily 
a snaží se volit zajímavá a neotřelá 

slova, která se hodí do zvoleného 
žánru.
Při autorském čtení v kroužku si 
společně hodnotíme naše práce 
a sdělujeme si cenné připomínky 
a náměty pro další tvůrčí práci.
 Jaroslava Zajíčková

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.
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XII. ročník Festivalu základních uměleckých 
škol SK proběhne v letošním roce v Říčanech
Ve dnech 25. – 26. dubna 2018 proběhne v Říčanech, 
pod záštitou hejtmanky Středočeského kraje Jarosla-
vy Pokorné Jermanové a starosty města Říčany Vla-
dimíra Kořena, již XII. ročník Festivalu základních 
uměleckých škol Středočeského kraje. Pořadatelem je 
Středočeský kraj a Základní umělecká škola V Říča-
nech. Projekt podpory základního uměleckého škol-
ství vznikl v roce 2007, kdy se uskutečnil první Festi-
val ZUŠ v Poděbradech. 
Festival je již tradičně dvoudenní a je rozdělen do čtyř dílčích 
koncertů a gala večera. Na všech koncertech, které se budou 
konat v prostorách KC Labuť, se představí nejlepší žáci ze 
ZUŠ Středočeského kraje. Koncertů se účastní také pedago-
gové a ředitelé základních uměleckých škol. 
V letošním roce je soutěž vyhlášena pro hráče na bicí 
nástroje, dechové nástroje, zpěv, pro smyčcové soubo-
ry a orchestry, pro taneční obor a pro lidové nástroje 
a soubory. Všichni účinkující jsou vítězi krajských kol 

ZUŠ Říčany soutěží žáků základních 
uměleckých škol ČR. Poslu-
chači, žáci základních škol 
a školek v Říčanech, mají 
možnost vidět a vyslech-
nout nejlepší mladé středo-
české umělce v oboru
Na závěrečném Slavnostním 
koncertu se, jako vždy, před-
staví i profesionální umělci. 
V letošním roce přijala pozvání 
vynikající česká klarinetistka 
Ludmila Peterková a soubor 
bicích nástrojů Tam Tam Ba-
tucada Miloše Vacíka.
Moderátorem všech koncertů bude pan Pavel Ryjáček, dlou-
holetý moderátor ČRo 3 Vltava.
Poděkování patří Středočeskému kraji, který výrazným 
způsobem podporuje talentovanou mládež, celému orga-
nizačnímu výboru i všem pedagogům, kteří své studenty 
na soutěže připravili a bez nichž by nebylo možné tento 
Festival uspořádat. Přijďte si poslechnout, těšíme se na 
vás! Za organizační tým SK a ZUŠ Říčany.

VI. rOČNíK SOUTěŽe PěVeCKÉ MLáDí 
13. března 2018 proběhl již VI. ročník soutěže Pěvecké 
mládí. Soutěž se uskutečnila pod patronací místostarost-
ky města Říčany Hany Špačkové a organizuje ji ZUŠ Říča-
ny společně s Městem Říčany a KC Labuť v rámci progra-
mu spolupráce škol PATRIOT.
V letošním roce se soutěže zúčastnilo 45 žáků z říčan-
ských škol i školek. Soutěž proběhla ve třech kategoriích 
a podle předvedeného výkonu soutěžící získali bronzové, 
stříbrné či zlaté pásmo.
V porotě zasedli učitelé hudební výchovy z říčanských škol 
– Martin Mužík ZŠ Bezručova, Pavol Jánoš ZŠ U Říčan-
ského lesa a ZŠ Masarykovo náměstí, Martina Červená 
ZUŠ Říčany a Vincenc Ignác Novotný, student  hudební-
ho gymnázia v Praze. Role předsedkyně se ujala nezávislá 
porotkyně  profesorka Jana Nováková, která vyučuje zpěv 
na Vyšší odborné škole herecké v Praze.
Organizaci soutěže a roli tajemníka převzala Hana Javor-
ská ze ZUŠ Říčany a korepetice zajistil pan učitel Petr Ma-
línek, také ze ZUŠ.
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Úroveň soutěže by se dala zhodnotit jako dobrá, se stoupající 
tendencí. Na předvedených výkonech bylo vidět, že hudební 
výchově a zejména zpěvu je na ZŠ věnována zvýšená péče.
Na závěr zhodnocení soutěže by se slušelo poděkovat 
všem, kteří nám s organizací pomohli.
Děkujeme žákům ze ZŠ Bezručova za přípravu mikrofonů 
a moderování. Další poděkování patří Radimovi Kadlčá-
kovi z KC Labuť za ozvučení a všem dětem, pedagogům a 
rodičům za účast v soutěži.
Celá akce proběhla za finanční podpory města Říčany.
Těšíme se v březnu 2019 na VII. ročník, takže už začněte zpívat!

Dechová asociace z Madridu navštíví Říčany
Ve dnech od  28. dubna do 2. května 2018 proběhne v ří-
čanské umělecké škole česko-španělské hudební setkání.
Jak určitě víte, ZUŠ Říčany je velmi aktivní v zahraniční 
spolupráci, kterou velmi aktivně vyhledáváme.  V letoš-
ním roce se nám přes České centrum v Madridu naskytla 
jedinečná příležitost navázat spolupráci s velkou hudební 
asociací Asociación de Música de Cámara de Madrid, 
speciálně s její dechovou odnoží Ensemle  de clarinetes 
de Madrid, který umělecky vede profesor madridské kon-
zervatoře, klarinetista Alberto Rodríguez.
Do této reciproční akce se zapojí celkem 30 žáků z dechového 
oddělení, kteří mají jedinečnou příležitost se aktivně zapojit do 
našich zahraničních aktivit.
Vedle společných zkoušek a koncertů členů asociace s na-
šimi muzikanty proběhne i workshop pro učitele klari-
netové hry ve středočeském kraji pod vedením profesora 
Alberta Rodrígueze, které spolupořádá NIDV v Praze.
Pro naše španělské přátele jsme, kromě společných hu-
debních aktivit, připravili ještě několik výletů, do Prahy, 

do Kutné Hory, na Konopiště, a zážitků, s kterými se ve 
Španělsku nesetkají – např. pálení čarodějnic.
A co jsme si pro vás připravili?
1. května 2018 proběhnou dva společné koncerty -  v 10.15 
dopolední matiné na náměstí v Říčanech s Tanečním or-
chestrem ZUŠ a souborem Samba Band a v 17.30 velký Slav-
nostní koncert v kapli v Olivovně, kde zazní v podání velkého 
dechového orchestru i něco ze španělských rytmů. Zapište si 
do svých diářů a přijďte. Těšíme se na vás!
Děkujeme za podporu městu Říčany a Olivově dětské léčebně

Iveta Sinkulová, ředitelka ZUŠ Říčany
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Na Vinohradech se po roce opět plesalo
Ve čtvrtek 1. 3. 2018 se konal v Národním domě na 
Vinohradech maturitní a imatrikulační ples Gymnázia 
Říčany. Imatrikulanti byli po svých nápaditých vystou-
peních ostužkováni třídními profesorkami a maturanti 
byli před svými tanečními vystoupeními tradičně ošer-
pováni. Program si oktáva a 4. A připravily pestrý. Kro-
mě svých vlastních tanečních vystoupení pozvali i pro-
fesionály, Olgu Šípkovou a Marka Dědíka. Zpestřením 
programu bylo taneční vystoupení oktavána Michala 
Bartáka a Olgy Šípkové. Překvapila i hudební kapela 
složená ze studentů 4. A. Všechna vystoupení i půlnoč-
ní překvapení se velmi vydařila, maturanti byli nadšení 
a ples si velmi užili. 
 MB, Oktáva

Získali jsme titul „Škola udržitelného rozvoje“
Ve čtvrtek 15. 3. 2018 se na krajském úřadu v Praze 
konalo 10. setkání koordinátorů environmentální vý-
chovy Středočeského kraje. Na programu bylo i vyhod-
nocení 5. ročníku Škola UR Středočeského kraje (2018 
- 2020). Zástupcům škol byly při této příležitosti pře-
dány z rukou náměstka hejtmanky pro oblast životního 
prostředí a zemědělství M. Petery certifikáty. Mezi 38 

oceněnými školami bylo i naše gymnázium, kterému byl 
propůjčen titul Škola udržitelného rozvoje Středočes-
kého kraje 1. stupně.
 dř

Fond Sidus
Stává se již tradicí, 
že žáci našeho gym-
názia pomáhají při 
veřejné sbírce Fondu 
Sidus, z. ú. Nejinak 
tomu bylo i v letoš-
ním roce. Výnos ze 
sbírky bude použit 
na vybavení dětských 
zdravotnických zaří-
zení, např. Pediatric-
ké kliniky UK 2. LF 
v Praze Motole, ale i 
na pomoc individuál-
ním pacientům.
 dř

Projektový Den Země
U příležitosti Dne Země se bude na našem gymnáziu 
dne 23. 4. 2018 konat projektový den i pro veřejnost. 
Zveme proto žáky a učitele MŠ i ZŠ. Přijďte nás navštívit 
a vyzkoušet si různé aktivity, které souvisejí s naší pla-
netou Zemí, životním prostředím a znečišťováním vody. 
Čas návštěvy třídních kolektivů si prosím rezervujte na 
rehakova@gyri.cz
 

Úspěchy našich studentů
Výborně nás reprezentovali studenti vyššího gymnázia 
v krajském kole olympiády ze španělštiny. Jakub Me-
lichar z kvinty se v kategorii I. umístil na druhém mís-
tě, Kristýna Pěstová ze septimy získala v kategorii II. prv-
ní místo a postupuje do celostátního kola. 
Blahopřejeme! 
 dř

uděluje certifikát dárce za pomoc při Veřejné
sbírce S-MHMP/1476620/2015 Fondu Sidus,
z.ú. Výnos ze sbírky je určen na vybavení

dětských zdravotnických zařízení - Pediatrické
kliniky UK 2.LF v Praze Motole, Dětské kliniky

FN v Olomouci a na pomoc individuálním
pacientům.

 

Gymnázium
Komenského náměstí 1/1280, Říčany, 251 01

 

vydaný dne 08.02.2018

 

PŘiJíMaCí Zkoušky
Přijímací zkoušky do primy a 1. roč. se uskuteč-
ní ve dnech 12. 4. – 17. 4. 2018. Nezapomeňte 
si přinést pozvánku Cermat, kterou obdržel každý 
žák. Pokud máte jakýkoliv problém, kontaktujte 
sekretariát gymnázia, tel. +420 323 602 046. 
Upřesňující informace i kritéria pro přijímací říze-
ní na gymnázium ve šk. roce 2018/19 naleznete 
na webových stránkách školy – www.gyri.cz.
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Třináctý ročník  20 km dlouhého 
pochodu startuje v 9.30 hod. v Mi-
rošovicích u nádraží. Vede přes 
Dolní Lomnici, Velké Popovice, 
Kostelec u Křížků a končí v Kame-
nici, kde bude zajištěna doprava 
k vlaku do Mirošovic.
Po cestě jsou pro pochodníky připra-
veny kontrolní razítkovací zastávky 
s nejrůznějšími zpestřujícími soutě-
žemi. V cíli, za všechna razítka, čekají 
na účastníky odměny a diplom.
Rozhodnete-li se pro tuto jarní so-
botní aktivitu, tak váš výšlap povede 
po naučné stezce Krajinou barona 
Ringhoffera, která vede přes Přírodní  
park Velkopopovicko. Na informač-
ních tabulích na deseti zastaveních 
uvidíte tvář Ringhofferovy krajiny 
v průběhu ročních období. Sezná-
míte se s historií rodiny – životem a 
dílem, podnikatelskými aktivitami. 
Přečtete si o  pamětihodnostech a ob-
cích na trase. Projdete se kolem pivo-
varských studní v Habří, pivovaru ve 
Velkých Popovicích, Struhařovského 
rybníku, zámku Štiřín, hrobky rodi-
ny v Kamenici, rotundy sv. Martina 
v Kostelci u Křížků. Prodloužíte-li 

si trasu (připraveny jsou i cyklotra-
sy), nebo uděláte-li si malé odbočky, 
můžete vidět např. Památník Josefa 
Lady v Hrusicích, zříceninu Zlenice, 
zámeček v Lojovicích, Zámek Berch-
told v Kunicích, židovský hřbitov 
v Kostelci u Křížků, rozhlednu Ládví 
– Vlková. 
Po cestě můžete ověřit fámu, zda 
rodina průmyslníka chovala postní 
velké šneky, kteří se za komunismu  
„rozutekli“ do volné přírody.
V průběhu akce si můžete koupit no-
vou knihu o rodině barona Ringhof-
fera.

Speciální autobus pomůže dopra-
vit pochodníky na start a svézt je po 
skončení z Kamenice na nádraží 
v Mirošovicích. 
Občerstvit se lze na startu, v cíli, nebo 
v pivovaru ve Velkých Popovicích, 
kde lze absolvovat prohlídku pivo-
varu nebo pohladit maskota -  kozla 
Oldu. Nevyjde-li vám čas, můžete se 
za kozlem vrátit vlakem, který pojede 
od května z Prahy přes Strančice po 
vlečkové trati až do pivovaru. 
Stezka Krajinou barona Ringhoffera 
je volně přístupná celoročně.
Více na www.laduv-kraj.cz

mikroreGion

laDŮv kraJ
Kam v sobotu 21. dubna? Na pochod 
Krajinou barona ringhoffera!

Výlet do Kudowy Zdroje
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.

s paní Susovou
VZPoMínka

Dne 7. 4. 2018 by se dožila 80 let paní 
květa kročová z Říčan. věnujte jí s námi 
prosím tichou vzpomínku.

Za celou pozůstalou rodinu 
děkuje dcera Jitka Vačkářová

Dne 30. března uplynulo již 10 let 
od úmrtí mého manžela Miroslava 
Martínka. 
 Manželka s rodinou 
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O prázdninách v roce 1946 pořádala 
říčanská sokolská jednota dva letní 
tábory. Padlo rozhodnutí, že se budou 
konat na Šumavě.
Delegace sokolů tam již v červnu do-
jednala potřebné formality a provedla 
základní úpravy. Byla vytipována dvě 
místa. Pro žákyně a dorostenky byla vy-
brána Želnava a hlavní vedoucí se stala 
sestra Kovářová. Souběžně byl napláno-
ván i tábor pro žáky a dorostence, a sice 
v opuštěných domech vesnice Nová Pec 
poblíž Želnavy. (V jejím okolí se nyní na-
chází začátek lipenského jezera.) Jeho 
hlavním vedoucím se stal můj otec a já, 
tehdy osmiletý, a kamarád Vláďa Čech 
(jedenáctiletý) jsme na něm samozřej-
mě nemohli chybět. (Vladimíra Čecha 
znají čtenáři Kurýru jako autora dalších 
vzpomínek – pozn. red.) Vlakem jsme 
všichni přijeli do Želnavy, ale chlapci 
z nádraží pokračovali pěšky až do Nové 
Pece. Zavazadla jsme si sami vezli na za-
půjčených ručních vozících. Měli jsme 
k dispozici dvě chalupy.
V jedné byla zřízena kuchyně s jídelnou 
a ve druhé se spalo. Lože bylo velmi jed-
noduché – na vrstvu slámy se natáhlo 
„prostěradlo“ z pytloviny a každý si 
v něm vyležel důlek. Tento nedostatečný 
komfort však nikomu nevadil. Zejména, 
když jsme se přesvědčili, že táborové 
kuchařky se výborně starají o naplnění 
našich žaludků. Někdy jsme jim museli 
pomáhat – například s loupáním bram-
bor. Bramborová polévka, kterou vařily, 
byla velmi chutná, protože v okolí rost-
lo hodně hub. Již nikdy ve svém životě 
jsem se s takovou houbařskou úrodou 
nesetkal. Bylo jich tolik, že jsme sbírali 
pouze hřiby a křemenáče.
Z Nové Pece bylo blízko ke státní hrani-
ci, a také k nádhernému Plešnému jeze-
ru. Nedaleko od naší chalupy jsme měli 
výbornou zábavu. Byl tudy veden beto-
nový Schwarzenberský plavební kanál, 
určený pro splavování dřeva. Když jsme 
se chtěli vykoupat a nechat se téměř 
kilometr unášet poměrně silným prou-
dem, museli jsme nejprve v korytě kaná-
lu vzpříčit plavené klády a po vykoupání 
je opět uvolnit. Absolvovali jsme tehdy 
také několik zajímavých pěších výletů. 

Prohlédli jsme si zmíněné romantické 
Plešné jezero a vylezli jsme až na vrch 
Plechý nad ním. Dostali jsme se také na 
místo zvané Třístoličník – umožňovalo, 
aby vaše předpažené ruce byly v Če-
chách, a přitom jedna noha stála v Ně-
mecku a druhá noha v Rakousku. To 
jsme si všichni nadšeně vyzkoušeli. Při 
jiném výletu se naše skupina dostala do 
situace, kdy nás rakouská tzv. finanční 
stráž jemně upozornila, že se již nachá-
zíme na rakouském území. Tak byly v té 
době hranice ještě prostupné.
Na jedno letní ráno si všichni živě pama-
tujeme. Do předchozí půlnoci se museli 
místní obyvatelé – Němci – odsunout 
z českého území (na základě dekretů 
prezidenta Edvarda Beneše). Přitom 
měli možnost odvést si nějaký svůj ma-
jetek, kromě dobytka. To ráno se pak 
z opuštěné vesnice ozývalo žalostné bu-
čení, protože nebylo nikoho, kdo by hla-
dová a žíznivá zvířata nakrmil a napojil. 
Do chlévů u nejbližších chalup jsme 
se pokoušeli přinést zvířatům alespoň 
vodu, ale na celou ves jsme samozřejmě 
nestačili. Ale již brzy do vesnice přichá-
zeli po celonárodní výzvě mladí lidé z 
vnitrozemí, aby se o dobytek i opuštěná 
hospodářství postarali.
Můj otec působil v Sokole i nadále, ten-
tokrát jako sokolský funkcionář. Byl 
jedním z těch, kteří se snažili pokračo-
vat v sokolské tradici i v těžké době za 
zhoršených podmínek. Jeden čas byl 
starostou místní jednoty, podílel se na 
přípravě a průběhu veřejných tělový-

chovných akcí v Říčanech. Stal se též 
členem cvičitelského sboru Středočeské 
župy, který jej nominoval na funkci ve-
doucího nástupu sokolských složek při 
spartakiádě na Strahově.
Po roce 1948 nebylo dovoleno, aby se 
sokolský tábor konal na stejném mís-
tě jako v roce 1946 – vzniklo tam totiž 
zakázané hraniční pásmo. Přemístil 
se tedy od jihozápadní hranice naší re-
publiky v oblasti Šumavy až na hranici 
severní, do vesnice Dolní Světlá poblíž 
Krompachu v Lužických horách. Ta 
se nacházela přímo na státní hranici 
s poválečným východoněmeckým pás-
mem, ze kterého pak vznikla Německá 
demokratická republika. Také zde bylo 
„pronikání na cizí území“ stejně jedno-
duché a bezproblémové jako dříve na 
Šumavě. Tentokrát byl tábor organizo-
ván pro chlapce i dívky, takže společná 
zábava byla mnohem pestřejší. Tehdy 
jsem se dokonce pustil do skládání aktu-
álního písňového textu o životě v táboře, 
složeného na známý nápěv písničky o 
loupežníku Babinském. Začínala takto: 
V Dolní Světlé nahoře/ spějí holky v ko-
moře … Je překvapivé, že si na ni dodnes 
některá děvčata pamatují.
Hlavním vedoucím byl opět můj tatí-
nek, oddílovými vedoucími pak bratr 
Ladislav Masopust (hodinář a otec 
pozdějšího herce Miroslava Masopus-
ta) a bratr Stanislav Vlček. Táborovou 
základnu jsme měli ve dvou opuště-
ných chalupách, ale tentokrát se již 
spalo na palandách. Navíc stál i sta-

Vzpomínky na činnost Sokola v Říčanech  
po skončení německé okupace (2. část)
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Místo sokolských táborů v létě 1946
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V sedmadvaceti letech jsem se poprvé oženil a se ženou Janou 
jsme začali bydlet v mém rodném domě, v dnešní ulici 17. lis-
topadu čp. 44. V té době ovšem v prvním patře nebylo ani WC, 
ani koupelna, vodu jsme museli nosit, stejně jako uhlí a dříví 
do kamen. Žádné jiné bydlení jsme k dispozici neměli, a tak 
jsem se přihlásil do Stavebního bytového družstva v Říčanech 
– jeho předsedou byl bývalý lékárník, pan magistr Chlistovský. 
V podobné situaci nás tam bylo několik. Když se naskytla mož-
nost stavby bytového domu v Radošovicích v Bezručově ulici, 
s elánem jsme se pustili do díla. Předseda družstva nás pověřil, 
abychom si vybrali typ domu, který bychom chtěli stavět. Jed-
nalo se o první tzv. bytovku v této části města, v té době se stavě-
ly domy o osmnácti bytech (bytovka v Domažlické ulici, která 
vznikla o něco později, už jich má čtyřiadvacet). Rozjeli jsme se 
do čtyř měst: do Mělníka, Benešova, Brandýsa nad Labem… 
a Kutné Hory. Tam jsme objevili „náš“ dům. Na místě nám 
vysvětlili spoustu užitečných věcí kolem stavby. Výsledek jsme 
oznámili panu Chlistovskému a hned se to rozkřiklo, vznikl 
pořadník na byty. Zájem byl velký – během jednoho dvou dnů 
měl pořadník dvanáct jmen a během týdne osmnáct.
Tento typ domu je čtyřicet jedna metrů dlouhý, asi jedenáct 
metrů široký a jedenáct a půl metru vysoký. Je tady devět bytů 
třípokojových, devět bytů se dvěma a půl pokojem. Každý byt 
má dva sklepy; součástí domu jsou dvě sušárny, prádelna a 
mandlovna.
Třípokojový byt stál dvacet dva tisíc korun a k tomu měl maji-
tel odpracovat šest set brigádnických hodin pomocných prací. 
Byt se dvěma a půl pokojem byl vyčíslen na patnáct tisíc korun 

a čtyři sta hodin pomocných prací. Stavby domu se v roce 1964 
ujal Stavební podnik Říčany, na stavbě se pohybovalo kolem 
patnácti dělníků. My ostatní jsme pracovali o sobotách, nedě-
lích a o dovolených. Vždycky nám řekli: „Tohle můžete nahá-
zet, tohle složit, toto můžete udělat.“ Docela hezky to klapalo.
Tento typový dům měl etážové topení (způsob, kdy si každý 
byt obstarává topení samostatně – nosí se palivo, vybírá popel 
atd.), tenkrát se tak ještě stavělo. Ovšem jeden ze členů naše-
ho bytového družstva, pan Vycpálek, byl topenář, a navrhl, 
aby se dodatečně vytvořil projekt na ústřední topení. Návrh se 
ujal, postavila se centrální kotelna na uhlí a v bytech jsme měli 
ústřední topení od samého počátku. Stavělo se něco málo přes 
dva roky. Kolaudace proběhla koncem roku 1966. Stěhovali 
jsme se, když se blížily Vánoce a svátky už jsme slavili v novém. 
Jako první se stěhoval pan Budín, druhý byl pan Hazafy a naše 
rodina byla třetí.
I po nastěhování jsme vždy zjara pracovali kolem domu: dělaly 
se lavičky, na zahradě vznikly skalky, postavili jsme chodník 
směrem ke garážím do Domažlické ulice. Plot s podezdívkou 
u chodníku v Domažlické ulici jsme také stavěli my, poněvadž 
jsme potřebovali splnit předepsaný počet brigádnických ho-
din. Trvalo to dlouho, ne jenom rok nebo dva. A skalky u naše-
ho domu byly ze začátku tak vydařené, že jsem hezčí neviděl. 
Lidi se na ně chodili koukat. Když se začínalo se stavbou, poví-
dal pan Hazafy: „Pánové, jdu pro vynikající whisky a zakopeme ji 
na pozemku, jak je zvykem.“ A tak jsme to i udělali.

Redakční spolupráce: Renata Skalošová

Vladimír Čech: Ozvěny starých časů II
bytovka v bezručově ulici
Od května do prosince minulého roku jste se na stránkách Kurýru 
setkávali se vzpomínkami Vladimíra Čecha (*1934), obyvatele 
někdejšího mýta ve středu města, nejmladšího ze synů v rodině 
sedláka Josefa Čecha. Od dob jeho dětství kolem druhé světové 
války jsme se přenesli přes éru poválečnou až k padesátým 
létům. V sérii vzpomínek, které začínají v tomto čísle, se budeme 
pohybovat především v šedesátých a sedmdesátých letech. Dočtete 
se o autorově sportovním působení, ale ještě předtím se zastavme 
u vzniku domu, který míjíme při procházce Bezručovou ulicí. Rozlehlý 
pozemek byl dříve v soukromém vlastnictví. Na začátku šedesátých 
let, kdy v Říčanech, stejně jako v celé republice, bylo zoufale málo 
bytů, se parcela (patrně kvůli tlaku z Okresního národního výboru 
Praha-východ) stala majetkem města, část pozemku získalo říčanské 
bytové družstvo a postavilo na něm dům s osmnácti byty.

Bytový dům na konci letošní zimy při pohledu z Bezručovy ulice

nový tábor ze sokolských stanů včetně 
dřevěné „hlídkové věže“, a to as  i jen 
300 metrů od státní hranice. Chlapci 
v něm některé noci přespávali a drželi i 
noční hlídky. Okolní příroda byla také 
velmi krásná a umožňovala nádherné 
výlety, ale hub bylo mnohem méně než 
na Šumavě. Účastnili jsme se denních 
i nočních branných her, například „na 

pašeráky a celníky“. Výhodou bylo, že 
jsme nemuseli vytyčovat nějaké fiktiv-
ní hranice, pro hru posloužily reálné 
státní hranice, vyznačené hraničními 
patníky. Živě si vzpomínám, jak se 
při jedné branné hře bratr Stanislav 
Vlček převlékl do úboru staré babičky, 
která v ruksaku přenášela „pašovanou 
krabici“. Málem se jí podařilo pronik-

nout přes „celníky“, ale jeden z nich si 
všiml, že stařenka má obuv nepříslu-
šející její osobě – totiž tzv. kecky. A tak 
přes „celníky“ neprošla. Prázdninový 
čas rychle uplynul, a tak všichni lito-
vali, když se už museli vracet domů. O 
to víc se těšili na pravidelná cvičení po 
prázdninách.

Jaroslav Svoboda
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Říčany a vznik první republiky/ 4
V kronikářských záznamech, kte-
ré učitel Alois Mudruňka sepsal 
v dubnu 1918, si mimo jiné vší-
má počasí. Sledování počasí bývá 
v kronikách tradičním prvkem.
Lze říci, že počasí patřilo mezi to 
první, co lidé v minulých staletích 
sledovali a co měli potřebu nějak si 
pojmenovat a zaznamenat. Znalci 
počasí bývali na venkově všichni, 
kteří měli co do činění s obděláváním 
půdy a s hospodářstvím. Na dobré 
orientaci v otázkách klimatu záviselo 
jejich živobytí. Pokud někteří sed-
láci po sobě zanechali deníky nebo 
zápisky, můžeme si být skoro jisti, 
že v nich popisují také počasí. I v ří-
čanském muzeu je uchováván jeden 
takový deník s těmito záznamy patr-
ně z Velkopopovicka. Obsahuje údaje 
z poslední čtvrtiny 19. století. Jaké 
byly teploty a srážky v době, kterou 
popisuje Alois Mudruňka, si můžeme 
ověřit na webových stránkách České-
ho hydrometeorologického ústavu, 
kde jsou ke stažení denní historické 
záznamy z měření v pražském Kle-
mentinu od roku 1775. Měření pro-
bíhala (a dodnes probíhají) dokonce 

několikrát denně. Například na Bílou 
sobotu posledního roku války (tj. 30. 
března 1918) v Praze naměřili prů-
měrnou teplotu 2, maximální 4,4 a 
minimální 0,9 stupňů Celsia. Nasně-
žilo (či napršelo) 3,5 mm.
Mimo počasí se náš kronikář tento-
krát věnuje především politickému 
neklidu v zemi a hlasům volajícím 
po samostatnosti. Také ze zápisů 
v jiných měsících je patrné, že v Ří-
čanech byli dobře zpraveni o tom, co 
se děje v zemi a především v hlavním 
městě Čech. Řada místních v Praze 
totiž pracovala, a tak se Říčanští ne-
museli spoléhat na to, co o aktuálních 
událostech napíší v novinách.

2. dubna 1918
Letní čas zaveden bude úředně až 
15. tohoto měsíce jako v Německu. 
Bílá sobota byla ráno opět bílá, ale 
jménu svému se zpronevěřila a záhy 
v ranních hodinách poprašek zmizel 
a Vzkříšení bylo slavné. Při průvodu 
hráli většinou školní hoši pochody, 
kterým se naučili u zdejšího hudební-
ka Freieslebena. Na západě hrozné 
boje mezi Německem, které sem stáhlo 

velké množství vojska z ruské fronty 
proti Francouzům a Angličanům. 
Také prý několik zdejších zajatců se 
vrátilo domů z Ruska. Včera večer 
uspořádal divadelní odbor Čtenářské 
besedy původní divadlo „Ferdinand 
spí“ ve prospěch okresní válečné úřa-
dovny v Žižkově a Českého srdce. Ná-
vštěva slušná.

14. dubna 1918
Počasí krásné, teplé většinou, tak-
že třešně a višně jsou v plném květu. 
Práce na polích rychle pokračuje, že 
jest naděje, že bude-li počasí příznivé, 
bude velmi pěkná úroda. Včera koná-
na ve Smetanově dvoraně Obecního 
domu pražského velká manifestační 
schůze nejen poslanců všech stran čes-
kých, ale i jiných vynikajících předáků 
českých, jakož i poslanců a jiných hos-
tů jihoslovanských. Byla to odpověď 
ministru zahraničnímu hr. Czernino-
vi, který ve schůzce s několika zástupci 
vídeňské obce obvinil některé Čechy, 
nepřímo však celý národ náš z velezra-
dy. Poslanec Jirásek pronesl řeč, kte-
rouž ukončil slibem, že celý národ až 
do konce zůstane při svých poslancích, 
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tuto pohlednici poslal svému učiteli alosi Mudruňkovi voják v první světové válce Jakub Jindra
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kteří budou bojovati pro samostatnost 
našeho národa. Jako při tomto doslo-
vu, tak i při slibu dr. Kramáře, že vždy 
zachováme věrnost za věrnost s Jiho-
slovany, a při slibu poslance G. Ha-
bermanna, že neustoupíme od spojení 
se Slováky, od státu československého.

Lidé, kteří dříve si nevšímali politiky, 
s pevným přesvědčením tvrdí: „Bu-
deme samostatni!“ Není divu, že lidé 
touží, abychom se většinou měli jako 
v Uhrách, kdežto zde stíhá jedna re-
kvizice druhou. Omezuje se skrom-
ná dávka chleba; zkrátka neschází 

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

Zvony z říčanské farnosti. Pravděpodobně se 
jedná o fotografii, která vznikla během první 
světové války před rekvizicí zvonů za účelem 
získání bronzu na výrobu zbraní 

FO
TO

: z
 a

rC
h

IV
U 

M
Uz

Ea
 Ř

íČ
aN

y

reALITNí POrADNA

Ing. Jana 
Karlachová
REMAX Alfa
Realitní makléřka  
pro Říčany a okolí

Chcete také poradit při 
prodeji, koupi nebo proná-
jmu nemovitosti? Pošlete 
mi svůj dotaz k problému, 
který řešíte. 

OTáZKA: Dobrý den, mám dotaz ohledně rezervace 
bytu. Sepsal jsem s realitní kanceláří smlouvu o re-
zervaci s tím, že rezervační poplatek složím do 3 dnů. 
Druhý den od sepsání jsem se dozvěděl od sousedů ně-
kolik skutečností, které mě od koupě odradily a chci 
rezervaci zrušit. Musím i tak zaplatit zálohu, když již 
nemám o byt zájem? Petr N

ODPOVěď: Dobrý den, pokud jste ještě neuhradil re-
zervaci, máte právo od smlouvy odstoupit. Jen si pečlivě 
pročtěte dohodu o rezervaci, abyste dodržel podmínky. 
Pravděpodobně tam bude uvedeno, že pokud částku 
neuhradíte do určitého data, tak se smlouva od počátku 

ruší. Nicméně tam může být také smluvní pokuta za ne-
uhrazení, tak pozor!

OTáZKA: Dobrý den, je pravda, že se při prodeji bytu 
s garážovým stáním musí garážové stání nabídnout 
ostatním lidem v domě? Rudolf Š.

ODPOVěď: Pokud se garážové stání definováno 
jako podíl na společných prostorách v domě, tak ano.  
Od 1. 1. 2018 platí zákonná povinnost při jeho prodeji 
nejdříve nabídnout tento podíl ostatním spoluvlastní-
kům za stejných podmínek, jako se bude podíl násled-
ně prodávat. Tato nabídka musí být učiněna písemně 
a spoluvlastníci mají lhůtu 3 měsíce, aby se k nabídce 
vyjádřili. V praxi to bude znamenat, že po uzavření 
kupní smlouvy pošlete poštou nabídku na uplatnění 
předkupního práva ostatním spolumajitelům dle ad-
resy uvedené v Katastru nemovitostí. Do obálky při-
dáte kopii kupní smlouvy, ve které můžete “začernit” 
osobní údaje kupujícího. Konkrétní postup konzultuj-
te s právníkem nebo realitním makléřem, kteří vám 
jistě poradí.

Vaše dotazy k realitní problematice můžete posílat na 
e-mail: 
jana.karlachova@re-max.cz 
nebo přes webový formulář zde: 
www.janakarlachova.cz
/realitni-poradna
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nám nic, jen to co potřebujeme. Není 
za těchto poměrů divno, že 4nedělní 
housátko je dnes na trhu v Říčanech 
dražší, než-li byla začátkem války celá 
vykrmená husa.
Pokračování příště.

Renata Skalošová – Martin Hůrka
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Hostinským v Radošovicích byl Antonín Jureček (1906–
1988) do roku 1958. Chod restaurace s koupalištěm ovliv-
nila druhá světová válka a změny poměrů po únoru 1948. 
Jurečkova aktivita a postoj k práci přinášely ale i v těchto 
dobách úspěch, který podtrhovaly návraty tehdejších ce-
lebrit, filmových a divadelních herců a hereček.
 Ljuba Hermanová panu restauratérovi vždycky zdůraz-
ňovala, že by si dala něco dietního. Jiřina Štěpničková 
zase udivovala skoky z třímetrového skokanského můst-
ku. S Oldřichem Novým navázali přátelský vztah, který 
potvrdila fotografie s věnováním: „Milým, přemilým man-
želům Jurečkovým ze srdce rád na památku jejich návštěvy 
premiéry zpěvohry Plukovník chce spát.“ Rádi společně 
hrávali karty, například kanastu nebo pasiáns.
Nabídka pro návštěvníky byla pestrá. V restauraci to byla 
domácí kuchyně i pro náročné, příjemně strávené večery za 
doprovodu jazzu s možností tance na prosklené verandě. 
Na koupališti pak možnost plavání, veslování nebo skákání 
do vody, na břehu pak opalování či rybaření. Období zimy 
bylo ve znamení bruslení na zamrzlé vodní ploše, o kterou 
se Jurečkovi pečlivě starali, a dokonce byla v noci osvětlena. 
Využívali ji jak krasobruslaři, tak hokejisté.
Období druhé světové války samozřejmě nebylo snadné. 
Také tento podnik se musel podřídit zákazům, které se 
týkaly židovských obyvatel. Vedení obce Jurečkovi podle 
všeho navrhovalo, aby vstup Židů na koupaliště zakázal 
úplně. Antonín Jureček v dopise starostovi Radošovic 
z února 1940 píše, že jim byly vyhrazeny sotva „tři dny, 
resp. tři půlhodiny“ za týden. To chtělo vedení obce změnit 
a předejít tak případným stížnostem. Antonín Jureček jako 
správný živnostník, jak píše v dopise, nechápe „…Proč má 
to býti před veřejností, vedení obce, které jim [myšleno Ži-
dům] má přístup zakázat? (…) Vycházím z názoru, že až 
dosud židovský živel převládal mezi letními hosty Radošo-
vic a že konečně Radošovice jako kolektiv by měly nejméně 
práv postupovati nějak aktivně proti nim, když až dosud, 

titíž židé Radošovice udržovali.“ Upozorňoval, že by bylo 
vhodné, všeobecně prospěšné a moudré, aby své finanční 
prostředky utráceli zde. V opačném případě by to mělo na 
podnik neblahý vliv. Dále reagoval na obavy z narušení 
veřejného pořádku, které podle něho nejsou opodstatně-
né. Po válce nastaly v komplexu na Rokytce přívětivější 
časy, ale ne nadlouho. Politickou změnou nastolenou roku 
1948 se z pronajímatele podniku stal správce a zaměstna-
nec Sdruženého komunálního podniku. Novou nájemní 
smlouvou z roku 1954 se nájemcem komplexu stal Závod-
ní klub Restaurací a jídelen spravující oddělení stravování 
v komunálním podniku. A právě pro tento subjekt praco-
val do roku 1958 i Antonín Jureček, který vedení předal 
své manželce. Odchod manželů Jurečkových z Radošovic 
bylo provázeno nespravedlností, pro dobu příznačnou: 
nepodařilo se jim vymoci peníze přislíbené za pořízené 
vybavení restaurace, které tam zanechali.
Dalším působištěm manželů Jurečkových se od ledna 1959 
staly Lázně Velichovky. Předtím zde pobývali na léčení a 
seznámili se s jejich ředitelkou, což jim při hledání nového 
místa pomohlo. Antonín zastával pozici vedoucího stravo-
vacího provozu i pro Lázně Bělohrad, Běloves a Bohdaneč, 
které patřily pod správu Velichovek. Paní Božena se stala lá-
zeňskou hospodyní přes stravování. Ve Velichovkách měli 
k dispozici služební byt v areálu lázní. Jejich příbuzní v tu 
dobu bydleli v říčanském domě paní Boženky. Ke společné-
mu sestěhování došlo až pořízením třígenerační vily z třicá-
tých let v Kersku, osadě, která je součástí obce Hradištko 
v okrese Nymburk. Domek v Říčanech prodali manželé až 
poté, kdy bylo jasné, že se sem nevrátí. I když se nesmířil 
s okolnostmi odchodu z místa v areálu na Rokytce, o návrat 
do Říčan Antonín usiloval. A to v době, kdy měl odejít do 
důchodu (což připadalo na rok 1966). Jeho snahy se však 
nesetkaly s úspěchem. O důvodech, proč si vybrali dům 
právě v Kersku, bohužel nic nevíme. Pokračování příště.

Šárka Vydrařová
(zdroj článku: vlastní bakalářská práce „Vyhlášené výletní 

místo: Jureček a jeho kouzlo se zaměřením na stejnojmenný 
hostinec od  počátku do roku 1958 z roku 2011“ a rozhovor  

s Drahuškou Širokou, dcerou manželů Ježkových)

Věhlasný restauratér Antonín Jureček (pokračování)
Manželé Jurečkovi ve zralém věku
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l Jaro začíná ve 
znamení společných 
setkávání a akcí, kte-
ré k jaru patří. Jsme 

rádi, že můžeme s městem Říčany stále 
spolupracovat na „Vynášení Morany“. 
Dalším pěkným zážitkem je první dub-
nová neděle v Lesních lázních - Legner 
Hotel Zvánovice ve znamení velikonoc. 

l U výzvy MAS z OP Zaměstnanost 
na podporu sladění rodinného a pra-
covního života došlo k několika změ-
nám. Výzva běží od 26. 3. do 24. 4. 
2018. Výzva je zaměřena na podporu 
dětských skupin, vzdělávání pečují-
cích osob a příměstské tábory. Finální 

alokace činí 2.075.662,50, projekty 
můžou být v minimální výši 400 tis. až 
do 1 mil. Kč. Kontaktní osoby pro tuto 
výzvu naleznete na webu MAS.
 
l Seznam vybraných projektů z vyhlá-
šených výzev IROP naleznete na webu 
MAS. 
 
l Projekt „Komunitní plán sociálních 
služeb na Říčansku“ byl prezentován na 
setkání poskytovatelů sociálních služeb, 
které organizoval městský úřad v Říča-
nech. Projekt se setkal s kladnou ode-
zvou, jelikož v regionu chybí aktuální 
plán, na jehož základě můžou poskyto-
vatelé žádat o dotace. Setkání podpořila 

i PhDr. Jana Kocurová z MPSV, která 
má na starosti lokální síťování sloužící 
k propojení aktérů těchto služeb, přede-
vším pro ohrožené děti a jejich rodiny. 
 
l Tento měsíc 
se námi můžete 
vidět v sobotu 
21. 4. 2018 od 
8 hodin v Říča-
nech na náměstí 
na Festivalu řemesel a jara. Na podiu 
předáme přidělené certifikáty výrob-
cům v regionu se značkou Zápraží 
regionální produkt. A v neděli 22. 4. 
na Dni Země ve Světicích u Říčanské 
hájovny. Těšíme se na vás. 

Střípky z MASky

Ohlédnutí za Legoprojektem 
2018
Lednové stavění městečka z lega 
v Olivovně je za námi. Podílelo 

se na něm kolem 50 dětí během 3 dní. Některé děti, 
bylo vidět, jsou zkušení stavitelé a s legem si pravi-
delně hrají. Jiní potřebovali více pomoci. Ze všech 
vyzařovalo nadšení ze stavebnice, která tak úžasně 
rozvíjí kreativitu a představivost. Myslíme si, že se 
jim čas strávený s námi líbil a jsme rádi, že jsme jim 
o přestávkách mohli povídat příběhy z Bible nebo o 
škole v Africe a přiblížit jim, čemu věří křesťané a že 
to jsou normální lidé, kteří si rádi hrají. Pro pořadatele 
a všechny pomocníky bylo velkou odměnou pozorovat 
dětskou radost z každé stavby. Děkujeme vedení Oli-
vovy dětské léčebny za skvělou spolupráci a pomoc při 
zajištění organizace této akce. Podívejte se na fotky na 
našem facebooku „CB Říčany“, a přihlaste se na sta-
vění příští rok.

Kurz Alfa
I v dubnu se můžete zúčastnit setká-
ní kurzu Alfa. Jsou před námi tato 
témata: 4. 4. - Jak odolat zlému? 11. 
4. - Proč mluvit o své víře? 18. 4. - 
Uzdravuje Bůh i dnes? 25. 4. - A co 
církev?
Setkání jsou vždy ve středu od 19.00 v Roklanské č. 805

Říčanská kuličková liga

Kuličkové turnaje pro každého bez ohledu na věk nebo 
zkušenosti.
Připravili jsme pro vás sérii turnajů, jejichž výsledky se 
započítávají do národního žebříčku Českého kuličko-
vého svazu a také do žebříčku Říčanské kuličkové ligy. 
Kuličky je možné si půjčit. Hrajeme podle oficiálních 
pravidel ČKS.

Všechny turnaje se konají 
na kuličkovém hřišti v par-
ku Por. Koreše v Olivově 
ulici. Pro tři nejúspěšněj-
ší jsou připraveny drobné 
ceny.

Pořádá Církev bratrská v Říčanech ve spolupráci  
s Českým kuličkovým svazem www.kulicky.com

Sbor Církve bratrské v Říčanech

Přehled turnajů:
Neděle 8. 4. 2018 od 14:00

Neděle 22. 4. 2018 od 14:00
Neděle 13. 5. 2018 od 14:00
Neděle 3. 6. 2018 od 14:00 

Věhlasný restauratér Antonín Jureček (pokračování)
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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 DUbeN: PŘerUŠeNí ŽIVNOSTI Z POHLeDU DANí 

ÚČeTNí A DAňOVá POrADNA PrO PODNIKATeLe

Tento měsíc se budu věnovat tématu přerušení živnosti, neboť 
praxe ukazuje, že stále ještě mezi podnikateli tato otázka bývá 
diskutována. Základní rozdíl mezi přerušením a zrušením živ-
nosti je asi jasný všem. Zrušení je stav, kdy OSVČ své podni-
kání definitivně ukončuje a nepředpokládá, že by v budoucnu 
se svým podnikáním pokračovala. Naproti tomu přerušení 
živnosti dává podnikateli možnost kdykoliv v budoucnu v čin-
nosti pokračovat. Typickým příkladem kdy OSVČ svou činnost 
přerušuje, je situace, kdy se podnikatel na určitou dobu regis-
truje na Úřadu práce. Přerušit živnost je možno na neomeze-
nou dobu, ale tuto skutečnost OSVČ musí do 8 dní nahlásit 
své SSZ a zdravotní pojišťovně, a do 15 dní také příslušnému 
finančnímu úřadu. Přerušení živnosti není možno provést 
zpětně a to zejména z toho důvodu, že v době trvání přeruše-
ní OSVČ nemusí platit povinné zálohy na sociální pojištění. 
Upozorňuji, že doba trvání přerušení se ale tím pádem neza-
počítává jako odpracovaná do doby potřebné pro nárok na dů-

chod. Ve vztahu k finančnímu úřadu pak upozorňuji, že pokud 
OSVČ živnost přeruší a opětovně ji nezahájí do termínu pro 
podání daňového přiznání za období, ve kterém k přerušení 
došlo, musí (hodně zjednodušeně řečeno) vypořádat – doda-
nit – veškeré pohledávky, závazky i majetek, a to v přiznání za 
zdaňovací období (nebo část zdaňovacího období), které před-
chází dni přerušení podnikatelské činnosti. Tedy musí postu-
povat tak, jako by svou živnost zrušil. A určitě je nutno dobře 
zohlednit i skutečnost, zda OSVČ podávala daňové přiznání ve 
kterém vykazovala skutečné příjmy a výdaje, nebo uplatňova-
la tzv. výdajový paušál. V neposlední řadě pak je nutno řešit i 
případné zaměstnance, neboť pracovní poměr s nimi musí být 
řádně ukončen, což s sebou nese i výplatu odstupného.
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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TARAS POVOROZNYK

HISTORIE, SOUČASNOST, TUTORIÁLY
PØÍBÌH PARKOURISTY

TARY

Vážení čtenáři, i v tomto čísle bych Vám 
ráda představila dalšího ze zákazníků 
naší účetní a daňové kanceláře. dnes 
Vám představím mladého muže, který 
se dokázal svou neuvěřitelnou pílí 
během pouhých dvou let vypracovat 
z neznámého kluka na někoho, jehož 
jméno zná více než 500 000 lidí. ano, 
to číslo je správné! Jsem opravdu pyšná 
na fakt, že naším zákazníkem je pan 
taras Povoroznyk. dnes mu ale nikdo 
neřekne jinak než ‘tary‘. Tary už od 
mala miloval pohyb a parkour. Když před 
dvěma lety přišel do naší kanceláře, ani 
já jsem netušila, co to parkour vlastně 
je. dnes už vím, že parkourista je ten, 
kdo fantasticky dokáže přeskakovat 
nejrůznější překážky, doslova létá 
vzduchem, a ještě u toho baví sám 
sebe a hlavně všechny lidi kolem. Jeho 
show je opravdu nezapomenutelný 
zážitek. Tary strávil tisíce hodin 
tvrdým tréninkem, kdy sám i se svými 
kamarády donekonečna piloval každý 
jednotlivý trik. Na trénink i vystoupení 
Tary potřeboval vhodné oblečení. a tak 
tuto příležitost uchopil obchodně. 
založil vlastní značku Enjoy the 
Movement, která distribuuje veškeré 
druhy oblečení a doplňků, které 
s pojmem ‘parkour‘ souvisí. dnes 
vlastní úspěšný internetový e-shop 

www.enjoythemovement.cz, a také 
i kamennou prodejnu v Říčanech. Já 
osobně považuji za hodně důležitý fakt, 
že Tary pracuje i s dětmi a mladými 
lidmi. dokázal je dostat od počítačů 
do tělocvičny a ven na tréninková 
místa. Tary je opravdu špičkou v tomto 
sportu a své zkušenosti předává 
na svých workshopech doslova po 
celé České republice. V létě pořádá 
parkourové tábory Tary Camp, které 
jsou u dětí velice oblíbené. zmínit chci 
i internetový portál youTube, kde má 
Tary svůj kanál, a jeho sledovanost je 
také úžasně vysoká. O výjimečnosti 

a úspěchu Taryho svědčí i fakt, že ho 
oslovilo nakladatelství aLBaTrOS 
s nabídkou, aby svůj příběh sepsal 
a zveřejnil. a výsledek je tu: dne  
1. 3. 2018 vyšla knížka tary, příběh 
parkouristy, ve které najdete celý 
Taryho příběh. Přečetla jsem ji 
opravdu jedním dechem. Já osobně 
jsem velice ráda, že pan Povoroznyk 
spolupracuje s radIUSEM. Jsme s ním 
už od samotného počátku jeho kariéry 
a z jeho úspěchů máme upřímnou 
radost. Vzájemná důvěra, kterou 
k sobě chováme, je hlavním atributem 
naší spolupráce. zpracovávali jsme 
mu účetnictví v době, když měl tzv. 
„pár dokladů“. a zpracováváme mu 
účetnictví i dnes, když provozuje 
úspěšný e-shop, který zasílá zboží po 
celé české republice. Jsme schopni mu 
dobře poradit i v otázce, jak nejlépe 
skloubit všechny jeho aktivity z pohledu 
daní. a na závěr si neodpustím poslední 
poznámku: rodiče, pokud Vaše děti 
patří do okruhu Taryho svěřenců nebo 
jen obdivovatelů, pak knížka „Tary, 
příběh parkouristy“ bude určitě super 
dárkem, který konkrétně ukáže Vašim 
dětem, že hodnoty jako vytrvalost, 
cílevědomost, poctivost k sobě 
i ostatním nejsou jen prázdná slova, že 
opravdu vedou k úspěchu.
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V sobotu 24. 2. 2018 se konal již 
sedmý ročník reprezentačního ple-
su města Říčany, jehož generálním 
partnerem a sponzorem byla firma 
RADIUS Říčany s.r.o. Protože tato 
společnost finančně velmi významně 
přispěla k úspěšnému průběhu celé 
akce, pozvala místostarostka města 
Říčany Hana Špačková majitelku a 
ředitelku firmy RADIUS Říčany s.r.o. 
Věru Tauberovu na osobní rozhovor, 
ve kterém se zajímala nejen o její hod-
nocení proběhlé akce, ale i o její plány 
do budoucna. 
vaše firma raDius Říčany s.r.o. se 
letos stala již potřetí generálním 
partnerem plesu města Říčany. Mů-
žete jmenovat důvod, proč jste se 
k partnerství rozhodla opakovaně? 
Hlavní důvody jsou dva. Stále držím 
cíl, nastavený v roce 2016, když jsem se 
stala majitelkou RADIUSu: zviditelnit 
svou firmu, aby každý místní podnika-
tel věděl, že RADIUS je tím správným 
partnerem při řešení problematiky daní 
a účetnictví. Jsme místní firma, která 
chce své služby poskytovat zejména 
místním firmám. A partnerství u tako-
véto významné místní společenské akce 
je dle mého soudu vhodnou základnou 
pro posílení dobrého obchodního jmé-
na. Myslím si, že opakovanou účastí na 
takovéto akci vysílám jasný signál o tom, 
že RADIUS tady je a bude, že RADIUS 
je stabilní a silná společnost, která vedle 
svého podnikání myslí i na společenský 
prospěch. 
ano, této vaší odpovědi rozumím. 
a jaký je druhý důvod?  Ten je jed-
noduchý.  Je to ta úžasná spolupráce 
a souhra, která fungovala i v minu-
lých dvou letech mezi mnou a radnicí 
při přípravě celé akce. Chtěla bych na 
tomto místě opravdu co nejupřímněji 
poděkovat vám osobně, paní Špačko-
vá, a také paní Jitce Bahenské i všem 
ostatním pracovníkům radnice za 
ten obrovský kus práce, který jste vy 
všichni odvedli při přípravě celé akce. 
Ta zkušenost byla úžasná, a utvrdila 
mne v tom, že spolupráce s vámi vše-
mi má smysl. 

vaše odpověď mne opravdu těší, 
myslím, že mohu za to krásné hod-
nocení poděkovat i jménem všech 
mých spolupracovníků. letos byla 
naše práce hodně ztížená, chřipková 
epidemie se nevyhnula ani příprav-
nému týmu. Ano, to máte pravdu. Ale 
mohu prohlásit, že práci jste odvedli 
na jedničku. Já sama jsem se celý večer 
skvěle bavila. A mohu potvrdit, že stejné 
reakce jsem vnímala i u všech ostatních 
účastníků. 
k dobré náladě určitě přispěly i dá-
rečky, které jste pro všechny účast-
níky připravila stejně jako v předcho-
zích letech.  Chcete v této souvislosti 
čtenářům něco bližšího o dárečcích 
sdělit? Ano, výběru dárků jsme věnova-
li velkou pozornost. Chtěli jsme věnovat 
něco, co je využitelné v běžném životě, a 
také připomene předmět našeho podni-
kání. Současně jsme chtěli lidi pobavit a 
vyslat signál, že účetnictví a daně nejsou 
jen suchá čísla, že lidé v RADIUSu mají i 
smysl pro humor a běžné životní situace 
nám nejsou cizí.  V roce 2016 jsme tedy 
připravili baterky s textem „S námi si 
posvítíte na vše, na cestu domů i na Vaše 
daně“. O rok později to byly ručníky 
s textem „S naším ručníkem si můžete 
otřít svá čela, až se Vám orosí z toho, jaké 
daně zase budete platit“. No a letos jsme 
darovali kuchyňskou rukavici, ke které 
byl připojen slogan „S námi se nespálí-
te“. Musím uvést, že jsem záměrně sle-
dovala reakce lidí, když si dárek brali do 

rukou a četli naše heslo. Usmívali se, a 
to je pro mne signál že jsme se strefili, že 
naše volba byla správná. A to mne těší. 
a jaké jsou vaše plány pro rok 2018? 
Obecně chci držet linii, kterou jsem na-
stínila v úvodu našeho rozhovoru. Tedy 
fungovat jako lokální firma, která svou 
klientelu staví právě na místních fir-
mách. Portfolio našich zákazníků chci 
i nadále držet na dvou základních pilí-
řích. Na jedné straně spolupracujeme 
s velkými a místně hodně významnými 
subjekty, na straně druhé pak poskytu-
jeme služby i drobným živnostníkům, 
kteří jsou však pro nás stejně důležitým 
zákazníkem a věnujeme mu stejnou od-
bornou péči. Chci, aby i nadále platilo, 
že RADIUS je silný a odborně způsobilý 
partner – hodnoceno zejména počtem, 
kvalitou a odborností našich zaměst-
nanců a v přímé souvislosti i odbornou 
kvalitou naší práce. 
reprezentační ples jako velká kul-
turní akce byl připravován a orga-
nizován radnicí. vy už jste naši spo-
lupráci pochválila, nezbývá mi tedy 
než se zeptat, zda chcete připojit 
ještě něco na závěr? Ano, závěrem 
bych ráda konstatovala, že pro mne bylo 
opravdu potěším potkat se se všemi lid-
mi z přípravného týmu. A upřímně se 
těším na další – již osmý- ročník repre-
zentačního plesu města Říčany. Věřím, 
že se nám podařilo nastartovat krásnou 
tradici, a pokud se lidé na plese dobře 
bavili, jsem spokojena i já osobně. 

rozhovor místostarostky Hany Špačkové s Věrou Tauberovou, 
majitelkou firmy rADIUS Říčany s.r.o., generálním partnerem 
7. reprezentačního plesu města Říčany  
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Je tady duben, máme za sebou 
Velikonoce a jaro se snad už konečně 

dostaví v plné parádě. Příroda se zazelená, venku se 
oteplí, ale pro to pořádné zahřátí to stále ještě venku 
není. A proto je prima, když se můžete schovat někam, 
kde je teplo za každého počasí. A nemusíte nijak 
spěchat, protože pro svůj výlet si můžete rezervovat 
pobyt v Aquapalace Hotel Prague. Získáte tak možnost 
vyrazit na výlety do okolí a ještě strávit v oblíbeném 
aquaparku nerušeně celý den díky neomezenému 
vstupu. Tak na nic nečekejte a běžte si duben užít do 
Aquapalace Praha! 

saunový svět
Každý den vás v saunách čekají tři ceremoniály v saunovém 
světě ve znamení vybraných vůní. Pro velký zájem se opět 
do nabídky vrací oblíbené saunování při svíčkách. Těšit se 
na něj můžete každý lichý týden ve čtvrtek od 19.30 hodin. 
5. – 7. DUBNA - SAUNAFEST 2018
SaunaFest je jednou z největších saunových akcí v Ev-
ropě, která každoročně přináší to nejlepší ze saunové-
ho umění. Vedle setkání saunérů, výměny zkušeností  
a oborového setkání jde o festival určený široké veřejnos-
ti. Saunoví fanoušci se mohou těšit nejen na bohatý pro-
gram saunových ceremoniálů a procedur, ale i na soutěž-
ní vystoupení mistrovství ČR. Nezapomeňte si zakoupit 
vstupenky na e-shopu – www.eshop.aquapalace.cz nebo 
na pokladnách v Aquapalace Praha.

Kromě toho můžete navštívit v dubnu premiéru sauno-
vého ceremoniálu:
SAUNOVÝ CEREMONIÁL „STŘEDOVěKÁ LA-
BORATOŘ – PROBUZENÍ GOLEMA“
Co se stane, když je Merkur s Marsem ve správném po-
stavení a objeví se potomek Rabiho Löwa? Golem se 
probouzí! Premiéra ceremoniálu v podání mistryně saun 
Marušky vás čeká v neděli 29. dubna ve 20 hodin.

Vodní svět
Každý víkend od 7. dubna až do konce června se může každý 
zúčastnit skvělých Aquagames a na chvíli se proměnit v rozt-
leskávačku, sumozápasníka nebo potápěče, který podplouvá 
pod pneumatikami. Na všechny čekají krásné odměny a na 
závěr dne je možné si vyrobit i svoji vlastní medaili.
14. – 15. 4. VÍKEND S CHUPA CHUPS
Chupa Chups lízátka slaví již 60. narozeniny. Oslavte 
je s námi právě o tomto víkendu. Nejoblíbenější lízátka 
na světě v oblíbených příchutích jahoda a cola čekají na 
všechny v rámci animačního programu.
21. – 22. 4. FILMOVÝ VÍKEND S FILMEM V HUSÍ KůŽI
Pomůžete Houserovi Pengovi postarat se o dvě malá ká-
čátka a dovézt je do teplých krajů? Pokud je vaše odpověď 
ano, přijďte tento víkend.
28. 4. KNIŽNÍ BOMBA REEDICE HARRyHO POTTERA
Vyhraj tento víkend reedice Harryho Pottera a relikvie 
smrti. Přijď k nám a dozvíš se víc!

spa – wellness
SUPREME JEUNESSE
Dopřejte si zážitek z 90minutového anti-aging ošetření, 
které působí současně na vrásky, hydrataci, povadlou 

pleť, pigmentové skvrny a na-
hrazuje botoxové injekce. Pouze 
v dubnu získáte k ošetření zvý-
hodněnou cenu na Balzám na 
zvětšení objemu rtů.

fitness
7. 4. – SVěTOVÝ DEN 
ZDRAVÍ
Přijďte na ochutnávku produktů 
Nutramino a využijte akce na 
balíček výživového poradenství, 
který obsahuje měření, diagnostiku 
a analýzu tělesného složení na 
přístroji InBody370, sestavení 
jídelníčku včetně konzultace.
www.fitnessaquapalace.cz  

  Více na www.aquapalace.cz

aquapalace.cz

VÝHODNÉ ROČNÍ

ČLENSTVÍ
od 21,90 Kč/den

Ušetřete a využijte výhod 
jen pro naše věrné klienty
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Aquapalace Praha v dubnu

aquapalace.cz

spa & wellness
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NEJVÝHODNĚJŠÍ 
SAUNOVÁ 
PERMANENTKA

392 KČ
1 VSTUP DO 

SAUNOVÉHO 
SVĚTA*

Mezi námi
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Doprava u nové školy na Komenského náměstí

Dne 5. 3. 2018 proběhlo v KD Labuť veřejné projednání 
návrhu nové základní školy pro 500 dětí na Komenské-
ho náměstí. Je třeba poděkovat vedení města za roz-
hodnutí řešit budovu formou architektonické soutěže. 
Vítězný návrh se setkal s kladným přijetím, účastníci ze-
jména ocenili snahu zasadit stavbu do okolí co nejméně 
rušivě. I proto téměř všechny dotazy z pléna směřovaly 
na investora a týkaly se parkování a dopravy v místě již 
nyní přetíženém. Přitom mají některá parkovací místa 
zcela zaniknout, popř. ustoupit krátkodobému stání 
K+R. Navrhované sdílení několika málo nových parko-
vacích stání v podzemních garážích učiteli s rezidenty 
situaci určitě nezachrání. Kde budou parkovat spor-
tovci? Kde rodiče čekající na své potomky? A hlavně 
– kudy ke škole vůbec přijedou? Návrh sice počítá s do-
vedením ul. Chelčického až na náměstí, koncepci ani 
studii dopravního řešení vlny cca 400 aut na počátku 
i na konci vyučování město nemá. Představa pana sta-
rosty, že dopravě ulehčí zavedení bezplatné MHD pro 
žáky nebo vykládání dětí na Olivově ul. (aniž by rodiče 
zajížděli až ke škole), lze označit spíše za zbožné přání. 
Ani argument, že městská doprava se omezí tím, že do 
školy bude chodit množství žáků z blízkého okolí pěšky, 
není podložený. Ukázalo se, že ještě není vůbec rozhod-
nuto, které třídy 1. ZŠ se do nové budovy přesunou. Jak 
tedy město ví, kde bydlí budoucí žáci školy? Doufám, 
že se otevře alespoň po jedné třídě z každého ročníku, 
ať mohou obyvatelé dotčené lokality od prvňáčků po 
deváťáky alespoň skutečně využít výhody školy v jejich 
sousedství. Účastníci se vyjádřili, že požadují zpraco-
vání dopravní studie a navržení takových opatření, aby 
bylo dosaženo zachování dostatku celodenních stání 
pro rezidenty a současně bylo umožněno bezpečné a 
pohodlné dopravní soužití místních, učitelů, rodičů i 
dětí. Předpokládám, že projekt ještě dozná změn a při-
budou parkovací místa. Očekávám, že budou navržena 
stavební, režimová a regulační opatření širší koncepce 
dopravy v celé lokalitě. Vyzývám všechny dotčené vlast-
níky, aby se zapojili do projednávání a stavebního řízení 
a tvrdě tyto podmínky vyžadovali. Doufám, že stavební 
úřad kolaudaci stavby podmíní dořešením dopravy, vč. 
rozšíření komunikací v okolí. Starosta přislíbil, že do-

pravě bude věnována zvýšená pozornost. Nezbývá než 
věřit, že se tohoto nelehkého úkolu město chopí odpo-
vědně a přinese požadované výsledky.
 Kryštof Horn

Vyjádření ředitele 1. ZŠ k článku 
Doprava u nové školy
 Dne 5. 3. 2018 proběhlo v KD Labuť veřejné projednání ná-
vrhu nové základní školy na Komenského náměstí. Jednání 
jsem se nemohl zúčastnit, neboť jsem byl v tu dobu instruk-
torem na lyžařském kurzu. 
Jsem velmi rád, že se město s takovým nasazením věnu-
je řešení otázky nedostatku míst ve školách v Říčanech. 
1. základní škola je v tomto ohledu na tom dlouhodobě 
nejhůře, v současné době je umístěna ve třech budo-
vách, vzdálených od sebe 150 a 400 metrů, navíc budo-
vy nejsou v uzavřeném areálu, ale samostatně ve městě. 
K tomu je nutno přičíst jídelnu v Sokolské, kde je umís-
těna školní výdejna s jídelnou.
Nová škola zcela určitě přispěje ke snížení počtu budov 
a zároveň poskytne moderní, velkorysé a nadčasové pro-
story pro výuku včetně samostatné jídelny s vývařovnou. 
Dopravní obslužnost na Komenského náměstí bude díky 
škole složitější, ale není třeba vidět situaci natolik černě.
Rozhodně odmítám tvrzení, že je třeba řešit příjezd 400 aut 
na počátku a na konci výuky. Opírám se o současnou situaci 
ranního a odpoledního provozu kolem budov č.p. 71 a 82 na 
Masarykově náměstí. Drtivá většina říčanských žáků dochá-
zí do školy pěšky, mimoříčanští využívají vlakovou a autobu-
sovou dopravu a od zastávek pak opět chodí pěšky.  V případě 
takového počtu aut by bylo náměstí a jeho okolí ráno a po po-
ledni zcela paralyzováno. Konec výuky je pro různé ročníky 
různý, liší se dle počtu hodin výuky v týdnu - od 20 hodin u 
prvňáků do 32 hodin u devátých tříd.  Složitější, ale nikoli 
špatná, je situace ráno v Olivově ulici při příjezdu rodičů 
s prvňáky. V odpoledních hodinách není provoz kolem všech 
tří budov nikterak přetížený. Na základě shora uvedených 
faktů si myslím, že se příchod žáků do školy vzhledem k do-
cházkové vzdálenosti obou budov nijak dramaticky nezmění.
Jsem rozhodně proti, aby do školy byli umístěni žáci tak, 
jak navrhuje pan JUDr. Horn. Druhý stupeň nelze tech-
nicky rozdělit do dvou budov, důvodů je několik: využití 
pomůcek, odborných pracoven, přechody učitelů a v ne-

poslední řadě organizace výuky. 
Při tréninku sportovních oddílů 
v hale je běžně přítomno kolem 30 
sportovců maximálně. Ti, pokud 
by přijeli všichni autem, rozhodně 
nezpůsobí v okolí dopravní kolaps. 
Velké akce se v hale budou pořádat 
pouze několikrát do roka a maxi-
mální počet osob v hale je omezen 
počtem únikových východů.
Dne 13. 3. 2018   

Pavel Bednář 
ředitel 1. základní školy

Masarykovo nám. Říčany

Názory
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Outdoor s popelnicí

Nedávno jsem se ubíral z práce domů, do ul. V Žalu-
dech, a potkal malé auto fy Marius Pedersen, odváže-
jící odpadkové koše, což mne vedlo k napsání příspěv-
ku. V září 2017 jsme se do ulice nastěhovali a uhradili 
poplatek za popelnici. Nenechali jsme se, jako mnozí 
jiní, přimět k podpisu Smlouvy o spolupráci s Městem 
Říčany. Po jistých obstrukcích, jsme stavbu řádně 
zkolaudovanou, dokončili. V p. Michaličkou navrho-
vané smlouvě byla pasáž, mimo jiné, o tom, že se zava-
zujeme k odtažení nádoby na odpad na svozové místo 
cca 200 metrů daleko. Prostudovali jsme vyhlášku 
ZMŘ č.4/2013 a zjistili jsme, že v ní je svozové místo 
stanoveno u nemovitosti. Zaplatili jsme tedy a čekali, 
kdy bude nádoba vyvezena. Nestalo se tak a pí. Krej-
čová nám dopisem vysvětlila, že – cituji: Tato praxe 
je ve městě Říčany historicky zažitá a do současné 
doby nebyly žádné stížnosti na tento způsob řešení. 
Od p. Váni jsme se dozvěděli, že svozový vůz neproje-
de a bylo by třeba objednat menší svozovou techniku. 
Muselo by se vypsat výběrové řízení, řešení dodatkem 
není možné. Následně jsme zjistili, že smlouva již do-
datky má a svozová společnost nám sdělila, že je věcí 
města, jaké auto si objedná. Po naší iniciativně, kdy 
si úředníci uvědomili problém, došlo na ZMŘ dne 20. 
12. 2017 k novelizaci 4 roky nedodržované vyhlášky. 
P. Heyrovským byla na tomto ZMŘ sdělena částka 
700.000 Kč, o kterou by se zvýšila cena za svoz těchto 
lokalit. Dotazem, dle Zák. 106/1999 Sb., o přehledu 
kalkulace, nám bylo sděleno, že není. Takže zastupi-
telé hlasovali a měli k dispozici informaci o virtuální 
ceně, která vznikla věštěním úředníka. Asi z křišťálo-
vé koule? Anabáze, připomínající známou pohádku, 

jen s tím rozdílem, že slepička získávala relevantní 
informace, jsme začali po bahnem a sněhem pokryté 
cestě tahat nádobu tam, kde neprojede technika.  Shr-
nuji – město nedodržovalo, jen tak, ze zvyku vlastní 
vyhlášku, příslušní úředníci nepodávají pravdivé in-
formace o případném cenovém navýšení, o velikosti, 
schopnostech objednané techniky, o smlouvě. Jsem 
přesvědčen, že svozové vozidlo, které jsem spatřil, by 
jistě ulicí projelo. Celá záležitost tedy řešení má, ale 
když nechcete, tak je to horší, než když nemůžete.
 Marek Hejduk 

Vážený pane Hejduku,
odhad nákladů na doplnění svozové techniky k zajištění 
svozu komunálního odpadu i z několika ulic, které nespl-
ňují svými parametry podmínky pro pojezd vozidel za-
jišťujících svoz odpadu, ve výši 700 000 se ukázal být po 
konsultacích s dodavatelem této služby podhodnocený. 
Aktuálně by takováto služba vyšla město na 1 315 080 Kč 
bez DPH. Za dříve uvedený nižší odhad se omlouváme. 
Navýšení smluvního závazku o takovouto částku není mož-
né řešit dodatkem ke stávající smlouvě. Spornou zůstává  
i otázka efektivity navrhovaného způsobu zajištění svozu 
komunálního odpadu s ohledem na požadovaný rozsah.
V případě, že občanům nevyhovuje rozsah a podmínky 
služeb likvidace komunálního odpadu, poskytovaných 
městem Říčany prostřednictvím smluvní společnosti, má 
kterýkoliv občan možnost uzavřít individuální smlouvu s ji-
nou společností poskytující služby svozu a likvidace komu-
nálního odpadu. Podmínky takové smlouvy mohou být pro 
klienta v závislosti na obchodní strategii konkrétní svozové 
společnosti odlišné od podmínek pro město Říčany.

Evžen Heyrovský,
vedoucí Odboru správy majetku

Tady se dějí věci

Koncem minulého roku jakýsi bagrista vyhloubil  podél 
části lesní cesty ke starému koupadlu na Rokytce jakousi 
strouhu, ale tak prasácky, že  došlo k hrubému naruše-
ní kořenového systému přilehlých smrků. Je to příkrém 
protikladu k ustanovení §11 odst. 1 lesního zákona, kte-
rý říká, že „každý si musí počínat tak, aby nedocházelo 
k ohrožování nebo poškozování lesů“, nebo ustanovení 
§19 odst. 1 téhož zákona, které říká „každý je povinen les 
nepoškozovat, nenarušovat lesní prostředí“. 
Aby toho ale nebylo dost, tak v blízkosti souběhu pro-
dloužené Strašínské  a prodloužené Lesní ten samý 
bagrista vyhloubil v lesním pozemku obří  kavernu.  §20 
odst. 1 písm. b) lesního zákona zase říká, že „je zakázáno 
provádět terénní úpravy, narušovat půdní kryt“. Takový 
zásah by totiž mohl udělat ve svém lese vlastník, ale ten-
to pozemek není ve vlastnictví města. Mohl by někdo vy-
světlit, na čí pokyn se tyto věci dějí, abychom znali jméno 
toho škůdce a hlavně,  jak bude postižen za důsledky 
svého jednání? 
 Václav Macinauer

Vážený pane Macinauere,
v prosinci loňského roku byla provedena částečná opra-
va lesní cesty „Strašínská“. Hlavním cílem bylo provést 
úpravu a odvodnění  vytipovaných částí cesty. Strouha, 
o které se zmiňujete, odvádí vodu, která dříve stékala 
ze svahu na předmětnou cestu a rozebírala její kryt ta-
kovým způsobem, že docházelo ke tvorbě erozních rýh, 
převážně v prostoru, kde se cesta ostřeji svažuje směrem 
ke Starému koupadlu. V prostoru tohoto kopce došlo 
též k umístění svodnic a u paty kopce došlo k převedení 
vody přes lesní cestu do prostoru širší údolnice Rokyt-
ky. Součástí zmíněné opravy lesní cesty došlo též k od-
vodnění ulic Zelená a Lesní, které zaúsťují na citovanou 
lesní cestu v prostoru nad „Hájenkou Strašínská“. Voda 
z těchto komunikací je nyní svedena do zasakovacích 
zařízení, která byla v této souvislosti vytvořena, a to za 
účelem maximálního zachycení vody v lesním porostu. 
Následně byla taktéž upravena křižovatka v tomto pro-
storu. Správa městských lesů Říčany se nedomnívá, že 
by předmětnou úpravou lesní cesty Strašínská došlo k 
porušení lesního zákona tak, jak uvádíte. 

Radek Smetánka, vedoucí Odboru životního prostředí
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MHD zdarma? My říkáme ano 
Byli jsme informováni, že město připravuje zavedení 
bezplatné MHD v Říčanech. Konečně se ledy pohnu-
ly. Děkujeme. Jsme nadšeni, že vedení města převza-
lo náš návrh, který jsme přednesli na zastupitelstvu 
v srpnu 2017 při protestu proti výstavbě megaloman-
ského parkovacího domu v residenční zástavbě u Ces-
ty Svobody. Je jasné, že pokud nebudou mít obyvate-
lé Říčan jinou variantu cesty k nádraží, samozřejmě 
sednou do auta a budou se snažit zaparkovat, kde se 
dá. Dříve nebo později parkovací místa „dojdou“ a bu-
dou se muset budovat nové parkovací domy a dopra-
va bude neustále narůstat. A to by vedlo k výraznému 
zhoršování kvality ovzduší a života obyvatel Říčan. 
Problém by se tím nevyřešil.
Když jsme navrhovali zavedení MHD zdarma v Říča-
nech jako alternativu k budování parkovacího domu 
u nádraží, inspirovali jsme se u jiných měst v ČR. Je-
-li něco zdarma, možná to zavání populismem, lidé si 
toho neváží a službu zneužívají. V tomto případě je 
však „zneužití“ a nadměrné využívání této veřejné do-

pravy to nejlepší, co se městu může stát. Potvrdilo se 
to i v jiných městech v ČR a zahraničí, přeprava osob 
stoupla dvakrát až třikrát oproti stavu placeného jízd-
ného a výrazně se snížila doprava v centru.
Jsme tedy rádi, že původní projekt školních autobusů 
byl rozpracován a stal se součástí plnohodnotné kon-
cepce veřejné hromadné dopravy. Připravované zave-
dení MHD zdarma od září 2018 je správným krokem. 
Jde však pouze o první krok. Aby bylo MHD efektivní, 
bude nutné průběžně vyhodnocovat efektivitu přepra-
vy a přizpůsobovat jízdní řády dle skutečných potřeb. 
Nové chytré technologie na sledování pohybu cestují-
cích již existují. Zakomponování MHD do stávající pří-
městské dopravy PID musí být dalším krokem, aby nám 
zde zbytečně nejezdili prázdné „pražské“ autobusy. Po-
stupné zavedení elektro-busů MHD, které neprodukují 
emise a typický autobusový hluk, bude přirozeným po-
kračováním. Toto je cesta pro klidné a moderní Říčany.

Tomáš Krebs, 
Spolek pro klidné Říčany

Jak zdravotně postižení senioři trénují chůzi

Jsem senior, je mi 87 let a nechodí se mi zrovna moc 
dobře. Ve středu 7. 2. t. r. jsem šel odpoledne ke své 
praktické lékařce na pravidelnou kontrolu, pro před-
pis léků a poukaz na kompresní punčochy. Chtěl jsem 
současně také jít na ortopedii, kde ordinují jen odpo-
ledne, pro předpis zdravotních vložek do bot. Poukaz 
na kompresní punčochy mi paní doktorka napsala, ale 
na ortopedii jsem neuspěl. Když jsem byl na řadě, tak 
mi sdělili, že na ortopedii se musí každý pacient objed-
nat týden předem. Domníval jsem se původně, že jak 
ty punčochy, tak vložky do bot dostanu při jedné cestě 
do obchodu se zdravotnickými potřebami. Mýlil jsem 
se. Šel jsem tedy do zdravotnických potřeb aspoň pro 
kompresní punčochy. Tam prodavačka potřebovala 
vědět, jaké punčochy potřebuji. Ukázal jsem jí útržek 
z minulé krabičky s punčochami, kde byl jejich typ a 
rozměr popsán. Prodavačka mi však řekla, že takový 

typ se již nevyrábí, že si musím nohu na dvou místech 
změřit a přijít znovu s těmi mírami. Když jsem přišel 
podruhé, opět jsem neuspěl. Takový rozměr neměli, 
museli ho teprve objednat, s tím, abych přišel za tý-
den. Měl bych asi začít používat službu senior taxi. Po 
objednání na ortopedii jsem dostal poukaz na vložky 
do bot, musím však pro ně do Prahy. Jednou na otisk, 
podruhé pro hotové vložky.
K pochůzkám k různým lékařům a do lékáren, přibylo 
ještě odnášení tříděného odpadu do kontejnerů. Ni-
kdo nechce, aby se mu odpad doma hromadil a zapá-
chal. Proto se musí chodit s odpadem do kontejnerů 
často. Návrh na barevné pytlíky na tříděný odpad, 
které by poskytovalo město, není řešením. Ve svém 
minulém příspěvku v Kurýru, „Třídíte odpad?“ (Ku-
rýr 10/2017), jsem navrhoval, aby se svoz různých 
druhů tříděného odpadu a směsného odpadu od 
bydliště občanů střídal v různých týdnech měsíce.

J. Lacina

Názory

Pan Macinauer a Starák 
Pan Macinauer zaslal k uveřejnění v dubnovém Kurýru 
svoji další reakci na reakci k tématu „Starák“. Vzhledem k 
tomu, že text přesahoval o 750 znaků povolený rozsah, do 
stejného čísla zaslal ještě další příspěvek a na téma „Starák“ 
bylo v Kurýru za posledních 5 let zveřejněno jeho dalších  
12 příspěvků včetně odpovědí a vysvětlení kompetentních 
zástupců úřadu, rozhodla redakční rada dne 19. 3. 2018, že 
tento i další příspěvky pana Macinauera na téma „Starák“ 
budou publikovány pouze na webových stránkách Kurýru 
www.kuryr-ricany.cz v sekci rubriky Názory. 

Za redakční radu Šárka Stoszková
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Podpořte svým hlasem při hlasování 
tento projekt. Prvním krokem k řešení 
je zpracování projektu, který vyřeší pro-
blém s chodníkem, osvětlením a silnicí. 
Vzhledem k charakteru tohoto návrhu 
je jasné, že bude obtížné hledat podpo-
ru v širším kontextu Říčan, když se řeší 
problém pouze části. Není to projekt pro 
všechny Říčaňáky, ale spíše pro obyva-
tele zmíněné lokality. Proto záleží na 
každém hlasu. Doporučil bych možná 
v rámci rodiny rozdělit hlasy a podpo-
řit ještě projekt „Pacov - Výhledová“.  
I když si myslím, že o tomto projektu se 
hlasovat nemá, tam už ta skládka dávno 
neměla být. V krátkosti představení vize. 
Skoro v celé délce ulice chybí osvětlení, 
proto je velice nebezpečné komunika-
ci používat za zhoršených světelných 

podmínek. Pohyb po komunikaci je pro 
chodce dosti rizikový. Je nutné zklidnit 
automobilový provoz. Variant je určitě 
mnoho. Sázím na projekt a projektanta 
(popřípadě architekta), který to vyřeší. 
Při schvalování se bude narážet na před-
pisy, které se musí dodržet (šíře silnice, 
chodníků atd.). Měl bych několik svých 
návrhů (laických), např. v úzkém mís-
tě se budou muset řidiči naučit dávat 
přednost. Např. je komplikovaný úsek 

(Na Skalkách – Luční). Zde by mohlo 
být vybudováno místo pro vyhnutí dvou 
aut (na úrovni V uličce). V úsecích, kde 
by byl prostor pro dva pruhy bych spíše 
volil vyhýbací kapsy pro zklidnění a sní-
žení rychlosti. Dále bych zrušil značku 
Přednost protijedoucích vozidel (Na 
Bahnivce/Nad Bahnivkou). Nyní se mi 
zdá, že se zde jezdí agresivněji. Dříve 
to bylo více džentlmenské. A to se mu-
síme (řidiči aut) v této lokalitě naučit. 
V minulém ročníku hlasovalo cca 1000 
lidí. Pokud zabojujeme, můžeme tento 
projekt prosadit. Ale pak už nebudeme 
moci říkat, že se vše děje dole ve městě. 
Za Radošovice, za Pacov! 
V případě dotazů, námětů atd. piště na 
technik@specialnimontaze.cz.
 Martin Ondřej

Chodník v ulici Nad bahnivkou 
(V Osičí – Březská) – projektová dokumentace

Říčanský les s nově upravenými lesními cestami je 
skvělým cílem pro procházky v každém ročním obdo-
bí - nejen pro seniory, ale i rodiny, maminky s dětmi, 
pro mladé i staré. Rozmístění více laviček v lese kolem 
Rokytky směrem ke Strašínu a dále směrem k Marván-
ku, resp. v místech lesních rozcestí a křižovatek a v mís-
tech se zajímavým výhledem, umožní nejen seniorům 
odpočinout bolavým nohám, ale i jen tak přátelsky 
a sousedsky posedět, načerpat energii a vychutnat si 
nádherné prostředí lesa.

Projekt tedy navr-
huje rozmístit v Ří-
čanském lese, tj. na 
pozemcích města Ří-
čany, 15 kusů laviček 
k odpočinku a rela-
xaci, a to v provede-

ní „lavička s betonovým základem, plastovým sedákem 
a opěrkami v designu dřeva“ 
 Jde o naprosto bezúdržbové lavičky ve stejném designu 
jako lavičky již rozmístěné v některých částech lesa. Tento 

typ laviček navíc umožňuje bezpečné a zdravé sezení a vstá-
vání právě pro seniory, kteří potřebují tzv. „vyšší posed“.
Návrh přesnějšího umístění 15 laviček na území Říčan-
ského lesa.

Odhadované náklady na zřízení cca 15 laviček popsaných 
výše je cca 5 000 Kč za jednu lavičku, včetně dopravy a mon-
táže, resp. celkové odhadované náklady projektu jsou 75 000 
Kč (bez DPH). Děkuji předem za Vaši podporu.
 Zuzana Treglerová

Lavičky nejen pro seniory do Říčanského lesa

Překvapte Říčany –  
2.ročník participativního rozpočtování v Říčanech
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Sestava betonového BBQ ohniště, 
mola a vyhlídkové terasy zasazená do 

krajiny, obsahující také lavičky a stůl. 
Dřevěná konstrukce jako příprava 

na možnou vestavbu experimentální 
veřejné sauny. 

Na Obci, Hradní zahrada / Na Hra-
dě, Marvánek, zahrada Teršípova 
domu, náměstí, zahrada ZUŠ, So-
kolské hřiště, parkoviště Olivova, 
zahrada Aizen, lom na Rokytce, 
Jureček, nádraží…

Pro celoroční projekce kina v exteri-
éru (na pevné zemi i hladině) i inte-
riéru, využití pro nejširší veřejnost 
a školy.
Sestava: Nafukovací PVC rám pro 
vypnutí profesionálního projekční-

ho plátna 6 x 3,5 + 1,75 m (pneu-
matická obrazovka), profesionál-
ní multimediální videoprojektor  
a zvuková aparatura s mixpultem  
a bezdrátovými mikrofony.

Zdenek Vávra

Podhrázská - U Studánky - Do-
pravní hřiště - Na Obci - Lázeň-
ská louka - U Hřiště - V Chobotě -  
U Kamene - Marvánek - Rozpakov
u trasa uprostřed města pro spo-
lečné okamžiky a zážitky,
u  pospolitost pobytu v zeleni na-
příč středem města s potěšením a 
činností ve sdílení,
u  příležitost k setkávání a společ-
né relaxaci,

u  navrženo prakticky pro odpočinek, 
pro  esteticky příjemné každodenní žití.
Odpočinková solitérní místa  
s originálním mobiliářem - masiv-
ní sedačky, stolky, lavice, odp. koše 
z vibrolitého sklobetonu (3 sestavy)
Discgolf (až 12 jamek / košů):
u  zábavný sport (sportovní zábava)
u nenáročný na výbavu
u snadno naučitelná hra úplně 
pro každého

u cílem je (jako v golfu) dosáh-
nout jamky s co nejmenším počtem 
hodů
u hází se speciálním plastovým dis-
kem (frisbee) z určeného výhoziště na koš
u po prvním výhozu se hází z místa 
zastavení disku, dokud se netrefí do 
koše
u  vítězí ten, kdo dokončí celé 
hřiště s nejnižším počtem hodů

Matyáš Vávra

Hygge molo s vyhlídkovou terasou
Nově prohloubená retenční nádrž Srnčí, Do Lehovic, Rozpakov

Mobilní (nejen letní) kino

rekreačně-relaxační městská trasa
– korzo s discgolfem a originálními odpočinkovými místy

hygge = pro pohodu / z dánštiny

 Zdenek Vávra
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1. Pod Vysokou -  2. V Olšankách 
-  3. U Kamene - 4. Do Lehovic 

u Odpočívka je zároveň krytým 
odpočívadlem, které poskytne pří-
střešek pro uživatele cyklostezky 
v případě nepřízně počasí - každé 
odpočívadlo má svoji doplňkovou 
barvu.

u U Kamene - využití přístřešku 
„Potkávárna“  při souběhu cyklos-
tezky, relaxačně-rekreačního kor-
za s discgolfem a běžeckých tras.

u Jednotlivá odpočívadla jsou 
doplněna specifickými hravými prvky 
(paralelní pumptrackový úsek, hou-
pačka, venkovní xylofon, malá zemní 
trampolína) a užitečnými prvky (pítko, 
BBQ ohniště, servisní místo, automa-
tické sčítače, plocha pro příležitostné 
občerstvení - stánek, foodtruck).

u Každé odpočívadlo je vybaveno 
naučnými a informačními tabulemi a 
orientační mapou okolí s odkazy, jed-
notlivá odpočívadla tak poskytnou pří-
střeší při nepříznivém počasí a zároveň 
jsou zdrojem zábavy a informací.

u Servisní místo: veřejná pum-
pa pro veškeré typy ventilků (ser-
visní stojan, nářadí na lankových 
navijácích - stranové klíče 8, 10, 
13, 15, 17 mm, imbusy 4, 5, 6 mm, 
kleště, montpáky, nýtovačka na 
řetěz, centrklíč, křížový a plochy 
šroubovák).

u Automatické sčítače - moni-
torování počtu cyklistů na jednotli-
vých úsecích (rozvoj, vývoj v průbě-
hu roku, reakce na změnu teploty a 
počasí…).
 Matyáš Vávra

Veřejná japonská zahrada AIZEN, 
Thomayerova ul., Říčany  
u ALTÁNEK:
Kryté místo pro odpočinek a relax 
v romantické části zahrady, pro ná-
vštěvníky všech věkových kategorií 
v rámci osobních i nejrůznějších 
společenských aktivit.
Materiál - sibiřský modřín a corte-
nový plech.

u ALTÁN:
Využití pro skupiny návštěvníků 
i nejrůznější kulturní a společenské 
akce, svatby, oslavy, jubilea.
Materiál - sibiřský modřín a corte-
nový plech. 
u LAVIČKy:
Pro odpočinek a relax ve všech zá-
koutích zahrady.
Materiál - beton, corternový plech, 
sibiřský modřín.

Vybudováním staveb  dojde k roz-
šíření užitnosti pro všechny věkové 
skupiny návštěvníků v kulturním, 
přírodním, zdravém a atraktiv-
ním prostředí se zapojením všech 
smyslů. Vzniká zde unikátní 
prostor, který má ambice stát se 
jedinečným místem, a to nejen 
v České republice

  Jan Kopečný

Odpočívky při cyklostezce 
(Kolovraty- Říčany – Světice)

Drobné stavby ve veřejném parku
japonské zahradě Aizen v Říčanech
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Hradní zřícenina
Vyhlídková vížka s plošinkou k pra-
vému dolnímu oknu, samostojná 
kotvená konstrukce s odstupem 
(nespojeně) vně stěny zříceniny 
hradního paláce. Podlaží navazu-
jící na původní patro (dle trámo-
vých kapes). Subtilní konstrukce 

(kov, corten,dřevo), zábrany (sítě, 
tahokov), stolek a lavice na úrovni 
původního palácového okna.
Hrací model
Přesná maketa celého hradu, reprezen-
tativního sídla Ondřeje ze Všechrom/
Říčan z období let 1260 – 70, v přes-
ném měřítku (1:25) k figurkám pro 

hraní. Z materiálů odolávajících pově-
trnostním vlivům, které mohou být bez 
obav venku po celý rok. (1. dvoukom-
ponentní polymerační sádra KauPo 
pro exteriér, probarvený Acrylic One, 
nátěr Sealer Matt pro uzavření spojů a 
pórů, 2. cortenový plech, sklobeton)  
 Matyáš Vávra

Cílem projektu je dotvoření pří-
městské oázy pro načerpání energie, 
rekreaci, vzdělávání, kulturu a nej-
různější společenské akce, veřejné i 
soukromé.
Horní jezírko
Využití stávajícího jezera s přepa-
dem - úprava tvaru, prohloubení, 
vyložení folií, navazuje na tzv. „me-
ditační“ zónu zahrady.

Spodní jezírko
(hloubka 160-180 cm,  
rozloha 50 m²)
Klasické jezírko s koi kapry, které je 
oblíbené u všech věkových katego-
rií, zejména však u dětí. Navazuje na 
„aktivní“ zónu zahrady, tedy prostor 
pro relaxační cvičení, pikniky, filmo-
vé projekce na hladině apod.
Vybudováním vodních ploch  dojde  

k rozšíření užitnosti pro všech-
ny věkové skupiny návštěvníků v 
kulturním, přírodním, zdravém 
a atraktivním prostředí se zapo-
jením všech smyslů. Vzniká zde 
unikátní prostor, který má ambice 
stát se jedinečným místem, a to 
nejen v České republice.

Jan Kopečný

Oživení hradní zříceniny – varianta MINI 
(podléhá schválení NPÚ)

rozšíření vodní plochy ve veřejném parku  
– Japonské zahradě Aizen v Říčanech

od ledna do dubna 2018 měli všichni 
navrhovatelé možnost představit svůj námět 
veřejnosti na stránkách kurýru. Příští vydání 

přinese speciální přílohu ve které budou 
představeny projekty již v podobě, ve které 

půjdou do hlasování.
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U Kamene - Marvánek - Rozpakov 
- Do Lehovic - Srnčí palouček - Há-
jovna - Tehovské pláně - U Obrázku 
- Venkovní posilovna  - Olivovna  - NS 
Říčansko - Jureček
„ZIMNÍ“ (po zpevněném povrchu, 
osvětlená)  3 km okruh - U Kamene 
- Škroupova - V Olšankách - Lázeň-
ská louka -  - Na Obci - U  Studánky 
- Podhrázská - Wolkerova - Hálkova 
- Podhrázská -Na Obci - U Hřiště - 
U Kamene 
BEŽECKÉ TRASy
u vyznačeno několik běžeckých 
tras různých délek - trasy vedou 

příjemným, stinným terénem, při-
čemž každá z nich má své barevné 
označení
u začátek všech tras V Chobo-
tě / U Kamene (využití přístřešku 
„POTKÁVÁRNA“  při souběhu 
cyklostezky, relaxačně-rekreační-
ho korza s discgolfema  právě bě-
žeckých tras) 
u  nastoupit se dá po celých délkách 
-  na okruzích jsou mapy běžeckých tras
u běžecké okruhy jsou vhodné pro 
všechny věkové kategorie a je možné 
je využít i pro další sporty, jako je 
nordic walking, canicross, měřené 

tréninky sportovních oddílů, pořá-
dání „Běžecké odpoledne“
u dibondové UV tištěné orientační 
značky, výstražné (křížení či souběh 
s vozovkou) tabulky a cedulky s „MAP-
KOU“ a „BěŽECKÁ ŠKOLA“ s ra-
dami profesionálních trenérů - „VŠE-
OBECNÉ RADY ZAČÍNAJÍCÍM 
BěŽCŮM“, „ZAHŘÁTÍ A ZKLIDNě-
NÍ“, „TABULKA ROZVOJE BěŽEC-
KÝCH SCHOPNOSTÍ“
OKRUHy: 
u nejkratší okruh je dlouhý 2.500 
metrů a nejdelší  měří 12.000 metrů. 

Matyáš Vávra

Distančně značené běžecké trasy  2,5 - 12 km  
v lese, přírodě i na okraji města (zimní – po zpevněném 
povrchu pod veřejným osvětlením)

Zhruba po 15 letech je tady 
jedinečný a jediný koncert 
místní kapely Mons Vene-
ris (Michal Hanz Erlich, 
Ondřej Patýz Pátek, Václav 
Merlin Kalaš, Pavel Spider 
Martínek).
Tímto jste srdečně zváni na 
koncert, na kterém zazní 

naše původní písně, jako 
jsou Kompromisy, Vzpomín-
ka, Naděje, ale také songy od 
kapely Mňága a Žďorp.
Akce se bude konat v říčan-
ském v klubu K2 v pátek 4. 5. 
2018 od 19:30. 
Moc se na vás těšíme! 
 Mons Veneris

Mons Veneris – ještě jednou...

4.5.2018  , 19.30
K2 Music Club  Říčany 
Jan Korbel j.h.

... JEŠTĚ JEDNOU
kčt ŘíčanY - radošoViCe 

pořádá dne 22. 4. 2018 
tUristiCkÝ PoCHod 

z Hřenska do děčína, 17 km

odjezd vlakem: Říčany 5,25 hod.
Přihlášky na tel. 606 680 150, nebo 

e-mail: irenkotkova@seznam.cz
Další informace: www.kct-ricany.cz

Projekty Překvapte Říčany
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Zakončujeme plesovou sezonu

Fotbal je krásná hra, pojď ji s námi hrát!
A proč je tak krásná? Protože v ní najdete 
všechno - pohyb, bojovnost, drama, napětí, ra-

dost z vítězství i zklamání z prohry. Ale hlavně je to zábava, 
kterou se baví  nejen hráči na hřišti, ale i všichni fotbaloví 
fanoušci. 
Ve FK Říčany se věnujeme dětem již od 4 let. Pro ně je tu od-
díl fotbalové školičky (4 - 6 let). V tomto období se v dětech 
snažíme vybudovat kladný vztah ke sportu jako celoživotní 
aktivitě. Ukazujeme jim, že pohyb je zábava a fotbal zvlášť. 
První fotbalové krůčky těchto ratolestí jsou koncipované tak, 
aby byly co nejvíce hravé, protože když si dítě hraje, ani neví, že 
se něco učí. V každé hře skýtáme nějaký záměr, který chceme 
u děti rozvíjet. Děti se učí základním pravidlům, poznávají, že 
se musí už nějakou dobu soustředit, zlepšují svou koncentraci. 
Více a více se kamarádí se svým míčem a začínají vstřebávat 
první fotbalové pokyny. Ochutnávají své první zápasy, venku 
na trávě nebo v zimě v hale.  Ze školičky děti přecházejí do od-
dílu mladší přípravky (7 - 8 let). Zde jsou tréninky zaměřeny 

na tělesný rozvoj 
dětí (koordinaci, 
rychlost, sílu ce-
lého těla) a zdo-
konalování jejich 
fotbalových do-
vedností. Utváří 
se tým, který je 
provází po celou 
dobu jejich fotba-

lové cesty -  v oddílu starší přípravky (9 - 10 let), žákovských 
a dorosteneckých kategoriích.  Společně hrají zápasy, účast-
ní se domácích i zahraničních turnajů, jezdí na soustředění a 
jiné akce (návštěvy ligových zápasů, nástupy hráčů apod.) Je 
to dlouhodobá a často velmi složitá výchovná činnost, kterou 
ve vzájemné spolupráci vykonávají naši kvalifikovaní trenéři, 
vedoucí a rodiče. Na jejím konci by měl být mladý člověk, kte-
rému sport dal především krásně prožité dětství plné kamará-
dů, zábavy, prožitků a vzpomínek na úspěchy, ale i na porážky 
a prohry. 
Fotbal je krásná hra a kdo se o ni nezajímá, možná o něco 
přichází…  Tak to pojď k nám zkusit! 
Více info na www.fkricany.cz

Na začátek je nám velmi milou 
povinností zveřejnit skvělé vý-
sledky našich párů. Náš nově 

složený pár Filip Thein a Joana Majidová si na své 
druhé soutěži v C LAT 3. 3. ve Chvaleticích vytančil 
bronzovou příčku a o týden později přidali v Uh-
lířských Janovicích stříbro. Do vyšší třídy jim tak 
nyní zbývá přidat ještě 3 finálová umístění. Martin 
Nový s Niki Lehovcovou na soutěži v Uhlířských 
Janovicích zakončili vítězně své působení ve třídě 
D STT a jsou tak čerstvými držiteli třídy C. Gratu-
lujeme! Naše páry si po velké domácí soutěži dá-
vají chvilku pauzu, a tak více soutěžních výsledků 
nemáme. Nicméně již v polovině března se opět 
rozjedou na soutěže a o jejich umístění vás bude-
me informovat v příštím čísle.
Samozřejmě bychom vás opět rádi pozvali na náš 
reprezentační ples, který se uskuteční 14. 4. v KC 
Labuť. K tanci bude hrát kapela Ada & Denny a 
těšit se můžete i na taneční ukázky. Přijďte s námi 
zakončit plesovou sezonu. Lístky budou k dostání 
na tanečním studiu Sokolská 6 nebo přes email 
info@fuego.cz. Těšíme se na vás. Vaše Fuego

Filip a Joana Martin a Niki
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Někdo lyžoval, jiný v hale zápolil. V sobo-
tu 11. 2. se v hale na Strahově konaly kraj-

ské přebory, kterých se zúčastnilo našich 5 ml. žákyň a 6 
ml. žáků. Pro ostatní oddíly již přestávají být naše výkony 
překvapením. Máme přeborníka kraje ve vrhu koulí, 
2. místo z běhu 150 m, 3. místo za dálku a čtyři 4. místa. 
Moc nás těší štafety (2. a 3. místo za 4x200m). Zde vznikla 
dobrá parta s cílem něco společně dokázat (a o tom to 
přece je!). Děti ukázaly, že je atletika baví a zkušenosti, 
které postupně závod od závodu získávají, zúročují ná-
sledně na důležitých závodech. Gratulujeme všem účast-
níkům, že se nelekli nabité konkurence a dokazují všem, 
že atletika v Říčanech jde tím správným směrem.
• Probíhá nábor ml. a st. žáků se zájmem reprezentovat 
oddíl na atletických závodech, zejména v soutěži druž-
stev v Krajském přeboru. Trénink minimálně 2x týdně.
• Uvítáme pomocníky trenéra i trenéry. Více na www.atletika-ricany.cz

Atleti v zimě nespí

Děti se do konce školního roku budou účastnit různo-
rodých akcí, jakými jsou veřejné produkce, mediální 
vstupy, setkání se stejně smýšlejícími v různých částech 
ČR, ale i mimo.
V dubnu čeká děti čtyřdenní soustředění ve Francii, kde 
navštíví centrální Paříž i tzv. Vodní dámu v Lissess. 
V květnu týmová Akademie, v červnu soustředění v Itálii a 

v neposlední řadě se 
nejen naše děti, ale i 
noví uchazeči, mo-
hou těšit na dva tur-
nusy příměstských 
campů ve stylu P&F 
v přírodě.
Kdo ještě neokusil 
krásu přirozeného 
pohybu, má mož-
nost se stát dalším 
z členů P&F týmu 
APDT Říčany.
Pro více informací 
kontaktujte na e-
-mailu: iva.mrac-
kova@seznam.cz

P&F tým APDT Říčany z. s zahájil 
II. pololetí svých pravidelných aktivit 

srdečně zveme širokou veřejnost 
ve věku od 4 do 15 let

  9:40      Pidi 2013 – 2014 150 m 
10:00      Mini 2011 – 2012 300 m
10:20      Přípravka i 2009 – 2010 600 m
10:40      Přípravka ii 2007 – 2008 1 000 m
11:00      Mladší žactvo 2005 – 2006 1 300 m
11:10      Starší žactvo 2003 – 2004   2 000 m

Prezence: 9:00 – 10:00 hod (nejpozději však 15 min 
před startem jednotlivých kategorií).
Zahájení:  9:30 hod.
sraz v areálu Olivovy dětské léčebny, Olivova 
224/108, 251 01 Říčany
elektronická registrace na www.atletika-ricany.cz
startovné s registrací 50 Kč, bez registrace 100 Kč
registrace končí v pátek 20.4.18 v 18 hod.
Vyhlášení 6 nejrychlejších v každé kategorii, 
drobné odměny

 T. J. Sokol Říčany a radošovice
atletický oddíl

pořádá v  sobotu 
21. dubna 2018  

5. PŘesPolní běH  
kolem oliVoVnY

NaŠíM ParTNErEM JE
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Jarní smršť v TŠ Twist

Naše mládežnické týmy ukončily 
zimní přípravu a už se těší od dubna 
na naše zelené hřiště. Krátká rekapi-

tulace k jednotlivým týmům.
ŠKOLIČKA RADO - Už v našich nejmenších máme hned 
několik velkých talentů. Naše školička sbírá celou zimu tro-
feje za 1., 2. a 3. místa a v soutěži ministar hrajeme dokonce 
ve Zlaté skupině.  Na turnaji v Říčanech 10. 3. naše školička 
opět suverénně brala první místo.

MLADŠÍ PŘÍPRAVKA RADO - Na podzim i v zimě po-
dávají naši borci skvělé výkony. Vyhráli jsme naši skupinu 
okresní soutěže a postoupili do elitní divize, kterou se po-
kusíme letos vyhrát. Do elitní špičky naši kluci postoupili již 
několikrát po sobě, což je paráda. Na zimních turnajích byli 
kluci vždy na bedně.
STARŠÍ PŘÍPRAVKA RADO - Celou zimu jsme hráli 
zimní ligu starších přípravek v Kolovratech plus celou 
řadu přátelských zápasů. Věříme, že jsme nyní dobře 
připraveni na jarní sezónu, kdy nás opět budou repre-
zentovat dva týmy 2008 a 2007 v okresní soutěži. Vzhle-
dem k šíři našeho kádru budou naše 2007 hrát i soutěž 
ml. žáků.
MLADŠÍ ŽÁCI RADO - Máme i velice šikovné ml. žáky, 
kteří se také pilně připravovali na jarní část sezóny a  
mají za sebou velice úspěšnou zimní přípravu a několik 
turnajů.
První utkání okresního přeboru na jaře odehrajeme 24. 3. 
doma proti Mirošovicím.

JARNÍ NÁBOR
V prvním dubnovém týdnu jsou tréninky otevřené zdarma 
pro nové zájemce o náš sport. Trénujeme každou středu a 
pátek od 17:30 do 19:00 na hřištích na Radu a v Pacově. 
Náš klub má v kategoriích přípravek a školičky několik 
výkonnostních týmů a zahraje si opravdu každý včetně 
dívek. Bližší informace vám poskytnou trenéři uvedení na 
stránkách www.fkradosovice.cz.

rADO zpátky na trávě

Nová taneční se-
zóna rokenrolu 
právě začíná. 
Nominace na 
mistrovství světa 

a Evropy, lítá taneční klání o taneční 
body a o každou příčku. V párech i 
mezi formacemi. Veledůležitá nomi-
nační soutěž nás čeká v Říčanech v 
sobotu 28. dubna 2018.
Jarní cena TŠ Twist Říčany, podpo-
řena finanční dotací města Říčany, 
se koná od 12 hodin do pozdního 
večera v městské sportovní hale. Jde 
už o 16. ročník jednoho pořadatele 
v řadě. V době uzávěrky tohoto listu 
sice ještě nejsou ukončeny závaz-
né přihlášky, ale i letos očekáváme 
reprezentaci z Německa, Polska, 
Slovenska a tentokrát zřejmě i z Ma-
ďarska. 
TŠ Twist Říčany bude mít silné za-

stoupení v dětských a žákovských 
párech a také ve formacích dívek i 
párů. Dost možná se právě na domá-
cí soutěži rozhodne, jestli se formace 
Madonna, Minnies, Twister a Czech 
Ladies nominují na mezinárodní titu-
lární soutěže. O medaile budou tančit 
v různých věkových kategoriích do-
mácí Iris, Babies, Goldies, Twisties, 
ale také Stars, Jungles a další. Budou 

k vidění zbrusu nové choreografie 
párů i formací. Přijďte přímo do haly 
podpořit nejen domácí tanečníky. 
Čeká na vás ta pravá soutěžní atmo-
sféra v rokenrolovém rytmu. A pokud 
se vám rokenrol zalíbí, rádi vás či vaše 
dítko uvítáme na našich trénincích.

ts.twist@post.cz
www.tstwist.cz

vedení TŠ Twist Říčany,  z.s.
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rugby Club Mountfield Říčany
www.rugbyricany.cz, www.twitter.com/rugbyricany, www.facebook.com/rcricany

MUŽI A ŽeNy
Dalmácie 2018
Společné soustředění mužského a žen-
ského týmu proběhlo od 1. do 4. března 
v chorvatské Dalmácii. Základnou bylo 
historické „pirátské“ město Omiš. Tré-
ninky probíhaly na pláži (Omiš), umě-
lé trávě (Makarská), travnatém hřišti 
(Sinj).

3. 3. - MUŽi 
Výběr Dalmácie vs Rc Mountfield Říčany 0:17
4. 3. - MUŽi
Rc Nada Split vs Rc Mountfield Říčany 22:19
4. 3. - Ženy
Rc Nada Split vs Rc Mountfield Říčany 
22:0, 0:12, 38:12, 7:10

CeNTrUM MLáDeŽe
Letní příměstské kempy
Jako v loňském roce pořádá Ragbyové 
Centrum Mládeže RC Mountfield Ří-
čany letní příměstské tréninkové kempy 
nejen pro zkušenou ragbyovou mládež, 
ale i pro ty, kteří si chtějí ragby vyzkou-
šet. Společně s říčanskými trenéry pove-
dou kemp bývalí hráči Jižní Afriky Deon 
Kaiser a Thinus Delport.

MLáDeŽ
Martin Cimprich je Talentem roku
Odborníci České rugbyová unie ocenili 
Martina za rok 2017, během kterého 

se stal platným členem seniorské repre-
zentace. V národním dresu měl premié-
ru již v 17 letech v sedmičkovém a pat-
náctkovém týmu pod bývalým trenérem 
Tomaszem Putrou. Po návratu z půlroč-
ního jihoafrického ragbyově studijního 
pobytu v Johannesburgu pravidelně 
nastupuje za extraligový tým Říčan.  
Další říčanští hráči v anketě Talent 
roku
Rojník Jakub Homer (U18) a útočník 
Jan Frinta (U16) se umístili mezi nej-
lepšími hráči ve svých kategoriích. Oba 
hráči jsou oporami svých týmů nejen v 
klubu, ale i v reprezentacích. Navíc v 
loňském roce získali několika měsíční 
stipendijní pobyt v anglické ragbyové 
škole Mont St Mary´s College.

DěTI
Zimní ragby v hale
Cílem turnajových zimních festivalů 
v hale ve Zbuzanech bylo především 
vytvořit co možná nejlepší atmosféru 
pro kluky a holky, aby měli chuť hrát co 
nejlépe, bojovat o vítězství v každém 
zápase, po zápase mít radost ze hry a 
tuto radost umět vyjádřit, i když se třeba 
zrovna prohrálo. Pokřikem a podáním 
ruky vyjádřit respekt k soupeři, roz-
hodčímu, trenérům a fanouškům. Na 
těchto turnajích by mělo jít především 
o to, abychom se soustředili na správné 
herní prvky, jako je vidění, hledání vol-
ného prostoru k útočení, využití tohoto 
prostoru samotným hráčem nebo jeho 
spoluhráčem, nabízení se do podpory, 
útočnému a obrannému postavení hrá-
čů, reagování na změnu herního stylu 
soupeře, provedení skládek atd. Aspek-
tů hry je hodně.

„Letos bylo opět vidět mnoho parádních 
ragbyových dovedností cca 500 malých 
hráček a hráčů z českých klubů. To je 
opravdu radost a odměna naší práce,“ 
řekl organizátor zimních festivalů To-
máš Kohout.

UDáLOSTI 
Tomáš Kohout trenérem roku mlá-
deže
Být trenérem dětí je časově velmi ná-
ročný koníček. V klubu je přes čtyřicet 
dobrovolných trenérů. Díky velké tr-
pělivosti a porozumění rodiny Tomáš 
letos načíná už patnáctý rok trénování 
dětí a mládeže. Na ragby tráví hodně 
volného času a nejčastějšími místy jeho 
rodinných výletů jsou ragbyová hřiště.  
„Ocenění v rámci ankety Ragbista roku 
je pro mě spíše symbolické. Chápu to 
jako ocenění práce stovek ragbyových 
trenérů a trenérek, kteří se věnují dě-
tem a mládeži. Všem trenérům českých  
a moravských klubů patří velké poděko-
vání za jejich práci, tato cena je pro NÁS 
všechny,“ řekl Tomáš na slavnostním 
večeru předávání cen České rugbyové 
unie.

POZVáNKA NA rAGby - 
STADION JOSeFA KOHOUTA

24. 3. - 13:00
Rc Mountfield Říčany vs Rc Dragon Brno
24. 3. - 15:00 
Rc Mountfield Říčany B vs  Rc Dragon Brno B
7. 4. - 9:00 
PyRF - mezinárodní turnaj do 14 let
22. 4. - 9:00
regionální turnaj do 12 let
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rozvoj ragby dětí a mládeže je podporován dotacemi města Říčany, www.facebook.com/ragbydetiamladezercricany
Sportovní centrum mládeže finančně podporuje Středočeský kraj

64 texty.kuryr@ricany.cz



ze sportu

První březnový ví-
kend byl ve zname-
ní teamgymových 

závodů v Dobřichovicích. Pro velký 
počet přihlášených družstev pořada-
tel rozdělil závod do dvou dnů, a tak 
čekal především naše trenérky a roz-
hodčí víkendový maraton, za což patří 
Adrianě Krenkové a Adéle Dosoudi-
lové velké poděkování. Odměnou jim 

určitě byly i perfektní výsledky jejich 
svěřenkyň.
V sobotu byly na programu mladší ka-
tegorie, naše nejmladší družstvo Pan-
teřic v kategorii 0 podalo na svých prv-
ních letošních závodech krásný výkon  
a v konkurenci jedenácti týmů obsadilo 
2. místo. Kategorie 1 byla rozdělena do 
dvou výkonností - „A“ pro zkušenější 
závodnice, „B“ pro holčičky začínající 
se závodním teamgymem, tedy nižší vý-
konností - zde za nás nastoupila děvčát-
ka, která u nás cvičí teprve pár měsíců, 
nebo taková, která se obtížnější prvky 
teprve učí. Předvedly krásné cvičení, 
avšak stačilo „jen“ na 7. místo – přední 
příčky obsadila družstva, která by se za 
své výkony nemusela stydět ani ve vyšší 
ktg „A“. Tam nastoupily i naše „ostří-
lené“ závodnice z družstva Lemurek  
a obsadily konečné 2. místo.
I v neděli jsme měly zastoupení – v kate-
gorii 2 nastoupily Eagles, a jelikož jsou 

holky jeden velký tým, „stříbrná jízda“ 
pokračovala… I ony se radovaly ze stří-
brných medailí a pro Říčany již třetího 
stříbrného poháru z tohoto ročníku Jojo 
Cupu. Moc gratulujeme a držíme palce 
při dalších závodech!
Příměstské tábory s gymnastikou na 
www.gymnastika-ricany.cz

BB a JJ

S koncem dubna se odehrají poslední 
soutěžní zápasy letošního soutěžního 
ročníku. Celkově se florbal v Říčanech 
rozrůstá a s přibývající historií začínají 

přibývat i úspěchy. K nim vždy vede dlouhá cesta a tu začí-
nají každý rok nově příchozí hráčky a hráči, kterých ani le-
tos nebylo málo a další se průběžně stále přidávají.
Na ty zkušenější čekají složitější výzvy v bílých družstvech, 
ostatní si osahávají svoje možnosti v družstvech modrých.
Celkové zhodnocení jednotlivých kategorií necháme 
až po úplně posledním zápase, ale již teď můžeme bla-
hopřát juniorům, kteří drží průběžné třetí místo, či držet 
palce dorostencům, aby udrželi první příčku a tím i po-
stup do vyšší ligy. Starší žáci 
se drží ve druhém, mladší žáci 
ve třetím výkonnostním koši 
svých soutěží a tak hrají kva-
litní zápasy s týmy zvučných 
florbalových jmen.
Ještě mladší – elévové a pří-
pravka – si zvykají na zápa-
sy a turnaje v menší formě 
3+1, na kterých se rozhod-
ně neztrácejí.
Z dalších úspěchů stojí 
za zmínku naše účast na led-
novém mezinárodním turna-
ji Prague Floorball Cup, kde 

dorostenci sváděli vyrovnané bitvy s týmy 1. dorostenecké 
ligy a starší žáci se dostali až do čtvrtfinále, kde smolně 
prohráli až v prodloužení. Jsme hrdí na to, že jsme měli 
svého zástupce v reprezentaci středočeského kraje star-
ších žáků, která zvítězila v turnaji výběrů jednotlivých 
krajů. 
Stejně jako v loňském roce se koncem dubna vypravíme 
do partnerského švédského města Mölndal, kde se ve 
třech kategoriích zúčastníme 30. ročníku mezinárodního 
florbalového turnaje Mölndal Ungdomscup, nejstaršího 
mládežnického turnaje v kolébce našeho sportu Švédsku. 
Doufáme, že stejně jako loni se nám povede průběžně in-
formovat o našich výsledcích na našich webových strán-

kách. Při této příležitosti 
bychom rádi poděkovali 
městu Říčany za finanč-
ní podporu z programu 
Reprezentace ve výši 30 
000 Kč, kterou použijeme 
na úhradu části nákladů 
spojených s turnajem 
v Mölndalu a z programu 
Provoz v částce 136 950 
Kč, kterou použijeme na 
úhradu části nákladů na 
tréninkových hodinách 
v halách. Děkujeme.

Trenéři FBC Říčany

Stříbrný víkend na Jojo Cupu

Poslední florbalové zápasy letošní sezóny
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Přestože se nám 
venku začíná otep-
lovat, Bruslařský 

klub Říčany má stále napilno. V dopoledních hodinách 
stále zdokonalujeme schopnosti žáků říčanských škol a 
školek, kde od září zaznamenáváme obrovské pokroky a 
máme velkou radost. Nejen, že se děti naučily základům 
bruslení, mají i radost z tohoto sportu a vracejí se nám na 
kurzy bruslení v rámci Bruslařského klubu nebo klubu 
hokejového.

Od minulého měsíce jsme začali pořádat v rámci klubu i celo-
denní semináře, první měl velký úspěch a těšíme se na další. 
Semináře probíhají v našem klubu jednou za měsíc a děti zís-
kají certifikát o jeho absolvování. Zdokonalují si zde nejen své 
bruslařské schopnosti, seznámí se i s teorií a historií bruslení, 
probíhá zde i suchá příprava (balet, gymnastika, atletika). Od 
nového školního roku chystáme také semináře pro učitele MŠ 
a ZŠ, ale i pro širokou veřejnost.
V lednu jsme pořádali první klubové závody pro naše děti, kte-
ré si vedly velmi dobře. V naší skupině dětí (4 - 6 let) se stala 
nejlepší bruslařkou Aneta Zachařová, která se spolu s dalšími 
chystá na své první velké závody. Po roce a půl od vzniku na-
šeho klubu, se do nové sezóny chystáme na sérii celorepubli-
kových závodů s našimi svěřenci a jsme rádi, že město Říčany 
budeme moci reprezentovat celorepublikově. Přidat se k nám 
může kdokoli během celého roku, nábor probíhá celoročně. 
Hlásit se mohou děti do kurzů od 3 do 18 let, ale ani na starší 
18 let nezapomínáme a pořádáme kurzy pro dospělé, tento 
kurz je velmi oblíbený, proto jsme kromě sobotní hodiny při-
dali ještě hodinu ve čtvrtek. S námi bruslí zkrátka celá rodina.
Díky finanční pomoci města Říčany jsme pro vás přichystali 
spoustu akcí. Hned po našem bruslařském karnevalu se mo-
hou nyní i rodiče těšit na Ledový ples v maskách, na který by-
chom vás rádi pozvali. Ples se bude konat v Merkur Ice Aréně, 
datum bude upřesněno na našem webu. Informace ohledně 
prodeje vstupenek a dalších akcí naleznete na našich webo-
vých stránkách www.bruslarskyklubricany.cz
Zároveň nabízíme všem dětem letní příměstský tábor – 2. roč-
ník Letního týdne bruslení, který se bude konat taktéž v Říča-
nech, a to v termínu 27. 8. - 1. 9. 2018. Děti budou mít den-
ně dvě tréninkové hodiny na ledě, hodinu v tělocvičně, čeká 
je spousta venkovních her a cvičení, dobré nálady, zábavy a 
kamarádů. Na tábor se můžete přihlásit na emailu: infobkri-
cany@gmail.com, kde vám budou poskytnuty veškeré infor-
mace. Těšíme se na vás nejen na kurzech, ale i našich akcích.

Team BK

Dovolujeme si vás pozvat na den s jed-
ním z nejatraktivnějších bojových 
sportů jakým je Taekwon - Do. Město 
Říčany je opět hostitelem mezinárod-
ního šampionátu Taekwon - Do s ná-
zvem Best of the Best 2018, který se 
uskuteční dne 28. dubna od 10:00 ve 
sportovním centru Na Fialce. Hlavním 
pořadatelem je Škola Taekwon - Do 
Kwang Gae ve spolupráci s Českou 
federací Taekwon - Do ITF a hlavním 
partnerem je Město Říčany. Tento šam-
pionát v loňském roce navštívilo více 

než 270 bojovníků z České republiky, 
Slovinska, Rakouska, Maďarska a Slo-
venska. Minulých ročníků se zúčastnili 
i sportovci ze vzdálenějších zemí, jako 
je Indie, USA, Bělorusko nebo Rusko. 
Diváci uvidí soutěže sestav, sportovní 
zápasy a speciální techniky přerážení. 
Podrobnější informace naleznete na 
stránkách www.kwang-gae.estranky.
cz a www.facebook.com/MACHO-
TASPORT/ nebo v domovské tělocvič-
ně v ZŠ Bezručova, Radošovice v pon-
dělí a v pátek od 18:00 hodin.

bruslařský klub Říčany

Mezinárodní šampionát 
Taekwon - Do v Říčanech
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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 - dUben 2018
datum čas sport a kategorie program místo
7.4. 9.00 košíková U 15 Říčany - Ústí nad Labem sportovní hala Říčany
 9.00 šachy finále KP družstev mládež KC Labuť
 11.00 košíková U 11 turnaj sportovní hala Říčany
8.4. 9.00 - 16.00 florbal turnaj sportovní hala Říčany
14.4. 8.30 - 16.30. florbal turnaj sportovní hala Říčany
 10.00 košíková otevření hřiště sportovní hřiště Wolkerova
 18.00 košíková U 13 Říčany - Kladno sportovní hala Říčany
15.4. 9.00 košíková U 13 Říčany - hB Basket sportovní hala Říčany
 13.00 košíková U 17 Říčany - Nusle sportovní hala Říčany
29.4. 8.30 - 13.30 florbal turnaj sportovní hala Říčany

Mistrovství České republiky mládeže 
v šachu se letos hrálo opět v březnu  
v Koutech nad Desnou. Mistrovské 
tituly se udělují v kategoriích chlapců 
a děvčat do 16, 14,12 a 10 let. Bojuje 
se nejenom o tituly, ale také o postupy 
na MS, ME.  V kategoriích chlapců 
hraje vždy 24 oprávněných finalistů 
dané kategorie. Soutěže dívek jsou 
otevřené pro všechny hráčky ČR a 
letos byla zaznamenána rekordní 
účast. Na start se postavilo 114 děv-
čat.  V doprovodných openech star-
tovalo 95 šachistů. Za šachovnice 
zasedlo celkem 317 hráčů. Včetně 
doprovodů se akce účastnilo 600 pří-
znivců královské hry. Hrálo se na 9 
kol celkem 8 dní.
Účast říčanské mládeže byla velmi 
početná. V soutěži chlapců jsme měli 
3 zástupce, což se nám již dlouhé roky 
nepodařilo. Ve startovní listině děvčat 
se dalo nalézt 6 našich dívek. 
Chlapci tentokrát jasně dívky 
předčili a zaznamenali výbor-
ná umístění. Všichni se vešli 
do první desítky! Jistě jsme 
více očekávali od loňské vice-
mistryně ČR Julie Vilímové, 
která nedokázala navázat na 
minulý úspěch. Podívejme se 
na každou kategorii:  
H 10:  6. místo tobiáš Pressler 
5,5 bodu 

a 8. místo Jáchym němec 5 b.   
H 12: 10. místo Jáchym šmolík 5 b.
D 10:  20. místo Veronika Myšková 4 b. 
celkem hrálo 33 hráček
D 12:   27. místo laura sehnoutková 4,5 
b, 30. místo lucie Glasbergová 3,5 body,  
celkem 35 hráček
D 16: 8. místo Julie Vilímová 5 b., 
14. kristýna otrubová 4,5 b., 16. místo 
hana Bartošová 4 b. celkem 24 hráček

S výpravou cestovali naši trenéři v čele 
se Stanislavem Stárkem a Richardem 
Biolkem ml. Slovy trenéra S. Stárka: 
„ Poslední krůček je vždy nejtěžší. Přes-
ně v takovém duchu se letos odjíždělo 
z MČR mládeže do 16 let. Julie Vilímo-
vá měla na dosah další medaili z MČR. 
Letos to vypadalo, že si odveze bronz. 
V posledním kole jí stačilo porazit kon-
kurentku Aničku Koubovou, které se 
v turnaji moc nedařilo. Julie měla vyhra-

nou pozici a vše vypadalo skvěle, stačil 
jeden přesný tah a partie by skončila 
vysněným výsledkem, ale právě to se ne-
stalo, Julča v časovém presu chybovala 
a partie dopadla opačným výsledkem. 
Stejně na tom byl Jáchym Šmolík, který 
v turnaji překvapil favority, v posledním 
kole také stačilo udělat poslední přesný 
tah a bylo by co slavit. V kategorii do de-
seti let nás reprezentoval Jáchym Němec 
a Tobias Pressler. Jáchym začal senzač-
ně, dokázal stejně jako Tobík porazit 
prvního nasazeného Karla Brožku, ale 
v půlce turnaje mu došly síly. Tobias měl 
úplně jiný turnaj, ze začátku dělal zby-
tečné chyby, ale jeho výkon se zlepšoval 
a nemít turnaj jen devět kol, dost možná 
by se stal vítězem.“ 
Závěrem bych rád pogratuloval Mar-
tinovi Vystrčilovi, který ve Fide Open 
dokázal vybojovat bronz a jako jedíný 
si domů odvezl cenný kov. Snad se nám 

na další akci povede poslední 
krůček udělat!
 Jaroslav Říha

naše nejmladší můžete 
vidět v akci v úterý 1. 5. v 
sále i předsálí kC labuť, 
kdy pořádá náš klub kraj-
ský přebor družstev do 12 
let, a budeme bojovat o 
postup na M čr. vstup je 
volný.

Poslední krůček je vždy nejtěžší
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Právě probíhající sezona basketbalistek není zatím 
tak úspěšná jako předešlá. V obou celostátních li-
gách U 17 a U 15 se holky utkávají s těžkými soupeři 
stejně jako loni, výsledky jsou sice těsné, ale bohužel 
v náš neprospěch. Starší minižákyně se nacházejí 
uprostřed celoroční tabulky a také bojují se střída-
vými úspěchy. Nejmladší minižákyně prožívají svoji 
první soutěžní sezonu. Je to pro ně také těžké, proto-
že hrají Pražský přebor, který je velmi kvalitní soutě-
ží v této kategorii. Prvním basketbalovým krůčkům 
se učí naše přípravka pod vedením Kamily Míkové 
a Michala Doskočila. A čeká je první turnaj v jejich 
basketbalové kariéře. Nejúspěšnějším družstvem je 
družstvo žen, které vede tabulku 1. třídy Pražského 
přeboru žen a jsou jasnými adeptkami na postup do 
Pražského přeboru.
Kromě toho bude v následujících měsících probíhat ještě 
nábor nových hráček. A to především ročníků 2010 – 
2011. Samozřejmě, pokud by někdo chtěl basket ještě 
zkusit i když je starší, tak je vítán. Snažíme se zachovat 
návaznost, a to se zatím daří. Na činnosti se podílí cel-
kem 9 dobrovolných trenérů a 1 organizační pracovník. 
Doufám, že všichni vydrží a náš oddíl dál bude dál fungo-
vat v tomto rozsahu. 

Jana Machová
SK Slunéčko, z.s.

basketbalistky uprostřed sezony

nábor ročníkŮ 2007-2012 
se uskuteční 16. 4. 2018 v říčanské 

hale (Škroupova) od 16.00-17.00.

 www.skslunecko.cz 
www.facebook.com/BasketRicanySkSlunecko 
 
Tréninky: Městská sportovní hala Říčany (Škroupova) 

 

SK SLUNÉČKO 
Nikola Šmolcnopová 
724 827 512 
Nikola.Smolcnopova@seznam.cz 
 
 

SK SLUNÉČKO 

2007-2012(dívky) 

14.4.2018 oD 10.00 se buDe konat 
slavnostní otevŘení sPortovní 

hŘištĚ ve WolkerovĚ uliCi
(vedle autobusového nádraží).

V rÁMCI OTEVŘENí PrOBĚhNE 
BaSKETBaLOVÝ zÁPaS. 
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04 duben
PRogRam 2018

PŘIPRAVU-
JEME

dick O´brass  
+ Travis O´neill  
and His cardinal sins
 Pá 27 / 04 / 2018 – 20.00
 
  SPolečný konceRt dvou eneRgických kaPel Dick 
O´Brass (celtic Rock) a Travis O´Neill aND His 
carDiNal siNs (iRiSh undeRgRaSS).  

Jazz cOllegium  
bOba zaJíčka
 Út 15 / 05 / 2018 – 20.00
   konceRt z cyklu „JazzOvé večery  
  v ŘíčaNecH”.   

peTr vONDráček a k NezaplaceNí 
– společný koncert
 zveme vás na skvělý koncert skupiny knezaplacení a známého moderátora, baviče, 
herce, zpěváka, hudebního skladatele a výborného klavíristy Petra vondráčka, který  
je znám zejména pro jeho popularitu v tv (tvoje tvář má známý hlas, hádej, kdo jsem  
a jiné soutěžní a hudební  pořady), ale také pro jeho působení ve skupině lokomotiva. 
Petr vondráček uvádí s velkou chutí známé „rokenroly”, ale i písně skupiny lokomotiva, 
známé z tv pořadů. u nás  vystoupí v plnohodnotném 60-ti minutovém recitálu.

Skupina knezaplacení, známá z folkových a jiných hudebních festivalů, hraje vlastní 
specifický repertoár, ale i blues a také jejich oblíbené bossa novy.  Skupina preferuje 
spíše komornější hudební výraz, proto v jejich podání uslyšíte hlavně jemnější písničky,  
u nichž se soustředí na instrumentální techniku a vokalizaci. 

Sestava účinkujících: 

petr vondráček – zpěv, klavír 

knezaplacení: Martin příhoda – kytara, zpěv, Míla Šlechtová – zpěv, perkuse, Jan 
paulík – kytara, zpěv,  lenka Musilová – flétny, zpěv, Ondra Jukl – baskytara.

kruH pŘáTel HuDBy 
– „Flétna a vídeň“
Flétna je nezbytnou součástí obsazení symfonických orchestrů, mnoha komorních 
ansámblů i častým sólovým nástrojem. zdánlivě se však netěší takové prestiži jako třeba 
housle. toto se snaží změnit náš přední hráč na flétnu Jan ostrý. uvádí, že by uvítal, 
kdyby „flétna zaujala stejně důležité místo na koncertních pódiích jako má např. ve Francii“, 
kde studoval a poté působil jako aktivní hudebník. dlouhý výčet jeho dalších hudebních 
úspěchů a aktivit u nás a zejména v zahraničí jej řadí mezi osobnosti mezinárodního 
formátu. 

 Pro říčanský koncert vytvořil program složený ze skladeb osvědčených a známých 
skladatelů období klasicismu a raného romantismu, tedy z období dnes zřejmě 
posluchačsky nejoblíbenějšího. zazní skladby W. a. mozarta, jeho syna F. X. mozarta 
(vynikajícího skladatele a hudebníka, nespravedlivě žijícího ve stínu slavného otce),  
J. k. vaňhala, J. haydna a F. Schuberta. Skladatele spojovalo působení v rakouském 
hlavním městě a mnohé ze jmenovaných i osobní přátelství.

 na koncertě dále vystoupí klavíristka Silvie Ježková, vyhledávaná komorní hráčka, 
působící také pedagogicky na Pražské konzervatoři a na amu, a violoncellista libor 
mašek, absolvent Jamu v Brně, speciálně se věnující interpretaci staré hudby.

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

Olympic
 St 11 / 04 / 2018 – 20.00
   konceRt Jedné z našich neJSlavněJších  
   Rockových SkuPin, kteRá letoS oSlavila  
   55 let na Scéně!   

sTO zvíŘaT
 Pá 20 / 04 / 2018 – 20.00
   konceRt.   

 spOlečNOs T a TaNec 

prvNí ŘíčaNská veŘeJNá TaNčírNa
Út Příjemné prostředí, kvalitní taneční hudba. neformální oblečení.

 kONcerT y 

OlyMpic TOur 2018
St koncert jedné z našich nejslavnějších rockových skupin.

 kONcerT y 

pivNí MiNiFesT
Pá  D.N.a. (metal), TOTálNí NasazeNí (punk–rock), cOvers FOr 
lOvers (pop–punk–rock), peTr čerMák + BrNk & FrNk (blues–rock)...

 spOlečNOs T a TaNec 

ples FuegO
So

 kONcerT y 

seNiOr DixielaND a peTr HasMaN
Út koncert z cyklu „Jazzové večery v Říčanech”.

 kONcerT y 

peTr vONDráček a k NezaplaceNí
St koncert.

 kONcerT y 

sTO zvíŘaT
Pá koncert.

 DĚ Ti 

zpíváMe a TaNčíMe s MíŠOu  
– čarODĚJNická sHOw
So m. Růžičková se svojí písničkovou šou přináší zábavu pro nejmenší diváky. 

 spOlečNOs T a TaNec 

3. sTep cup ŘíčaNy
ne třetí ročník stepařské soutěže.

 vá žNá HuDBa 

FléTNa a víDeň
St v klasicky laděném programu vystoupí flétnista Jan Ostrý, klavíristka silvie 
Ježková a violoncellista libor Mašek. koncert z cyklu „kruh přátel hudby”.

 vá žNá HuDBa 

xii. FesTival  
zuŠ  sTŘeDOčeskéHO kraJe
čt Slavnostní koncert. hosty večera budou klarinetistka ludmila peterková  
a Tam Tam Batucada Miloše vacíka. Průvodní slovo pavel ryjáček. 

 kONcerT y 

Dick O´Brass (celtic rock) + Travis O´Neill 
aND His carDiNal siNs (irish undergrass)
Pá Společný koncert dvou energických kapel. Rozhodně se nebudete nudit!

těšíme se na vaši návštěvu!
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dOcTOr vicTOr  
+ merlin & dan HOryna
 Pá 18 / 05 / 2018 – 20.00
   SPolečný konceRt mladé eneRgické  
 haRd-Rockové kaPely, kteRou PRoStě muSíte  
 vidět a haRd-Rockové legendy, kteRou PRoStě  
 neSmíte nevidět :-)  

můžem i s mužem
 Út 29 / 05 / 2018 – 20.00
 
  vtiPná autoRSká FeéRie 4 žen, 4 aRchetiPů,  
  vznikla z PotŘeBy Podívat Se PRavdě  
  do očí… Během Jedné dámSké Jízdy,  

  PoSilovány aPeRolem RozlouSkneme Rozdíl  
 mezi ženSkým a mužSkým Pohledem na Svět,  

  láSku, vztahy a SmSky…. ,    co ženy dělaJí,  
  když Si mySlí,   že Je nikdo nevidí.  
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veselá TrOJka
 St 09 / 05 / 2018 – 17.00
   konceRt oBlíBené SkuPiny  
  známé z tv šlágR.   

krisTina sTepasJukOvá
 St 16 / 05 / 2018 – 19.30
   klavíRní Recitál. inteRPRetka, kteRá  
  doSáhla významných ÚSPěchů v mnoha našich  
  i mezináRodních klavíRních Soutěžích  
  a nezŘídka Byla aBSolutní vítězkou.  
  konceRt z cyklu „kruH pŘáTel HuDBy”.  

Hana zagOrOvá,  
peTr rezek a bOOm!band 
 St 23 / 05 / 2018 – 19.30
   téměŘ dvou a Půl hodinový konceRt  
  kde zazPívá PetR Rezek a hana zgoRová SvoJe  
  neJvětší hity za doPRovodu Boom!Bandu  
  JiŘího dvoŘáka. 
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04 duben
PRogRam 2018

PŘIPRAVU-
JEME

dick O´brass  
+ Travis O´neill  
and His cardinal sins
 Pá 27 / 04 / 2018 – 20.00
 
  SPolečný konceRt dvou eneRgických kaPel Dick 
O´Brass (celtic Rock) a Travis O´Neill aND His 
carDiNal siNs (iRiSh undeRgRaSS).  

Jazz cOllegium  
bOba zaJíčka
 Út 15 / 05 / 2018 – 20.00
   konceRt z cyklu „JazzOvé večery  
  v ŘíčaNecH”.   

peTr vONDráček a k NezaplaceNí 
– společný koncert
 zveme vás na skvělý koncert skupiny knezaplacení a známého moderátora, baviče, 
herce, zpěváka, hudebního skladatele a výborného klavíristy Petra vondráčka, který  
je znám zejména pro jeho popularitu v tv (tvoje tvář má známý hlas, hádej, kdo jsem  
a jiné soutěžní a hudební  pořady), ale také pro jeho působení ve skupině lokomotiva. 
Petr vondráček uvádí s velkou chutí známé „rokenroly”, ale i písně skupiny lokomotiva, 
známé z tv pořadů. u nás  vystoupí v plnohodnotném 60-ti minutovém recitálu.

Skupina knezaplacení, známá z folkových a jiných hudebních festivalů, hraje vlastní 
specifický repertoár, ale i blues a také jejich oblíbené bossa novy.  Skupina preferuje 
spíše komornější hudební výraz, proto v jejich podání uslyšíte hlavně jemnější písničky,  
u nichž se soustředí na instrumentální techniku a vokalizaci. 

Sestava účinkujících: 

petr vondráček – zpěv, klavír 

knezaplacení: Martin příhoda – kytara, zpěv, Míla Šlechtová – zpěv, perkuse, Jan 
paulík – kytara, zpěv,  lenka Musilová – flétny, zpěv, Ondra Jukl – baskytara.

kruH pŘáTel HuDBy 
– „Flétna a vídeň“
Flétna je nezbytnou součástí obsazení symfonických orchestrů, mnoha komorních 
ansámblů i častým sólovým nástrojem. zdánlivě se však netěší takové prestiži jako třeba 
housle. toto se snaží změnit náš přední hráč na flétnu Jan ostrý. uvádí, že by uvítal, 
kdyby „flétna zaujala stejně důležité místo na koncertních pódiích jako má např. ve Francii“, 
kde studoval a poté působil jako aktivní hudebník. dlouhý výčet jeho dalších hudebních 
úspěchů a aktivit u nás a zejména v zahraničí jej řadí mezi osobnosti mezinárodního 
formátu. 

 Pro říčanský koncert vytvořil program složený ze skladeb osvědčených a známých 
skladatelů období klasicismu a raného romantismu, tedy z období dnes zřejmě 
posluchačsky nejoblíbenějšího. zazní skladby W. a. mozarta, jeho syna F. X. mozarta 
(vynikajícího skladatele a hudebníka, nespravedlivě žijícího ve stínu slavného otce),  
J. k. vaňhala, J. haydna a F. Schuberta. Skladatele spojovalo působení v rakouském 
hlavním městě a mnohé ze jmenovaných i osobní přátelství.

 na koncertě dále vystoupí klavíristka Silvie Ježková, vyhledávaná komorní hráčka, 
působící také pedagogicky na Pražské konzervatoři a na amu, a violoncellista libor 
mašek, absolvent Jamu v Brně, speciálně se věnující interpretaci staré hudby.

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

Olympic
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sTO zvíŘaT
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 spOlečNOs T a TaNec 
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 kONcerT y 
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St koncert jedné z našich nejslavnějších rockových skupin.

 kONcerT y 

pivNí MiNiFesT
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 spOlečNOs T a TaNec 

ples FuegO
So

 kONcerT y 

seNiOr DixielaND a peTr HasMaN
Út koncert z cyklu „Jazzové večery v Říčanech”.

 kONcerT y 

peTr vONDráček a k NezaplaceNí
St koncert.

 kONcerT y 

sTO zvíŘaT
Pá koncert.

 DĚ Ti 

zpíváMe a TaNčíMe s MíŠOu  
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 spOlečNOs T a TaNec 
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 vá žNá HuDBa 

FléTNa a víDeň
St v klasicky laděném programu vystoupí flétnista Jan Ostrý, klavíristka silvie 
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 vá žNá HuDBa 
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Otevírací doba během výstav:
po – čt  14:00 – 18:00
pá zavřeno
so 10:00 – 18:00, ne 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

Nová výstava 
TVOŘ A HrAJ SI!
Zvedneme děti z lavic a od počítačů 
a poskytneme jim prostor, ve kterém 
mohou tvořit vlastníma rukama, hrát 
si a vyprávět příběhy. K dispozici 
jim bude spousta různých materi-
álů, běžně dostupných, přírodních 
nebo recyklovaných. Ukážeme, že 
i malé děti mohou bezpečně pracovat 
s opravdovými nástroji a že si mohou 
vyrobit vlastní hračky, ze kterých se 
budou radovat stejně jako z hraček 
koupených. 
Část výstavy bude umístěna v zahra-
dě muzea. Nově máme v sobotu ote-
vřeno již od 10 hodin!
Na realizaci výstavy finančně přispěl 
Středočeský kraj.
Vstupné:  Vstupné: 60 Kč; děti, stu-
denti a důchodci 30 Kč; rodinné 
vstupné 150 Kč

PŘírODOVěDNá STŘeDA:

Jarní rostliny a ptáci 
v přírodní rezervaci Mýto
středa 11. dubna od 16:00 do 18:00, 
sraz v Nedvězí u dětského hřiště v ul. 
Hájová.

Při procházce rozkvetlým lužním 
lesem podél Rokytky můžeme obdi-
vovat koberce rozkvetlých sasanek 
a dymnivek. Zaposloucháme se do 

Co se děje v kultuře

zpěvu různých druhů sýkor, pěnkav, 
brhlíků a drozdů. Ukážeme si nej-
různější hnízdní budky instalované 
v rezervaci, a když budeme mít štěs-
tí, možná zahlédneme i ledňáčky, 
kteří hnízdí v norách v obnažených 
březích meandrující Rokytky.
Vstupné 50 Kč

DIDAKTICKÉ CeNTrUM 
GeOLOGIe:

Kamenné krajiny – suiseki
sobota 14. dubna od 14:00 do 17:00

Originální přírodní kameny formo-
vané do zajímavých tvarů, které na 
pozorovatele výrazně působí. Při-
pomínají zvláštní místa - hory nebo 
krajiny, mohou se podobat zvířa-
tům nebo figurám. Některé pouze 
svojí strukturou, zvláštním tvarem 
nebo barvou vyvolávají silné pocity 
a emoce.

Umění suiseki pochází z Japonska, 
kde má tradici od 6. století.
K vidění budou výjimečné suiseki ka-
meny z oceněné sbírky pana Josefa 
Valucha – zahrada Aizen, bonsaicen-
tra Isabelia.
V 15:00 proběhne komentovaná pro-
hlídka geoparku.
Vstupné:  80 Kč; děti, studenti a dů-
chodci 40 Kč; rodinné vstupné 200 Kč
Na realizaci akce finančně přispěl 
Středočeský kraj.

DeN ZeMě 
na Říčanské hájovně
neděle 22. dubna od 14:00 do 17:00, 
louka u Říčanské hájovny u Světic

Tradiční akce pod širým nebem a v ob-
jetí přírody, kde si najdou to svoje velcí 
i malí, i letos nabídne zajímavý program. 
Připravena jsou atraktivní přírodověd-
ná stanoviště s žabí tematikou i velká 
tvořivá dílna, divadlo Kaká s předsta-
vením Ezopovy bajky, lukostřelba, díl-
na výroby xylofonu pro dospělé a peče-
ní ve venkovní peci. I letos bude možné 
pohladit si zvířátka - ovce a kozu. Chybět 
nebude ani pestrá nabídka občerstvení 
- čaj, fair trade káva a dobroty, zákus-
ky, ale i pivo a buřty k opečení na ohni. 
K dobré pohodě zahraje kapela Cricket 
& Snail.
Vstupné dobrovolné (stanoviště pro 
děti 50 Kč)
Pořádá Muzeum Říčany ve spolu-
práci s  Ekocentrem Říčany a další-
mi organizacemi za podpory Města 
Říčany.  
Přijďte pěšky nebo přijeďte vlakem! 

novinka! Nechte auto doma a vy-
berte si pěší trasu na hájovnu s pří-
rodovědnými úkoly (trasy budou 
otevřeny od 13:30 do 15:30). Kaž-
dé dítě, které projde jednu z tras 
a zakoupí si startovní kartičku 
ke stanovištím u hájovny, získá 
zdarma lupu!
1. trasa (3,5 km): start u Olivovny, Říčany
2. trasa (1,5 km): start u Oázy, Říčany

72 texty.kuryr@ricany.cz
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Ze SbíreK MUZeA:  
HŮL „ŽIŽKOVKA“

Co se děje v kultuře

V etnografických sbírkách říčanského muzea 
se nachází i několik starých vycházkových holí. 
Vycházkové hole měly v minulosti obvykle po-
dobu dřevěné tyče opatřené hlavičkou ve vrchní 
části a byly opatřeny špicí (nejčastěji kovovou) 
v dolní části. Na venkově bývaly rovněž oblíbe-
ny hole ze samorostů, jimž se říkalo sukovice. 
Kromě toho, že hole sloužily starším lidem coby 
pomůcka k pohybu, o níž se mohli opřít, byly rov-
něž vyhledávaným módním doplňkem. Hlavičky 
holí bývaly často také zdobeny různými drahými 
kameny nebo lidskými či zvířecími hlavičkami. 
Speciálním typem vycházkové hole byly tzv. hole 
žižkovky, které zdobila hlavička známého hu-
sitského hejtmana Jana Žižky z Trocnova (cca 
1360–1424). 
Postava Jana Žižky patří neodmyslitelně k českým 
dějinám, ať již na něj máme jakýkoliv názor. Půvo-
dem představitel jihočeské nižší šlechty se vypracoval 
přes člena lapkovské družiny a žoldnéře až na praž-
ský královský dvůr, kde se patrně seznámil s myšlen-

kami pražského reformačního hnutí. Poté se stal 
jednou z vůdčích osobností táborských a posléze 
východočeských husitů. Žižka je postavou spjatou 
i s dějinami Říčan, které v prosinci roku 1420 coby 
katolický opěrný bod obléhal.  
Hole „žižkovky“ se začaly vyrábět v roce 1840 
v Táboře místními soustružníky na základě popu-
du ředitele místní školy a vlastence Antonína Sva-
toše. Posléze se rozšířily po celých Čechách a byly 
jedním z odznaků českého vlastenectví v průběhu 
19. století, zejména během revolu-
ce roku 1848. Hole „žižkovky“ jsou 
uchovány např. v muzeích v Táboře 
a v Národním muzeu v Praze. Říčan-
ská „žižkovka“ se vzhledově nijak 
výrazně neliší od jiných holí tohoto 
typu. Obličej husitského válečníka 
je odvozen od slavné Žižkovy hlavič-
ky, jež bývala součástí reliéfu tábor-
ského znaku z tamní radnice (dnes 
muzea), přilba lehce připomíná tzv. 
šalíř, který v sobě ovšem nese anti-
kizující prvky. Kovová špice hole se 
nedochovala. Do sbírek muzea hůl 
darovala v roce 1964 říčanská učitel-
ka paní Vaňousová.   

Jan Boukal

neděle 22. dubna od 14:00 do 17:00, 
louka u Říčanské hájovny u Světic
Přijďte si vyrobit dřevěný xylofon! Uvidíte, že pod vede-
ním zkušeného truhláře to nebude nic složitého. Dílna je 
určena pro dospělé nebo pro dospělé s dětmi.
Dílnu povede Jindřich Částka.
Cena 200 Kč
Rezervace nutná: edita.jezkova@muzeum.ricany.cz, 
tel.: 605 169 533, 323 603 161

Výroba XyLOFONU
dílna pro dospělé 
na Dni Země 
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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

Knihovna, jak známo, již delší dobu působí v náhrad-
ním nouzovém režimu. Ve většině jejich původních 
prostor nyní probíhají rekonstrukční práce a re-
staurování historických maleb. Své služby knihovna 
nabízí ve dvou zbylých místnostech, které nejsou tě-
mito pracemi zasaženy. Po skončení rekonstrukce se 
s návratem knihovny do původních prostor nepočítá, 
vznikne zde sál a obřadní síň. 
Proto se pro knihovnu hledají náhradní prostory. 
Zřizovatel – Město – v tomto směru podniká již delší 
dobu nutné kroky. Zajištění vhodného objektu, který 
musí splňovat specifické nároky, není jednoduchou 
záležitostí. I v našem případě se neobešlo bez překá-
žek a komplikací všeho druhu, které celou věc neustá-
le protahují.
Oproti neradostně znějící zprávě v minulém Kurýru 
(popisující aktuální stav, kdy se zdálo, že celá věc je bez-
nadějně v patové situaci), můžeme nyní psát přece jen 
s větším optimismem. Největší komplikace se zdají být 
překonány a řešení situace s knihovnou se zdá být na 
dohled. Věříme, že více konkrétních informací budeme 
moci uveřejnit v dalším Kurýru. 
Upouštíme také od plánu v našem nouzovém provozu 
ještě rozšířit prostory pro veřejnost o jednu místnost, 
nyní sloužící jako kancelář, neboť je tu perspektiva na-
hradit v dohledné době provizorní provoz provozem 
plnohodnotným. Navíc předběžný průzkum ukazuje, 

že kancelář zřejmě nesplňuje nároky statické pevnosti 
vzhledem ke hmotnosti knih s regály.
Výpůjční doba v oddělení pro dospělé na Masarykově ná-
městí 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.
Po dobu současného provizória jsou podstatně rozší-
řené výpůjční hodiny v oddělení pro děti. V oddělení 
pro děti máme otevřeno v pondělí od 12 do 18 ho-
din, od úterka do pátku od 8.30 do 18 hodin.

Galerie Kotelna vás do 21. 4. zve 
na výstavu mladého sochaře Jana 
Kováříka PO_CHOUTKy. Může-
te se těšit na téměř dekadentní 
gurmánský zážitek, který v divá-
kovi  vyvolávají organické tvary 
a promyšlené, smyslné spojení 
barvy a tvaru jeho primárně vizu-
álních objektů.

Na květen po-
tom chystáme 
již tradiční 
Festival ama-
térské tvorby 
a tak zveme 
k účasti ama-

térsky tvořící umělce, kteří by svá 
díla rádi vystavili. Ukázky svých 
děl můžete posílat v době od 3. – 
14. 4. na email galeriekotelna@

seznam.cz. Samotný festival zahá-
jíme vernisáží dne 5. 5. 
Více informací najdete na 
www.galeriekotelna.cz

Přijďte do Galerie Kotelna

Co se děje v kultuře
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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 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.

1.4. Zvánovice 10.00-16.00 Velikonoční neděle pro děti a dospělé – Malování velikonočních vajíček, výtvarné dílničky, 
malování na obličej, soutěže pro děti, tombola, dobrodružné hledání velikonočního pokladu 
a mnoho dalšího. Vstup zdarma. Lestní lázně LEGNER.

7.4. Uhříněves 10.30 Duhový hrad – Sobotní pohádka pro děti od tří let, vstupné 100 Kč, rodinné vstupné 20% 
sleva. Divadlo U22.

7.4. Říčany Ples Fuego – Kulturní centrum Labuť.

8.4. Říčany 8.33 Nedělní pochod s Líbou – Turistický pochod Benešov - Měsíční údolí - Pyšelka, 14 km. 
Odjezd vlakem ze Říčan. Přihlášky na 723 513 431 nebo libuse.rohoskova@centrum.cz.

8.4. Říčany 10.30 Dlouhý, široký a bystrozraký – Představení Divadélka Romaneto v kapli Olivovy dětské 
léčebny. 

8.4. V. Popovice 14.30 Červená Karkulka – Loutkové divadlo v sokolovně.

8.4. Štiřín 17.00 Sukův hudební Štiřín – Ivan Klánský - klavír.

8.4. Ondřejov S tvojí dcerou ne – Hraje Petr Nárožný a Naďa Konvalinková, vstupné 350 Kč.  
Sportovně kulturní centrum.

10.4. Kolovraty 19.00 Wabi RyVOLA – Koncert v Klubu U Boudů.

10.4. Uhříněves 19.30 Křeslo pro hosta s Jiřinou Bohdalovou – Povídání o životě, divadle, filmu a nebude chybět 
ani prostor pro datazy návštěvníků. Vstupné 220/200 Kč. Divadlo U22.

11.4. Říčany 16.00-18.00 Jarní rostliny a ptáci v přírodní rezervaci Mýto – Procházka rozkvetlým lužním lesem 
podél Rokytky. Vycházku s posloucháním zpěvu ptáků povede Kateřina Čiháková.  
Vstupné 50 Kč. Sraz v Nedvězí u dětského hřiště v ul. Hájová.

11.4. Říčany 20.00 Olympic tour 2018 – Kulturní centrum Labuť.

13.4. Štiřín 19.30 Tomáš Berka – Koncert na zámku Štiřín.

13.4. Říčany 19.30 Pivní minifest - Frofunfest trochu jinak – Koncert - hrají D.N.A., Totální nasazení, Covers 
for Lovers, Petr Čermák + Brnk&Frnk. Kulturní centrum Labuť.

14.4. - 
19.8.

Říčany Tvoř a hraj si! – Výstava hlavně pro všechny děti, které si budou moci vyrobit vlastní hračky. 
Část výstavy bude umístěna v zahradě. Muzeum. 

14.4. Obce LK 9.00 Čistý Ladův kraj – Jarní úklid obcí a přírody v jejím okolí. Podrobné informace na úřadech 
jednotlivých obcí. 

14.4. Uhříněves 10.30 Alenka v říši divů – Sobotní pohádka pro děti od tří let, vstupné 100 Kč,  
rodinné vstupné 20% sleva. Divadlo U22.

14.4. Říčany 20.00 Ples Fuego – Kulturní centrum Labuť.

15.4. Myšlín 15.00 Hop sem hop tam – Pásmo krátkých veselých příhod z pohádkového světa maňásků 
loutkového souboru Baribal. Vstupné dobrovolné, hotel Myšlín.

18.4. Říčany 20.00 Petr Vondráček a skupina K Nezaplacení – Kulturní centrum Labuť.

20.4. Říčany 20.00 Sto zvířat – Koncert v Kulturním centru Labuť.

21.4. Říčany 9.00 - 12.00 Přespolní běh kolem Olivovny – 5. ročník běhu pro děti od 4 do 15 let.  
Startovné 50 Kč pro registrované, 100 Kč pro neregistrované. Areál Olivovy dětské léčebny.

21.4. Říčany 8.00-13.00 Festival řemesel a jara – Voňavé bylinky, sazenice a nevšední řemeslné produkty od 
českých výrobců na Masarykově náměstí. Kromě toho ochutnávka rozmanitých  
pokrmů a netradiční kulturní program. 

21.4. Velké Popovice Krajinou barona Ringhoffera – Turistický pochod.
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21.4. Stříbrná 
Skalice

8.30 Od nevidim do nevidim – 5. ročník charitativního běhu. Výtěžek bude věnová Lukášovi 
Havelkovi, postiženému chlapci z Říčan. Registrace od 8.30 do 11 hod na náměstí ve 
Stříbrné Skalici. Bohatý doprovodný program.  
Více informací na www.odnevidimdonevidim.cz.

21.4. Pyšely 8.30 Pyšelský kopeček – Trialový běžecký závod většinou po lesních cestách. Závod je určen pro 
širokou běžeckou veřejnost. Start na fotbalovém hřišti. Po skončení tombola a afterparty. 

21.4. Říčany 15.30 Zpíváme a tančím s Míšou – Míša Růžičková a její zábava pro nejmenší diváky.  
Kulturní centrum Labuť.

21.4. Hrusice 19.30 Slaměný klobouk – Hraje divadelní soubor „Občanská vzdělávací jednota Komenský“ 
z Chocerad. Vstupné 70 Kč, děti zdarma. Občerstvení, stolová úprava. Sokolovna.

22.4. Říčany 9.00 Step cup Říčany.

22.4. Říčany 14.00-17.00 Den Země – Tradiční akce pod širým nebem. Přirodovědná stanoviště, tvořivá dílna, 
divadlo Kaká, lukostřelba, výroba xylofonu, pečení ve venkovní peci,  
kapela Cricket & Snail. Louka u Říčanské hájovny.

25.4. Uhříněves 10.00 Slepičí zázraky – Jarní příběh slepiček a zlobivé kozy na jednom malém dvorku.  
Pohádka plná živých písniček pro děti od tří let, vstupné 80 Kč. Divadlo U22.

25.4. Uhříněves 19.30 COP – Koncert plný kvalitní hudby a svěžího humoru.  
Vstupné 220 Kč, balkon 180 Kč. Divadlo U22.
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historie v obrázcích

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

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

Přispějete tak k dokum
entaci podoby m

ěsta a okolí. 
Foto: archiv M

uzea Říčany

Nedatová kolorovaná pohlednice „ Říčany - u zříceniny“, na níž lze spatřit zříceninu paláce hradu s patrnou klenbou 
s klenebními žebry. Při stěně paláce postaveno lešení ukazující na probíhající opravy. V popředí most přes Říčanský 
potok, za ním dům s návěstní cedulí: „Eduard Šubrt - závod obuvnický“. 


