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Hlavní téma:

Do práce na kole
Říčany, nejlepší město pro život

Slovo úvodem

Jana Machová
sportovní komise města Říčany
trenérka SK Slunéčko
Na sport se v posledních letech nahlíží jinak. Stejně tak jako volný čas prošel také sport vývojem,
který souvisí se změnami společnosti. Sport na tyto změny reaguje a zároveň je zpětně ovlivňuje.
V současnosti jsou užívány ve světě dva přístupy k pojetí sportu. U prvního jsou základními znaky
sportu hra, soutěž a výkon (nejvíce se tento přístup uplatňuje ve sportu profesionálním). Druhý
přístup pojímá sport mnohem šířeji. Na základě tohoto přístupu sportujeme pro zábavu, rekreaci
a cvičení.
Otevřeme-li jakoukoli odbornou příručku či publikaci, dočteme se, že sport nejen že zlepšuje fyzickou kondici, ale i utužuje smysl pro povinnost a podporuje odhodlání něco dokázat. U kolektivních sportů se pak vzbuzují a prohlubují smysly pro týmovou spolupráci, ale také vznikají pole pro
mnohdy důvěrná  kamarádství.
Většinou ženeme děti k velkým výkonům, ale když se jim nezadaří, nešetříme kritikou. Jaká je nejčastější otázka rodiče, když si spolu s dětmi po zápasu zavolají? ,,Vyhráli jste? A kolik jsi dal/a gólů
(košů, branek atd.)?“ Přitom často pro děti mladšího věku je podstatnější spíše to, zda si zahrály,
zda se jim hra líbila, zda si vůbec někdo všiml jejich přihrávky, či zda udělaly něco, na co jsou ony
samy hrdé, a právě gól nebo koš to zrovna být určitě nemusí. Že si s partou kamarádů skvěle sedly,
mají zážitky a o čem povídat, a jednoduše, bavilo je to.
Říčany určitě netrpí nedostatkem sportovních oddílů, kroužků a dalších uskupení, které určitým
způsobem zajišťují tělesnou aktivitu. Jsou zastoupeny různé druhy sportů na různých úrovních, a
to od téměř vrcholových soutěží až po okresní či místní přebory. Většinou se vyzdvihují úspěchy,
jak se kdo umístil a kolik se získalo medailí. Ne všichni se jich dočkají, a přesto sportují s radostí,
protože v Říčanech k těmto aktivitám mají dobré podmínky. Dostatek dospělých, kteří jsou ochotni
se práci trenéra či asistenta věnovat, a příslibem je i výstavba dalších sportovišť.
A co říci na závěr? Ukažte dětem, že každé je dobré, jedinečné, že si pochvalu zaslouží a uvědomme
si, že vítězství či prohra je jen pomíjivý okamžik, to nejdůležitější je být součástí týmu. Nerozlišujme sport individuální a kolektivní, v pocitu hrát jako tým společně, užívat si to a táhnout za jeden
provaz.
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Muzea Říčany. Muzeum Říčany v regionu působí
také jako vzdělávací instituce, která atraktivně
interpretuje současné vědecké poznání a podporuje moderní vzdělávací trendy. Muzeum záměr
rozvinulo a zanedlouho našlo způsob, jak jej
uskutečnit. Díky finanční podpoře z evropských
fondů (ESF a OPVK) se podařilo realizovat
projekt Věda. Jedním z cílů projektu byla
přeměna pozemku na Didaktické centrum geologie. Město Říčany k tomu kompletně zajistilo
stavbu venkovní laboratoře a Muzeum Říčany
doplnilo její vybavení.
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SEDLČANY

VlaŠim

‘Science’ was implemented thanks to financial
support from the European funds (ESF and
OP-EC). The transformation of the plot into the
Didactic Geology Centre was one of the project
objectives. The town of Říčany has ensured the
entire construction of an outdoor laboratory
and the Museum has provided its equipment.

Nevyžádané podklady se nevracejí. Redakce
děkuje za pochopení, že některé texty je třeba
upravit nebo zkrátit. Za věcnou správnost
příspěvků odpovídají jejich autoři a zároveň
prohlašují, že jsou oprávněni používat převzatý
textový i obrazový materiál. Akademické tituly
jsou uváděny pouze v komerčních textech.
Uzávěrka pro příští číslo je ve čtvrtek
17. května pro příspěvky a v pátek
18. května pro inzerci.
Příští, červnový Kurýr bude distribuován
1. – 3. června 2018.
Na obálce: Letos v květnu se můžete opět
zapojit do akce „Do práce na kole“
Foto: Kateřina Lauerová

ŘÍČANY

investOr: > Město Říčany s podporou Evropského
sociálního fondu (ESF) a Operačního programu
vzdělávání a konkurenceschopnost (OP VK), projekt
„Vědou ke vzdělání, vzděláním k vědě“
Další partneři: > Ing. Martin Vokáč, Říčany –
projektant stavební dokumentace laboratoře
PrOjektant: > Ing. Ondřej Semotán, Strmilov – hlavní
projektant celkového řešení
realizátOr:
> Mgr. Petr Schnabl, Ph.D – SCIENTICA AGENCY, s.r.o. –
realizátor venkovních expozic,
> PAMAK s.r.o.
– realizátor stavby laboratoře
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Příběh pokladu
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At present, the Didactic Centre is bustling with
ŘÍČANY
activity. From April to October, the Museum
runs educational programmes for schools on
weekdays. An interesting weekend event is
Prosté
prepared for the public at least once
a month.
s grafickým prvkem
There are also educational events for university
students and teachers here.

muzeum

Zajímá vás, jak byly v Říčanech nalezeny vzácné mince?
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SE SPORTOVNÍMI KLUBY

NEDĚLE 3. ČERVNA 2018

10:00 – ULICE ŠKOLNÍ, ŘÍČANY

Moderuje: Matouš Zah z Déčka – Planeta Yó
Hosté: Radek Juška – držitel republikového
rekordu ve skoku do dálky

EXHIBIČNÍ ZÁPAS
V DĚTSKÉM RUGBY
UKÁZKY ČINNOSTÍ
MĚSTSKÉ POLICIE,
CELNÍKŮ A HASIČŮ
VYSTOUPENÍ
DĚTÍ Z MŠ ZAHRÁDKA
OBČERSTVENÍ

VYSTOUPENÍ SKATEBOARD NA U RAMPĚ,
PUMPTRACKU, HOROLEZECKÉ STĚNĚ

VYSTOUPENÍ SPORTOVNÍCH
A ZÁJMOVÝCH KLUBŮ A SPOLKŮ

P O Ř Á D AT E L É

Ř E K N I Ř ÍČ A N Y
WWW.RICANY.CZ
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Tisk: Tiskárna Libertas, a. s.

iniciátOr: > Pavel Bednář (1. ZŠ Říčany), Jakub Halaš,
Adéla Venerová a Kateřina Čiháková (Muzeum Říčany)

Dnes je v didaktickém centru živo. V sezoně od
dubna do října zde během týdne vede muzeum
výukové programy pro školy. Minimálně jednou
v měsíci je připravena zajímavá víkendová akce
pro veřejnost. Probíhá zde také vzdělávání studentů vysokých škol a pedagogů z praxe. Ti se
zde dozvídají, jak učit geologii, ale i biologii
tak, aby byla pro žáky atraktivní a stali se z nich
fanoušci přírodních věd. Aktuální přehled akcí
pro veřejnost naleznete na webu Muzea Říčany.

The DiDacTic GeoloGy cenTre
The garden at the 1st primary school in Říčany
had been unused for a long time. Mr. Pavel
Bednář, a new headmaster and keen geologist,
came up with an idea of using the plot to make
this science popular. Within the project, he
cooperated with Jakub Halaš, a director and
geologist of the Říčany Museum. The project

www.cestamipromen.cz

Zlatý Ámos (skoro) z Říčan

Oblíbený učitel z Bezručovky ve finále ankety
o nejoblíbenějšího učitele v ČR

Pan ředitel Bednář sdílel svoje myšlenky
s Jakubem Halašem, ředitelem a geologem

mlaDÁ
BoleSlaV
MĚLNÍK
SlanÝ
rakoVnÍk

ObdObí realizace: > 1. 7. 2014 – 30. 11. 2014

DiDakTické cenTrum GeoloGie
Pozemek zahrady u 1. základní školy v Říčanech
dlouho ležel ladem. Zajímavé prostory poblíž
centra města byly zpustlé, drobné stavby poškozené a zchátralé. To vše přímo volalo po využití,
které by pozemku vdechlo nový smysl. V té době
nastoupil na místo ředitele školy Pavel Bednář,
člověk nadšený do geologie. Okamžitě začal
uvažovat o možnostech, jak pozemek v tomto
směru využít.

Říčany
Středočeský kraj

19.4.2018 20:34:21
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Informace z radnice
Krátce ze Zastupitelstva
dne 11. 4. 2018
u Zastupitelstvo schválilo účelové použití zaplacených
příspěvků dle „Zásad pro výstavbu ve městě Říčany“ ve
výši 9 838 237 Kč na akci rekonstrukce komunikace Politických vězňů.
u Zastupitelstvo schválilo uzavření plánovací smlouvy ke
stavebnímu záměru dvou rodinných domů (každý se třemi
bytovými jednotkami) na pozemcích parc. č. 120/10 a parc.
č. 122/85, vše v k. ú. Říčany – Radošovice. Závazek žadatele
je zejména poskytnout městu finanční plnění ve výši 384 780
Kč. Žadatel splní svůj závazek i tím, že namísto úhrady částky
vybuduje na vlastní náklady chodník s osvětlením.
u Zastupitelstvo schválilo uzavření namísto plánovací
smlouvy dle „Zásad pro výstavbu ve městě Říčany“ uzavření darovací smlouvy mezi městem a společností Zoeller
Systems, s. r. o. Poskytnutý finanční dar 45 000 Kč je určen výhradně na posílení veřejné infrastruktury konkrétně
- investiční záměr Chodník v ulici Květná, Kuří.
u Zastupitelstvo schválilo 100 000 Kč na nákup rybí obsádky – štika, candát, kapr a amur do rybářských revírů
Jureček a Mlýnský pro Český rybářský svaz, z. s.
u Zastupitelstvo schválilo 50 000 Kč z humanitárního
fondu na podporu provozu v roce 2018 Seniorcentra Říčany, z. s.
u Zastupitelstvo schválilo 50 000 Kč z humanitárního
fondu na dofinancování základní činnosti organizace Terapeutické centrum Modré dveře, z. ú.
u Zastupitelstvo překvapivě neschválilo členství v Asociaci měst pro cyklistiku, když návrh nepodpořili zejména
zastupitelé klubu STAN. Pro hlasovalo 9 ze 13 přítomných
zastupitelů.
u Zastupitelstvo souhlasilo s přidruženým členstvím
města Říčany v zapsaném spolku STŘEDNÍ ČECHY.
Zastupitelé projednali celkem 12 bodů.
Kompletní zápis ze ZMŘ je k dispozici na www.ricany.cz

Krátce z rady dne 22. 3. 2018
– rada přijala celkem 27 usnesení

u Rada schválila provedení „Biologické průzkumy a Návrh posílení biodiverzity – vodní toky“ společností NaturaServis s.r.o. Jde o projekt, kdy přírodovědci vyhledají
biologická rizika na potocích a navrhnou, jak posílit biodiverzitu říčanských potoků.
Hlasy pro: 6 nepřítomno: 1
u Rada souhlasila se zahájením zadávacího řízení na
nadlimitní veřejnou zakázku na služby č. 4/2018 – Městská hromadná doprava Říčany, formou otevřeného řízení
a schvaluje zadávací dokumentaci. Jmenovala také hodnotící komisi.
Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1
u Rada souhlasila s nákup dvou vozidel Peugeot Partner Furgon Access L 1 za celkovou cenu 752 896 Kč vč. DPH a dvou
vozidel Peugeot Boxer Furgon Access 3000 za celkovou cenu 1
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076 570 Kč vč. DPH od FEDERAL CARS, spol. s.r.o. Nákladní automobil IVECO EuroCargo – včetně kontejneru za celkovou cenu 1 669 800 Kč vč. DPH dodá KOMERSIA AUTO
s.r.o. a to na základě veřejné zakázky č. 6/2018 – Dodávka užitkových a nákladních automobilů pro město Říčany.
Hlasy pro: 5, zdrželi se: 1, nepřítomno: 1
u Rada souhlasí s uzavřením smlouvy na dodavatele konektivity pro základní školy v Říčanech: ha-vel internet
s.r.o., za cenu 4 598 Kč včetně DPH za 1 měsíc poskytované konektivity a následně za cenu 7 018 Kč včetně DPH
v případě, že se město Říčany rozhodne navýšit smluvní
konektivitu až na 200Mbps/měsíc.
Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1
u Rada souhlasila s realizací dopravního opatření č.
7/2018 spočívající v instalaci zpomalovacích prvků na
komunikaci Rýdlova, před křížením s ul. Štefánikova
v zájmu zvýšení bezpečnosti silničního provozu. Tímto
usnesením není dotčeno rozhodování příslušných orgánů
státní správy.
Hlasy pro: 5, zdrželi se: 1, nepřítomno: 1
u Rada schválila 50 000 Kč z rezervy rady pro Arcidiecézní Charitu Praha na primární prevenci na základních školách ve spádové oblasti Říčan.
Hlasy pro: 5, zdrželi se: 1, nepřítomno: 1

Krátce z rady dne 29. 3. 2018
– rada přijala celkem 20 usnesení

u Rada souhlasila se zajištěním technického dozoru investora a BOZP na investiční akci „PARK KOZINOVA“
Tomášem Kubátem za cenu 132 450 Kč vč. DPH.
Hlasy pro: 6, zdrželi se: 1
u Rada města vzala na vědomí informaci o riziku navýšení nákladů města na odpadové hospodářství, v případě
prosazení účelové nevládní novely zákona o odpadech
obsahující zdražení skládkovacích poplatků. Rada města
nesouhlasí s podobnými novelizacemi zákona o odpadech, které mají dopad na náklady obce a jejich obyvatele
v oblasti odpadového hospodářství. Rada zastává názor,
že nové nastavení odpadové legislativy by mělo být pro-

Pozvánka
pro říčanskou veřejnost na
řádné zasedání
Zastupitelstva města Říčany
9. května 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

texty.kuryr@ricany.cz

Informace z radnice
vedeno formou vládního návrhu zákona o odpadech připraveného po schválení nových evropských odpadových
směrnic a v úzké spolupráci s obcemi a městy. ČR by neměla přijímat povinnosti nad rámec evropského nastavení
odpadového hospodářství.
Hlasy pro: 7
u Rada souhlasila s úpravou sazebníku úhrad za úkony
Pečovatelské služby dle přílohy č. 2 od 1. 4. 2018.
Hlasy pro: 7
u Rada schválila poskytnutí individuální dotace ve výši
40 000 Kč z humanitárního fondu pro Portus Praha z.ú.
na částečnou úhradu nákladů spojených s využíváním sociální služby klientem z Říčanech.
Hlasy pro: 7
u Rada schválila uvolnění částky 45 000 Kč z humanitárního fondu pro společnost Centrin CZ, s.r.o. na dofinancování pobytových sociálních služeb pro občany Říčan.
Hlasy pro: 7

Krátce z rady dne 5. 4. 2018
– rada přijala celkem 29 usnesení

u Rada souhlasila se zahájením zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Koncese na stravování v městě Říčany“,
a schválila zadávací dokumentaci této veřejné zakázky dle
příloh a jmenovala komisi.
Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1
u Rada souhlasila s rekonstrukcí opěrné zdi Olivova zhotovitelem MOZIS s.r.o. za cenu 556 540 Kč vč. DPH.
Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1
u Rada souhlasila s nákupem zahradních sekaček pro
MěÚ v Říčanech, od společnosti Lespark s.r.o. za cenu
689 900 Kč vč. DPH.
Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1
u Rada souhlasila s uzavřením smlouvy o zprostředkování mezi městem Říčany a společností eCENTRE o organizaci zadávacího řízení na veřejnou zakázku Sdružené dodávky elektrické energie a zemního plynu pro město a jím
zřizované organizace pro období 1. 9. 2018 – 31. 8. 2020,
za celkovou cenu 35 090 Kč vč. DPH.
Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1
u Rada schválila uzavření licenční smlouvy s editorem
díla Josefa Lady a Aleny Ladové s panem Josefem Ladou,
na akci Ovocný sad Srnčí a umístění obrázků dle J. Lady.
Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1
u Rada doporučila Zastupitelstvu schválit účelové
použití zaplacených příspěvků dle „Zásad“ ve výši 9
838 238 Kč na akci rekonstrukce komunikace Politických vězňů.
Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1
u Rada doporučila Zastupitelstvu souhlasit s členstvím
města Říčany v Asociaci měst pro cyklisty a s pověřením
radního Davida Michaličky zastupováním na valných
hromadách asociace. Souhlasila s uvolněním částky
10 000 Kč z rezervy Rady na zaplacení ročního členského
příspěvku.
Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1

Z
OČÍ
DO
OČÍ

Pravidelná setkání s vedením města
se v uvedených časech konají v budově
MěÚ č. 53, přímo v pracovně starosty,
místostarosty a místostarostky.
u se starostou Vladimírem Kořenem
každou třetí středu v měsíci, 17–18 h.
Tento měsíc bude mimořádně 30. 5.
u s místostarostkou Hanou Špačkovou
každou čtvrtou středu v měsíci, 17–18 h.
Tento měsíc bude 23. 5.
u s místostarostou Zdeňkem Hrabou
kdykoli po předchozí dohodě

u Rada schválila uvolnění částky 49 000 Kč z humanitárního fondu pro společnost Tři, o.p.s. na podporu Domácího Hospice Dobrého pastýře, který poskytuje mobilní
hospicovou péči klientům z Říčan.
Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1
u Rada schválila 50 000 Kč z humanitárního fondu na
podporu provozu DĚTSKÉHO KRIZOVÉHO CENTRA.
Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1

Krátce z mimořádné rady
dne 11. 4. 2018

– rada přijala celkem 20 usnesení
u Rada souhlasila s nákupem zpátečních letenek pro
všechny členy týmu dračích lodí do Borkenu ve dnech
11.- 13. května 2018, se zajištěním cestovního pojištění,
se zajištěním dopravy na letiště Praha a zpět, s dietami
pro zaměstnance města (P. C.) po dobu pobytu ve výši 45
EUR/den, s darem ve výši 2000 Kč pro paní M. H. jako
doprovod dětí.
Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1
u Radní také napodruhé schválili nájemní smlouvu s Českou televizí pro natáčení pořadu Zázraky přírody, které
proběhlo ve spolupráci s říčanským ragbyovým týmem.
Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1

Protidrogový koordinátor města Říčany
Od října 2017 má město Říčany nového místního protidrogového koordinátora. Je jím Markéta Hubínková, která se tématem drog – zejména
primární prevencí na školách zabývá. Cílem koordinátora je shromažďovat informace z městské i státní policie, sociálního odboru, škol a veřejnosti, a na základě získaných podkladů stanovovat cíle, oblasti řešení
jednotlivých problémů a spolupracovat s odborníky. Mezi další úkoly patří
jednat s krajským koordinátorem, pomáhat školám získávat granty na
preventivní aktivity, aktualizovat síť služeb zabývající se rizikovými jevy,
informovat občany o rizikových jevech, apod. Tato náplň práce vychází
z Národní Strategie protidrogové politiky a dalších návazných akčních
plánů na celorepublikové i krajské úrovni. V dalších vydáních Říčanského
kurýru budeme publikovat preventivní okénka na jednotlivé rizikové jevy.
V případě dotazů či postřehů k drogové či kriminální situaci v Říčanech kontaktujte koordinátorku na e-mailu prevence@ricany.cz
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Říčany jsou nejlepším městem pro život
To je závěr průzkumu renomované mezinárodní společnosti Deloitte pod názvem Obce v datech. Index kvality života v Říčanech
je nejvyšší z 206 hodnocených měst České republiky. Odborníci porovnávali data veřejných institucí
a etablovaných portálů. Posuzovány byly indexy ve
třech hlavních kategoriích zdraví a životní prostředí, materiální zabezpečení a vzdělání, vztahy a služby. O dvě desetinky Říčany předstihly v celkovém
hodnocení hlavní město Prahu.
„Přejel mi pozitivní mráz po zádech, když mi tuhle zprávu
zavolali lidé velmi prestižní auditorské firmy. Říčany jsou
město s nejvyšší kvalitou života v republice. Mám obrovskou
radost a cítím hrdost,“ komentuje starosta Vladimír Kořen (Klidné město) výsledky průzkumu a hned dodává:
„Ale pozor, rozhodně tenhle úspěch nevztahuji výhradně
k práci radnice. Auditoři sledovali spoustu věcí, které ani
nemůžeme ovlivnit. Je to úspěch celého města a jeho chytrých a podnikavých lidí.“
Kvalitu života porovnávali experti mezi všemi obcemi
s rozšířenou působností včetně Prahy, a to ve třech kategoriích. Kategorie, kde Říčany získaly plných 10 bodů,
je kategorie „zdraví a životní prostředí“. Zde byla zahrnuta data o dostupnosti zdravotní péče, zdravotní stav
obyvatelstva a životní prostředí. Špatnou stránkou v této
kategorii je, že v Říčanech a jejich přímém okolí nejsou
přírodní rezervace s výjimečnými druhy rostlin či živočichů. Velmi vysoké byly v této kategorii indexy počtu lékařů, nemocnic a lékáren. Posuzován byl počet zařízení v
dojezdové vzdálenosti 30 km od radnice. 105. příčka z 206
připadla Říčanům v Indexu znečištění ovzduší. Ukazuje
to na průměrné znečištění v rámci celé České republiky
způsobené zejména dopravní zátěží.
„Náš boj s tranzitní kamionovou dopravou není jen o zácpách na silnicích, pro čistý vzduch je doprava velkou zátěží. Maximálně se snažíme, abychom zákaz tranzitu kamionů obnovili,“ doplňuje starosta V. Kořen.
S dopravou se pojí i nelichotivý výsledek velmi vysoké
nehodovosti. Byl to nejhorší výsledek v kategorii „vztahy,
služby a veřejná správa“. Zde Říčany naopak bodovaly
v dostupnosti supermarketů, bankomatů či restaurací.
Velmi vysoký byl i index za účast na volbách, což svědčí o
aktivní společnosti.
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Hodnocení ukázalo i na jeden z nejvyšších indexů přírůstků obyvatelstva. S tím se pojí hodnocení nedostatečné kapacity mateřských a základních škol.
„Nedostatek míst ve školkách a školách je stále velký problém. Čekáme na dotaci na školku v Kuří, v přípravě je
školka na Větrníku, koupili jsme budovu školky Srdíčko
a musíme ji opravit,“ vypočítává projekty z této oblasti
radní a projektový manažer David Michalička (Klidné
město) a dodává: „No a samostatnou kapitolou je výstavba nové školy, na její přípravě se pracuje už několik let. Teď
se velmi intenzivně projektuje.“
Vysoká poptávka po bydlení v Říčanech má také vliv na
ceny nemovitostí. To bylo jednou z hodnocených položek ze třetí kategorie „materiální zabezpečení a vzdělání“. V dostupnosti bydlení byl index v červené barvě.
Naopak prvenství z 206 obcí Říčany obsadily ve srovnání kvality vzdělání. Hodnotilo se na základě výsledků studentů u státních maturit. Kvalitní střední školy
se nacházejí v dojezdové vzdálenosti 30 km i na území
obce. Do oblasti tedy patří říčanská gymnázia, ale také
škola Open Gate nebo pražské střední školy. Výsledky
dále odrážejí vysokou nabídku pracovních míst a nízkou nezaměstnanost a s tím související nízký počet vyplácených dávek v hmotné nouzi a exekucí.
„Říčany mají obrovskou výhodu ve své poloze. Na dotek Praze a přesto v blízkosti lesů, rybníků, mimo sídliště. Tenhle
charakter je jedinečný. Po takové zprávě naše město ještě
získá na přitažlivosti. Další rozrůstání města a nesmyslné
aktivity ale můžou vysokou kvalitu života zničit. Musíme
město chránit a do podoby švýcarských měst máme stále
ještě daleko,“ zakončuje starosta Vladimír Kořen.
Analýza proběhla po sběru velkého množství veřejně
přístupných dat z ověřených zdrojů a dat veřejných
institucí, které na projektu Obce v datech spolupracovaly. Výpočet indexů je založen na přístupech OECD
a OSN k porovnávání kvality života a dalších matematicko-statistických nástrojích. Podrobně se můžete
s výsledky hodnocení seznámit na www.obcevdatech.
cz, který bude naplno spuštěn v průběhu června letošního roku.
Kateřina Lauerová
Tisková zpráva města

texty.kuryr@ricany.cz
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Povinnost právnických osob (podnikatelských subjektů)
Upozornění na nabídku svozu separovaného odpadu
Zákon o odpadech č. 185/2001
v platném znění stanovuje povinnosti
původců odpadu dle § 16, mezi které
mj. patří povinnost třídit odpady a
mít na odvoz těchto odpadů zajištěnu
smlouvu. Plnění této povinnosti bude
v následujících měsících předmětem
kontrol ze strany města, jelikož se
v separačních kontejnerech určených
výhradně občanům města Říčany vyskytují ve větší míře právě podnikatelské odpady. Pokud původci odpadů
tuto povinnost nesplňují a zneužívají
systému města (vyhazují papír, plast,
sklo, atd. do nádob určených výhradně občanům města), vystavují se tak
pokutě dle § 66 až do výše 300 000,Kč.

Dovolujeme si vás proto informovat
o možnosti uzavření těchto smluv u
společnosti Marius Pedersen a.s.
působící v našem městě, která zajišťuje pro podnikatelské subjekty v Říčanech a okolí svozy všech
odpadů a smlouvy přizpůsobuje
subjektům „na míru“ dle skutečné
produkce.
• Velikost nabízených nádob je 240 l
a 1100l (pokud se nádoby nevejdou,
vymyslíme náhradní variantu)

• Nabízená četnost vývozů 1x týden,
1x14 dní
• Nádoby jsou součástí služby
Ceny jednotlivých služeb jsou stanoveny individuálně na základě rozsahu
využívaných služeb a objemů.
Pro zprostředkování a uzavření
smlouvy či dotazů k průběhu služby se
společností Marius Pedersen se obracejte na obchodní zástupkyni Andreu
Urbanovou tel: 734 763 020, andrea.
urbanova@mariuspedersen.cz

SBĚRNÝ DVŮR - BIOODPAD

Vážení občané, rádi bychom vás informovali o dočasné změně ve způsobu ukládání odpadu v sobotu
a v neděli na Sběrném dvoře v Říčanech.
Vzhledem k velkému navýšení přijímaného bioodpadu v tomto období budeme po naplnění
velkoobjemových kontejnerů pod rampou využívat menší kontejnery, které budou umístěné na konci
sběrného dvora vpravo nahoře (bližší informace dostupné u obsluhy SD). Důvodem je omezená
možnost odvozu odpadů ze sběrného dvora do koncových zařízení o víkendech.

Děkujeme za pochopení, Marius Pedersen a.s. - provozovatel

Svoz velkoobjemového odpadu v květnu 2018
Město Říčany
ve spolupráci se
svozovou společností Marius
Pedersen, a. s.
připravuje mobilní svoz velkoobjemového odpadu z domácností, a to v jarním, letním a
podzimním období. Přistavení kontejnerů bude probíhat
za asistence Městské policie.
Pro další druhy odpadů, pro
něž není velkoobjemový kontejner určen, je otevřen sběrný
dvůr Na Fabiáně (přístup z Říčanské ul.):
Pondělí, středa, pátek
13 - 18 hod.
Sobota
9 - 16 hod.
Neděle
14 - 18 hod.

12. května
07:00 - 09:00
07:30 - 09:30
08:00 - 10:00
08:30 - 10:30
09:00 - 11:00
09:30 - 11:30
10:00 - 12:00
10:30 - 12:30
26. května
07:00 - 09:00
07:30 - 09:30
08:00 - 10:00
08:30 - 10:30
09:00 - 11:00
09:30 - 11:30
10:00 - 12:00

Jarní termíny přistavení VOK
Podhrázská (u separ. sběru)
Na obci (x Voděradská)
Olivova (u parkoviště)
U Kina (Komenského nám.)
U Hřiště (x V Chobotě a Řípská)
Marvánek
Otavská (x Labská)
Nám. ČSA
Táborská (x Smiřických)
Scheinerova (u separ. sběru)
5. května (kotelna)
Na Kavčí skále (u separ. sběru)
K Podjezdu (x Bezručova)
Sokolská (u hřiště)
Zborovská (x Táborská)

Mezi velkoobjemový odpad nepatří zahradní odpad (větve, ořezané dřeviny, posekaná tráva apod.), stavební suť,
nebezpečný odpad (oleje, plechovky s barvami) a spotřebiče, které je možno odevzdat bezplatně na místo zpětného odběru k dalšímu využití.
Prosíme všechny obyvatele, aby nezaplňovali kontejner
uvedenými odpady a umožnili všem zájemcům odložit nadměrný odpad z domácností, zejména starším občanům, kteří

19. května
07:00 - 09:00
07:30 - 09:30
08:00 - 10:00
08:30 - 10:30
09:00 - 11:00
09:30 - 11:30
10:00 - 12:00
10:30 - 12:30

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

2. června
07:00 - 09:00
07:30 - 09:30
08:00 - 10:00
08:30 - 10:30
09:00 - 11:00
09:30 - 11:30
10:00 - 12:00
10:30 - 12:30

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

mají omezenou možnost navštívit sběrný dvůr. Připomínáme, že v podmínkách našeho sběrného dvora nelze provádět
dotřídění.
Předpokládaná doba setrvání velkoobjemových kontejnerů
na jednotlivých stanovištích je 2 hodiny. V případě, že k naplnění kontejneru dojde v kratším čase, bude odvezen dříve,
než je uvedeno v rozpise
Město Říčany, oddělení technické správy
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Říčanské stromy svobody
V letošním jubilejním roce se v médiích
připomínají významná výročí našeho
státu od vyhlášení Československé republiky až po současnost. Vzpomíná se na podstatné politické, hospodářské, kulturní, sportovní… okamžiky republikového
století. Každý z nás je určité části této doby pamětníkem. Mimo nás, archivní materiály, umělecké památníky existují monumentální pamětníci důležitých událostí, kteří, pokud nebudou poraženi, budou tyto chvíle
připomínat dalším generacím.
„Strom může být vzácný stářím, přírodní unikátností,
estetickou podobou, ale může být také symbolem velkých hodnot. I spojení s významnou událostí může být
důvodem pro vyhlášení stromu za památný. Právě jsme
začali s žádostmi na státní ochranu těchto národních
stromů svobody, pod jejichž koruny říčanští obyvatelé
schovali kus historie,“ zdůvodňuje starosta Vladimír
Kořen (Klidné město) plán na vyhlášení několika památných stromů v Říčanech. Podobné aktivity po celé
republice podporuje Nadace Partnerství.
Když se na Říčany podíváme trochu z výšky, zjistíme,
že i přes snahu developerů jsou zeleným městem – lesy,
zahrady, louky, parky, stromy… A mezi těmito stromy
je několik jedinců lišících se od ostatních svým účelem
zasazení – byly vysazeny na paměť vzniku a výročí republiky, jako památka na osvobození a znovuzískání
svobody. Stromy svobody.

1938 – Městskou
radou bylo usneseno založiti na
lukách od Olšánek k Marvánku
jubilejní třešňový
sad. (Kronika
města
Říčany
1930–1950, f.
133)
K 20. výročí vzniku ČSR byl nedaleko nově vybudovaného koupaliště (1937) na Marvánku (1934),
v blízkosti náměstí založen jubilejní třešňový sad. Jde
o jediný případ v Říčanech, kdy jako strom svobody

Foto archiv Olivovna

1919 – V říjnu rozhodlo ředitelství Vychovatelny, aby na
západní straně ústavu před zvoničkou byla zasazena lípa
svobody. (Mecenáš A. Oliva a jeho odkaz: 110 let založení
Olivovy nadace, 2006, 64)

1919 – Dvě lípy svobody zasazeny u schodů při východní
straně kostela v dubnu r. 1919. (Popis obcí školního okresu
Říčanského, 1938, s. 136)
První jaro v nové Československé republice
byly na čestném místě
uprostřed města na
náměstí u kostela zasazeny národní stromy
jako památka na nově
vzniklý československý stát a u příležitosti
prvního výročí nového
státu před kaplí Vychovatelny manželů
Olivových byla vysazena další lípa. V r. 1919 byl také založen Československý
červený kříž a byla uzákoněna československá koruna.
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nebyla vysazena lípa, ale třešeň, a zároveň je to jediný
sad stromů svobody ve městě.
1938 – Dále
bylo
rozhodnuto, aby byl
založen parčík
na styku ulice Smiřických
a Mánesovy, na
pozemku, zakoupeném od J.
Neuberga, rolníka ze Říčan,
a aby v tomto
parčíku
byla
zasazena slavnostně jubilejní
lípa. Podobnou
sadovou úpravu
bylo rozhodnuto
zříditi i na náměstí, v prostranství mezi školou, farou a kostelem. (Kronika města Říčany 1930–1950, f. 133)
V r. 1938 probíhaly ve městě velké přípravy na oslavu
20. výročí Československé republiky. Mimo třešňový sad
byly založeny i dva malé parky, v Mánesově ulici s jubilejní lípou. Město vydalo provolání k majitelům domů, aby
provedli úpravy kolem svých obydlí a okna vyzdobili květinami. Vzhledem k mezinárodní politické situaci byla na
podzim zahájena branná výchova, cvičily se složky civilní
protiletecké obrany, bylo provedeno zatemňovací cvičení
a cvičný nálet. V pomnichovských událostech se 20. výročí
přešlo bez větších oslav.

1968 – Lípa svobody
byla vysazena na paměť
50. výročí od vzniku Československé republiky
před školou na náměstí.
(Lípy najdete na webu
www.lipyrepubliky.cz
a www.stromysvobody.
cz)
V r. 1968 se slavilo
50. výročí vzniku ČSR
a zároveň byly tyto
oslavy, a především výsadba stromů svobody, chápány jako vzdor
vpádu vojsk pěti států
Varšavské smlouvy.
Městský národní výbor rozhodl, že k oslavám tohoto výročí budou vysazeny dvě lipové aleje. Osm
lip v ul. Politických vězňů, které vysadily místní podniky,
bylo také pojmenováno po mužích Pražského jara. Velká slavnost proběhla na Komenského náměstí, kde bylo
zasazeno 18 lip MěNV, školou, politickými stranami
a spolky. Před základní školou na náměstí byla patrně
zdejšími pedagogy vysazena lípa. V archivních materiálech byl dopis předsedy TJ Sokol, který chtěl zasadit
strom svobody před vchodem do sokolovny, v Rozdělení
lip a pořadí je však jako 15. sazeč stromu (na Komenského nám.) uveden Sokol.

V r. 1989, respektive na jaře 1990 se po republice také
sázely stromy svobody na památku obnovy demokracie.
V říčanských pramenech o tom není zmínka, neznamená to však, že tu nejsou. Pokud by o nich nebo o dalších
stromech svobody někdo ze čtenářů věděl, byli bychom za
takovouto informaci vděčni.
V říjnu oslavíme 100 let od vzniku Československé republiky. Při této příležitosti budou vysazeny v právě budovaném parku stromy partnerských měst a samozřejmě
i lípa na připomínku tohoto významného výročí (a možná
ponese i další připomínku a doplní tak chybějící memento
na rok 1989).
Markéta Žilková
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foto Rudolf Flachs

1968 – K 50. výročí ČSR byla v ulici Politických vězňů
a na Komenského náměstí u gymnázia vysazena lipová
alej. Dvě lípy byly vysazeny v Radošovicích a po jedné
ve Voděrádkách a Jažlovicích. (vzpomínky pamětníků,
dopis MěV NF a MěNV v Říčanech společenským organizacím, závodům a školám na území města, pozvánka
MěV NF a MěNV na oslavy 50. výročí vzniku republiky,
Rozdělení lip a pořadí)

Informace z radnice

Informace z dopravy
Inteligentní parkování na Masarykově
náměstí – pilotní projekt
Na polovině Masarykova náměstí (strana u pošty), byla všechna
parkovací stání opatřena parkovacími senzory. Díky nové technologii budou mít řidiči, ale i městská
policie, přehled o jejich aktuální
obsazenosti. Kromě webového
rozhraní (a brzy i mobilní aplikace Říčany v mobilu) je aktuální
počet volných míst zobrazován na

dvou informačních cedulích na
příjezdu k náměstí (tyto cedule
jsou zatím provizorní, jejich přesný vzhled a umístění budou též
předmětem vyhodnocení).
Pilotní provoz je spuštěn na dobu 6

Rekonstrukce ulice Politických vězňů začala.
Dopravu ve špičce řídí městská policie.
V souvislosti s rekonstrukcí komunikace Politických
vězňů a uzavřením této ulice se zintenzivnila doprava

měsíců. Nasbíraná data budou pak
vyhodnocena s ohledem na zlepšení služeb občanům a bude rozhodnuto o případném rozšíření na další parkovací plochy v centru města.

David Michalička

na křížení ulic 17. listopadu a Štefánikova. Dopravu
v době ranní špičky zde řídí městská policie. Aktuální
informace o rekonstrukci ulice Politických vězňů najdete na webu města v sekci Život ve městě.
kl
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Foto R. Flachs

Nová B+R parkoviště u nádraží
První vítězný projekt
z loňského premiérového pébéčka Překvapte Říčany je již
hotový. Věříme, že
potěší nejen cyklisty,
kteří nechávali dosud
svá kola v průchodu
rondelu, ale všechny, kdo prostorem u
nádraží procházejí.
Jedním ze záměrů je
kultivovat právě tento prostor. Prosíme
proto cyklisty, aby využívali nově vybudovaná parkoviště pod a
nad rondelem. 
kl

texty.kuryr@ricany.cz
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Město Říčany

zveřejňuje záměr obce
PRONAJMOUT GARÁŽ Č. 2
postavenou na dvoře obytného domu č. p. 35 Masarykovo náměstí v Říčanech st. p. č. 59/1 v k.ú. Říčany u Prahy o plošné výměře
16 m2 a to za účelem parkování 1 ks osobního vozidla do 3,5 t.
Písemnou přihlášku do výběrového řízení bez uvedení nabízené ceny
doručte nejpozději do 11. 5. 2018.

PRONAJMOUT GARÁŽOVÉ STÁNÍ
Č. 09 o rozloze 12,5 m2 umístěné v suterénu domu čp. 1910
Komenského nám. v Říčanech.
Písemnou přihlášku, jejíž přílohou bude nabídka nájemného v zalepené obálce s označením „Neotvírat – nabídka nájemného na GS
č. 09 v čp. 1910 Komenského nám. v Říčanech“ doručte nejpozději
do 11. 6. 2018. Minimální cena nájemného je 1 200 Kč bez DPH.

PRONAJMOUT GARÁŽOVÉ STÁNÍ

VÝZVA
Město nabízí k pronájmu tři nově instalované moderní cykloboxy u nádraží nad rondelem. Cykloboxy jsou dřevěné, shora oplechované, s vnitřní bytelnou
kovovou konstrukcí, která je pevně spojená s podložím k bezpečnému uložení vašich kol při cestách na
vlak. Jeden cyklobox pojme dvě kola, elektrokola nebo
koloběžky včetně výbavy. Boxy jsou uzamykatelné
bezpečnostní vložkou FAB. Navíc lze kola zabezpečit uvnitř boxu jejich upevněním ke konstrukci boxu
i vlastním zámkem. Prostor cykloparkoviště bude sledován kamerovým systémem, který by měl ještě zvýšit
bezpečnost v okolí nádraží. Cyklobox si můžete pronajmout jako jednotlivec nebo náklady na pronájem
s někým sdílet. Cena nájmu byla stanovena ve výši 100
Kč/box a měsíc. Přednostně bude uspokojen zájem
říčanských občanů. Své žádosti posílejte emailem na
adresu renata.havrankova@ricany.cz do 15. 5. 2018.
V žádosti uveďte:
l jméno, příjmení l bydliště
l požadovaný počet měsíců pronájmu
(min. 3 měsíce v řadě maximálně 12 měsíců)
l zda budete box s někým dalším sdílet
Kritériem pro výběr nájemce je:
l požadovaná délka nájmu
l doba podání žádosti o nájem
S vybranými žadateli bude uzavřena nájemní smlouva a budou jim předány klíče od boxu. Uvolnění boxů
bude předem avizováno na Facebooku a webu města.
V případě velkého zájmu uvažuje město o rozšíření
této služby.

č. 01 o rozloze 12,5 m2 umístěné v suterénu domu čp. 2000
Melantrichova ul. v Říčanech.
Písemnou přihlášku, jejíž přílohou bude nabídka nájemného v zalepené obálce s označením „Neotvírat – nabídka nájemného na GS č.
01 v čp. 2000 Melantrichova ul. v Říčanech“ doručte nejpozději do
11. 6. 2018. Minimální cena nájemného je 985 Kč bez DPH.
V případě zájmu o nabízený pronájem je nutné doručit na adresu MěÚ
v Říčanech, odbor správy majetku, oddělení hospodářské správy, Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany písemnou přihlášku.

Pronájem bytu na
Masarykově náměstí
Město uzavře nájemní smlouvu na dobu určitou 5 let na pronájem
komerčního bytu č. 3 ve 2. podlaží domu č. p. 35 Masarykovo nám.
v Říčanech kategorie standard, typ 2 + 1 o celkové ploše 61,77 m2.
Přihláška do řízení o přidělení bytu se podává na předepsaném formuláři
v termínu do 21. 5. 2018, přičemž za datum podání se považuje datum
osobního doručení přihlášky do podatelny MěÚ v Říčanech, nebo datum
doručení přihlášky zaslané poštou. Formulář přihlášky, náležitosti přihlášky, podmínky a průběh řízení o přidělení bytu jsou k dispozici na veřejných
stránkách www.ricany.cz nebo v podatelně MěÚ v Říčanech. Konečné přidělení bytu v režimu řízení o přidělení komerčního bytu schvaluje Rada
města Říčany na základě provedeného výběrového řízení.
Výběrové řízení bude provedeno formou veřejného otevírání obálek
v zasedací síni MěÚ v Říčanech v termínu, který bude přihlášeným
účastníkům oznámen. Hlavním kritériem je nejvyšší nabídnutá cena
měsíčního nájemného a splnění podmínky složení jistiny před konáním
výběrového řízení ve výši 16 700 Kč na účet města Říčany č. účtu: 6015724201/0100, VS 36123503 a specifický symbol uvede fyzická osoba
rodné číslo a právnická osoba IČ.
Prohlídky bytu se budou konat po předchozí telefonické dohodě s pí Havránkovou. Kontakty pro sjednání prohlídky jsou tel.: 323 618 165
nebo e-mail: renata.havrankova@ricany.cz.
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Mimořádná dotace: 15 milionů korun
pro říčanské žáky na moderní výuku
anglického jazyka a informatiky!
Říčanská radnice podala projekt pro
tři své základní školy a uspěla. Vznikne 5 nově vybavených tříd pro výuku
jazyků a informačních technologií
s počítači, interaktivními tabulemi,
tiskárnami, a to i třeba těmi 3D, které
jsou schopny vytisknout nejrůznější
prostorové objekty. Součástí vybavení
bude i nový nábytek či bezbariérový
přístup v ZŠ Bezručova. Hlavním hitem by ale měl být výukový software,
který posune znalosti angličtiny.
„O tento velký společný projekt všech
škol se snažím už dlouhá léta. Na
začátku bylo obecné poznání, že při
výuce angličtiny se dostane na žáka
řada jen několikrát za hodinu. Naše
děti anglicky moc nemluví a každá
rodina to dohání různými cestami.
Dlouho jsem snil o projektu, který
to změní. A můžou posloužit speciální výukové programy,“ vysvětluje
starosta Vladimír Kořen (Klidné
město) a doplňuje ho místostarostka Hana Špačková ze stejného
uskupení: „V nabídce speciálních
výukových programů už jsou velmi
sofistikované systémy pro výuku angličtiny. Měli jsme několik zajímavých
prezentací. Představte si program,
který reaguje na konkrétní znalosti
konkrétního žáčka, umí rozpoznat
jeho výslovnost, slovní zásobu, gramatiku… A nastavuje úkoly tak, aby
se žák zlepšoval. Každý den byť třeba
půl hodiny mluvení a poslouchání se
musí projevit.“
Výukové programy pro různé věkové
skupiny pamatují také na děti s poruchami učení, i na ty nadané. Angličtinu učí přirozeným způsobem v posloupnosti poslech, mluvení, čtení,
psaní. Umožňují studium podle individuálního studijního plánu. Vedou
žáka průběžně, respektují jeho studijní tempo, nedovolí mu pokračovat,
pokud určitou oblast „nezvládne“.
Umožňují automaticky vyhodnocovat
dovednosti, plynulost mluveného projevu. Na základě vyhodnocení výsledků jej posouvají kupředu. Učitel má
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přístup k jednotlivým výsledkům a dostává zpětnou vazbu o dovednostech
žáka. Software umožní i procvičování
z domova. Pedagogové budou odborně proškoleni na tento systém výuky.
„Věřím, že zvládneme i motivaci našich
učitelů. Přeci jen jsou zvyklí na svoje
cesty pedagogické práce. Nebudeme
jim bourat zvyklosti, spíše je provedeme
novými možnostmi, které jim usnadní
práci,“ vysvětluje H. Špačková a doplňuje ji ředitel 3. ZŠ U Říčanského
lesa Dalibor Dudek: „Pro školu, která
se soustředí na výuku anglického jazyka, rozšířila počty hodin výuky o výuku anglické konverzace, nabízí dětem
částečnou výuku v angličtině i v rámci
dalšího předmětu a realizuje ve volném
čase pro děti anglické kluby, je úžasnou
zprávou, že bude mít pro výuku jazyků
vybudovány odborné učebny.“
Každá z pěti nových IT učeben bude
vybavena novým nábytkem, 25 počítači, interaktivní tabulí, vizualizéry a
barevnou tiskárnou. Učebny budou
sloužit nejen pro moderní výuku anglického jazyka a k výuce informatiky,
ale i pro další předměty jako matematika, přírodopis, zeměpis. Využity
budou i v čase mimo vyučování. Probíhat v nich budou třeba kurzy psaní
na klávesnici nebo práce s digitálními
technologiemi. Další rozměr vnesou
do výuky i atraktivní 3D tiskárny. Ty

podpoří především představivost žáků.
Zařízení umožní v návaznosti na výuku vytisknout nakreslené geometrické
tvary z výuky matematiky či fyziky,
nebo tvary např. krystalů z učiva přírodních věd. Stejně tak je možné tiskárny využívat v angličtině, pro tisk např.
modelů budov světoznámých měst při
popisu reálií a podobně. Součástí projektu je i zajištění vnitřní konektivity,
dojde k zajištění kvalitního a rychlejšího připojení ke službám veřejného internetu. Projekt vyřeší i bezbariérovost
2. ZŠ Bezručova. Zde bude instalováno
sedm schodišťových plošin a vybudováno bezbariérové WC.
„To je takový benefit navíc. Je potřeba
vidět, že před pěti lety začalo vyjednávání o speciálních financích pro pražskou metropolitní oblast právě pro
oblast vzdělávání. A teď přišel výsledek.
Říčanské školy se můžou znovu znatelně posunout v kvalitě vzdělání,“ zakončuje starosta Vladimír Kořen.
Říčanská radnice podala žádost do
jedinečného programu pro pražskou
metropolitní oblast na podporu výuky
anglického jazyka a informačních technologií už loni. Tento projekt uspěl v této
výzvě zatím jako jediný. Říčany získaly
podporu 15 milionů korun. Další 2 miliony je spoluúčast města.

texty.kuryr@ricany.cz
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Rybaření v Říčanech se výrazně
rozvíjí. Radnice rybářům fandí

foto: Kateřina Lauerová

Sádky

foto: P. Novák

Výlov Rozpakova 29. 3. 2018

foto: P. Novák

Rybáři obsypané břehy Mlýnského rybníku, bahna zbavený Jureček a Srnčí rybník, oprava sádek, grantová podpora rybářského kroužku či 100 000 korun na nákup ryb
do rybářských revírů. Tak vypadá proměna rybářského
sportu v Říčanech. Radnice v posledních letech investovala desítky milionů korun, aby obnovila a opravila vodní
díla ve svém majetku.
Před osmi lety trápily říčanské rybníky nánosy bahna. Na Jurečku - jediném otevřeném revíru doutnal spor mezi rybáři a
veřejností, která dávala špatnou kvalitu vody na vrub právě
rybářům. Marvánek nebylo možné vypustit. Hráz Mlýnského rybníku při povodních 2013 vzala za své. Teď je vše jinak.
V tuto chvíli zbývá odbahnit a opravit jediný rybník v majetku
města, a to Rozpakov. Město má v úmyslu i tento rybník zbavit mnohaletého nánosu sedimentu, zvětšit tak jeho retenci a
zlepšit kvalitu vody.
„Vyjednáváme o koupi pozemků, rybník není celý náš. Projekt
je připravený, nicméně o akci rozhodne nové zastupitelstvo po
volbách a uvidí se, jaké bude mít priority. Byl jsem na výlovu na
brigádě a viděl jsem zničené břehy i to, jak složité je pro množství bahna na rybníce hospodařit,“ vysvětluje starosta Vladimír Kořen (Klidné město). Za dobu osmi let šly do rybniční
soustavy investice přesahující 50 milionů korun.
„Rád bych touto cestou poděkoval vedení radnice za vynaložené úsilí a finanční prostředky na odbahnění a opravu všech
rybníků,“ říká zastupitel a předseda místní rybářské organizace Pavel Novák (STAN). Právě na Rozpakově proběhl
koncem března výlov. Rybáři zde měli hlavně násadu, dvouletého kapra a lína. Tento výlov se koná pravidelně každý
rok na jaře. Po napuštění nádrže se opětovně nasadí ročním
plůdkem kapra a chovným línem, který se v rybníce pravidelně vytírá. Odlovené ryby následně putují do revírů, kde je mohou chytit sportovní rybáři. Jen říčanská organizace jich čítá
přes pět set. Hlavním tahákem je nový revír na Mlýnském
rybníku. Rybáři zde můžou na pruty chytat kapry, amury,
candáty, okouny, bílou rybu, ale třeba také pstruhy, kteří byli
do „Mlejňáku“ vysazeni před zimou. Druhým revírem je Jureček, kde se snaží radnice o posílení obsádky dravých ryb –
třeba candátů a štik.
„Právě na obsádku obou revírů jsem na dubnovém zastupitelstvu navrhl uvolnit částku 100 000 korun. Jde o to motivovat
rybáře, aby upřednostnili ty druhy ryb, které jsou příznivější

pro čistotu vody,“ vysvětluje starosta V. Kořen. V letošním
roce se město a rybáři chystají opravit sádky v blízkosti Marvánku. Sádky budou mít nové dno a vypouštěcí zařízení.
V tomto areálu si rybáři v loňském roce vybudovali posezení,
opravili krb a udírnu. Ještě zbývá vybudovat sociální zařízení u klubovny a bude areál sádek s klubovnou kompletní.
Na stavbu finančně přispělo město prostřednictvím grantu.
„Z grantu města na provoz hradíme rybářský kroužek při 1.
základní škole, nákup ryb, drobné opravy a údržbu“ upřesňuje P. Novák využití 136 tisícového grantu, který byl i letos
rybářům poskytnut. A znovu děkuje i za tyto finanční prostředky „Nejen městu, ale i Městské policii patří poděkování
za spolupráci při kontrolách rybářských revírů spolu s rybářskou stráží,“ dokončuje P. Novák.
Rybáři pracují se seniory a mládeží, i proto spadají do grantového systému. Dříve dotace nedostávali.
„Když se ohlédnu, tak vidím spoustu práce. Ale baví mě spíš
vize budoucího. Kolem je dost problémů, které se nakupily.
Třeba čistota potoků, chtěl bych, aby se do nich třeba mohli
vrátit raci. Do okolí potoků teď zjara vyrazili přírodovědci, aby
zjistili, proč z nich mizí život. Pomůžou nám navrhnout řešení,“ dokončuje starosta V. Kořen.
„Říčanští rybáři budou i nadále rádi spolupracovat s městem,
a pokud budou jakékoli finanční prostředky i do budoucna,
velice rádi je využijeme na zlepšení přírody okolo rybníků a
vodních toků,“ konstatuje závěrem předseda MO Pavel Novák a s pozdravem Petrův zdar přeje nejen rybářům mnoho
hezkých chvil u vody.
Kateřina Lauerová, Tisková zpráva města
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POZOR! Nejezděte do práce na kole
Věříme, že jste nepodlehli nesmyslné
kampani cykloteroristů. V květnu není
radno po Říčanech jezdit na kole, a už vůbec ne v soutěžním tričku DPNK.
Mohlo by se vám totiž lehko stát, že narazíte
na místní podniky, které vám budou nutit
všemožné výhody či dobroty. Nejezděte tam!
Hrozí, že potkáte své kamarády a začne vás
to na kole bavit. Vašeho čtyřkolového miláčka byste pak mohli zanedbávat a ulice ve
městě by byly nechutně volné.
Prosím též nekoukejte v žádném případě na
web www.dopracenakole.cz do sekce Říčany. Nic se tam nedozvíte. A kdo přijde na
závěrečný večírek v pivovaru, bude litovat.
Nezapisujte vaše jízdy na svém profilu
www.dopracenakole.cz.
David Michalička

Út-Čt
1. -31. května
Út-Čt
1.-31. května

Kroužek Běh, kolo a
sporty v přírodě
1 nápoj dle výběru
zdarma

Na Fialce

Út-Pá
1.-4. května
Út-Pá
1.-4. května
So - Čt
5.-10. května
Po-Pá
7.-11. května
St - So
9.-12. května
So-Ne
12.-13. května
Po-Pá
14.-18. května
Po-Pá
14.-18. května
So
26. května

Kino na triko

Na Fialce

1 pivo dle výběru
zdarma
Tvoř a hraj si!
Výstava zdarma
Káva na terase
zdarma
Káva/čaj +
cyklomapa zdarma
Zmrzlinový pohár
zdarma
1 pivo dle výběru
zdarma
Bazén na triko

Říčanský
1 pivo na osobu denně
pivovar
Muzeum Říčany Vstup zdarma na akční výstavu

Industry Art Fest
Říčany (by Street
Food Festival)
Závěrečný večírek

Nádraží Říčany 1 pivo či limo zdarma
a okolí

Čt
7. června

Jureček kiosek

Na Fialce
Infocentrum
náměstí
Na Růžku
Říčanský
pivovar
Na Fialce

Říčanský
pivovar

Kroužek zdarma pro děti , 9+
účastníků, více na webu DPNK
Platí pouze v pracovní dny,
pivo, nealko, káva, děti zmrzka,
1 nápoj na osobu denně
Sleva 50Kč na lístek

Kávový nápoj zdarma,
1 nápoj na osobu denně
Nápoj + mapa zdarma
1 pohár na osobu
1 pivo na osobu denně
Sleva 50% + sauna zdarma

Vyhlášení, losování cen,
diskuze, pivo, jídlo, zábava

Říčany opět na národní putovní výstavě
„Má vlast cestami proměn“
Dne 19. května 2018 proběhne slavnostní zahájení 10. ročníku národní
putovní výstavy „Má vlast cestami
proměn“ na Vyšehradě. Na výstavních panelech bude ucelená kolekce
100 proměn naší vlasti ze všech krajů, která se následně rozdělí a rozjede v menších kolekcích do nejrůznějších měst po celé republice. Říčany
nemohou na jubilejním ročníku chybět a na výstavu připravily proměnu
zahrady u 1. ZŠ na Didaktické centrum geologie Muzea Říčany.
Slavnostní zahájení proběhne již tradičně ve velkém parku před starým
purkrabstvím (Vyšehradské sady) na
Vyšehradě v Praze. Začátek je plánován na 11 hodin a motto letošního roč-
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níku je PRVNÍ REPUBLIKA. V rámci
programu se návštěvníci můžou setkat
s herci ze stejnojmenného seriálu, proběhne předání Srdce vlasti mezi hlavními partnerskými kraji, pocta autorům proměn (ing. Arch. Josef Pleskot),
vystoupení souboru Spirituál Kvintet
a dalších souborů z hlavních partnerských krajů (Liberecký a Olomoucký
kraj). Nebude chybět to nejlepší z jednotlivých regionů, řemesla, gurmánské speciality, výrobky s regionálními
značkami nebo módní přehlídka oděvů
se Sedlickou krajkou. Říčany tentokrát
prezentují proměnu zpustlé a zanedbané zahrady u 1. ZŠ na Masarykově
náměstí na Didaktické centrum geologie Muzea Říčany. Jak mnozí čtenáři

Kurýru ví, ředitel školy Pavel Bednář
zde spojil své síly s ředitelem Muzea
Říčany Jakubem Halašem a za podpory evropských fondů na místě zahrady
vyrostl unikátní prostor pro výukové
programy pro školy, akce pro veřejnost
a pro vzdělávání studentů a pedagogů.
Říčanské Didaktické centrum geologie
bude soutěžit v hlasování o nejhezčí
proměnu 10. ročníku. Vstup na slavnostní zahájení výstavy na Vyšehradě
je volný a akce každoročně přiláká do
Prahy množství návštěvníků ze všech
regionů. Přijďte se také podívat. Bližší informace a přehled o proměnách
všech ročníků výstavy naleznete na
www.cestamipromen.cz.
Tomáš Mařík, tajemník

texty.kuryr@ricany.cz
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Říčany

Středočeský
kraj
Říčany

mlaDÁ
BoleSlaV

Středočeský kraj
rakoVnÍk

BranDÝS n. l. –
ST. BoleSlaV

ŘÍČANY
SlanÝ

DOBŘÍŠ

kraluPy

BeneŠoV

rakoVnÍk

PŘÍBRAM

klaDno

SEDLČANY

kuTnÁ hora

BranDÝS n. l. –
ST. BoleSlaV

VlaŠim

nymBurk

PODĚBRADY

Beroun

kolÍn

ŘÍČANY

kuTnÁ hora
DOBŘÍŠ
PŘÍBRAM

BeneŠoV
SEDLČANY

projekt Věda. Jedním z cílů projektu byla
přeměna pozemku na Didaktické centrum geologie. Město Říčany k tomu kompletně zajistilo
stavbu venkovní laboratoře a Muzeum Říčany
doplnilo její vybavení.

The s DiDacTic
cenTre
Jakubem Halašem,GeoloGy
ředitelem a geologem

mlaDÁ
BoleSlaV

MĚLNÍK kolÍn

VlaŠim

www.cestamipromen.cz

iniciátOr: > Pavel Bednář (1. ZŠ Říčany), Jakub Halaš,
Adéla Venerová a Kateřina Čiháková (Muzeum Říčany)

Dnes je v didaktickém centru živo. V sezoně od
dubna do října zde během týdne vede muzeum
výukové programy pro školy. Minimálně jednou
v měsíci je připravena zajímavá víkendová akce
pro veřejnost. Probíhá zde také vzdělávání studentů
školcentru
a pedagogů
z praxe.
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je vvysokých
didaktickém
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odTi se
zde dozvídají,
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akce akcí
pro
zde na
takéwebu
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proveřejnost.
veřejnostProbíhá
naleznete
MuzeastuŘíčany.

DiDakTické cenTrum GeoloGie

Pan ředitel Bednář sdílel svoje myšlenky

nymBurk

PODĚBRADY

klaDno
Beroun

Pozemek zahrady u 1. základní školy v Říčanech Muzea Říčany. Muzeum Říčany v regionu působí
dlouho ležel ladem. Zajímavé prostory poblíž také jako vzdělávací instituce, která atraktivně
centra města byly zpustlé, drobné stavby poško- interpretuje současné vědecké poznání a podpozené a zchátralé. To vše přímo volalo po využití, ruje moderní vzdělávací trendy. Muzeum záměr
které by pozemku vdechlo nový smysl. V té době rozvinulo a zanedlouho našlo způsob, jak jej
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ObdObí realizace: > 1. 7. 2014 – 30. 11. 2014
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investOr: > Město Říčany s podporou Evropského
sociálního fondu (ESF) a Operačního programu
vzdělávání
a konkurenceschopnost
(OP VK), projekt
ObdObí
realizace:
> 1. 7. 2014 – 30. 11. 2014

„Vědou
vzdělání,
k vědě“
iniciátOr:
> ke
Pavel
Bednářvzděláním
(1. ZŠ Říčany),
Jakub Halaš,
AdélaDalší
Venerová
a Kateřina
(Muzeum
partneři:
>Čiháková
Ing. Martin
Vokáč,Říčany)
Říčany –
projektant
stavební
laboratoře
investOr:
> Město
Říčanydokumentace
s podporou Evropského
sociálního
fondu
(ESF)
a
Operačního
programu
PrOjektant: > Ing. Ondřej Semotán, Strmilov – hlavní
vzdělávání
a
konkurenceschopnost
(OP
VK),
projekt
projektant celkového řešení
„Vědou ke vzdělání, vzděláním k vědě“

Didactic Geology Centre was one of the project
objectives. The town of Říčany has ensured the
entire construction of an outdoor laboratory
and the Museum has provided its equipment.

muzeum
ŘÍČANY
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realizátOr:
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> Mgr. Petr Schnabl, Ph.D – SCIENTICA AGENCY, s.r.o. –
projektant stavební dokumentace laboratoře
realizátor venkovních expozic,
dentů vysokých škol a pedagogů z praxe. Ti se
PrOjektant: > Ing. Ondřej Semotán, Strmilov – hlavní
> PAMAK s.r.o.
– realizátor stavby laboratoře
muzeum
zde dozvídají, jak učit geologii, ale i biologii muzeum
projektant celkového
řešení
ŘÍČANY
tak, aby byla pro žáky atraktivní a stali se z nich ŘÍČANY
realizátOr:
fanoušci přírodních věd. Aktuální přehled akcí
> Mgr. Petr Schnabl, Ph.D – SCIENTICA AGENCY, s.r.o. –
pro veřejnost naleznete na webu Muzea Říčany.
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Město získalo budovu Mateřské školy Srdíčko

Foto R. Flachs

Vila s rozsáhlou zahradou v ulici E.
Beneše patří městu. Po dlouhých letech, kdy byla mateřská škola Srdíčko v budově pouze v nájmu, se město stává majitelem. Tím se otevírá
možnost celkové rekonstrukce budovy a případné
navýšení kapacity. Současná kapacita je 96 dětí. Nákup schválilo březnové zastupitelstvo a město zaplatilo zhruba 22 milionů korun. Školka se nachází
v krásné zahradě se vzrostlými stromy v blízkosti lesa
nedaleko koupaliště Jureček. „Skončila dlouhá doba
nejistoty a jsem nesmírně ráda, že jsme spolu s kolegy
dotáhli nákup do konce. Je to hodně peněz, ale bez této
školky bychom znovu měli obrovský nedostatek míst
v mateřských školách,“ vysvětluje místostarostka pro
školství Hana Špačková (Klidné město). 
kl
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Plnění rozpočtu
města

Schválený
rozpočet
v Kč

Upravený
rozpočet
v Kč

Skutečnost
k 31. 3. 2018
v Kč

% plnění
k uprav.
rozpočtu

PŘÍJMY
281 697 000

282 568 810

68 984 309,08

24,41

115 844 351,00

117 975 081,66

23 975 529,89

20,32

6 550 000,00

9 560 000,00

4 662 185,00

48,77

95 370 890,00

97 301 191,25

14 810 592,53

15,22

Přijaté splátky půjček

112 930,00

112 930,00

31 110,00

27,55

Rozpočtové příjmy
běžného roku celkem

499 575 171,00

507 518 012,91

112 463 726,50

22,16

Přebytek hospodaření za minulý rok

112 191 349,00

124 386 962,09

124 386 962,09

100,00

56 251 695,00

0,00

0,00

611 766 520,00

688 156 670,00

236 850 688,59

34,42

338 968 754,00

353 934 216,91

80 401 944,23

22,72

9 609 000,00

8 362 194,28

0,00

0,00

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)
Nedaňové příjmy (příjmy z pronájmů,
parkovací automaty, školné, stravné, pokuty)
Kapitálové příjmy (příjmy z prodeje
majetku)
Přijaté dotace

Úvěr na nákup nemovitostí
Příjmy celkem vč. přebytku hospodaření
VÝDAJE
Běžné (provozní) výdaje
Rozpisové rezervy
Běžné výdaje celkem

348 577 754,00

362 296 411,19

80 401 944,23

22,19

Kapitálové (investiční) výdaje

222 953 707,00

286 020 006,28

34 973 178,44

12,23

Rezervy na investice

12 591 344,00

12 196 537,53

0,00

0,00

Investiční výdaje celkem

235 545 051,00

298 216 543,81

34 973 178,44

11,73

Rozpočtové výdaje běžného roku
celkem

584 122 805,00

660 512 955,00

115 375 122,67

17,47

27 643 715,00

27 643 715,00

6 297 117,53

22,78

611 766 520,00

688 156 670,00

121 672 240,20

17,68

0,00

0,00

115 178 448,39

Splátky úvěru
Výdaje vč. splátky půjčky
rozdíl příjmy - výdaje (BV s kons.)

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

Vítání občánků v Říčanech
Vítání občánků, na fotce je Jitka Jančíková, bývalá členka redakční rady
Kurýru, jejího druhého synka přivítal
místostarosta Michal Mrázek.

Foto R. Flachs

Dne 5. 4. 2018 se uskutečnilo v obřadní síni na Staré radnici slavnostní vítání občánků. Radní pan
Michal Mrázek přivítal 25 nových
občánků. Zazpívat nám přišly děti
z mateřské školky Zahrádka. Dětem moc děkujeme i za krásné
výkresy, kterými nám vyzdobily
nástěnky před kanceláří matriky.
Další vítání občánků se uskuteční
v červnu.
Jana Šimková, Lucie Nováková,
matrikářky
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ERÉ JE ZPOPLATNĚNO.

Ota Hofman a Říčany III.
Kouzelný pán s buřinkou v kostýmu dandyho a s květinou v klopě.
Postava, kterou zná celá Evropa,
vznikla při partičce pasiánsu říčanského rodáka Oty Hofmana a jeho
ženy.
V polovině šedesátých let měli
za sebou českoslovenští filmaři celou řadu úspěchů,
což nenechávalo chladné ani zahraniční producenty.
12:15
Slavný italský 18.05.17
producent
Carlo Ponti nabídl českému
režisérovi Jindřichu Polákovi možnost natočit v jeho
produkci znovu Polákovu starší komedii Strašná žena.
Nabídka se ale časem změnila, měl natočit mnohadílný televizní seriál s novým hrdinou připomínajícím
populárního Klauna Ferdinanda. Polák měl najednou
finanční prostředky, o kterých by si mohl nechat v Československu jenom zdát, ale zase neměl to nejpodstatnější – právě tu postavu a ani tucha o tom, co by měla
v těch požadovaných dílech dělat.
Ota Hofman s Jindřichem Polákem zasedli a vymysleli
nového hrdinu – dobromyslného gentlemana anglického typu, který rozumí dětem a zvířatům a přitom se
trochu ztrácí ve světě dospělých. Navíc má kouzelnou
buřinku, se kterou umí čarovat. Jméno pro novou postavu vymyslela žena Oty Hofmana, Irena, při hraní
pasiánsu. Tak se zrodil dobromyslný fantastický dandy
s buřinkou, PAN TAU.
Nápad obsadit do hlavní role herce Otto Šimánka
přišel poté, co Jindřich Polák zhlédl inscenaci o životě francouzského tanečníka původem z Čech Jeana Gasparda Debureaua. Když uviděl jeho obrovský
pohybový talent, okamžitě jej chtěl obsadit. Je docela
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zajímavé, že až když se
s ním setkal osobně,
uvědomil si, že mu už
v jednom z jeho předchozích filmů dokonce
hrál. Byla to mluvená
role listonoše v jedné
z jeho předchozích kriminálek.
První série Pana Tau
vyhrála cenu v Benátkách, druhá na
prestižním televizním
festivalu v Monte Carlu a obdržela i několik
tuzemských cen a k závěrečné třetí sérii se
natočil i úspěšný celovečerní kinofilm. Pan Tau se stal vlajkovou lodí tvorby
Oty Hofmana, ale zároveň ho přesvědčil i o jeho dalším
rozhodnutí. Stát se spisovatelem tvorby pro děti a mládež.
Již příští měsíc proběhne u nás v Říčanech festival Říčanské filmaŘení od 14. do 16. června, kde se malí i velcí
seznámí s jeho tvorbou. Podívejte na web www.otahofman90.cz, který je součástí celostátních oslav tohoto
mimořádného spisovatele a scenáristy dětské literatury,
konaný pod záštitou Ministerstva kultury ČR, generálního ředitele Národního filmového archivu, hejtmanky Karlovarského kraje Jany Vildumetzové nebo starosty města
Říčan Vladimíra Kořena.

Ondřej Slanina

texty.kuryr@ricany.cz
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Díky projektu MAP jsme si mohly
vyzkoušet ARTEFILETIKU
První páteční
dubnové odpoledne se nás sešlo dvacet učitelek
MŠ z našeho regionu. Chtěly jsme
na vlastní kůži zakusit artefiletiku.
A co se pod tímto pojmem skrývá?
Jedná se o výchovně-vzdělávací
pojetí, v němž expresivní tvorba
(výtvarná, dramatická, hudební,
taneční atd.) je nástrojem, jak my,
učitelé, můžeme porozumět dětem
a jejich vztahu k sobě samému.
Tvůrčí projev dětí je pro nás předmětem reflexe a dialogu, který z něj
vyzdvihuje poznávací motivy. Navíc
tento přístup lze podle potřeby propojit s programy v MŠ a podpořit
tak rozvoj jakýchkoli kompetencí
a potenciálu dětí. Tato technika se
dá velmi dobře využít v rozšiřování
čtenářské gramotnosti: především
v rozšiřování slovní zásoby, v rozvoji výslovnosti, ale též v celkovém
porozumění mluveného slova. Děti
si též zábavnou formou a vlastním
prožitkem rozšiřují vhled do matematických představ. Škála využití je
velmi široká a záleží především na
kreativitě pedagogů.
Artefiletikou nás provedla zkušená
lektorka a autorka publikace zabývající se touto tématikou paní Vladimíra Slavíková.
Děkujeme paní ředitelce Brilové
z MŠ Ondřejov za poskytnutí krásných prostor a kolegyním Schwarzové, Petrové a Böhmové, které napekly a přinesly pro ostatní dobroty.
Dagmar Strejčková,
ředitelka MŠ Velké Popovice

Více o projektu MAP (Místní akční plán) na FB profilu
MAP v ORP Říčany a na www.map.ricany.cz (záložka
MAP II, aktuality).
V případě, že máte zájem zapojit se do pracovních skupin (čtenářská, matematická gramotnost, rovné příležitosti, financování), neváhejte nás kontaktovat, jsme otevřeni novým učitelům, kteří mají zájem spolupracovat, i
ostatním, kteří chtějí svým názorem přispět do vzdělávacího procesu na našem území.

Linda Kůstková, manažerka projektu MAP II,
linda.kustkova@ricany.cz, tel. 727 920 480
Monika Žilková, asistentka projektu,
monika.zilkova@ricany.cz, tel. 323 618 122
Miroslava Kučerová, koordinátorka klíčových
aktivit, miroslava.kucerova@ricany.cz
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Lyžařský kurz v Kořenově
Jako každoročně, tak i letos, tentokrát na přelomu
února a března, v rámci sociálně právní ochrany dětí,
se konal již tradičně lyžařský výlet pro děti ze sociálně
znevýhodněného prostředí. Dětem jsme zajistili pobyt
na rekreační chalupě, která je ve vlastnictví města Říčany, v Kořenově.
Letošní rok zaměstnankyně OSPOD města Říčany vybraly starší věkovou kategorii dětí, jejichž rodiny jsou sociálně či jinak znevýhodněné a není tudíž v jejich možnostech
své děti vypravit na hory nebo jakkoliv jinak zajistit potřebné množství prostředků třeba jen na obyčejný lyžařský
kurz ve škole. Jiná – starší věková skupina dětí znamenala
i jiný celodenní program, který jsme pro děti vymýšleli. Do
společenských večerů byly přirozeně vtaženy i děti, které
si tak měly možnost vymýšlet, jak večery budou trávit a
vzájemně se poznat a sblížit.

Společně s pracovnicemi OSPOD jeli také čtyři lyžařští instruktoři, kteří dětem vysvětlovali lyžařské techniky a trpělivě jim pomáhali vstávat po každém pádu.
Děti byly překvapivě šikovné, a tak již druhý den mohly vyrazit na „velkou“ sjezdovku U Čápa v Příchovicích. Děti si zde zamilovaly především snowpark plný
různých skokánků, můstků a tunelů. Tento jiný druh
sjezdu pro ně byl velmi lákavý a probudil v nich touhu
po větším adrenalinu. Cílem lyžařského výletu nebyla
však jen zábava, ale také trénink plynulé jízdy a správného lyžařského stylu. Tentokrát nám během celého
pobytu přes nepřízeň silného mrazu přálo sluníčko,
které dotvářelo tu správnou horskou a pro děti prázdninovou atmosféru.
Děti si během těch pěti dnů dobře osvojily základy lyžařských technik, některé překonaly samy sebe, jiné
dokonce i pokročily ve svých sjezdových dovednostech
o jednu či více úrovní výše, z čehož jsme měli pochopitelně velkou radost nejen my, ale hlavně ony samy.
Za to bychom chtěli velice poděkovat našim čtyřem
dobrovolníkům - instruktorům jmenovitě Matyáši Komárkovi, Josefu Hejnému, Robertu Kývalovi a Martinu
Bradovi.
Náš výjezd by se nemohl uskutečnit bez štědré finanční podpory města Říčany, MŠ a ZŠ Nemo Říčany a díky
„Vločkopadovému večírku“, který uspořádal a zajistil
pan Karel Barták. Poděkování patří i panu Antonínovi
Šaldovi, který nám pomohl zajistit autodopravu.
Na závěr snad jen poděkování samotným dětem, že nám
zase připomněly, jaké je to mít čistou radost z prostých
okamžiků, tak jak již kdysi řekl francouzský spisovatel a
filozof Jean de La Bruyère: „Děti neznají ani minulost, ani
budoucnost a – co nám dospělým se stává zřídka – užívají
přítomnost.“
Za OSPOD Jolana Pártlová,
Iva Kirejevová, Helena Bramborová a Jitka Červenková

GDPR a Kurýr
Vážení čtenáři a autoři příspěvků,
připravujeme pro vás aktualizovaná pravidla pro uveřejňování
příspěvků v Kurýru. Tato pravidla
bude schvalovat Rada města Říčany. Ještě předtím ale považujeme za
nutné vás informovat o tom, že od
druhé poloviny května začíná platit
Nařízení EU č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů, tzv.
GDPR. Změny pravidel se týkají i
vydavatelů obecních periodik. U
prezentací, které budou obsaho-
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vat osobní informace typu jméno
a příjmení, telefonní číslo, osobní
e-mail či osobní fotografie, je nezbytné spolu s objednáním inzerce
doložit i písemný souhlas toho,
jehož se tyto osobní informace
týkají. Písemný souhlas se zveřejněním budeme rovněž vyžadovat
u všech příspěvků, které obsahují
dokumentární fotografie (z akcí,
sportovních utkání, kulturních
představení, školních událostí), na
nichž jsou jednoznačně identifikovatelné podobizny fyzických osob.

V případě nezletilých osob je nutné
doložit souhlas od jejich zákonných
zástupců. Pokud tedy budete posílat jakékoliv příspěvky, které by obsahovaly výše uvedené, vyžádejte
si prosím na adrese texty.kuryr@
ricany.cz nebo inzerce.kuryr@ricany.cz formulář souhlasu a další
detailní informace. Bez tohoto nebude možné od červnového čísla
Kurýru chráněné osobní informace
zveřejnit.
Děkujeme za pochopení.
Redakční rada

texty.kuryr@ricany.cz
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Město Říčany hledá
schopné pracovníky do dobře zavedeného kolektivu
na následující pracovní pozice:

1. referent oddělení TECHNICKÉ SPRÁVY – odbor správy majetku
POŽADUJEME: Vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou
LHŮTA PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK: 21. 5. 2018 do 17,30 hod.
TERMÍN VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ: 22. 5. 2018 v 10,00 hod. – účast na VŘ je závazná podáním
přihlášky včetně všech náležitostí – účastníci nebudou k účasti vyzýváni.

2. Referent odboru územního plánování
a regionálního rozvoje
POŽADUJEME: Vysokoškolské vzdělání uznané pro autorizaci v oboru územní plánování
nebo se stavebním zaměřením nebo jiná VŠ
LHŮTA PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK: 15. 5. 2018 do 14,30 hod.
TERMÍN VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ: 16. 5. 2018 v 9,00 hod. – účast na VŘ je závazná podáním
přihlášky včetně všech náležitostí – účastníci nebudou k účasti vyzýváni.

3. Referent odboru přestupkového – odbor právní
POŽADUJEME: Vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v oboru právo
na VŠ v ČR, případně VŠ vzdělání v bakalářském studijním programu v jiné oblasti
LHŮTA PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK: 22. 5. 2018 do 14,30 hod.
TERMÍN VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ: 23. 5. 2018 ve 14,00 hod. – účast na VŘ je závazná
podáním přihlášky včetně všech náležitostí – účastníci nebudou k účasti vyzýváni.

4. Referent odboru správních agend a dopravy – stavební úřad
POŽADUJEME: Vzdělání dle §13a zákona 183/2006 Sb. Stavební zákon
ve znění podzějších předpisů
LHŮTA PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK: 25. 5. 2018 do 10,30 hod.
TERMÍN VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ: 28. 5. 2018 ve 14,00 hod. – účast na VŘ je závazná
podáním přihlášky včetně všech náležitostí – účastníci nebudou k účasti vyzýváni.

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
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Zastupitelé

Nová rubrika Zastupitelé
Na základě požadavků některých zastupitelů zřizujeme novou rubriku, která bude určena k prezentaci stran a klubů působících
ve vedení města Říčany. Každý zastupitel
má k dispozici půl strany. Tato rubrika je

určena pro vyjádření názorů jednotlivých
uskupení či zastupitelů, nikoliv pro předvolební inzerci. Případné reakce na texty
budou uveřejněny nadále v rubrice Názory.
Redakční rada

Zastupitelé města Říčany na ustavující schůzi na podzim 2014

Ustavující schůze zastupitelstva na podzim 2014

V zastupitelstvu města vznikl nový klub STAN
Poté, co na březnovém zasedání
zastupitelstva našel návrh Zdeňka Hraby na doplnění jednacího
řádu tohoto orgánu města podporu jak M. Mrázka, P. Bartoše,
P. Nováka, D. Frydrycha, opozice,
tak i části Klidného města, je nyní
možné, aby se zastupitelé mohli
svobodně sdružovat v klubech.
Tak, jak je zvykem v ostatních
městech.
„Rozhodli jsme se, že této nové možnosti
využijeme a založíme klub zastupitelů
Starostů a nezávislých (STAN). Vzhledem k tomu, že se vedle mě stali členy Petr
Bartoš, Pavel Novák a Michal Mrázek,
vzniklo tak na počátku dubna druhé
nejsilnější uskupení v našem zastupitelstvu,“ říká místostarosta Zdeněk Hraba.
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Programově se bude klub zastupitelů
STAN minimálně do podzimních komunálních voleb soustředit na podporu dokončení rozumných projektů
započatých v dobách, kdy byli uvedení členové klubu STAN součástí Klidného města. „Za těch necelých osm
let, co jsme v zastupitelstvu, se udělalo
mnoho dobrého a město se na první
pohled změnilo k lepšímu. Nechceme
proto utíkat od rozdělané práce. Naši
podporu tak má co nejrychlejší dokončení rekonstrukce ulice Politických
vězňů, dokončení sportoviště u 3. ZŠ
U Říčanského lesa u Olivovny, Jubilejního parku u ulice Kozinova nebo
započetí stavby školy na Komenského
náměstí. Nebo třeba podpora aktivit
města věnovaných seniorům, jako je

například Rada starších,“ doplňuje
Michal Mrázek.
Naopak se klub zcela distancuje od
zadávání veřejných zakázek mimo
standardní režim směrnice města,
kdy se v poslední době čím dál více
množí neopodstatněné výjimky z
této směrnice, nebo od, zdá se, stále živého tématu zubří obory stejně
jako od snah o vybudování parkovacího domu v centru města v těsné
blízkosti obytné zóny, který by v konečném důsledku sloužil především
neříčanským dojíždějícím a oblast
kolem nádraží by ještě více dopravně
zatížil.
Michal Mrázek, Zdeněk Hraba,
Petr Bartoš a Pavel Novák
(všichni STAN)

texty.kuryr@ricany.cz

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

Takzvané parkovací
hodiny jsou zdarma
k vyzvednutí v Turistickém
informačním centru na
Masarykově náměstí
a v rondelu. K dispozici
jsou také v podatelně MěÚ
na Komenského náměstí.

Městská policie radí a informuje
Nárůst dopravy a provozu osobních vozidel přináší nejeden problém. Problémem ve městě a ulicích je parkování
osobních vozidel. Jestliže v dřívějších dobách stačilo jedno
vozidlo pro širokou rodinu a každý si své vozidlo schovával do garáže, dnes je běžné mít v jedné rodině dvě i tři motorová vozidla a každý chce parkovat v ulici před domem.
Strážníci projednávají přestupky převážně v místech,
kde je to nebezpečné a nutné. Tato místa jsou mnohdy
zdůrazněna svislým i vodorovným dopravním značením.
Plná žlutá čára znamená zákaz zastavení, přerušovaná
žlutá čára zákaz stání. Také při blokovém čištění ulic
města a osazení ulic přenosným dopravním značením
musí strážníci vymáhat dodržování zákazů tak, aby bylo
možno provést úklid, a to i za cenu neúplných odtahů
vozidel.
Regulace parkování je hodně diskutované téma, a to obzvláště v centru města. Parkovací místa jsou často obsazená. Z důvodu umožnění parkování většímu počtu vozidel
a umožnění občanům vyřízení svých záležitostí se nově
zřizují parkoviště s parkovacím kotoučem. Na těchto parkovištích mohou řidiči zastavit a parkovat zcela zdarma
podle času uvedeného na dopravní značce. Postačí, když
ponechají na viditelném místě parkovací kotouč s nastaveným časem zaparkování.

viditelně odložený papír s ručně napsaným časem (například: „Příjezd 10:30 hod.“). Kdo nerespektuje dopravní
značku „Parkoviště s parkovacím kotoučem“, dopouští se
přestupku a lze mu v příkazním řízení na místě uložit pokutu až dva tisíce korun.
Jindřich Joch, zástupce vedoucího Městské policie Říčany

Tato dopravní značka
„Parkoviště s parkovacím kotoučem“ (č. IP
13b) označuje parkoviště, na kterém řidič musí
při začátku stání umístit
kotouč viditelně ve vozidle a nastavit na něm
dobu začátku stání, kterou nesmí až do odjezdu
měnit. Na dodatkové
tabulce je pak vyznačena doba, po kterou
je tam bezplatné parkování umožněno. Řidiči se s touto dopravní značkou setkají například v ulici
17. listopadu a na Komenského náměstí u budovy úřadu.
Tento režim parkování vozidel se běžně používá ve
všech okresních a krajských městech. Z toho důvodu doporučujeme mít ve vozidle parkovací kotouč (parkovací
hodiny). Jedná se o plastovou nebo papírovou pomůcku,
již lze pořídit za dvacet až třicet korun. Jednoduše se na
ní vyznačí doba příjezdu. Provizorně postačí zanechat i
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Co nového u hasičů
www.sdhricany.cz
Vážení čtenáři, dovolte mi vám přiblížit v těchto pár řádcích činnost říčanského dobrovolného sboru i jednotky.
Nezapomínejte, že pálení čehokoli a kdykoli je velmi nebezpečná činnost, je proto nutné se chovat nadmíru obezřetně
a předem se na vše připravit. Oheň se může během několika
málo vteřin vymknout kontrole a následky mohou být katastrofální (od zničení majetku až po ohrožení lidského zdraví).
Nejlepší je nepřeceňovat velikost ohně a mít připraveno hasivo (kyblík s vodou, zahradní hadice apod.), dále je důležité
věnovat pozornost ohni i při dohořívání, spálené dřevo může
žhnout ještě několik hodin a stačí jen mírný vítr, sušší tráva či
listí opodál a malér je na světě.
Naši nejmenší již ukončili svoje‘‘přezimování‘‘ v tělocvičně
v Nerudově ulici a schází se opět v prostorách hasičárny v areálu Na fabiáně. Během zimy si všichni zopakovali a naučili se
nové informace. Patří mezi ně prevence proti ohni i jiným událostem, postup v krizových situacích, obecné znalosti ohledně
požární a protipožární tématiky i techniky a v neposlední
řadě i správné zásady a nouzové řešení. Téměř všechny děti
již mají získaný nějaký ten odznak odbornosti a ostatní jej získaly nyní. Pochopitelně, u jedné odbornosti to nekončí, a čím
více se děti učí, tím větší jsou jejich vědomosti a odznak to jen
stvrzuje. Dětské odznaky jsou předskokany těch, co mohou
získat dospělí hasiči při své činnosti ve sboru i ve výjezdové
jednotce. Pro příklad uvádím odznak odbornosti preventisty,
kronikáře, strojníka juniora, strojníka apod. Slavnostní předání se vždy spojuje s jarním kolem hry Plamen, které se letos
koná 12. a 13. 5. v Čelákovicích. Každý čtvrtek se děti scházejí
v hasičárně a pečlivě se připravují na výše zmiňovanou soutěž, kde je čeká mimo jiné štafeta 4x 60 m, štafeta CTIF – tato
disciplína se provádí dle nejpřísnějších pravidel, a to vše bez
jediného slova! Slouží hlavně k tomu, aby se děti naučily maximálně soustředit a zachovat absolutní kázeň. Dále je čeká
štafeta požárních dvojic a v neposlední řadě i královská disciplína, kterou je požární útok.
Nejen náš potěr, ale i dospěláci se musí učit. Příkladem je
cyklické školení velitelů, které se konalo 24.
3. na stanici HZS Říčany. Zde si velitelé z blízkých sborů opět zopakovali své vědomosti,
které každý z velitelů
musí mít a znát, dále
probrali nové zásady
hašení a vedení svých
jednotek. V našem sboru máme téměř 10 velitelů, kteří toto školení
absolvovali a mohou
tak nadále vykonávat

tuto činnost, protože závěrem každého školení bývá prověřovací test, který všichni splnili.
Nyní pár informací ohledně výjezdů, které jsme za poslední
dobu měli. Dne 17. 3. v podvečerních hodinách byla naše
jednotka povolána k technické pomoci – odstranění nebezpečných stavů, v tomto případě se jednalo o ledové krápníky
(rampouchy), které visely z přemostění silnice č. 101. Na
místo jsme vyrazili s technickým automobilem Avia na pomoc našim kolegům z HZS Říčany. Situace si vyžádala úplné
uzavření komunikace za pomoci policie ČR na necelých 15
minut. Vše se obešlo bez dalších problémů. 27. 3. nás povolalo operační středisko ohledně technické pomoci (monitoring) do ulice Rýdlova v Říčanech, kde došlo k údajnému
vylití neznámé látky do studny s pitnou vodou. V takovýchto
případech je potřeba spolupracovat s ostatními složkami
(Policií ČR, Odborem životního prostředí, případně s chemickou laboratoří, …). Majitel byl poučen a odkázán na specializovanou firmu, která provede odběr vzorku a následně
bude postupovat dle výsledků. 9. 4. jsme vyjížděli k technické
pomoci do obce Nupaky, kde bylo potřeba pomoci vyložit
nákladní návěs kvůli podezření úkrytu imigrantů. Cestou
k zásahu jsme byli odvoláni, vše se vyloučilo. 11. 4. v podvečer jsme zasahovali u požáru porostu v areálu ČOV směrem
na Kolovraty. Zasaženo zde bylo cca 10 x 5 metrů louky. Jak
vidíte, činnost a různorodost zásahů hasičů nezná mezí a stále se rozrůstá.
Jako každý rok se pár členů z naší jednotky účastnilo praktického cvičení formou soutěže O pohár starosty Prahy 18 – Letňany. Již několik ročníků jsme se připojovali ke kolegům ze
Všestar a letošek nebyl výjimkou. Díky velké marodce a náročnosti soutěže jsme vyrazili v počtu nižším, než bylo potřeba, a to
v pěti (standardní družstvo má 1 + 5). Prověřilo nás hned několik stanovišť s reálným průběhem situace. První byla dopravní
nehoda, ze které se vyklubala hromadná nehoda s celkem 24
účastníky; dále slaňování a sebezáchrana z druhého nadzemního podlaží; jízda zručnosti k zásahu - požáru domu, kde
během příjezdu a prvotních prací vybouchl plyn a bylo nutné
zachránit již zasahující kolegy ze sklepních prostor; záchrana
tonoucího; práce s motorovou pilou a rozbrusem; štafeta TFA;
výstup do 14. patra v plné výstroji a orientace v zakouřeném
prostoru. Všechny disciplíny jsme absolvovali ve sníženém
počtu, a tedy se značnou nevýhodou. I přes tento hendikep se
nám podařilo přivézt krásné 7. místo z 15 družstev. Nezbývá,
než se těšit na příští rok
a doufat, že se posuneme
blíže k stupni vítězů.
V sobotu 14. 4. jsme udělali velký jarní úklid a přechod techniky na letní provoz. Celá garáž i klubovna
se vyklidila a umyla včetně
techniky. Večer potom patřil oslavě sv. Floriánka jakožto patrona všech hasičů. Slunné dny a opatrnost
při jarním úklidu přeje

Dominik Pokorný,

jednatel SDH Říčany
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Akébie pětičetná
Akebia quinata

Čtyři druhy popínavé akébie rostou
ve východní a jihovýchodní Asii.
Akébie pětičetná je původní v oblasti od střední Číny přes Koreu po
Japonsko, kde se vyskytuje podél
vodních toků, na lesních okrajích,
křovinatých svazích a v lesním podrostu. Do Evropy byla přivezena
roku 1845.
Dřevitá liána se šplhá do výšky až
10 metrů. Tenký kmínek kryje še-

foto: J. Halaš

Možná máte podobný zážitek, jdete po chodníku a najednou ucítíte
pronikavou rostlinnou vůni, očima
pátráte po nápadných květech, ze
kterých by mohla vůně pocházet,
ale najdete něco vcelku nenápadného, kupříkladu akébii.

davě hnědá kůra. Dlanité listy jsou
složeny většinou z pěti oválných celokrajných lístků. V našich podmínkách listy opadávají, v teplejších
oblastech částečně vytrvávají.

nější s výrazně hnědočervenou
barvou. Sice neprodukují nektar,
ale mají lepkavé blizny, na které
sedá hmyz. Vykvétají a voní hlavně
v květnu.

Květy vyrůstají v hroznech na tenkých stopkách. Samčí jsou světlé,
narůžovělé, samičí bývají mohut-

Nápadné plody tvoří dužnatý měchýřek, který se začátkem podzimu
podélně rozevírá a odhaluje bílou
slizovitou dužninu s množstvím
černých lesklých semínek. U nás
jsou plodné hlavně vyšlechtěné kultivary, původní druh tu prakticky
neplodí.

Foto: J. Halaš

V Říčanech slouží akébie jako
okrasná rostlina, která popíná ploty
nebo pergoly. V zemích původu má
větší využití. Všechny části rostliny,
ale hlavně stonky využívá tradiční
čínská medicína. Sladkou dužninu
plodů, která se jí syrová, mají rády
děti. Nahořklé měchýřky se plní
masem a smaží. Ze semen je možné
lisovat olej. Mladé výhony se používají k pletení košů.
V anglicky mluvících zemích jsou
akébie pro svou vůni nazývány čokoládovou révou.

Jakub Halaš
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V neděli 8. dubna jsme se s rodinami, které se starají o zvířata, sešli
na první letošní brigádě. Zvířecím
příbytkům i celému Dvorku jsme po
zimě dopřáli generální úklid a děti,
které mimochodem vydatně pomáhaly, už chápou, že péče o zvířata a
jejich zázemí neobnáší jen nakrmení a občasné vyčištění kotce.
Chtěli byste se k nám přidat a pravidelně se starat o zvířata? Ozvěte se

Marii Tvrdoňové na marie.tvrdonova@
muzeum.ricany.cz.
Dvorek už začínají navštěvovat
školky a školy, které absolvují exkurzi nebo výukový program Za
zvířátky na Dvorek. My už nyní netrpělivě čekáme na králičí mláďátka a zveme na Dvorek i vás! Díky
podpoře města Říčany a spolupráci s Muzeem Říčany se tu letos
v sezóně bude každý měsíc konat
tematicky zaměřená akce. Hned

foto: K. čiháková

Jarní pozvánka na Dvorek

v květnu se můžete těšit na akci O
slepicích, o které se blíže dočtete
v tomto Kurýru v rubrice muzea.
Marie Tvrdoňová

O slepicích

úterý 22. 5. 15 - 17h

Dozvíte se zajímavosti o zázraku jménem vejce i o slepičím chování. Slepice nakrmíme a povíme
si o tom, na co při jejich chovu nezapomenout, aby se měly dobře. Děti si vytvoří a odnesou
výrobek se slepičí tematikou.

Mláďátka na Dvorku

pondělí 18. 6. 15 - 17h

Přijďte se na Dvorek seznámit s našimi mláďaty! Děti si budou moci zvířátka nakrmit a pohladit.
Připraveny budou aktivity pro děti i dospělé.

Ovečky na Dvorku – zpracování
vlny

úterý 17. 7. 15 - 18h

Pohladíme si ovečky, ukážeme předení na kolovratu a další zpracování vlny. Všichni účastníci si
budou moci uplstit jednoduchý výrobek z ovčí vlny.

Kozí odpoledne na Dvorku
- výroba másla a sýra

neděle 19. 8. 15 - 18h

Seznámíme s kozou. Ukážeme si dojení a povíme si, co koza potřebuje ke spokojenému životu.
Vyrobíme máslo v tradiční dřevěné máselnici a sýrařka předvede výrobu sýra.

Králičí odpoledne

pondělí 17. 9. 15 - 17h

Přijďte se seznámit s našimi králíky! Děti si budou moci zvířátka nakrmit a pohladit, což je
skvělá příležitost zejména pro ty, které nemají možnost zvířata samy chovat. Program doplní
interaktivní povídání a aktivity pro děti.

Poděkování Olivovy
dětské léčebny
Poděkování společnosti Bernard
Díky lokálnímu charitativnímu projektu spojenému s otevřením nové značkové prodejny společnosti Bernard v Říčanech na Černokostelecké ulici
se podařilo pro Olivovnu získat finanční částku ve
výši 4 920 Kč. Tu léčebna použila na pořízení nového pneumotachografu. Přístroj slouží k vyšetření
funkce plic u dětí, které se v Olivovně léčí s nemocí
dýchacích cest.

Poděkování Olivově nadaci
Děkujeme Olivově nadaci za poskytnutí finančního příspěvku ve výši 36 585,- Kč na zakoupení
středních dětských postelí s rámem, včetně matrací a příslušenství pro naše dětské pacienty.

Děkujeme,

Vaše Olivova dětská léčebna o.p.s.
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CHODCI
A JEZDCI

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! S říčanskými
chodci a jezdci – sportovci nebo těmi,
kteří mají rádi každodenní přirozený pohyb
– se seznamujete v sérii medailonů.

Pavel Bednář

Pokud neprší, jezdí Pavel Bednář do
práce na kole od dubna do podzimu.
Jinak chodí pěšky, případně se sveze
ráno s kolegyní autem. Jeho oblíbenou pěší trasou v Říčanech je okruh
Kavčí skála – Kolonka – Marvánek
– Hájovna – Olivovna – Kavčí skála.
Má rád cyklistickou trasu z Říčan na
Vojkov, do Struhařova, do Mnichovic
a zpátky. Vůbec první jízdu na kole
absolvoval v roce 1977 v Praze Záběhlicích na dámském kole Eska, které
dostal k narozeninám. Bylo podle něj
skvělé a měl k němu citový vztah: „Ta
úžasná možnost být někde rychleji než
pěšky, bez papírů a s minimálními starostmi o dopravní prostředek.“ Dnes
má zánovní trekové kolo. Na podzim
však v říčanském rondelu přilákalo
nechtěnou pozornost: „Tachometr,

pumpička,
světlo přední, odrazka,
brašnička
s nářadím – to
vše někdo ukradl mezi šestou a desátou. Nahlásil jsem to Policii – protože
přímo naproti kolům je kamera. Bylo
mně řečeno, že si ty věci nemám na
kole nechávat, je prý to krádež s malou
škodou.“
V naší rubrice patří další řádky pravidelným otázkám a odpovědím.
Proč chodíte (rád) pěšky? „Nemám
auto, nemám řidičák, mám zdravé
nohy.“
Proč jezdíte (rád) na kole? „Svoboda, volnost, vítr ve vlasech, mouchy mezi zuby,
pravotočivé zatáčky (ty levotočivé mně
nejdou). Dnes už kolo vyjede snad všude,

Zelené kilometry
v Říčanech aneb
Kdo to dokáže?

Od pondělí 16. dubna do pátku 18. května se
mohou školáci v Říčanech hecovat, která třída
nasbírá nejvíce „zelených kilometrů“. Za každou cestu do školy a ze školy, kterou zvládnou
bez auta – pěšky, na kole, koloběžce, na skateboardu, vlakem nebo autobusem – se jim přičítá
bod. Kilometry zaznamenávají za celou třídu do
záznamového archu po dobu deseti školních
dní. Nejúspěšnější třídy mohou zvítězit v celorepublikové soutěži Zelené kilometry, kterou
organizuje Auto*Mat. Vítězné třídy z Říčan
získají volné vstupy na sportovní a kulturní aktivity a další ceny. Vítězové budou vyhlášeni na
Industry Art Festu v sobotu 26. května v prostoru kolem říčanského nádraží.

Renata Skalošová
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Foto: z archivu P. Bednáře

ředitel 1. ZŠ Masarykovo náměstí Říčany,
všestranný pedagog, znalec historie
a sběratel starých pohlednic

i rokli u Jurečka… Zastavím, kde a kdy
chci. Kolo vozím někdy vlakem a jezdím
někde jinde, vloni v Polsku (v Kladsku),
předloni v Německu (v Horní Lužici).“
Troufnete si na kole i na říčanské silnice? „Ano, ráno je to slabší, musím
někdy po chodníku, k večeru pohoda.“
Co se dalších sportovních aktivit týče,
Pavel Bednář nepravidelně, ale rád lyžuje a plave, v poslední době opět hraje badminton. A co by si přál? „Chtěl
bych, aby co nejvíce dětí chodilo do školy pěšky, jezdilo na kole, nebo bruslích
či koloběžkách.“
Připravuje Renata Skalošová

Vyrazte s námi na tábor

Už za dva měsíce se opět vydáme do severních Čech
na čtrnáctidenní táborové dobrodružství. V přírodě
Lužických hor postavíme stany s podsadou a vztyčíme týpí. Přizpůsobíme se terénním podmínkám, bez pomoci elektrické energie.
Zkrotíme proudy blízké říčky, zatopíme v kamnech čerstvě nasekaným dřevem, abychom si mohli k obědu usmažit řízky. A zatímco
část vedoucích zajišťuje chod tábora, ostatní se s dětmi účastní her,
které spojuje příběh celotáborové hry. Její téma tentokrát neodtajníme, ale slibujeme akční průběh programu a možnost pro děti rozvinout své schopnosti, nadání a vědomosti.
Stále máme pár volných stanů. Pokud vás naše pozvánka k dobrodružství
na začátku července zaujala, podívejte se na naše webové stránky www.
vesmir-ricany.cz a zašlete přihlášku.
A jelikož se blíží Den dětí, tak opět zveme děti a jejich rodiče z Říčan
a z blízkého i dalekého okolí na naše setkání na Marvánku. Na sobotu
26. května připravujeme s říčanskými vodáky odpoledne plné soutěží, při kterých si děti mohou otestovat svou šikovnost a sílu. Nebude
chybět odměna pro každého účastníka, projížďka na loďce a opékání
buřtů. Těšíme se na vás a doufáme, že nám počasí nepřekazí plány.
Za Vesmír Říčany, z. s.,Vašek

texty.kuryr@ricany.cz

Pro seniory

SENIORCENTRUM ŘÍČANY
Přišly krásné jarní
dny, tak dlouho očekávané… A s nimi i
další poznávací výlet,
tentokrát do města
Sobotka, zámku Humprecht a zříceninu
hradu Trosky. V měsíci květnu nás čeká
první z letošních rekondičních pobytů
– do jedné z nejkrásnějších oblastí Česka, na Kokořínsko. Služby i aktivity pro
seniory se snažíme neustále rozšiřovat a
tak přicházíme s novým projektem, tzv.
Semínkovnou (více informací v rámečku). Semínkovna je místo, kde si můžete
bezplatně vyměnit osivo ze svých zahrádek. Funguje podobně jako knihovna –
semínka si odnesete domů a po sklizni,
pokud možno, vrátíte minimálně stejné
množství zpět. Pokud byste chtěli pod-

21. KVĚTNA 2018, 14:30 H

Kancelář Seniorcentra Říčany, Komenského nám. 1850, 251 01 Říčany

Máte doma přebytky osiva ze svých zahrádek?
Doneste je do nové Semínkovny a vyměňte za jiné.
Můžete přinést i vlastní vzešlé rostlinky – výpěstky.
Semínkovna bude otevřena pro zájemce vždy první a třetí pondělí v měsíci od 14:30h do
16:30h, kancelář Seniorcentra Říčany, Komenského nám. 1850, Říčany.
pořit projekt v jeho začátcích, můžete
do Seniorcentra Říčany již nyní přinést
semínka ze svých zahrádek. Sáčky je
třeba označit názvem rostliny, případně
odrůdy, místem a rokem sklizně. Na-

Program
Aktivity Klubu Senior zabezpečuje Seniorcentrum Říčany
od června 2011 a jsou určeny všem seniorům a zdravotně postiženým občanům (není nezbytná registrace za člena Klubu).
Stačí se jen přihlásit na konkrétní akci nebo se dostavit 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 7. května, pondělí – Setkání s hudbou
Místo: Kulturní centrum Labuť. Začátek: 14:00h.
Těšíme se na vás na setkání s hudbou při příležitosti oslav
Mezinárodního dne matek. K poslechu a tanci nám bude hrát
hudební skupina Club Praha s kapelníkem Josefem Šramem.
Každá žen obdrží malou pozornost – kytičku. Vstup zdarma.
n 9. května, středa – Povídání o historii – Skutečný život Boženy Němcové, pravda a mýty o nejvýznamnější Češce historie
Místo: DPS Senior – společenská místnost. Začátek: 16:00h.
Vstup zdarma. Na setkání se těší Jiřina Kutláková.
n 17. května, čtvrtek – Společenské hry – trénování paměti
(nejen pro seniory)

příklad „Rajče divoké červené, Říčany,
2017). Rostliny pro sběr osiva by měly
být pěstované ekologicky, bez použití
chemických přípravků.

Irena Moudrá

Místo: DPS Senior – jídelna. Začátek: 14:00h. Karetní, společenské a stolní hry. Setkání je určeno pro všechny věkové kategorie. Občerstvení a vstup zdarma.
n 17. května, čtvrtek – Kavárnička – Staropražské písničky
v podání Vladimíra Pecháčka
Místo: DPS Senior – jídelna. Začátek: 15:00h. Příjemné posezení při kávě, čaji a něčeho dobrého k tomu. Na setkání přivítáme známého hudebníka Vladimíra Pecháčka, který hrál ve
skupině Šlapeto a v orchestru Ondřeje Havelky. Vstup zdarma.
n 23. – 25. května – Rekondiční pobyt – Kokořínsko
Třídenní zájezd. Ubytování: penzion U Rychtářky, Holany. Rekondiční pobyt na Kokořínsku. V rámci rekondice navštívíme
např. Skalní obydlí Lhotka u Mělníka, hrad Housku, Českou
Lípu apod. Příspěvek účastníků: 1300,- Kč (v ceně je doprava,
ubytování se snídaní, vstupné, pojištění, tištěný materiál).
Místo odjezdu: 8:30 h aut. zastávka K Žel. stanici, 8:35 h aut.
zastávka Rychta, 8:40 h aut. zastávka Sukova ul., 8:45 h aut.
zastávka Masarykovo nám.

Připravované akce
– možnost přihlášení:

n 12. června, úterý – Komentovaná prohlídka zámku Libochovice
Jednodenní autobusový zájezd. Zámek Libochovice – perla nad Ohří. Patří mezi nejvýznamnější raně barokní stavby
v Čechách. Na programu bude i poznání dalších kulturních a
přírodních zajímavostí oblasti. Příspěvek účastníků: 340,- Kč
(vstupné, doprava, pojištění, tištěný materiál).
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):
třetí pondělí v měsíci 14:30 – 16:30h. První pondělí tentokrát
kancelář nebude otevřena, ale jsme vám k dispozici od 14 do
17 h v sále Kulturního centra Labuť.
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Domov pod Kavčí skálou
Jaro v Domově seniorů Pod Kavčí Skálou
vlilo novou krev do
žil jeho obyvatelům
a aktivity se opět rozjely naplno. Březen se nesl přesně v duchu pranostiky
„březen - za kamna vlezem“, protože většina činností se
odehrávala uvnitř domova. Měsíc březen se nesl v duchu
příprav na Velikonoce. Zejména naše obyvatelky chystaly velikonoční dekorace a sázely osení, která pak na
přelomu března
a dubna ještě
dlouho dávala
krásnou jarní atmosféru společným prostorám
Domova. Velikonoční kraslice
zdobily obyvatelky domova za
velké podpory
dětí z MŠ Čtyřlístek v rámci
mezigeneračních setkávání,
která pravidelně
pořádáme. Dubnovou pranostiku „Duben - ještě tam budem´“ naši obyvatelé už neposlechli, protože s příchodem teplých dní se
plně rozvinul život na zahradě a volný čas strávený tam
doslova dobíjel baterky. Měsíc duben směřoval většinu
aktivit v domově k říčanskému Festivalu řemesel a bylinek, kterého se s nadšením naši obyvatelé účastnili a
návštěvníkům nabízeli vlastnoruční výrobky, ručně šité
hračky, dekorace a hlavně bylinné/kořeněné oleje plné
samých zdravých dobrot (viz foto z přípravy) a domácí
koláče. Z našeho stánku na Festivalu vám rádi přineseme
v příštím čísle reportáž. Měli jsme tam totiž nejen krásné
výrobky z dílny našich babiček a dědečků, ale i koutek,
kde si mohli návštěvníci vyzkoušet některé z aktivit, kte-
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ré v Domově pravidelně pořádáme. Výtvarný kroužek,
kroužek čtenářů a trénování paměti patří v Domově mezi
nejvyhledávanější. Proto jsme se rozhodli, že Domov Pod
Kavčí Skálou otevře své dveře seniorní veřejnosti z Říčan i přespolním a nabídne seniorům z okolí možnost se
těchto našich oblíbených zájmových hodin účastnit. Proto
bychom všechny zájemce starší 63 let rádi přivítali u nás
v Domově Pod Kavčí Skálou každou středu od 14.00 hod.
na trénování paměti a každý čtvrtek od 14.00 hod. na výtvarném kroužku. Máte-li zájem o podrobnější informace,
volejte 323 632 423 nebo napište Petře Suchánkové na zastupce@domovpks.cz. Budete srdečně vítáni.

texty.kuryr@ricany.cz
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Široká 24/17, 251 01 Říčany, tel.: 737 587 130, e-mail: info@kcricany.cz, www.kcricany.cz
Osobní asistence pro seniory
a zdravotně postižené
Je pro vás obtížné obstarávání každodenních činností spojených s vašimi potřebami vzhledem k zdravotnímu znevýhodnění nebo věku?
Vnímáte, že ve vašem okolí někdo potřebuje pomoc při zajišťování domácí péče?
Komunitní centrum Říčany nabízí asistovanou domácí
péči v rozsahu většiny úkonů, spojených s obstaráním
každodenních záležitostí, které jsou nezbytné k důstojnému životu v domácím prostředí.
Osobní asistence je terénní sociální služba, která pomáhá osobám se sníženou soběstačností, ať už z důvodu
vysokého věku nebo jakéhokoliv onemocnění, setrvat ve
svém přirozeném prostředí.
Klientům zajišťujeme dovoz obědů, nákupy potravin, vyzvednutí léků, pomoc v domácnosti, pomoc s hygienou a
v neposlední řadě také společnost formou doprovodu na procházkách, při návštěvách lékaře nebo vyřizování pochůzek.
Můžeme rovněž pomoci s vyřizováním úředních záležitostí a poskytnout vám nebo vašim blízkým společnost
při rozhovorech a sdílení běžných starostí a radostí, které
život přináší.
Službu je možné domluvit na předem stanovené pravidelné termíny nebo po předchozí domluvě i v nepravidelných
časech podle potřeb klienta.
Sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi
Trápí vás starosti spojené s komunikací v rodině a rodinnými vztahy?
Jste rodič a potřebujete podpořit při
výchově svých dětí?
Potřebujete stabilizovat rodinné fi-

Naši vyškolení pracovníci v sociálních službách, mají
mnoho odborných znalostí a zkušeností a jsou k dispozici občanům celého říčanského regionu ve všední dny
od 7 do 22 hod. O víkendech a státních svátcích od 8
do 20 hod.
Na našich internetových stránkách www.kcricany.cz,
naleznete popis služby, včetně dalších údajů o naší společnosti.
Veškeré podrobné informace o osobní asistenci vám poskytne vedoucí služby paní Kamila Šourková na tel.
604 522 625 nebo e-mailu asistence@kcricany.cz.

nance? Jste na výchovu svých dětí
sami?
Komunitní centrum Říčany nabízí
sociálně aktivizační službu pro rodiny s dětmi v programu SPOLU
DOMA - rodinná asistence. Posláním této služby je poskytování všestranné pomoci a podpory rodinám s
dětmi v tíživých životních situacích.
Tato služba je poskytována zdarma,
v prostorách Komunitního centra
nebo terénní formou přímo v rodině
klienta. Ve výjimečných případech lze
službu využít také anonymně.
Nejčastěji poskytujeme sociálně tera-

peutické poradenství rodinám v oblasti
zlepšení komunikace a vzájemných
vztahů, pomoc při výchově dětí či kontaktu se školou, doprovázení při jednáních na úřadech, stabilizaci bydlení
nebo rodinného rozpočtu.
Při práci s klientem uplatňujeme
partnerský, přístup s respektem k
jeho aktuálním potřebám a individuálním možnostem.
V případě zájmu či dotazů se můžete obracet na telefonní číslo:
737 536 201 nebo na e-mail: spoludoma@kcricany.cz.

Martin Macháň

Komunitní centrum Říčany jako nezisková organizace děkuje za veškerou finanční podporu ze
strany donátorů, soukromých osob i společností či státních institucí.
Pokud byste chtěli podpořit naši činnost, vážíme si jakéhokoli příspěvku, který pomůže
stabilizovat náš rozpočet a dál se věnovat pomoci těm z nás, kteří ji ve své životní situaci
potřebují.
Informace o možnostech podpory naleznete na našich internetových stránkách, nebo je rádi
poskytneme, při osobním setkání, v sídle společnosti.
Veškeré informace o činnosti komunitního centra Říčany, aktuality, pracovní
tým a kontakty naleznete na našich internetových stránkách: www.kcricany.cz.
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Jarní výlet do Teplic
Na začátku dubna jsme se Světluškami sbalily krosny a vydaly se na jarní výpravu do Teplic. Počasí nám přálo a dopolední
výšlap na hrad Doubravka nám rychle utekl. Shora byl krásný
výhled na celé město a Krušné hory. Potom jsme se vydaly dál
do pohádkového lesa. Holkám se moc líbily dřevěné sochy kocoura Mikeše, draka a Baby Jagy. Odpoledne nás čekala ještě

procházka do centra města a zámeckých zahrad, kde byla mini
ZOO s makaky včetně jednoho mláďátka. Na závěr výletu jsme
otestovaly, jak teplé jsou místní termální prameny. Večer v rámci hry musely Světlušky pomoci mravenečkům posbírat cukr a
nenechat se přitom chytit babičkou a dědečkem, kteří jim jinak
nutili svoji hnusnou kaši. Po hotdogu k večeři a zpívání byl už
čas jít spát a ráno rychle zase sbalit a hurá domů.

Za 5. oddíl Světlušek Zuzana Gašparínová - Vosa

Závod vlčat a světlušek v Zápech
V sobotu 14. 4. 2018 se dvacet odvážných vydalo na
okresní kolo Závodu vlčat a světlušek, které se konalo v
Zápech, nedaleko Brandýsa nad Labem.
Celkem čtyři soutěžní hlídky absolvovaly závod, jehož tématem byla první republika a také se zúčastnily doprovodného
programu. Všichni otestovali své tábornické a skautské znalosti a dovednosti a po závodě si mohli také vyzkoušet kamenictví, vyrobit píšťalku nebo pohladit ježka.
Počasí nám přálo a všichni si závod užili (světlušky na 13.
a 8. místě z 18 a vlčata na 8. a 7. místě z 15). Gratulujeme
všem závodníkům a děkujeme za účast!

Vedoucí 3. oddílu vlčat Lukáš Pavelka
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Občanská poradna informuje, co dělat, když...
Když chci od ledna 2018 získat příspěvek na bydlení
Lidé s nízkými příjmy, kteří splňují nárok na pobírání příspěvku na
bydlení, musí od ledna 2018 počítat
s přísnějšími podmínkami pro jeho
přidělení. Výše příspěvku záleží na
tom, jak vysoké příjmy člověk nebo
rodina má a jaké jsou jejich náklady
na bydlení. Důležité je i to, v jaké lokalitě bydlí. O příspěvek na bydlení
žádáte na úřadu práce podle místa
svého bydliště. Doposud žadatelé
náklady na bydlení dokládali celkovou částkou. Nově budou muset
veškeré náklady na bydlení podrobně rozepsat na jednotlivé částky.
U všech těchto položek pak musí
uvést, zda náklady platí nebo neplatí zálohově. Zúčtování zálohových
plateb pak musí doložit minimálně
jednou ročně. U nájemních vztahů,
které jsou sjednány na méně než 1

rok, je nutné zúčtování předložit
vždy ke konci platnosti smlouvy.
K nově podaným žádostem od 1.
ledna 2018 musí být vždy doloženo poslední zúčtování zálohových
plateb, nejpozději do 12 měsíců po
jejich posledním zúčtování. Pokud
ale přehled nedoložíte, nebudete
mít na příspěvek na bydlení nárok,
nebo vám Úřad práce ČR dávku
odejme. Na příspěvek na bydlení
má nárok vlastník nebo nájemce
bytu, hlášený v bytě k trvalému pobytu. Pro splnění nároku pak jeho
náklady na bydlení musí přesahovat částku součinu rozhodného příjmu v rodině a koeficientu 0,30 (v
Praze 0,35), a zároveň součin rozhodného příjmu v rodině a koeficientu 0,30 (v Praze 0,35) není vyšší
než částka normativních nákladů
na bydlení. „Normativní náklady
na bydlení jsou stanoveny jako prů-

měrné celkové náklady na bydlení
podle velikosti obce a počtu členů
domácnosti. Zahrnují nájemné,
resp. srovnatelné náklady a ceny
služeb a energií. Jsou propočítány na průměrnou spotřebu služeb
a energií a přiměřenou velikosti
bytů pro daný počet osob v nich trvale bydlících,” jak uvádí na svých
stránkách MPSV. Na těchto stránkách -https://portal.mpsv.cz/soc/
poradce naleznete odkaz na sociální kalkulačku, kde si můžete zjistit,
zda můžete o příspěvek žádat. Pro
další informace se můžete bezplatně obrátit i na Občanskou poradnu
Cesty integrace a to vždy v pondělí
a ve středu v rozmezí 9:00- 12:00,
13:00- 17:00 hod. na adrese:
Masarykovo nám. 6/17, 25101 Říčany, tel.: 312 315 284,
email: poradnaricany@cestaintegrace.cz.

Květen2018
Program klubu

Po/st/čt 13 Ͳ 18hod
otevřeno
Téma měsíce: plýtvaní, obaly
Služba zdarma

14. Dance
- příprava na soutěž

14:00 - 18:00 hod
Zábavný program pro školy a veřejnost


Organizátor:



Partneři:

28. Odpad kolem nás,
- jak fungovat s méně pytlíky
31. Klub i v ulicích
Den bez tabáku





Turnaj ve stolním fotbálku
Cool Djs school workshop
Výroba placek
Obří bubliny
Street basketball
Výroba macrame

Chat: facebook.com/klub.cesta Terén : út/čt 

Klub i v ulicích

21. Grilovačka
- společná fiestamladší/starší

Organizují: 

Podporují: 
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Pohádkový les v Říčanech
Máte rádi pohádky, pohádkové postavičky? Opět se
s nimi můžete setkat v sobotu 26. května v Japonské zahradě v Říčanech.
V přilehlém lese bude číhat sněhurka, čarodejnice, princezna, vodník, čertík a další známé bytosti, které si pro děti připraví veselé úkoly. Po splnění všech úkolů dostanou všichni
šikulové malý dárek.
Trasa bude zakončena v krásném prostředí Japonské zahrady, kde si můžete užít celé odpoledne. Děti se můžou těšit na
oblíbené výtvarné dílničky, ukázku dětské jógy, bude také
možnost opékání buřtů a spoustu dalších aktivit.
Akci částečně sponzoruje rodinné studio Mommy Time.
Možnost registrace na start v konkrétní čas a další informace najdete na stránkách www.mommytime.cz.

Dětský den na
Marvánku
Kdy: v sobotu 26. 5. 2018
V kolik: od 14 do 17 hod.
Pořádá: Vesmír Říčany

a
Vodácký klub Říčany

Na co se těšit:
✓ soutěže pro děE
✓ nové disciplíny

✓ jízdy na lodičkách po Marvánku
✓ sladká odměna

✓ setkání s vodníkem
✓ závěrečné opékání
buřtů

V případě nepřízně počasí (za stálého deště) se akce ruší.

Zdravíme z Dráčku!

V Dráčku se děje spousta věcí. S kamarády každý den podnikáme nejrůznější aktivity a pořádáme akce.
Naposledy nás navštívili strážníci
Městké policie Říčany, za což jim moc
děkujeme. Děti byly absolutně nadšené. V dubnu nás ještě čekal čarodějnický rej, dělali jsme malé čarodějničky a užili jsme si další krásný den.
V květnu máme v plánu fotografování
a velký celodenní výlet do Farma parku

Soběhrdy, kam se všichni moc těšíme.
V červnu nás pak ve školce navštíví poníci od paní Pokorné.
Přes letní prázdniny jsou, jako již
tradičně, plánované týdenní tématické campy.
Ceny jsou od 1700,-/týden. Pro děti
od 15 měsíců. Bližší informace
naleznete na www.facebook.
com/skolickadracek popř. na tel.
777191010

inzerce

Restaurace Jureček v Říčanech
přijme spolupracovníky
• na údržbu areálu koupaliště Jureček
• na ranní úklid restaurace Jureček
(pracovní doba dohodou)
Informace - info@jurecek-ricany.cz
nebo na telefonu 603 875 164.
33
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„D iv a d lo K K “
p ro d ě ti
Pohádky pana
Pohádky
SLAVNOSTNÍ PŘEDÁNÍ SPORTOVNÍHO

AREÁLU„U LESA“ DĚTEM

HRY A SOUTĚŽE

NEDĚLE 3. ČERVNA 2018

EXHIBIČNÍ ZÁPAS

SE SPORTOVNÍMI KLUBY

10:00 – ULICE ŠKOLNÍ, ŘÍČANY

Moderuje: Matouš Zah z Déčka – Planeta Yó
Hosté: Radek Juška – držitel republikového
rekordu ve skoku do dálky

V DĚTSKÉM RUGBY
UKÁZKY ČINNOSTÍ
MĚSTSKÉ POLICIE,
CELNÍKŮ A HASIČŮ
VYSTOUPENÍ
DĚTÍ Z MŠ ZAHRÁDKA
OBČERSTVENÍ

VYSTOUPENÍ SKATEBOARD NA U RAMPĚ,
PUMPTRACKU, HOROLEZECKÉ STĚNĚ

VYSTOUPENÍ SPORTOVNÍCH
A ZÁJMOVÝCH KLUBŮ A SPOLKŮ

P O Ř Á D AT E L É

Ř E K N I Ř ÍČ A N Y
WWW.RICANY.CZ

3

Ze života škol(ek)

Lesní klub Pramínek
je tu již sedm let
Na počátku příběhu Pramínku bylo před sedmi lety několik žen s malými dětmi, které si přály, aby jejich děti trávily
školkový čas v lese. Byl tu také krásný les s loukou a hájenkou, místo s géniem loci. A byla tu velká vůle uskutečnit
nové věci, které mají smysl.
Shodujeme se, že školkový věk je velmi křehký a citlivý a že
bez přírody a lesa si jeho prožívání nedovedeme představit.
Postupně vznikla přátelská komunita rodičů i příznivců. Svépomocí byl v létě 2011 postaven slaměno - hliněný domeček,
druhý rok byl zateplen a přibyla také velmi praktická terasa.
Díky zájmu rodičů vznikla v roce 2012 druhá třída, jíž bylo
původním zázemím týpí a v zimě pronajatá hájovna. Za nějaký čas vznikla jako zázemí jurta. Od září 2016 se Pramínek
rozrůstá o další třídu, která má zázemí v pronajaté skautské
klubovně v Říčanech u Marvánku. V dubnu 2017 se stěhuje
do Světic.
Lesní klub Pramínek se stále rozrůstá. Každý z nás přináší do
týmu něco jiného, vzájemně se inspirujeme a společně rosteme. Soudržnost týmu je pro nás zásadní a pečujeme o ni.
Stejně důležitý je pro nás partnerský vztah s rodiči. Vážíme si
jejich důvěry, jsou pro nás partnery na společné cestě.
Naše aktivity však již přesahují hranice lesní školky. Pořádá-

me příměstské tábory, lesní rodinná dopoledne – setkávání
žen s malými dětmi a lesní družiny pro školáky.
Na jaře 2017 jsme si pronajali ve Světicích domek u lesa,
v němž chceme vytvářet prostor pro setkávání napříč generacemi.
Děkujeme všem, kteří jste šli anebo jdete s námi.
Za celý tým Pramínku
Olga Jarkovská a Barbora Smetánková

MŠ KOLOVRÁTEK
– o vaše děti pečujeme s láskou
Ve středu 30. 5. 2018 srdečně zve rodiče s dětmi na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
(10.00 hod. - 16.00 hod.), spojený se zápisem 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)
Prázdniny téma:
1. týden
2. 7. - 6. 7. Kuchaři
2. týden
9. 7. – 13. 7.
Táborníci
3. týden
16. 7. – 20. 7.
Rybáři

35

1. týden je ponížen o 2 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.

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

texty.kuryr@ricany.cz
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MŠ Zahrádka – Jaro je tady

Tak jako všichni, i
v Zahrádce jsme se
těšili na příchod jara.
Také jsme se na něj patřičně připravovali. Ke svátkům jara – Velikonocům, jsme připravili pro naše děti a
jejich rodiče velikonoční dílničky, na
které přišla opravdu spousta rodičů.
Společné tvoření proběhlo v dobré
náladě. Děti s rodiči nebo i prarodiči
vytvářely různé velikonoční dekorace, které si poté s radostí a dobrým
pocitem z dobře povedeného díla
odnesly domů.
Nevítali jsme však jen jaro. Děti ze třídy
Švestiček spolu se svými paní učitelkami nacvičily pásmo básniček a písniček
na vítání občánků, které pravidelně probíhá na Městském úřadě v Říčanech.
Patří jim za to poděkování.
A když jarní přípravy, tak též na školní
zahradě. Ve spolupráci s Muzeem v Říčanech v projektu Zahradníček děti ze
všech tříd upravily záhonky na druhé
části zahrady a společně vysely semínka
mrkve, hrachu, prosa a sazeničky cibu-

le. Děti záhonky zalévají a pozorují, kdy
už jim rostlinky porostou.
Nechybělo ani soutěžení. Ve škole jsme
vyhlásili pro naše děti a jejich rodiče
opět soutěž, tentokrát na téma Jarní
květina nebo zvířátko. Účast byla obdivuhodná, více jak polovina dětí s rodiči
přinesla výrobky, jeden hezčí než druhý.
Porota neměla lehké rozhodování, a tak
kromě 1. – 3. míst si odnesly odměnu
všechny zúčastněné děti. Máme radost,

že je o soutěže takový zájem, a všem rodičům za práci s dětmi děkujeme.
Kromě interní soutěže se děti z naší
školy zúčastňují pod vedením svých
paní učitelek i dalších soutěží. Teď
například získala třída Švestiček
krásné první místo v soutěži Uhříněveské vajíčko. Všem paní učitelkám
i dětem děkujeme za reprezentaci
naší mateřské školy.
Kolektiv Mateřské školy Zahrádka

Mateřská škola

PŘI OLIVOVĚ DĚTSKÉ LÉČEBNĚ
●
●

Přijímáme děti z Říčan a okolí
Léčebné procedury pro chronická onemocnění horních cest dýchacích, sníženou
imunitu, obezitu, vadné držení těla

● Dohled

lékařů a fyzioterapeutů
– vodoléčba, sauna, inhalace,
rehabilitační cvičení, lékařské prohlídky

● Možnost

docházky i v době nemoci
– dítě je pod dohledem
zdravotnického personálu

●

PLATÍ SE
POUZE DNY,
KDY JE DÍTĚ
SKUTEČNĚ VE
ŠKOLCE

Příjem během celého roku

● Nadstandardní

péče – hra na flétnu,
kroužek anglického jazyka, logopedie

● Příprava

na ZŠ,
vzdělávací program jako v běžné MŠ

● Menší

kolektiv (max. 14 dětí ve třídě)
– individuální přístup

● Kvalifikovaný

personál,
včetně speciálních padagogů

● Zdravá strava s možností diet

– jídelníček sestavený nutriční terapeutkou

OLIVOVA DĚTSKÁ LÉČEBNA, O.P.S.

tel.: 323 631 120, mob.: 602 360 438, skola.olivovna@seznam.cz, www.olivovna.cz
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Hodina moderní chemie opět…

HMCH je projekt,
který popularizuje
chemii a moderní
chemické obory.
Má za cíl přiblížit
chemii jako vědu
žákům základních
(i středních) škol.
Ve spolupráci s odborníky z Vysoké
školy chemicko-technologické žáci
osmých ročníků
tentokrát zhlédli
řadu zajímavých
pokusů. Na některých se i osobně podíleli. Mezi vybrané patřil chemický
semafor v různých chemických úpravách, pozoruhodné
vlastnosti suchého ledu, hoření střelného prachu… V neposlední řadě mezi nejzajímavější patřily pokusy s kapalným dusíkem, který má celou řadu aplikací. Mezi nejatraktivnější patřila jistě výroba smetanové zmrzliny. Komu by
se nelíbilo připravit si ve škole hnědou zmrzlinu s příchutí
pomeranče, nebo modrou zmrzlinu s příchutí meruňky,
popř. zelenou zmrzlinu kávovou?! Tento poslední pokus
přitáhl i další mlsné zájemce o chemii z nižších ročníků.
HMCH žákům ukázala, že celá řada chemických látek má
užitečné aplikace a že chemie není jen o počítání a vzorcích, ale že má jedinečné postavení v běžném životě. Vždyť
bez suchého ledu bychom neměli barmanskou show, ale
ani bychom si nekoupili čerstvé ryby na ledu. Pomocí kapalného dusíku můžeme vyrobit zmrzlinu, ale u kožní lékařky je také zásadní. A barevné kationty kovů? Bez nich
by byl Silvestr opravdu chudý. Chemie je opravdu všude,
stačí se jen dívat.
Jana Kolková

Projektový den na téma
Říčanské kameny zmizelých
Naše škola již v loňském roce stála u zrodu tohoto projektu, který je zaměřen na židovské oběti holocaustu během
druhé světové války. Letos jsme v rámci našeho bádání po
osudech říčanských židovských dětí, které navštěvovaly
za druhé světové války naši školu, uspořádali pro žáky 9.
ročníku projektový den. Studenti se rozdělili do několika
pracovních skupin. Ta nejpočetnější pracovala v počítačové pracovně s dokumenty, které mi laskavě poskytl bývalý
historik Muzea Říčany pan Hůrka, ale i samostatně vyhle-
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dávala doplňující informace na internetu. Další skupiny
pracovaly na výtvarném ztvárnění našeho projektu, studovaly školní kroniku z let 1936 - 1941 a další písemné materiály o válečné historii Říčan. Během dopoledne mezi nás
zavítala p. Skalošová, která udělala dětem krátkou přednášku o židovských rodinách v Říčanech, a na závěr pracovního dopoledne nás navštívil říčanský pamětník pan Oldřich
Schreiber, který s dětmi besedoval, a i on nám přinesl řadu
zajímavých fotografií a dobových dokumentů. Velice mu
tímto děkujeme, že se naší akce zúčastnil. Dík patří také p.
Ondřeji Klípovi, který byl od začátku „duchovním otcem“
celé myšlenky a pomáhá nám průběžně svými radami a
zkušenostmi. Náš projekt běží dál a v bádání budeme dále
pokračovat během dubna a května, jen co budou mít deváťáci za sebou přijímací zkoušky na SŠ.
Zuzana Pacovská

Úspěchy našich žáků v oblasti
sportovní i vědomostní
Turnaje Patriot - 1. ZŠ
Říčany obsadila 1. místa
Dne 16. 3. proběhly v ZŠ
Bezručova meziškolní
turnaje Patriot pod záštitou Města Říčany. Soutěžilo se v přehazované
v kategorii mladších a
starších dívek a v sálové
kopané v kategorii starších chlapců.
Turnaje byly profesionálně organizovány učiteli ZŠ Bezručova. Soutěže proběhly za
velké podpory fanoušků a v přátelské atmosféře mezi jednotlivými školami.
Naše škola obstála skvěle. Ve všech turnajích jsme obsadili
1. místo.
Odměnou nám byl potlesk diváků, ale i peněžní poukázky
od Města Říčany na nákup sportovních potřeb pro školu.
Už se těšíme na další ročník.
Zuzana Čásenská

Umístění v olympiádách
Adam Králík z 9. C skvěle reprezentoval naši školu v krajském kole Olympiády v německém jazyce. V konkurenci 11
středočeských škol se umístil na 2. místě v kategorii II. A a
jako náhradník je nominován do celostátního kola.
9. 4. proběhlo krajské kolo Geologické olympiády v Berouně, kde výborné 3. místo obsadila Míša Davidová z 8. A.
Všem gratulujeme!

texty.kuryr@ricany.cz
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základní škola u Říčanského lesa

OKRESNÍ KOLO OLYMPIÁD
V AJ A NJ
Rádi bychom poblahopřáli našim
osmákům ke krásnému umístění
v okresním kole jazykových olympiád. Filip Král (8. A) obsadil druhé
místo v němčině, Simona Petržílková (8. A) krásné čtvrté místo v angličtině. Filipa i Simonu dělil od vyšší
příčky jeden bod. Gratulujeme!

Zuzana Pokorná

DIVADLO V ANGLIČTINĚ
Již podruhé jsme k nám pozvali
mezinárodní divadelní a vzdělávací společnost, která se specializuje
na výuku angličtiny formou interaktivních divadelních představení.
Žáci od 1. do 9. třídy zhlédli představení v cizím jazyce, která jim na
jejich úrovni nenásilnou formou
zopakovala slovní zásobu a určité
gramatické jevy. Nejmenší žáčci
řešili spor mezi dobrem a zlem,
vyšší ročníky odkrývali tajemství
vraždy v kabaretu a nejstarší se
prošli anglickou historií.

Zuzana Pokorná

tradičně v Krkonoších, jen lokalitu
jsme změnili. Lyžařští nadšenci od
lesa tentokrát pilovali své oblouky
pod vedením zkušených instruktorů
v Herlíkovicích. Azyl jim poskytl hotel Eden, který kromě pohodlných lůžek a výtečné stravy nabídl i výhodu
zasněžených kopců přímo pod okny.
Po každodenním tréninku vždy přišla
i zasloužená odměna v podobě večerních programů. O zábavu se starali
žáci navzájem, a tak nás kromě lýtkových svalů často bolely i ty břišní.
Přesto, že jsme se vrátili do teplých
jarních dnů, již teď vyhlížíme příští
rok s neméně vydařeným kurzem.
Skol!
Kabinet tělesné výchovy

NOC S ANDERSENEM
Ve čtvrtek 22. dubna se kamarádi
z 5. tříd sešli před školou v netradičním čase. Školáci přešlapovali
u vchodu v šest hodin večer. Nu,
aby ne, čekala je totiž již tradiční
Noc s Andersenem.
Letošní ročník se nesl v duchu přátelství, dobrodružství, tajemství
a záhad. Páťáci se na jeden večer
proměnili v partu Rychlých šípů,
aby se společně pídili po tajemném
ježku v kleci. Nejprve se žáci společně začetli do známých Foglarových
komiksů, následně se pak vydali do

tajemných Stínadel. Ukrytí před
nepředvídatelnými Vonty pátrali po
hlavolamu.
Ptáte se, zda byli úspěšní a podařilo se jim bájného ježka z klece vytáhnout? To vám neprozradím, jen
vám mohu říct, že domů se všichni
vrátili na létajícím kole…
Třídní učitelky Jana Platilová
(5. A) a Kateřina Raková (5. B)

ZÁPIS PLNÝ MALÝCH
TRPASLÍKŮ
Ve znamení pohádky o Sněhurce
proběhl zápis na základní škole
u Říčanského lesa. Pohádka hovoří
o sedmi trpaslících, kolik jich přijde
k zápisu, jsme si po zkušenostech
z minulých let představit trochu dokázali. Že však počty dětí přicházejících k zápisu neklesnou ani trochu,
nás přesto překvapilo. Během dne
jich přišlo 110. Je mezi nimi 24 dětí
z širokého okolí (od Kolína až po
vnitřní Prahu), pro které bude jakákoli místní škola, včetně té naší, jen
obtížně hledat místo. Zajímavé je, že
přibyl počet zájemců o odklad školní
docházky, je bezmála dvojnásobný
oproti předchozím rokům.
A nyní čísla. Spádoví mimo odklad:
60, ostatní říčanští mimo odklad: 11,
děti z okolí: 24, žádají o odklad: 15.
Dalibor Dudek

LYŽAŘSKÝ KURZ 2018
Známá pranostika říká, že „Březen, za kamna vlezem“. Pro žáky
6. a 7. ročníků naší školy však
platí pořekadlo jiné: „Březen, na
lyžák jedem!“.
Letošní lyžařský výcvik probíhal již
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LITERÁRNÍ KAVÁRNA a projekt KAMENY ZMIZELÝCH
Stejně jako ostatní školy z Říčan
jsme i my zapojeni do projektu
KAMENY ZMIZELÝCH, jehož
smyslem je připomenout si osudy
židovských obyvatel našeho města,
kteří během druhé světové války zahynuli v koncentračních táborech.
Jaká byla doba, kdy člověk trpěl za
svoji víru? Jak vypadal koncentrační
tábor uvnitř? Jaký byl život s Davidovou hvězdou na kabátě? Na tyto a
další otázky jsme se dětem z 2. stupně
pokusili odpovědět v rámci Literární
kavárny. Vybraní jedinci předčítali
ostatním žákům ze známých i nezná-

mých knih s tematikou holocaustu.
Ponurou atmosféru dokreslovala
tradiční židovská hudba i „židovský
průvodce“; bezejmenný obyvatel, jehož osud se teprve utváří.
Všichni účastníci bez dechu hltali
řádek po řádku, naslouchali psaným
příběhům a mnohdy nevěřícně kroutili hlavou nad tím, jak bezohledný
může být člověk k člověku. Žáci si odnesli hluboký literární zážitek a také
spoustu nových tipů na knihy pro děti
a mládež, které nejsou vždy těmi nejveselejšími, přesto se v nich často, ač
se to na první pohled nezdá, ukrývá
síla a odvaha, přátelství a naděje.
Stejný zážitek jsme zprostředkovali i veřejnosti. Literární kavárna
pro dospělé proběhla ve středu 18.
dubna od 17:00 v hudebně naší
školy. Předčítajícími byli opět žáci
naší školy.

Simona
Petržílková
obsadila čtvrté
místo
v olympiádě
v angličtině.

Iva Červenková, Jana Platilová,
Kateřina Raková

Jaro v Nerudovce
V jarních měsících naše aktivity
neustávají. V březnu získala škola
titul „Škola udržitelného rozvoje
2. stupně“ v oblasti EVVO od Krajského úřadu Středočeského kraje.
V této oblasti došlo i na školním
pozemku k částečným změnám.
Podle připraveného projektu dochází k postupné revitalizaci. Na
bylinkových záhoncích najdeme
nové keramické jmenovky, stejně
jako na záhonku letniček a trvalek.

Před velikonočními prázdninami
jsme se zaměřili na zdravé stravování - zorganizovali jsme Týden zdravé
svačiny. Po celý týden žáci soutěžili o
nejzdravější svačiny.
Školní družina prožívala svůj „Jarní karneval“. Chtěli bychom touto
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cestou poděkovat Pekařství Frydrych za poskytnutí občerstvení.
V současné době se připravují naši
žáci na obhajobu 1. místa v kuželkách,
obhajovat budou 17. 4. v Kostelci nad
Černými lesy a budeme určitě držet
palce. Další obhajoba čeká družstvo
starších žáků na oblastním kole v dopravní soutěži, které proběhne 3. 5.
2018 v Nymburce. První místo budou
obhajovat již potřetí.
A co nás ještě čeká? Vystoupení
v Domově seniorů v Říčanech - Voděrádkách, lehkoatletické závody,

školní výlety a exkurze, soutěže, hry
a pomalu příprava na rozloučení s
odcházejícími žáky a potom prázdniny.

texty.kuryr@ricany.cz
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ZŠ Bezručovka
Cesta za Zlatým Ámosem
Přihlásili jsme pana učitele do ankety o nejoblíbenějšího učitele, protože si myslíme,
že je nejlepší učitel v celém vesmíru.
Učí nás již od první třídy a za tu dobu,
co nás učí, jsme poznali, že je s ním
velká legrace a hodně nás toho naučí.
K samotné přihlášce jsme museli sehnat minimálně 100 podpisů a teprve potom jsme mohli pana
učitele přihlásit. Sehnat však podpisy nebyl problém, jelikož
na naší škole je pan učitel velmi oblíbený.
První, regionální kolo se konalo na zámku Berchtold v Kunicích, kde ho písničkou, kterou jsme vymysleli, probojovali naši
tři spolužáci až do semifinále, které se konalo na ministerstvu
školství. Tam již jel pan učitel sám. My jsme ho měli vybavit
věcmi, bez kterých by nepřežil, které nás spojují a pomohly by
mu postoupit do finále. Vyrobili jsme krabici ve tvaru pusy, ve
které byla svačina, kafíčko, jízdenka a hlavně knížečka s jízdním řádem a mapou, aby se nám pan učitel neztratil a v pořádku vrátil. Dále od nás dostal do semifinále vyrobenou školu a
každý si do jednoho okénka nalepil svoji fotku, abychom mohli

Čtení ve spacáku aneb Večer
s detektivní zápletkou
S karimatkami, spacáky a baterkami
přišli v pátek 16. března do školy žáci,
kteří si nechtěli nechat ujít Čtení ve
spacáku. Literární ponocování jsme
připravili pro členy čtenářského klubu, který na druhém stupni naší školy vznikl na začátku tohoto školního
roku. Ke čtenářům se navíc přidali
kamarádi z hudební třídy 7. A, takže
nás nakonec v Bezručovce nocovalo
celkem 25.
Vše odstartovala v 18 hodin první soutěž. Žáci se rozběhli po škole hledat
indicie, které je dovedly ke jménu Jiří
Walker Procházka. Tento klasik české
sci-fi a fantasy literatury, ale také autor
detektivek byl totiž hostem našeho večera. V besedě se žáky se podělil o své
spisovatelské zkušenosti, ale především
připravil dětem večer vskutku detektiv-

vlastně být stále s ním. Poslední věcí byl erb pana učitele a naší
školní sovy. Nakonec došlo k tomu, že pan učitel doopravdy
v semifinále obhájil svůj postup do finálového kola společně
s dalšími pěti učiteli. Už to byl obrovský úspěch.
Dostat se z 66 přihlášených učitelů mezi 6 nejoblíbenějších
v ČR, to je něco!
Do finále jsme měli natočit krátké video, kde právě obhájíme,
proč vlastně je pro nás pan učitel ten NEJ a dále jsme připravili společnou scénku, kde vystupovalo 5 z nás a pan učitel.
Samotné finále proběhlo v Praze v Hotelu Olšanka. V kongresovém sále to celou dobu vypadalo jako na fotbalovém zápase.
Každý ze šesti finalistů si přivezl své příznivce, kteří mohutně
povzbuzovali a fandili svým učitelům.
I když náš pan učitel nevyhrál, pro nás bude stejně Zlatým
Ámosem on. Každý z nás si ze Zlatého Ámose odnesl spoustu
nezapomenutelných zážitků a jako třídní kolektiv nás to dalo
ještě více dohromady.
žáci 5. E

ní. Žáci si spolu se psem Šerlokem a tajnými agenty A + B lámali hlavu nad šiframi a různými úkoly a prověřili si, zda
dokáží přečíst stopy k odhalení zločinu a
vystopovat pachatele. Jiří Procházka věnoval žákům výtisk své knihy „Hvězdní
honáci“, ale především notnou dávku
fantazie i inspirace pro všechny, kteří
zkoušejí psát vlastní texty.
Žáci pak v improvizovaném školním
kinosálu tajili dech u filmu „Sirotčinec
slečny Peregrinové pro podivné děti“,
který si hlasováním zvolili z filmů natočených podle slavných literárních předloh. A pak už se zachumlali do spacáků,
se svými knížkami, které si nezapomněli
přinést s sebou. Mohlo by se zdát, že je
literární večer u konce, ale nebyl!
Po půlnoci totiž začala pravá bojovka,
kterou pro ostatní nocležníky již předem
připravili členové čtenářského klubu.
Přestrojili se za literární postavy z šesti knížek, které společně v uplynulých

měsících přečetli, takže soutěžící, probuzení a vytažení ze svých spacáků, pak
v setmělé škole potkávali Harryho Pottera a Lorda Voldemorta, Halta a jeho
učně a hrdiny z knížek „Kouzelný kalendář“, „Útěk Kryšpína N.“, „Ostrov
v Ptačí ulici“ a „Příšerné příběhy strýce
Montaguea“. Kladní hrdinové pomáhali soutěžícím vyluštit kvízové otázky
a najít ke spisovatelům text z jejich knih,
záporáci ale naopak mátli stopy, aby cesta k pokladu nebyla jednoduchá. Jak se
teď bloudícím hodily čelovky a baterky!
Nakonec však všichni došli k cíli a společně se rozdělili o sladký poklad.
Do spacáků ve školní knihovně jsme se
dostali až pozdě v noci, takže ráno se
nikomu nechtělo vstávat. Přesto jsme
společně zvládli připravit ranní tousty a
usmažit palačinky jako sladkou tečku za
prvním čtenářským ponocováním. Už
teď se těšíme na jeho příští pokračování.
Iva Mašková
vedoucí klubu a učitelka českého jazyka
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Zveme vás na kulturní večer

HOLOCAUST DĚTSKÝMA OČIMA
projektu Říčanské kameny zmizelých

• koncert židovské hudby
• výstava prací žáků říčanských škol
• sbírka dětských kreseb z ghetta Terezín

30. 5. 2018 / 17.00

Říčany, ul. 17. listopadu 214

Ze života škol(ek)

Daruj krev, zachráníš život
V rámci mé ročníkové práce se někteří studenti třetího ročníku a jejich rodiče zapojili do programu dárcovství krve.
Studenti Lucie a Petr Vydrovi, Tomáš Mondschein, Vojtěch
Varga, Ilona a Lucka Langerovy a Jitka a Anička Křivánkovy (Aničce bylo 18 let přesně v ten den) vyrazili do Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s. na transfuzní a hematologické oddělení, aby zde mohli dobrovolně darovat krev.
Po příjezdu všichni dostali malou snídani a hned poté jim
byl odebrán malý vzorek krve, aby lékaři zjistili jejich krevní skupinu i to, zda jsou dárci schopni krev darovat. Malý
odběr dopadl na výbornou stejně jako následná prohlídka
u transfuzního lékaře. Nakonec dárcům odebrali 450ml
krve, která bude dále testována a zpracována na krevní
léky pro ty, kteří je budou potřebovat. Za odměnu dostali
všichni účastníci odznak Kapky krve a občerstvení.
Den dárcovství se všem velice líbil a všichni účastníci chtě-

jí pokračovat v dárcovství i nadále. Ještě jednou bych všem
ráda poděkovala za pomoc - dárcům a rodičům, paní profesorce Řehákové i milým sestřičkám z transfuzního oddělení.
Pokud byste i vy chtěli darovat krev, neváhejte se na mne
obrátit!

Lucie Langerová, C3

Život v Klubu mladého diváka
Již téměř deset let běží u nás ve škole program Klubu
mladého diváka pro studenty vyššího gymnázia.
Studenti mají v průběhu roku možnost seznámit se s repertoárem mnoha pražských divadel a vychutnat si představení klasická i experimentální. Vždy se najde nějaký
divadelní kus, který rozbouří divácké vášně a diskuze.
Zájem studentů o účast v Klubu je v průběhu let stále vysoký, takže je vidět, že si divadelních zážitků cení.
Věřím, že i další divadelní sezóny najdou své četné zájemce a přinesou jim mnoho radosti a potěšení.
Ivana Zarachovská

SOČ
Koncem března proběhlo na naší škole školní kolo
Středoškolské odborné činnosti, tzv. SOČ. Soutěže se
účastnila jen v oboru Zdravotnictví práce septimánky
Kristýny Pěstové „Sonda do životního stylu studentů
gymnázia“, se kterou nás Kristýna bude reprezentovat
v krajském kole. Přejeme hodně úspěchů!
dř

Úspěchy našich studentů
Velmi pěkných výsledků dosahovali naši žáci v okresních, krajských a republikových kolech různých soutěží.
V Chemické olympiádě se v okresním kole kategorie D
umístili kvartánka Štěpánka Slámová na 1. místě a tercián Pavel Kletečka na 5. místě.
Geografické znalosti dokazoval v krajském kole Zeměpisné olympiády kvartán Lukáš Rejnek, který skončil na
pěkném 3. místě.
Velmi dobré znalosti z biologie prokázala v okresním kole Biologické olympiády v kategorii D Karolína Vodná ze sekundy,
která se umístila na 3. místě. V krajském kole téže soutěže
v kategorii B se na 10. místě umístila Kateřina Podlucká.
Úspěšní byli žáci i v jazykových soutěžích. V krajském kole
olympiády v anglickém jazyce získala septimánka Barbora
Šedinová 4. místo. Z krajského kola olympiády v německém jazyce přivezla kvintánka Eva Plešingrová stříbrnou
- 2. místo. V soutěži Certamen Latinum v zemském kole
kategorie A získaly sextánky Michaela Barhoňová 3. místo a Růžena Nováková 7. místo. V republikovém kole poté
Michaela Barhoňová obsadila 4. místo.
Pěkných výsledků dosáhli žáci i v republikové soutěži
„Cena Bronislavy Müllerové“. Maturantky Jana Heřmanová a Amálie Repiská získaly 1. - 6. místo.
Blahopřejeme!
dř
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ZUŠ Říčany

Soutěže MŠMT pro žáky ZUŠ – letošní
úspěch, který se asi už nebude opakovat
V letošním školním roce proběhly jako vždy, soutěže pro
žáky ZUŠ, které vyhlašuje MŠMT. V letošním roce to byly
soutěže pro hráče na bicí nástroje, dechové nástroje, zpěv,
pro smyčcové soubory a orchestry, pro taneční obor a pro
lidové nástroje a soubory.
Je zcela neuvěřitelné, že okresními koly se do krajských
kol probojovalo více než 100 žáků. Při celkové kapacitě
žáků hudebního oboru, která je kolem 370 dětí, vyplývá,
že na ZUŠ Říčany studují děti opravdu velmi talentované,
šikovné a cílevědomé. Už tento výsledek by mohl být pro
nás uspokojující. O to více nás překvapily výsledky krajských kol.
V pěvecké soutěži skvěle zazpívala Jindřiška Šebestová
ze třídy paní uč. Martiny Kučerové, a máme první historický postup žáka do ústředního kola. Skvěle si vedli i
další soutěžící ze třídy paní učitelky Martiny Červené.
V soutěži bicích nástrojů si 1. ceny odvezli David Vašek a
soubor Samba Band ze třídy Radka Břicháče.
Ovšem největšího úspěchu dosáhlo naše dechové oddělení. Do krajského kola postoupilo cekem 33 hráčů a jejich úspěch byl obrovský. Získali jsme celkem 17 prvních
cen a z toho 13 postupů do ústředního kola (v soutěži
dřevěných dechových nástrojů máme 12 postupů z 28
možných!). Výborně zahráli i soutěžící v žesťových nástrojích ze třídy pana uč. Jiřího Odcházela a Jakuba Jírů.
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Kdo tedy bude ZUŠ Říčany reprezentovat v ústředním
kole dechové soutěže?
Kristýna Josefína Plechatá – příčná flétna ze třída
paní uč. Barbory Kořínkové, Vojtěch Anelt, Tadeáš
Kořínek a Judita Stejskalová – fagoty ze třídy pana uč.
Lukáše Kořínka, Jan Parobek, Jakub Hejna, Jakub
Tománek, Matěj Kotrba a Benjamin Sirovátka – klarinety a saxofony za třídy pana uč. Petra Sinkule, Kristýna Stocková a Jana Janovská - saxofony ze třídy
pana uč. Tomáše Remka, Kristýna Janovská – hoboj
ze třídy pana uč. Bedřicha Hejska a Nicole Večeřová –
lesní roh ze třídy paní uč. Vladimíry Klánské.
Dalším velkým překvapením, možná až šokem, byl postup
do ústředního kola pro Komorní orchestr ZUŠ Říčany,
který umělecky vedou paní uč. Jitka Adamusová a Jiří Odcházel. Je to také pro naši školu historická událost!
Také houslový soubor pod vedením Jitky Adamusové získal první cenu.
Celkově jsme získali 23 prvních cen, z toho 15 postupů do
ústředních kol! 19 druhých cen, tři třetí ceny a jedno ČU.

texty.kuryr@ricany.cz
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Ani výtvarné oddělení nezahálelo. Z mezinárodní výtvarné soutěže v Lučenci si odnesly žákyně paní uč. Hany Šebestíkové Sára Šunková a Klára Zahorsky druhé ceny.
Je pravda, že soutěžení není hlavní náplní práce pedagogů
a dětí na ZUŠ. Účast v soutěžích je pro děti dobrovolná
a příprava dětí na soutěž je pro pedagogy velice náročná,
často spojená s prací nad rámec pracovních povinností. Ať
se na to dívá kdo chce a jak chce, je neoddiskutovatelné,
že účast v soutěžích vypovídá o umělecké úrovni školy a
jejích pedagogů. Velké poděkování patří také všem korepetitorům – Petru Malínkovi, Markétě Sinkulové, Michalu Rezkovi, Haně Javorské a Vjačeslavu Grochovskému.
Bylo to pro nás velmi náročné, logistické období, ale zvládli
jsme to skvěle, protože jsme skvělý tým. Děkuji vám všem!

Iveta Sinkulová, ředitelka ZUŠ Říčany

ZÁPIS ŽÁKŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019
Vážení rodiče,
děkujeme za váš zájem o studium na ZUŠ Říčany. V současné
době nabízíme vašim dětem čtyři obory – hudební, výtvarný,
taneční a literárně-dramatický. Novinkou pro příští rok je
otevření nového hudebního zaměření – hra na harfu.
Veškeré informace najdete na www.zusricany.cz.
Zápis žáků pro školní rok 2018/2019 se uskuteční 28. a
29. května 2018 v ředitelně ZUŠ Říčany, Masarykovo
nám.57, každý den od 14.00 do 17.00 hodin. Žáci jsou
přijímáni do všech oborů na základě talentové zkoušky.
Přihlašování k zápisu bude pro vás připraveno na webových stránkách www. zusricany.cz od 2. 5. 2018 od 10.00
hodin. Přihlašování bude uzavřeno 25. 5. v 10.00 hodin.
Děti doporučené k přijetí do přípravných ročníků event.
náhradníci budou oznámeni na www.zusricany.cz od 15.
června 2018.
Schůzka rodičů všech nově přijatých žáků se uskuteční ve středu 5. 9. 2018 v 18.00 hodin ve třídě č. 1 v ZUŠ
Říčany, Masarykovo nám. 57
Rádi zodpovíme vaše dotazy: 323 602 278, 604 737 629,
721 117 535. Prosíme, sledujte naše webové stránky
www.zusricany.cz.
Pokud se chcete o naší škole dozvědět co nejvíce, přijďte
v rámci celorepublikového happeningu ZUŠ OPEN do
zahrady v Olivovně. Připravili jsme pro vás velký koncert
určený právě pro vás a vaše děti. Kdy? 24. května 2018.
Kde? 17.30 – 20.00, Olivovna, zahrada.
Přijďte, těšíme se na vás!
Iveta Sinkulová, ředitelka ZUŠ Říčany
Hana Javorská, zástupkyně ředitelky
a kolektiv pedagogů ZUŠ Říčany

II. ročník ZUŠ OPEN proběhne
v Říčanech! Kdy?
Ve čtvrtek 24. května 2018!

Již druhý ročník celostátního happeningu základního uměleckého školství
v ČR pod patronací operní pěvkyně Magdalény Kožené proběhne ve všech
městech v České republice. Nejinak tomu bude i v Říčanech.
Jsem velmi potěšena, že záštitu nad touto mimořádnou akcí převzali významní lidé a umělci - starosta města Říčany Vladimír Kořen a ředitel ODL
Miroslav Vacek, klavírista Jan Simon, akademický malíř Karel Pokorný,
profesorka pražské taneční konzervatoře Pamela Morávková a herečka
Markéta Častvaj Plánková.
Kolektiv pedagogů společně připravil program na celý den pro široké spektrum posluchačů – od těch nejmenších až po ty dospělé.
Dopolední program od 9.00 do 12.00 bude patřit těm nejmenším – dětem
z mateřských škol. Odpoledne budou soubor SAMBA BAND Radka Břicháče
a děti výtvarného oddělení Hanky Šebestíkové reprezentovat naši školu a náš
kraj na prezentaci hudebních souborů krajů ČR v programu v zahradě Senátu
ČR od 14.00 do 18.30.
A večerní program od 17.30 do 20.00 bude patřit všem dětem a rodičům,
kteří se chtějí o naší škole dozvědět víc a užít si hezký květnový podvečer.
Na koncertě vystoupí třídy PHV, soubory a orchestry školy, sólisté, komorní
soubory, taneční obor a každý, kdo si bude chtít zahrát. Překvapením večera
bude společné vystoupení Samba Bandu a RioBand (ZUŠ Kladno) a vystoupení harfového souboru.
Nenechali jsme se poučit loňským deštivým počasím a doufáme, že nám to
letos vyjde. Vezměte si deky na sezení , dobrou náladu a přijďte s námi strávit
hezké odpoledne do Olivovny. Občerstvení zajistí firma Rancheras.
KDY? 17.30 – 20.00 Olivovna, zahrada
Zapište si do svých diářů a přijďte. Těšíme se na vás!
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Střípky z MASky
l
Programový
výbor MAS vybral
k podpoře projekty z výzev MAS –
IROP. Projekty na rozšíření školky
v Mnichovicích a venkovní učebna geomorfologie 1. základní školy v Říčanech byly předány v plné výši požadované dotace na CRR k závěrečnému
ověření způsobilosti. Projekty z oblasti sociálních služeb také. Žadatel Cesta Integrace s projektem na pořízení
auta pro terénní práci a Modré dveře
na vybavení zázemí jsou podpořeny
v plné výši. Komunitní centrum
Říčany s žádostí na nákup tří
automobilů pro poskytování sociálních služeb bude osloveno
CRR, zda chce realizovat projekt
ze zbývajících peněz, ze kterých lze
pořídit jeden automobil.

l V dubnu 21. 4. 2018 jsme pořádali
s Městem Říčany Festival řemesel a
jara a hned druhý den v neděli jste se
s námi viděli na Dni Země ve Světicích u říčanské hájovny ve spolupráci
s Muzeem Říčany.
lV polovině dubna proběhlo jednání certifikační komise k získání
a prodloužení regionální značky
Zápraží originální produkt ®. Prodlouženy byly certifikáty čtyřem
věrným výrobcům. Paní Radka
Bělinová drží opratě a
zdokonaluje výrobu a
kvalitu Mnichovických
perníků, které jsou již

tradiční pochoutkou dětí na trzích v okolí. Krásné barvené šátky a šály z hedvábí paní Miroslavy
Jeníčkové září jsou jemňoučké.
Prodloužení si zaslouží a prezentuje již dva roky značku Zápraží
paní Lucie Kuchařová se svými
originálními kabelkami a hračkami – Gugu design. Mezi keramiky
si jemnými motivy drží své jméno
i Turkovická keramika paní Ireny
Pudíkové, která nově vyrábí bubínky, točené na kruhu, dekorované a potáhlé srnčí kůží. Děkujeme
komisi za podporu značky jedinečnosti a tvůrčí ruční práce šikovných lidí za Prahou.

l Celá výzva týkající se dobrovolných
hasičů je administrativně pozastavena. Proběhlo nové hodnocení žádosti
obce Kamenice a obce Struhařov, které
podaly žádost o přezkum. MAS musí
dodržovat nastavené termíny, takže
předání projektů na CRR předpokládáme po jednání Programového výboru v první polovině května.

Humanitární sbírka
Výlet do
Kudowy Zdroje
s paní Susovou
úterý 12. června 2018
(pojede pouze jeden
VELKÝ AUTOBUS)
Odjezd z náměstí (MESTEK, Dm drogerie) je
v 06.00 hodin ráno (další zastávka - U kina,
Na zastávce a Rychta). Je možné nastoupit
i v Mukařově a v případě většího počtu
zájemců kdekoliv po trase. Vystupovat se
bude na nástupních stanicích - zastávkách.
Příjezd okolo 17 hodiny.
Závazně přihlásit a zároveň zaplatit je
možné v TURISTICKÉM INFORMAČNÍM
CENTRU, Masarykovo nám. 83, Říčany
(stará radnice). Reservace nejsou
možné. Tel. 323 602 639, 724 514 824,
e-mail: susovamilada@seznam.cz.
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Farní charita Říčany
pořádá dne 22. 5. 2018
od 12.00 do 17.00 hodin u kostela (fary) na
Masarykově náměstí
v Říčanech humanitární sbírku pro Diakonii
Broumov. Jako obvykle
můžete přinést oblečení, lůžkoviny, látky
(alespoň 1 m2), ručníky, utěrky, deky, péřové přikrývky, polštáře,
spacáky s nepoškozeným zipem, použitelné záclony a
závěsy, nepoškozenou obuv (páry
svázané, aby se boty neztratily),
knihy, hračky (nepoškozené a čisté), drobné fungující elektrické
spotřebiče do domácnosti (vařič,

remoska,
kávová
konvice,
žehlička,
apod.). Pokud nám
přidáte k darovaným věcem 10,- Kč,
použijeme část jako
příspěvek na odvoz
sbírky, zbytek na naši
další činnost - např.
na květiny ke Dni
matek pro seniorky.
Darované věci budou
po ukončení sbírky odvezeny do Prahy - Vršovic, kde jsou přeloženy do vagónu
a následně dopraveny do Broumova
k vytřídění a dalšímu použití.
Děkujeme za vaši pomoc.
Marie Junková
Farní charita Říčany

texty.kuryr@ricany.cz
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Česko-německé setkání o letních
prázdninách na Lipenské přehradě!

Komise pro partnerská města
Říčany - Twinning Říčany - Česko-německý fond budoucnosti úřad města Grabow
Hledáte program na letní prázdniny? Jste ve věku 13 - 19let?
Učíte se německy nebo umíte
anglicky? Chcete mít pěkné zážitky z letních prázdnin, navázat
nova přátelství a zdokonalit se
v cizím jazyce?

Pak pro Vás máme, velmi zajímavý program!
Partnerské město Grabow ve spoluprácí s městem Říčany (Komisí
pro partnerská města) za finanční
podpory Česko-německého fondu budoucnosti již v roce 2016
uskutečnilo projekty První krok a
Společně objevovat nové břehy. Tentokrát organizuje ve dnech 21. 7.
2018 - 28. 7. 2018 česko-německé
setkání mládeže na Přední Výtoni. Projekt s názvem „Jak vypadá
budoucnost, ve které chceme žít“
si klade za cíl vytvořit nebo prohloubit přátelské vztahy mezi mládeží města Říčany a partnerského
města Grabow (SRN), vzájemně
se seznámit s druhou zemí, odstranit případné předsudky. Součástí

je i uskutečnění rozhovorů s rozhodovacími orgány v německém
městě Pasov a Českém Krumlově
a otevření tématu, jak lze ovlivnit
a zlepšit naší budoucnost. Za účastenský poplatek ve výši 3.500 Kč,
zahrnující dopravu, program
a ubytování, můžete zažít nevšední program plný zábavy (jazyková animace, exkurze do Českého
Krumlova a německého Pasova,
sportovní aktivity, návštěva Stezky
korunami stromů a další).
V případě zájmu nás kontaktujte, rádi vám poskytneme podrobnější informace a přihlášky. Neváhejte, akce se může zúčastnit
pouze 23 osob.
Kontakt: twinning@ricany.cz;
dvorakova@gyri.cz

Hodiny pro veřejnost

Farního sboru Českobratrské
církve evangelické v Říčanech
S potěšením chceme informovat obyvatele Říčan a okolí, že v
Říčanech otevíráme kancelář na
adrese Olivova 7. Každý čtvrtek
v době 10.00 - 12.00 a 16.30 - 18.00 bude přítomen
farář. Můžete se na něj obracet s otázkami, prosbami
nebo si prostě přijít popovídat. Můžete si také domluvit návštěvu telefonicky nebo mailem mimo kancelářské hodiny. Za farní sbor
Jiří Ort, farář
kontakt: mobil: 607886447, e-mail: jiri.ort63@gmail.com

OLIVOVA DĚTSKÁ LÉČEBNA, O.P.S.

NABÍZÍME

SVATEBNÍ
OBŘADY
KONTAKT:

723 564 383
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Aquapalace Praha v květnu
Máj je lásky čas, stromy kvetou a venku
je už konečně teplo. Léto je na dosah, ale
koupat venku se určitě ještě nedá, pokud někdo není zatvrzelý
otužilec. Ale v Aquapalace Praha to nevadí. Tam totiž léto
nikdy nekončí, a tedy tam i začíná dříve než venku v přírodě.
A když bude venku pěkně, nic vám nebrání si zaplavat ve
venkovním bazénu. Ale jen na chvíli a potom zase hurá
zpátky do mořského vlnobití nebo prohřát si svaly do sauny.
Ideální kombinace pro jarní období. Aquapalace Praha na
vás čeká celý květen!

Saunový svět

Každý den vás v saunách čekají 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.
• každý den celkem 18 ceremoniálů
• z toho 4x solný peeling v páře, ostatní jsou klasické teplé ve finských saunách
• esence měsíce - každý měsíc má vybranou vůni (v 15:00)
• speciální divadelní ceremoniály
• lady beauty - jediný ceremoniál pouze pro ženy
• oblíbený medový peeling - 3x denně - klient se potírá v
sauně medem - jeden z nejoblíbenějších
• meditační ceremoniál - 2x denně - s vůněmi podporujícími uvolnění a relaxaci těla i mysli s relaxační hudbou či
tibetskými miskami

MČR
V JÍZDĚ
NA TOBOGÁNECH

26. 5. 2018
KATEGORIE:
DĚTI 8-12 LET
MLÁDEŽ 12-18 LET
ŽENY 18+
MUŽI 18+

aquapalace.cz
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Kromě toho můžete navštívit v květnu premiéru saunového ceremoniálu:
Saunový ceremoniál „Cesta Mnicha“
Dlouhá cesta taoistického mnicha do chrámu relaxace v podání mistra saun Roberta vás čeká v neděli
27. května 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 roztleskávačku, sumozápasníka nebo potápěče, který
podplouvá pod pneumatikami. Na všechny čekají krásné
odměny a na závěr dne je možné si vyrobit i svoji vlastní
medaili.
5. – 6. 5. – Filmový víkend s Avengery:
Infinity War
Jak dopadne ta nejsmrtonosnější a nejultimátnější válka
všech dob? Porazí Avengers a jejich superhrdinští spojenci Thanose? Přijď tento víkend a my ti prozradíme, jak to
všechno dopadne.
12. – 13. 5. – Víkend s Garmin
19. – 20. 5. – Víkend s filmem Paddington
Medvídek Paddington chce koupit své tetě Lucy ten
nejlepší narozeninový dárek. Pomůžeš mu tento dárek
vybrat?
26. 5. – MČR v jízdě na tobogánech
To bude jízda! Další ročník Mistrovství České republiky
v jízdě na tobogánech. Registrovat se můžeš již nyní!

Fitness
Polaď u
nás formu
do plavek
jako Radek
Kuchař
Není čas ztrácet
čas! Radek začal
před měsícem a už
má krásných 6 kg
dole. Jakou formu
budeš mít ty, je na
tobě – my ti s tím
rádi pomůžeme!
Rezervuj si svůj
trénink s osobním
trenérem
na
recepci
Fitness
Aquapalace
Praha.
+420 271 104 132

www.fitnessaquapalace.cz
Více na www.aquapalace.cz

texty.kuryr@ricany.cz
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Průběh revolučních dnů v květnu 1945 v Říčanech

Foto: z archivu J. Škardové

V jednom z předchozích vzpomínkových článků jsem líčil ci posádky cca 250 vojáků ve škole. Hned odchází npor. Zeman
revoluční události v Říčanech z mého subjektivního pohle- spolu se strážníkem Beerem k jednání do školy, kde je velitel podu – tehdy šestiletého žáka obecné školy. Dnes bych chtěl sádky vyzván k předání zbraní. Ten přes veškeré důrazné vývody
vzpomínku na tyto dny zaměřit více objektivním směrem. odmítá výzvu z toho důvodu, že k tomu nemá příkaz od svého
Při prohlížení písemností a fotografií, které se zachovaly po představeného, ani jiný všeobecný příkaz a nemůže proto vymém otci, jsem mj. nalezl několik historických dokumentů stavovati v nebezpečí odstřelení celé posádky, kdyby přijela jiná
právě z tohoto dramatického období. Nejzajímavější z nich německá jednotka se zbraněmi a zjistila jeho svévolné jednání.
Zaručuje se, že nikdo z jeho posádky neopustí školu bez vědomí
je bezesporu Vojenský deník událostí.
Tehdejší říčanský vojenský štáb pověřil jeho vedením právě čs. vojenského velitelství a nikdo nebude stříleti, nebude-li střílemého otce, neboť měl jako velitel spojovací služby okamžitý no proti nim. Ke škole současně postavena naše čtyřčlenná stráž
přístup ke všem došlým zprávám. V dalším textu označeném jako prvé zabezpečení tohoto ujednání.
kurzivou z něj vybírám doslovné citace, které popisují sled I když by bylo velmi zajímavé sledovat hodinu po hodině další
události v Říčanech popsané ve Vojenském deníku událostí,
událostí v Říčanech po dnech a hodinách.
Odbočka Svazu čs. důstojníků Říčany svolala skupinu aktivních není možné takto detailně pokračovat. V tomto článku tedy
členů již večer 3. května na první schůzku. Dostavili se škpt. Slá- uvedu ještě několik nejzajímavějších krátkých úryvků.
dek, npor. Krejčík, npor. Zeman, npor. Zykán, por. Svoboda J. 5. 5. 13:35 Nádraží hlásí úspěšné odzbrojení transportu. K nádraží přijel další vojenský transport,
a por. Černý V. Byl na ní vypracován první
který byl též odzbrojen, a celkem asi 250
písemný vojenský rozkaz o postupu při
zajatých vojáků bylo přivedeno do Říčan.
likvidaci a zajištění veškerého německého
5. 5. 14:00 Příjezd německého obrněnémateriálu a zajištění osob nespolehlivých.
ho vlaku od Stránčic a jeho zablokování
Tento rozkaz byl ještě téže noci rozmnožen a rozeslán, ponejvíce prostřednictvím
před Mostem sebevrahů v úseku mezi vysokými srázy, odkud nebylo možné přímo
četnických stanic do velké části okresu říčanského.
střílet z flaků na město.
Dne 5. 5. dopoledne – následuje další
5. 5. 14:15 Silná palba u Mostu sebevrahů mezi naší vyslanou jednotkou pod
schůzka důstojníků připravujících vojenské akce, přičemž prohlédnuty a zajištěny
vedením por. Hybnera a ppor. Rady a
místnosti na radnici určené pro vojenské
posádkou obrněného vlaku. Němci se po
velitelství. Současně nově stanoveno roz20 minutách vzdávají, a tak získány nové
dělení základních funkcí důstojníkům
zbraně a noví zajatci. Máme však také 3
následovně:
mrtvé a 8 zraněných.
Vrchní velitel – pplk. Kysela, Vedení
5. 5. 14:30 Dán rozkaz Radešovicům
okresních akcí – škpt. Sládek, Vedení
urychleně provésti zajištění výpadových
místních akcí a styk s NV – npor. Zeman,
míst a použití získaných zbraní od poZpravodajská činnost – npor. Krejčík, Lékař Jan Rýdl se stal v květnu 1945 předsedou Revoluč- sádek ve Sportu a Mince, které se po přeSpojovací služba – por. Svoboda J. + rytm. ního národního výboru Říčan. Na tomto dosud nepubliko- kvapujícím náporu vzdávají po vystřelení
Ptáček, Auto služba – npor. Vobořil, Za- vaném snímku jej vidíme ve společnosti mlynářky Marie několika ran.
Menclové při dožínkách na konci léta téhož roku
jišťovací služba strážní – npor. Zykán,
5. 5. 17:30 Stránčice hlásí nepříjemnou
Doplňovací služba – kpt. Chmelík, Zajištění pošty – por. Černý situaci s SS-many a vyslání dvou parlamentářů, kteří s nimi vyV., Zajištění prostoru Vojkov a Tehov – por. Zvolánek, Zajištění jednali příměří do 6. 5. 17:00.
nádraží – škpt. Fiala + por. Hýbner, Zajištění školy – por. Potter, 5. 5. 17:30 Střelba na Vojkově. Naše hlídka bránila průjezdu ku
Zdravotnictví – škpt. Krappel, Hlídkování Říčany – prap. Praze tří pancéřovaných aut. Jedno auto se třemi vojáky zadrženo, další dvě se vrátila zpět. Na naší straně však jeden mrtvý.
Stuchlý, Hlídkování Radešovice – npor. Jirka.
Situace ve městě byla charakteristická výskytem tří hlavních 5. 5. 19:30 Praha žádá o větší porušení tratě od Benešova, kde
problémů. Budova obecné školy na náměstí byla obsazena ně- se nacházejí německé jednotky a nakládají na vlak i tanky. Dále
meckou posádkou, na nádraží se nacházel německý vojenský pak blokování příjezdových silnic od Benešova.
transport a podle železničních zpráv se k Říčanům od Benešo- 5. 5. 20:00 Stránčice hlásí uklidnění – SS staví na noc stráže jen
va blížil německý obrněný vlak.
v blízkosti svého ubytování.
Ve 12:35 volá pražský rozhlas o aktivní pomoc, ale současně 5. 5. 21:00 Veškerá místa v celém okolí Říčan byla telefonicky
v těchto minutách začíná i odbojová činnost v Říčanech. Ve- kontaktována, zda drží pohotovost. Mnoho míst žádá zbraně,
lení přejímá npor. Zeman. Přichází první telefonická zpráva aby mohla aktivně postupovat proti menším německým jedod npor. Krejčíka z nádraží a je žádáno vyslat tam četu, která notkám. Bylo slíbeno dodání získaných zbraní.
převezme zbraně od vojenského transportu nacházejícího se na 5. 5. 23:00 V místě i okolí všeobecný klid. S ohledem na velký déšť
nádraží, s jehož velitelem jmenovaný vyjednává celou záležitost. nechat venku státi jen nejnutnější stráže.
7. 5. 20:50 Od Popovic táhnou SS směr Říčany. Stránčické a
S mužstvem v počtu 25 vyslán jako velitel čety prap. Stuchlý.
Ve 13 hodin jsou před radnicí zástupy mužstva a žádají likvida- tehovské obyvatelstvo prchá do lesů. Říčanské náměstí ve varu
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Fotografie z květnových dní 1945 zachycuje čtyři
ruské vojáky a dívku jednoho z nich spolu s dětmi
Zámečníkovými. Záběr vznikl patrně v dnešní Sokolské ulici. Zdeňka Křížková (rozená Zámečníková) po
letech vzpomíná, že se na obrněném transportéru
s bratrem svezli. Skupina vojáků bydlela asi deset
dní v domě Zámečníkových na rohu dnešních ulic
17. listopadu a Havlíčkova (dnes v něm mj. sídlí
plicní ambulance). Známe i jméno jednoho z vojáků:
vpravo dole s cigaretou stojí Kosťa Suchov

– občané s holýma rukama chtějí dobývati školu. Situace pro Říčany velmi vážná.
Rozhlasem obyvatelstvo vyzváno k odchodu do domů a krytů. Škola hlídána zesílenou hlídkou.
7. 5. 23:00 Všeobecné uklidnění – jen u Stránčic slyšet střelba.
8. 5. 4:40 Parlamentáři se vracejí z říčanské školy a sdělují, že
se německá posádka vzdává. Zajatci budou ze školy odvedeni.
8. 5. 5:30 Boj u Stránčic zahájen. Je to těžká bitva, která se přesunula i do okolních lesů. Slíbena posila až se převezmou zbraně
a střelivo z říčanské školy, kde se jich nachází velké množství.
8. 5. 16:45 Spojka přináší písemné hlášení por. Kubíčka velitele
2. čety, který hlásí: boj o Všestary jsme vyhráli – ve Všestarech
padl prap. Stuchlý velitel 1. čety. Převzal jsem velení i nad touto
četou. Pronásledujeme SS na Popovice.

8. 5. 22:00 Škpt. Kvapilík hlásí návrat
1. roty z boje o Stránčice – 3 naši mrtví,
6 raněných. SS-mani s velkými ztrátami
zahnáni až do Popovic.
8. 5. 23:00 Rádiem již potvrzena zpráva
o kapitulaci Němců v Praze a celých Čechách.
Od rána 9. května přes Říčany prchají – ve
strachu před Rudou armádou – zdecimované německé jednotky, kterým říčanské
velení umožnilo volný průjezd. Dopoledne
je nařízeno odstranit všechny dříve vybudované záseky a zátarasy. Odpoledne pak
říčanský vojenský štáb vysílá mého otce,
velitele spojovací služby por. Jaroslava Svobodu, do Uhříněvsi, aby do Říčan přivedl ruské jednotky. Ten pak přesně v 17:35
přijíždí na říčanské náměstí na korbě prvního ruského tanku.
Pro ty, které by tato problematika zajímala ještě podrobněji,
uvádím, že jsem Vojenský deník událostí a další dokumenty
z revolučních dnů předal v originále Muzeu Říčany.
Jaroslav Svoboda
Vlastníkům fotografií, které doprovázejí
tento článek, děkuje Muzeum Říčany za
možnost digitalizace a uložení v muzejním archivu.

Foto: B. Zámečník (z archivu manželů Křížkových)
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V nahlížení do říčanské kroniky
z roku 1918 jsme se dostali ke květnovým zápisům. Atmosféra ve městě je
poznamenána nespokojeností obyvatel s pokračující válkou a s ní spojenou
špatnou hospodářskou situací. Kronikář Alois Mudruňka v tomto měsíci
zmiňuje dvě podstatné události.
Konaly se protivládní demonstrace a
lidé se osmělovali vyjadřovat své národnostní postoje a preference. Do Říčan

měl v květnu přijet řečnit Antonín Švehla, v té době již známý celostátní politik,
který byl s Říčanskem spojen svým původem. Jeho matka Marie, rozená Bohuslavová, pocházela z Lipan, on sám se
narodil a hospodařil v Hostivaři. V kraji
byl činný i veřejně. Účastnil se zakládání
sokolských jednot v Říčanech i Hostivaři, podílel se na vzniku agrárních periodik, hájil pěstitele řepy proti monopolu
cukrovarů. Roku 1908 vstoupil do vy-

Foto: z archivu Muzea Říčany

Václav Jaroslav Klofáč
(1868–1942), národní socialita, první
československý ministr národní obrany

Chodba nemocnice Červeného kříže v Karlíně, rok 1915
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soké politiky, když byl za říčanský okres
zvolen zemským poslancem. V květnu
1918 sice do Říčan nakonec nedorazil,
avšak místní mohli vyslechnout jinou
výraznou postavu – zemského poslance
a dlouholetého předsedu národních socialistů Václava Jaroslava Klofáče. O pár
měsíců později se stal prvním ministrem
obrany nově vzniklého Československa.
Alois Mudruňka odkazuje v zápisech
také na incident, kdy byli místním
strážmistrem Pencem vypátráni šiřitelé
protirakouských plakátů. Díky amnestii
nového císaře Karla se jim nakonec nic
nestalo, ale strážmistr to patrně neměl

texty.kuryr@ricany.cz

Foto: Wikimedia Commons
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Fotografie obálky ukrývající nálepky na dopisy,
které vydal Válečný pomocný úřad c. k. Ministerstva vnitra. Na portrétech vidíme císaře Františka
Josefa I., arcivévodkyni Zitu a arcivévodu Evžena

výročí položení základního kamene Národního divadla v Praze. Zde pořádá
Čtenářská beseda slavnostní akademii ve
prospěch Českého srdce.

Foto: z archivu Muzea Říčany

20. května 1918
Zmíněná akademie, při kteréž jako loni
účinkovala malá Milenka Rejmanová,
se vydařila. Návštěva hojná, průběh důstojný...

v Říčanech jednoduché, a tak byl po službě v našem městě přeložen do Turnova.
8. května 1918
Dnes 1. tohoto měsíce dala místní školní
rada prázdno [tj. volno], jako se stalo
na mnohých místech v Čechách. Praha
demonstrovala ten den proti Czerninovi
a vládě... Kdežto zde na den jmenin a
narozenin [narozena 9. května 1892]
J. V. císařovny Zity byly prápory pouze
na veřejných budovách, byly domy soukromé, jakož i fara, obecní úřad, jakož i
okresní zastupitelstvo ozdobeny prápory
v národních barvách v sobotu 4. tohoto
měsíce a druhý den na oslavu schůze politické Národního manifestačního projevu okresu říčanského. Účast byla velice
hojná. Protože sál v hostinci u Kašpárků
nestačil, konána schůze po 9. hodině
ranní tam na zahradě. Řečniti měli poslanci V. J. Klofáč za stranu sociální [a]
poslanec Švehla z Hostivaře za stranu
agrární. Protože ale tento měl snad jinde
schůzi, musel místo něho přijíti poslanec
prof. Dr. A. Velich. Klofáč přijel v sobotu
večer, prof. Velich druhý den. Bylo na něm
pozorovati, že přestál nedávno těžší chorobu – prý zápal plic. Náměstek okresního starosty pan Rathouský z Nedvězí
zahájil schůzi čta řeč svou z listu a před-

stavil shromážděným oba pány poslance.
Před zahájením zapěli někteří zpěváci
řízením Bačkovského „Husitský chorál“.
[Následovaly projevy se slibem.] Na to
po zapění národní hymny „Kde domov
můj“ schůze skončena a při zpěvu písně
„Bývali Čechové“ v úplném pořádku se
přítomní zvolna rozcházeli. Při východu
pořadatelé vybrali ve prospěch Českého
srdce [dobročinné organizace podporující děti, sirotky a vdovy v Praze a ve Vídni]
828 korun 14 haléřů.
16. května 1918
Ve schůzi obecního zastupitelstva dne
11. května zvolen byl nástupcem zdejšího
městského tajemníka Martina Řezníka,
který od 1/6 1896 zastával svědomitě
svůj úřad (…), všemi hlasy František
Bačkovský, známý pracovník spolkový.
V téže schůzi povoleno, aby vyplacena
byla zdejšímu četnickému strážmistrovi
Pencovi Antonínu, který se přesídlí záhy
do Turnova, vypsaná odměna 1000 korun za vypátrání šiřitelů plakátů.
Zmíniti se musím, že Čtenářská beseda a
město se staly členy Společnosti Českého
musea v Praze [tj. dnešního Národního
muzea]. Dnes snad po celých Čechách
pořádají se divadelní představení, přednášky neb akademie na památku 50ho

30. května 1918
Velice se ochladilo, že po 2 dny klesl
teploměr pod bod mrazu, stále sucho.
O svatodušních svátcích místo divadlo pořádal divadelní odbor Besedy
koncert zahradní spojený s věnečkem
ve prospěch Českého srdce... Opět vyhlášena válečná půjčka, a to osmá. Papírových peněz jest dost, ale cenu jich
ilustruje rozhovor tyto dny vedený na
dráze ve St. [Na tamním nádraží jakýsi] stařík nesl na rameně pěkné nové
boty. H.: „To jsou jistě drahé!“ Stařík:
„I nejsou. Jindy jsem dostal nové boty
za 2 husy krmené, a letos jsem prodal
2 mladé husy a dostal jsem za ně tyto
boty a ještě desítku (20 korun) mám
v kapse.“ Není pak divu, že známí
v Praze platili nedávno za párek holoubat 13 korun, za 1 kg syrového loje
50, za 1 kg mýdla 70 korun. Četnický
strážmistr Penc, který byl přeložen do
Turnova 24. tohoto měsíce, měl [být]
dle lidských řečí 25. tohoto měsíce při
nepokojích zastřelen, což pravda není.
O průvodě dnes konaném (Božího těla)
hráli opět jako o Vzkříšení hoši školní, co
se učí u Freieslebena.
Pokračování příště.
Renata Skalošová
– Martin Hůrka

Muzeum Říčany
prosí o pomoc při shromažďování fotografií, dokumentů
i trojrozměrných předmětů

týkajících se konce
Rakouska-Uherska i nově vzniklé
Československé republiky.
Telefon: 323 603 161
E-mail: jan.boukal@muzeum.ricany.cz
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V seriálu Příběh pokladu vás
Syn nálezce
chceme seznamovat s postupem pokladu Martin
zpracování jedinečného nálezu na Škába (vpravo)
Masarykově náměstí v Říčanech. s historikem
Martinem
V devadesátých letech 20. století Hůrkou
zde našel Jiří Škába ve starém skle- při prohlípení svého domu poklad (mincovní žení mincí
depot) 348 pražských grošů.
Před nedávnem jej odevzdal Oblastnímu muzeu Praha-východ, za což
nálezci patří velké poděkování. Po
prvotním ohledání bylo zjištěno přibližně čtyřicet grošů Václava IV. (1378– zakoupil za první republiky. V roce 1935
1419) a čtyři groše jeho otce Karla IV. přední část s čelem do náměstí zboural a
(1346-1378). Další, špatně čitelné min- znovu vystavěl, zadní část zůstala původce budou po očištění a konzervaci urče- ní. Chodba tam už byla a oni ji zasypali
ny v následujících měsících.
stavebním odpadem. Ve čtyřicátých leO okolnostech nálezu Jiří Škába říká: tech za Němců přišlo od někoho ze sou„Historie chodby a pokladu je poněkud sedství udání, že se v chodbě nacházejí
pohnutá a musím začít trochu zeširoka. zbraně. Naši museli kopat. Nic se samoPodle říčanského kronikáře Gustava zřejmě nenašlo, ale udání bylo vážné, a i
Trnky je původní dům čp. 60 asi z roku když se nepotvrdilo, zanechalo v naší ro1770. Je kamenný, postavený ze stejného dině velmi vážné pochyby o onom člověku,
kamene jako říčanský hrad, ostatně jako již nežijícím, ale pro nás známém. Jak se
tenkrát všechny domy v okolí. Můj děda jej s lidmi zacházelo v té době, jistě každý

51

ví.“ Následující léta se nic nedělo,
chodba byla z velké části zasypaná
Až kolem roku 1989 se u Škábů najednou objevilo velké množství vody
ve sklepě: „Ten je těsně vedle staré
chodby, vlastně svým způsobem nad
ní. Voda šla právě z chodby. Zjistili
jsme, že praskla přípojka vody, nekvalitně opravená vodárnami asi v roce
1975. Opravu dokonce provedl stejný
člověk jako v roce 1975. Protože jsem
ale musel vodu odčerpat, nakonec
jsem celou chodbu vyklidil. V suti jsem
dole našel nějakou starou keramiku, dal
jsem ji do muzea a starosta Vrba tenkrát
pozval nějakého archeologa na obhlídku
chodby, nic ale nenašli. Co se pak stalo se
střepy a zda byly cenné, nevím. Chodba
však asi vlivem podmáčení pracovala a
musel jsem ji občas podezdívat a zesilovat. Jednou se ze zdi uvolnilo pár kamenů
a mezi nimi byla i hliněná nádoba s mincemi.“ Uzavřel pro tentokrát vyprávění
Jiří Škába. Pokračování příště.

Martin Hůrka

texty.kuryr@ricany.cz

Foto: z archivu rodiny Škábovy

Příběh pokladu: Nález mincí
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Vladimír Čech: Ozvěny starých časů II
Tenisová parta v Radošovicích

Autor článku dobíhá „kraťas“ na
bekhend. Dřevěná raketa, se kterou
začínal hrát, měla značku Dunlop

da, Miloš Drobný, Míťa Jirků (můj vrstevník), Zdeněk
Morávek, Jiří Vančura, Bohouš Porsche, František Novák, Práva Košler, Mirek Štěpán. Sešli jsme se v restauraci Sport na Černokostelecké ulici (dřív tam bývala pro
schůzování vhodná místnost, dnes je v tomto prostoru
prodejna s vybavením pro práci a volný čas). Předsedou
naší party – vznikajícího tenisového oddílu TJ Sokol Radošovice – jsme si zvolili schopného Čendu Svobodu.
Správcem dvorců se stal Jarda Brož. Dohodli jsme se,
s čím je potřeba začít: na dvorce sehnat antuku. Blesklo
mi hlavou, jak to uděláme. V době, kdy jsem se učil zámečníkem u pana Šlingra, bydlel ve druhém patře domu
pan Karas, který jezdil s nákladním autem. Navštívil
jsem ho, vysvětlil situaci, a on: „S dopravou si nedělejte
starosti, máte štěstí, že příští tejden jedu za Molitorov.
Tam jedu plnej a zpátky jedu prázdnej. Přineste objednávku a já vám to přivezu až na kurty.“ Antuka se totiž vozila
právě ze zmíněné obce v okrese Kolín. Objednávku jsme
vyřídili u Václava Mirtese, předsedy tehdejšího TJ Sokol
Radošovice. Bylo domluveno, že se ujmeme zpustlých
kurtů a pokusíme se jim vrátit dřívější věhlas. Když pan
Karas přivezl další týden antuku, to nejdůležitější jsme
měli. Pletivo na plot jsme získali darem na stavbě podniku Interiér a zdravotnických skladů (nedaleko dnešních
supermarketů na Černokostelecké ulici) – opravy se ujal
Jarda Brož, uměl plno podobných prací.
Za plotem prvního kurtu směrem do lesa, v kopci, byla
studánka s vynikající vodou. Vyčistili jsme ji, dali jsme
k ní i hrníčky… Když jsme pracovali, měli jsme žízeň a
chodili jsme si pochutnávat na dobré vodě. Uvnitř kurtu
v rohu rostl vysoký listnatý strom, na podzim shazoval
hodně listí, bylo potřeba ho porazit. Také kořen jsme museli vykopat a hezky zahladit, aby tam byla rovina. Dřevo
si vzal někdo z party domů na otop. Kurt číslo jedna jsme
mohli uvést do provozu.

Pokračování příště.
Redakční spolupráce: Renata Skalošová
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Foto: z archivu Vl. Čecha

Kdybych měl možnost znovu se rozhodnout a vybrat si mezi fotbalem, hokejem a tenisem, tenis by vyhrál. Není
v něm tolik úrazů, člověk hraje sám
za sebe a je to elegantní sport. I když
jsem s ním začal později, věnoval jsem
mu kus života.
V mládí jsem hrával závodně fotbal i hokej, ale s oběma sporty jsem se rozloučil,
když mi bylo dvacet čtyři let. Fotbalové
mužstvo (SK Říčany) mi říkalo Pérák.
Jako brankář jsem měl totiž takový
zvyk, že když na mě šla rána, tak jsem se
zhoupl, zapéroval v kolenou, jako když
se dělá dřep. Šlo mi pak lépe se odrazit
a zvykl jsem si na to. (Pérák byl původně v českém prostředí fiktivní válečný hrdina s pružinami
na nohách, který bojoval proti německým okupantům. Po
válce se objevil ve filmu a komiksu. Pozn. red.) Jako kluk
asi desetiletý jsem si poprvé vyzkoušel tenis – na kurtech
v Říčanech, vedle sokolského stadionu. Po roce už mi to
docela šlo, ale dál jsem se věnoval intenzivně fotbalu a
hokeji. Až po dvacítce jsem se k bílému sportu vrátil. Říčanští tenisté mě pak postavili ve skupině B jako třetího
hráče.
Když jsem se v roce 1966 přestěhoval do Radošovic,
začal jsem se zajímat o kurty za Jurečkem (tehdy byly
dva). Zhrozil jsem se: plot špatný, děravý, jeden sloupek
vyvrácený. Na kurtu číslo jedna bylo vidět jen trochu antuky, druhý kurt byl úplně zarostlý trávou. Do klubovny
zatékalo, asi tam někdo i přespával, dveře jen tak tak
držely. Koště, kterým se kartáčuje nebo zametá kurt,
nemělo násadu. Jedna síť byla napůl plesnivá, lanko přetržené, lajnovačka rozbitá…
Kladl jsem si otázku,
zda je vůbec možné
dát to všechno do
pořádku. (Zdejší tenisový klub utlumil
činnost, stejně jako
jinde, za nacistické okupace a pak
krátce po válce se
změnou
režimu
při sjednocování
tělovýchovy. Pozn.
red.)
Zjišťoval jsem,
kdo by měl v Radošovicích
o
tenis zájem. NeObálka deníku, který si vedli členobylo jich málo:
vé radošovického tenisového oddílu
v první půlce sedmdesátých let
Jaroslav Brož,
Čenda Svobo-
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Věhlasný restauratér Antonín Jureček
(dokončení)
Antonín Jureček s manželkou Boženou uzavřeli své působení v komplexu restaurace s koupalištěm na
konci roku 1958. Další působiště
našli v Lázních Velichovky.
Ty ale ještě nebyly poslední štací Jurečkových před penzí. Antonín do
důchodu odešel jako technolog restaurací v Lysé nad Labem. Boženka
dojížděla za prací do Nymburka, kde
byla nejprve kuchařkou v bufetu a po
zkouškách a dvou letech externího
studia pedagogické fakulty vyučovala
dva roky učně.
Už víme, že Jurečkovi rádi cestovali. Když vyjeli do Jugoslávie, střídali
plavání v moři s vycházkami po okolí.
Velice dobře jim dělal lázeňský pobyt
v Poděbradech nebo horský vzduch.
V pozdějším věku trávili svůj čas především v Kersku, doma ve společnosti sousedů, známých i milovaného
pejska, obvykle fenky jménem Momina. Osada je spojena se jménem
významného českého spisovatele
Bohumila Hrabala. Jurečkovým občas dělal společnost; chodil k nim na
oběd, když neměl doma manželku.
Navštěvoval je také prozaik a dramatik Adolf Branald. Vila Jurečkových
(obývací pokoj a zahrada) se objevila
v několika záběrech ve filmu Slavnos-

Foto: z archivu Š. Vydrařové

Areál Jurečku po poslední rozsáhlé rekonstrukci,
rok 2009
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Foto: z archivu MUZEA říčany

Koupaliště s restaurací po druhé světové válce

ti sněženek, natočeném na motivy
Hrabalovy prózy.
Obvyklou hlavní denní náplní Antonína Jurečka byly činnosti spojené se
zahradou, která patřila k jejich vile.
Jednalo se o sekání trávy, štípání dříví
nebo pěstování zeleniny ve skleníku.
Také velice rád a dobře vařil. Víme,
že v jídle nebyl vybíravý. Jedl také
houby, na které se Jurečkovi vydávali pěšky, ale i autem. Vzpomíná na to
Drahuška Široká, dcera Jurečkova
nejlepšího přítele, majitele továrny
na boty Josefa Ježka. S manželi Jurečkovými trávila hodně času a do
poslední chvíle se o ně starala.
Co ho znala, měl Antonín Jureček řidičský průkaz. Pamatuje si, jak s ním

jezdila jako malá holka Pragovkou
pro čerstvé jahody. Jeho posledním
automobilem, který využíval hlavně
k nákupům v Nymburku, byla Škoda,
snad sto pětka. Je zajímavé, že zatímco v Radošovicích byli Jurečkovi mezi
prvními, kteří vlastnili televizi, tak do
svého domova v Kersku si dokonce
odmítli nechat zapojit telefon.
Od roku 1982 Antonína Jurečka po
následujících pět let zaměstnávalo i
psaní. Jako kronikář obce Hradištko
sepsal její devítisetletou historii. Využil
k tomu nejrůznější prameny i vzpomínky pamětníků. Myšlenku na návrat do
Říčan Jureček neopustil ani ke konci
života. Jak řekla Drahuška: „Chtěl však
Kersko v Říčanech a žádné vyhlédnuté
domy se mu nelíbily. Byl vybíravý.“ Až
po jeho smrti, krátce před sametovou
revolucí, Božena Jurečková honosnou
vilu prodala a z občansky nevybaveného Kerska se stěhovala do domku
v Říčanech na křižovatce ulic Olivova
a Thomayerova. Svého manžela, který
trpěl aterosklerózou (kornatěním tepen) přežila o šestnáct let.
Místem posledního odpočinku Antonína a Boženy Jurečkových se stal
hřbitov v Nymburku, kde byly jejich
ostatky rozptýleny.
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)

texty.kuryr@ricany.cz
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LADŮV KRAJ

Dva pochody kocoura Mikeše?

Jaký je rozdíl mezi jarní Cestou kocoura Mikeše z Hrusic do Říčan a
podzimním mnichovickým pochodem Po stopách kocoura Mikeše?

Dětští pochodníci si můžou projít
jen části. Mezi jednotlivými úseky

se lze popovézt. Na stezku je možné se opakovaně vracet a prožívat
podobná dobrodružství, jako když
šel Mikeš do světa, nebo jako když
jel Pašík s kocourkem na pouť do
Mnichovic. Nechce-li se dětem
v sobotu 26. května šlapat daleko,
mohou obejít pět stanovišť Pohádkových Hrusic. Za splněné úkoly
na stanovištích získají odměnu.
Lze zhlédnout divadelní představení, zkusit si vyrobit hračku z přírodnin, namalovat Mikešův krajáč, roztočit káču, prohnat obruč,
cvrnknout do kuliček, projet se
na koloběžce. Zdarma lze navštívit Památník Josefa Lady a jeho
dcery Aleny. V sousední obci bude
26. května od 13 hod. probíhat i
oblíbené Mnichovické kramaření. Na podzim stejná obec pořádá
svůj hojně navštěvovaný mnichovický pochod PO STOPÁCH KOCOURA MIKEŠE s doprovodným
programem a buchtou pro každého
účastníka. Pochod má čtyři trasy
různých délek vedoucích okolím
Mnichovic. Části tras vedou i po
stezce Cestě kocoura Mikeše.
www.laduv-kraj.cz

13. ročník Pochodu cestou kocoura Mikeše z Hrusic do Říčan
startuje v sobotu 26. května v 10
hod. v Hrusicích a pořádají ho
obce svazku obcí Ladův kraj. Ve
stejný den probíhá i akce pro nejmenší - POHÁDKOVÉ HRUSICE. Pochod vede po stezce CESTA
KOCOURA MIKEŠE, která je
zatím značena pouze jednosměrně
z Hrusic do Říčan. Obce pracují
na značení stezky i z Říčan zpět
do Hrusic a přeložení úseků mimo
frekventované silnice. Třinácté putování po stezce je 20 km dlouhé.
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Názory
Kam se ztrácejí knížky z knihovničky
na nádraží?
Protože ráda čtu a knížky mám ráda, využívám knihovničku na nádraží v Říčanech. Několik knih jsem i já do
knihovničky donesla, ale poslední dobou se knihy ztrácejí. Někteří naši spoluobčané si z toho
udělali přivýdělek a knihy nosí do sběrny. Já sama jsem
byla svědkem toho, že jeden občan si cpal
knihy do igelitové tašky. Ohradila jsem se, že určitě ty
knihy nebude číst, tak ať nám je tam nechá. Byl na mne
sprostý a hrubý, raději jsem tedy odešla s nepořízenou.
Velice mne to mrzí, jelikož si myslím, že knihy by neměly
končit v odpadu.
Prosím, všímejte si, co se s našimi knihami děje.

Alena Šrámková

Reakce na reakci „Tady se dějí věci“
Vážený pane Smetánko,
ve své reakci na můj příspěvek v minulém čísle pod názvem „Tady se dějí věci“ jste napsal, že správa městských
lesů se nedomnívá, že by kritizovaným poškozením kořenového systému smrků přilehlých k lesní cestě Strašínská
došlo k porušení lesního zákona. Nejeví se Vám náhodou

Nebezpečná křižovatka u školky

Fotografie: Karolína Hornová

Obyvatelé Komenského náměstí se obávají, že stavba školy zde zcela zásadně zkomplikuje dopravu. Aby nebyla tato
obava bagatelizována, pro ilustraci popisuji běžnou situaci z bezprostředního okolí, kde je situace již teď kritická
a dlouhodobě neřešená. Na křižovatce Rýdlovy a Štefánikovy ulice přihlížejí kolemjdoucí každý měsíc té samé
scéně. Na asfaltu leží rozbité sklo, auto je převrácené na
střeše, majáky záchranky blikají. Rodiče s dětmi cestou
do přilehlé školky (!!) prochází kolem vrat nabouraných
před pár týdny - tehdy čerstvě opravených po předešlých
karambolech. Nad hlavou se jim jako Damoklův meč
viklá vršek masivního kamenného sloupu – nalomila ho
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správce lesa pro hodnocení kritizované věci jako osoba
podjatá ve smyslu správního řádu? Také si dovoluji podotknout, že jste se opomněl vyjádřit k též kritizovanému
vyhloubení mohutné kaverny v cizím lese, když pominu
to, že vzhledem k jílovitému podloží vsakovací schopnost
kaverny bude zanedbatelná.
Jinak, znovu si uvědomuji, že pravidla pro kritické příspěvky a reakce kritizovaných subjektů, tak jak jsou tzv.
redakční radou Kurýru nastavena, jsou velmi nevyvážená ve prospěch kritizovaných osob. Ostatně svého času
to velmi trefně popsal v Buldogu pan Svetlík. Prozaik
by to směle nazval šaškárnou. Dospěl jsem tedy ke stejnému závěru jako poměrně nedávno pan místostarosta
Hraba, že nemá cenu uveřejňovat kritické příspěvky prostřednictvím Kurýru, ale pouze na stránkách diskuzního
fóra (www.ricany.cz - Město Říčany - Život ve městě
- Diskusní fórum).
Pro paní Stoszkovou dodávám, aby si povšimla této reakce pana Smetánky, která dokumentuje, jakou hodnotu mají odpovědi a vysvětlení kompetentních zástupců
úřadu. Ten Vámi uváděný můj dal ší příspěvek do minulého čísla nebyl další, ale ten první zkrácený o těch
750 znaků. Přesto nebyl uveřejněn, ačkoliv to byla legitimní reakce podle pravidel. Ale škoda řeči.
 
Václav Macinauer

nedávno, tuším, dodávka s pivem. Místní řidiči před křižovatkou častokrát raději zastavují, i když jsou na hlavní.
Pro přespolní je ale přednost nelogická a ani nové pruhy
na silnici a výraznější značky nepomohly. Kolik nehod se
ještě musí stát, než sem město konečně osadí semafory?

Kryštof Horn
Křižovatka ulic Štefánikova a Rýdlova plně odpovídá
všem technickým a legislativním požadavkům v oblasti
křížení pozemních komunikací. Dopravní značení této
křižovatky je provedeno taktéž v souladu s platnými právními předpisy a technickými normami – je vyznačena
hlavní a vedlejší silnice včetně vyznačení tvaru křižovatky
a vedení hlavní silnice. Příčinou dopravních nehod je v drtivé míře nepozornost řidičů,
kteří nerespektují stávající
dopravní značení a při jízdě
po ul. Rýdlova rovně směrem k ul. Olivova nerespektují přednost vozidel přijíždějících po ul. Štefánikova.
Město Říčany v současné
době zahájilo kroky k možné instalaci fyzických zpomalovacích prvků na komunikaci Rýdlova. Nicméně je
tato úprava provozu závislá
na schválení příslušnými
orgány státní správy.
Dušan Suchý, Vedoucí
oddělení technické správy

texty.kuryr@ricany.cz

Názory
Studie za 1 mil. Kč bez výběrového řízení
29. ledna 2018 byla podepsána
Smlouva o dílo mezi Městem Říčany a UNIT architekti na Strategii
rozvoje a územní studii přednádraží v Říčanech. Klíčovou součástí je
stanovení využití pozemku na křižovatce Politických vězňů a Cesty
Svobody (1212/1).
Jeden by řekl, že na Smlouvě nebude nic závadného. Chyba lávky.
Cena studie je 991 tis. Kč a byla zadána bez výběrového řízení. Jeden
milion korun za studii, která neřeší
nic světoborného. V tomto území je
v majetku města pouze pozemek 1212/1 a po nákupu
od ČD pozemky přímo u nádraží. Vše ostatní je soukromých vlastníků. Je jasné, že přímo u nádraží musí
dojít ke kultivaci prostředí pro parkování s možností
navýšení počtu míst, ale na to studie není třeba, na to
je nutný projekt.
Pro uzavření Smlouvy hlasovalo 19. 12. 2017 na Radě
města pět radních, jeden radní se zdržel, jeden radní nehlasoval. Radní, kteří posvětili Smlouvu s jediným zájemcem na základě jeho cenové nabídky bez porovnání cen
jeho konkurence, nejednali s péčí řádného hospodáře.
Co je však zásadnější. Buď mají radní jasno, co postavit
na pozemku 1212/1 (Parkovací dům) a potřebují 80 mil.
investici přikrýt „odborným“ posudkem. Nebo nevědí?
To by bylo zvláštní. Jistě vědí. Někteří z nich měli také
jasno, když pozemky nad nádražím v místě jejich bydliště
proměnili v klidovou oázu zeleně bez parkování a žádnou
studii k tomu nepotřebovali.
Zúčastníme se 14. května veřejného projednávání, jsme
ale krajně nedůvěřiví. Budeme dále bojovat za všechny,
kteří nechtějí v centru města parkovací terminál pro 400
až 900 aut především pro mimoříčanské obyvatele.
Jelikož radnice není transparentní při investičních záměrech, získáváme informace dle zákona 106. IZ Přednádražní prostor v celkové hodnotě 110 mil. Kč a cenovou
nabídku UNIT architekti, která nebyla zveřejněna v Registru smluv, najdete na stránkách spolku www.facebook.
com/klidnericany/.
Tomáš Krebs, Spolek pro klidné Říčany

Urbanistická studie Přednádražního
prostoru zadána v souladu se zákonem,
předpisy města i s péčí řádného hospodáře.
Dobrý den pane Krebsi,
několikrát jsem se s Vámi sešel a vysvětlil důvody a způsob
zadání studie Přednádražního prostoru. Stále však vidíte
situaci jen ze svého zúženého úhlu pohledu. Předně studie
neřeší jediný pozemek, ale jejím výsledkem má být návrh
urbanistického rozvoje na velkém území, který ukazuje
tato mapa:

Urbanistická studie není zbytečná, bude podkladem pro
zpracování regulačních plánů, které vyžaduje územní plán.
Nabídne i konkrétní kroky a projednání s desítkami, možná
stovkami lidí. Financování je přiměřené, dokonce výhodné.
Územní studie jiných kanceláří s mnohem menší mírou projednání s veřejností a mnohem jednodušší problematikou jako
studie v Tehově přišla na zhruba 840 000 korun, ve Světicích
bude stát 665 000 korun. I v případě kanceláře UNIT architekti je cena pro Říčany výhodná - Územní studie sídliště na
vinici v Nepomuku stála bez DPH 1 642 100 bez DPH. Proces
výběru dodavatele je mnohem složitější a s větší kontrolou,
než uvádíte. Každá smlouva prochází dvojí kontrolou několika odborů, teprve pak o materiálu rozhodují radní. V každém
stupni nese odpovědnost několik lidí. Co víc, v případě této
smlouvy byli architekti před podpisem pozváni na jednání
rady, aby obhájili náplň práce. Před podpisem každé smlouvy
musí být schváleno také rozpočtové opatření, kterým se uvolňují peníze na konkrétní akci. Je to další kontrola ekonomické
přiměřenosti. I tady několik schvalovacích úrovní, na jejichž
vrcholu stálo schválení rozpočtu dne 20. 12. 2017. Rozpočet
podpořilo 14 zastupitelů, 2 se zdrželi a 5 jich nebylo přítomno.
Nikdo nedal jakýkoli návrh k vypuštění této položky. Teď to důležité. Zákon umožňuje u veřejných zakázek malého rozsahu
vybrat dodavatele bez výběrového řízení. Říčany jsou přísnější
a u zakázek větších než 100 tisíc korun se soutěží, jako by to
byly zakázky přesahující zákonem dané hranice. Přineslo to
úsporu, úřad je pozornější při utrácení peněz, ale znamená
to větší byrokracii a někdy i nemožnost vybrat dodavatele jen
na základě kvality. U kvality architektů je to problém. I proto
byla směrnice o zadávání veřejných zakázek v lednu roku 2016
upravena. Jako starosta mám pravomoc udělit v jasně odůvodněných případech výjimku a jednotliví úředníci si musí obhájit
důvody a způsob výběru dodavatele služeb. V tomto konkrétním případě úředníci provedli rešerše obdobných projektů
v jiných srovnatelných městech. Hledali architekty - urbanisty,
kteří mají místní znalost Říčan a jsou s nimi dobré zkušenosti.
Velmi důležitou roli hrála schopnost projednat strategický dokument velmi detailně s veřejností. A předložili mně a radě svůj
návrh, který byl nakonec schválen. Nakonec bych chtěl připomenout, že sám voláte po koncepčním strategickém přístupu.
Věřte, že i váš pocit, vaše nápady a názory má za úkol studie
zahrnout a počítat s nimi. 
Vladimír Kořen, starosta
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Dorostenci FK Říčany ovládli
Prague Spring Cup 2018

Velkého úspěchu dosáhli říčanští dorostenci, když o Velikonocích zvítězili ve
své kategorii na mezinárodním turnaji
Prague Spring Cup. Do Prahy se sjelo
celkem 69 mužstev z nejrůznějších zemí
(Itálie, Německa, Dánska, Holandska,
Rakouska, Turecka, Estonska, Polska
...). Po dobu tří dnů bojovali mladí fotbalisté na pražských fotbalových hřištích

ve všech kategoriích od nejmenších U6
až po dorostence.
V kategorii dorostu bylo osm mužstev, rozdělených do dvou základních skupin. Říčanští dorostenci
vyhráli postupně všechna tři utkání
v základní skupině – s německým
FC Angeln (1:0), TV Heuchlingen
(1:0) a italským POL.Castigna-

no (2:0). V semifinále si poradili s
německým mužstvem BSG Stahl
Riesa a vyhráli 2:0. Ve finále je čekal vítěz druhého semifinálového
zápasu, italský USD Lavagnese.
V těžkém zápase proti horkokrevným, rychlým a fyzicky zdatnějším
Italům byl stav do poločasu stále
nerozhodný 0:0. Po přestávce to
ale byli naši, kdo dal první branku, brzy na to přidali druhou a
bylo rozhodnuto. Celým turnajem
prošel FK Říčany bez ztráty bodu
a bez obdržené branky. Po zásluze
se se svým trenérem Jaromírem
Ferklem radovali ze zlatých medailí a poháru. Gratulujeme!

Úspěšný měsíc klubu Fuego
Poslední měsíc byl pro Fuego opravdu úspěšný. Našim párům se podařilo vytančit celkem 10 zlatých,
dvě stříbrné a pět bronzových umístění. Jednu bronzovou a jednu
zlatou vytančil pár Filip Süsmilich s Lucií Doležalovou a díky těmto
umístěním jsou tak nyní čerstvými držiteli třídy C LAT. Gratulujeme!
Další úspěšným párem je Filip Thein s Joanou Majidovou, kteří posbírali dokonce tři bronzové medaile a do třídy B LAT to už tak mají
jen krůček. Určitě musíme také pochválit naše juniory Vojtu Anelta
a Hedviku Kláskovou, kterým se podařilo ke konci března dokonce
dvě soutěže vyhrát. Další dvě zlaté zařídili Petr a Zdeňka Pánkovi,
kteří pro jedno první místo jeli dokonce až do Berlína. A v neposlední
řadě naše tanečnice Veronika Kúdelová se svým pražským partnerem Viktorem Jarolímkem posbírali dvě zlaté z pražských soutěží na
začátku dubna.
Může se Vám zdát, že zde vypisujeme výsledky stále stejných párů.
Nicméně párů máme v klubu nyní registrováno 29 a mnoho z nich
se na svoji první soutěž teprve připravuje. Díky tomuto jsme dokonce největším klubem ve středních Čechách zaregistrovaným pod
ČSTS (Český svaz tanečního sportu). Tančit (a případně i soutěžit)
u nás může opravdu každý, neboť taneční sport pokrývá všechny
věkové (od dětí až po seniory) i výkonnostní kategorie (hobby i profi) a my se můžeme dokonce pyšnit nejstarším tanečníkem (přes 60
let) latinskoamerických tanců v celé ČR. 
Vaše Fuego
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T. J. Sokol Říčany a Radošovice
– atletický oddíl – nábor žáků a rodičů
Náš atletický oddíl má v současné době
13 tréninkových skupin, ve kterých trénuje kolem 280 dětí. Nejpočetnější jsou
kategorie přípravek, zato žáků se nám
nedostává. Z různých důvodů přestávají
děti právě ve věku 12 - 13 let sportovat.
Tento trend se nevyhnul ani našemu
atletickému oddílu. Proto jsme spustili
nábor mladších a starších žáků (2003
- 2006). Vítáme dívky a chlapce se zá-

jmem reprezentovat oddíl na atletických
závodech, zejména v soutěži družstev
v Krajském přeboru. Trénink je minimálně 2x týdně pod vedením kvalifikovaných trenérů. Kontakt: miralacko@
seznam.cz. haja@seznam.cz
Opačná situace je v kategorii minipřípravek (2011 - 2012), zde máme
enormní zájem dětí, ale nedostává se

nám trenérů. Rádi bychom přivítali sportovně založené rodiče, kteří by
se chtěli ujmout našich nejmenších.
V zimě je možno trénovat každý čtvrtek
v sokolovně od 15:00 do 16:00, jakmile je vhodné počasí na trénink venku,
máme k dispozici zrekonstruovaný sokolák a trénovat lze 1,5 hodiny venku.
Kontakt: vahi@hoefi.cz
Více na www.atletika-ricany.cz

AKADEMIE APDT ŘÍČANY
NEDĚLE 13. 5. 2018
15:00 - 17:00 HODIN
TĚLOCVIČNA CENTRA NA FIALCE, ŘÍČANY
Máte rádi přirozený pohyb?
Chtěli byste být další posilou týmu APDT Říčany?
Je vám mezi 6 - XY let?
Máte týmového ducha?
Jste zvědaví, jak to chodí v průběhu tréninkového roku
v P&F týmu APDT Říčany?
Přijďte na naší APDT AKADEMII.
Hostem letošního ročníku je TS DOMINO.
Za APDT Říčany, Iva Mračková
(iva.mrackova@seznam.cz)
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Květen – na soutěže lezem!
Nevím, ale květen je více než
přecpaný
důležitými soutěžemi a akcemi,
řekla nám nejmenovaná maminka a má pravdu. V rokenrolovém
kalendáři je každý víkend nějaká
akce. A začalo to vlastně už poslední dubnovou sobotou 28. 4., kdy
jsme pořádali 16. ročník mezinárodní Jarní ceny TŠ Twist Říčany
za finanční podpory města Říčany.
O tom ale až v příštím vydání.
Pro pořádek uvádíme, kam TŠ Twist
Říčany v květnu zamíří: 5. 5. nominační soutěž v Karlových Varech,
19. 5. Mistrovství Evropy párů v ruské Moskvě, 19. 5. Mistrovství ČR ve
formacích na Kladně, 26. 5. Mistrovství Evropy seniorských dívčích
formací v chorvatském Slavonskem
Brodu. Ostatní víkendy jsou zasvěceny mimořádným tréninkům a soustředěním.
Velkou radost nám udělal pár Filip
Borl – Rozálie Kvapilová, který se
nominoval na poslední chvíli na ME
žáků v Moskvě (19. 5.). Pro nás je to
v době, kdy čtete tyto řádky, pořádný úprk: nechat ušít reprezentační

soupravy, nakoupit letenky, obstarat
víza, zajistit ubytování, přihlásit na
soutěž, vyplnit antidopingové formuláře atd. Každopádně je to velká
pocta, zatančit si na titulární soutěži. A také trenérka páru, Sára Burešová, k tomu říká: „Nemůžeme si
dělat velké ambice. Filipovi s Rozárkou je deset let a budou spíše získávat zkušenosti. Prim v kategorii žáků
hrají spíše ty starší páry. Je to kategorie do 14 let. Ale trénujeme teď samozřejmě daleko více a intenzivněji.“
Velká očekávání máme v TŠ Twist
Říčany zároveň ve stejný den na

mistrovství ČR ve formacích.
Máme letos tyto skvělé skupiny, které mají připravené vesměs
zbrusu nové choreografie včetně
nových kostýmů pro novou sezónu: Madonna, Minnies, Stars, Babies, Czech Ladies, Goldies, Iris,
Twisties, Jungles, Cats, Twister.
Rádi bychom co nejlépe reprezentovali
město Říčany na zmíněných titulárních
soutěžích. Všem rokenrolovým tanečníkům a tanečnicím přejeme úspěšný a
vydařený (nejen) taneční květen!
Jiří a Zuzana Boháčkovi
www.tstwist.cz, twist@post.cz

Barevný minivolejbal v Říčanech
Ke konci března se v naší domácí říčanské tělocvičně pořádalo již 3. kolo barevného
minivolejbalu, které
je součástí okresní ligy.
Sešly se zde dvě barevné kategorie, žlutá a
oranžová. V minivolejbalu se kategorie rozdělují podle data narození a toto byli naši
nejmenší. Přihlásilo se
i mnoho týmů z různých okolních klubů a
to nás velice potěšilo.
I přes velkou účast bylo
stejně nejvíce vidět žluté
barvy, kterou mají naše
klubová trička. Zejména naše říčanské děti
předváděly neuvěřitelné
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výkony a za to si zaslouží velkou pochvalu. Ze všech okresních týmů jsou na tom průběžně nejlépe naše domácí páry v
kategorii žlutá: Marek Šebesta s Ondřejem Štěpánkem a v oranžové kategorii
jsou to: Anetka Máslerová
s Anetkou Doubkovou. Na
závěr bychom chtěli poděkovat našim pomocníkům
ze starší kategorie, a to
konkrétně Kláře Keherové,
Báře Máslerové, Johance
Rulcové a Terezce Slepičkové. Další a zároveň poslední
kolo nás čeká 12. a 13. května ve Zruči nad Sázavou.
Budeme se těšit a budeme
ještě více trénovat. Aneb jak
bychom zakřičeli „Raz, dva
tři, SPIRIT!“

SC Spirit Říčany

texty.kuryr@ricany.cz
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Poděkování městu za podporu
Město Říčany poskytlo dotaci v rámci programu Reprezentace
2018 Karolíně Bedrníkové částku 6.400,a Matějovi Bedrníkovi částku 6.400,-.
Dotace byla využita
na pohonné hmoty
na soustředění v zahraničí a MTB závod
horských kol světové
série ve Francii - Marseille.
Děkujeme za podporu.
K. B.

Stolní tenisté v Dainville
(na seznamu Unesco), staré podzemní chodby
z 12. století, náměstí Hrdinů, Velké náměstí a
pevnost Vauban.
Nyní již ke stolnímu tenisu. V pěkné sportovní
hale organizátoři připravili skvělé podmínky
a navíc zde bylo cca 150 diváků. Celkem jsme
sehráli 21 zápasů včetně čtyřher. Domácí nasadili své nejlepší hráče oproti našemu výběru,
který byl „průřezem“ celého klubu. Přes velké
množství vyrovnaných pětisetových zápasů nakonec domácí zvítězili v poměru 15:6 a
ukázali svoji kvalitu. Nás mohly těšit vyhrané
čtyřhry, kdy pro místní hráče bylo obtížné číst
naše signály. Celkově to byl pro všechny vynikající zážitek a na konci zápasu jsme převzali upomínkový pohár
od starostky Dainville.
Můžeme jen doporučit spolupráci s tímto městem. Hraje
se zde například basket, tenis, fotbal a v sousedním Arrasu i ragby. Navíc je zde prestižní gymnázium. My jsme
pozvali naše hostitele na příští rok k nám do Říčan.
Vratislav Valenta
TTC Říčany v rámci TJ Tourist

Foto: Eric Potier

Francouzské město Dainville je partnerské
město Říčan a nachází se na severu Francie,
již v blízkosti Belgie. Jedná se o předměstí
historického města Arras. Rádi bychom se
s vámi podělili o zkušenost a zážitky z naší
návštěvy a ze zápasu ve stolním tenise během
velikonočních svátků.
Nejprve ovšem krátké okénko do historie.
Zdejší region patřil ve středověku k Burgundsku a také byl pod vládou Nizozemska, což se
více odráží v místní architektuře. První velkou
bitvou v 1. světové válce byla známá bitva u Arras v roce 1915, kde už bojovali i čeští legionáři.
Právě z důvodu této velké bitvy je u Dainville památník
– hřbitov na počest obětem (padlo zde celkem 38 tisíc
vojáků). Česká rota se jmenovala Nazdar, protože její základ tvořili Sokolové. Velká část města Dainville a Arras
byla během války zničena, proto ihned po válce začala
obnova v duchu původní architektury.
Právě část historie a současné památky nám ukázali
místní hostitelé, kterým musíme poděkovat. Za zmínku
stojí například vysoká věž se zvonicí s krásným výhledem
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Blíží se konec sezóny
Jak už to tak bývá,
v každém sportu
musí být chvíli
pauza a ta čeká i náš Bruslařský klub. V této sezóně proběhne ještě pár akcí, ale vezmeme to hezky popořadě.
V letošní sezóně s námi bruslila spousta dětí nejen z říčanských škol. Na konci dubna dobruslily poslední třídy a
nám dělá velkou radost, jak kluzkou cestu si děti vybruslily a stali se z nich bruslaři.
Je milé vidět, jak se každou hodinu zlepšují a těšíme se nejen
my, ale i děti a paní učitelky, na příští sezónu, kde školy a školky
čeká nelehký úkol, věříme, že se s ním dokáží bravurně poprat.
O tomto úkolu vám ještě
napíšeme.
Naše semináře se staly
velmi oblíbenými, proto
jsme se rozhodli přidat
semináře i pro nejmenší, na které mohou děti
již od 4 let. Od září se
dočkají seminářů i první
pedagogové.
24. března se konal náš
první Ledový karneval, kde jsme spatřili

mnoho krásných masek. Celkovým vítězem o nejhezčí
masku se stala Ester Černá, která si odnesla hlavní výhru - kurzovné na celý semestr zdarma. Druhé a třetí
místo obsadili Matyáš Chadraba a Kateřina Jakobová.
Velkou fotogalerii najdete na našich facebookových
stránkách.
Rádi bychom Vás pozvali na Den dětí na ledě, který se bude
konat 2. 6. v Merkur Ice Aréně od 14 hodin.
Pro všechny příznivce bruslení tu máme druhý ročník příměstkého tábora – Týden bruslení od 27. 8. do 1. 9. 2018.
Děti čeká týden plný her, venkovních aktivit, cvičení, atletiky, gymnastiky a všeobecné tělesné průpravy, dvě hodiny ledu denně, obědy,
svačiny, pitný režim a
hlavně spoustu zábavy.
Nový semestr začne od
10. září, přihlášky budou spuštěny 1. 6. 2018.
Děkujeme za podporu
městu Říčany, Pekařství Frydrych, Turbo
Pizze Říčany, všem
bruslařům a jejich rodičům!
Team BK
inzerce

SaunaFest 2018
Příznivci saunování a zdraví prospěšné relaxace mohli v dubnu navštívit mezinárodní SaunaFest 2018,
který se konal v Aquapalace Praha.
Největší událost svého druhu v ČR
nabídla až 50 saunových ceremoniálů. Akci zahájil a v porotě také usedl
uznávaný malajský odborník na saunování Lay Pang Ong, tváří letošního
ročníku byla moderátorka Hana Reinders Mašlíková.
Součástí programu bylo Mistrovství
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ČR v saunových ceremoniálech, vystoupení byla proložena představením
zahraničních hostů (např. z Belgie,
Itálie nebo Holandska). Utkalo se zde
18 českých soutěžících v kategorii
jednotlivců. A co přesně je saunový
ceremoniál? Jedná se o 10 – 15 minut
dlouhý příběh doprovázený hudbou
a světelnými efekty, při němž saunér
polévá kameny na kamnech vodou, používá přírodní vůně éterických olejů a
následně rozhání horký vzduch pomocí ručníků. Porota složená z odborníků
z pěti evropských zemí posuzuje sedm
kategorií. Nechybí
hodnocení práce s
ručníky, profesionality, práce s teplem,
aromaterapie, tématu i zpracování celého
příběhu.
Smyslem akce ale
nebyla jen samotná soutěž. „Festival
upozorňuje na důležitost pravidelného
saunování pro lidské
zdraví. Zároveň chce-

me veřejnost seznámit s ceremoniály,
které si oblíbili lidé po celém světě,“ řekl
předseda České asociace saunérů Pavel
Hofrichter.
A jaké nakonec byly výsledky? Novým
mistrem ČR v saunových ceremoniálech je Eliška Blažková, první saunérka v historii. O necelý jeden bod za ní
skončil Jiří Žákovský, třetí místo patří
Veronice Cikánové. Všichni jedou na
mistrovství světa do Německa. Čtvrté
místo a postup do Relegation Round v
Belgii získává Michal Přeučil.
Tým Aquapalace Praha

texty.kuryr@ricany.cz
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Fialka plná gymnastických nadějí
Říčanské hvězdičky, 3. ročník
domácích závodů ve sportovní gymnastice, je již minulostí.
Den byl ozdoben milou návštěvou zakladatelkou říčanské gymnastiky
- Milenou Bartákovou, které jsme
pogratulovaly spolu s jejími bývalými svěřenkyněmi ke krásnému
životnímu jubileu. Dozvěděly jsme
se, že oddíl založila v roce 1968,
a tak letos vlastně slavíme již půl
století, tak dlouhou má tradici náš
gymnastický oddíl! Závodu se zúčastnilo 22 oddílů z celé ČR, téměř
300 holčiček ve věku 4 - 12 let a každá dívenka si odnesla balíček jako
odměnu za úsilí a píli, se kterou se
na závody připravila. Děkujeme
všem sponzorům, kteří nám pomohli finančními a věcnými dary Hujeval s. r. o., Bonavita spol. s r.o,
Cukrárna Čiko Říčany, NET 4trade
s.r.o., VLTAVA LABE MEDIA a.s.,
Studio Klára, pekařství Frydrych,
rodičům za pomoc při organizaci
závodu a stěhování nářadí, městu
Říčany za poskytnutí dotace na tuto
akci. Několik medailí a pohárů si
odnesly právě naše gymnastky, tak
svědomitě náš oddíl reprezentují
všude v okolí – děkujeme.
Teamgym měl v březnu své závody
na Vyšehradě, kde si starší Eagles
vybojovaly bronz a Lemurky zlato.

Dále ve Vršovicích, kde jsme měly
čtyři družstva z celkového počtu 62
přihlášených – všechny naše svěřenkyně si ve svých ktg. odvezly medaile,
což je až skoro neuvěřitelné a moc
gratulujeme. O domácím dubnovém
Teamgym Cupu informujeme v příštím vydání.
Gymnastky také nezahálí, v březnu
kromě říčanských závodů byly v Poděbradech, kde hlavní cenou pro
vítězku jsou hodnotné gymnastické
cvičky. Je krásné, že dvoje cvičky jsme

si odvezly domů a na bedně a předních místech se umístily i další naše
šikovné gymnastické naděje. V polovině března se na krajských přeborech
ČASPV kvalifikovaly naše čtyři gymnastky na MČR v Doubí u Třeboně.
Ktg. Mladších žákyň II jsme ovládly a
patřily nám celé stupně vítězů, k tomu
pak třešinka na dortu v podobě zlaté
medaile pro naše družstvo.
Příměstské tábory s gymnastikou
na www.gymnastika-ricany.cz
BB a JJ
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Rugby Říčany
www.rugbyricany.cz, www.twitter.com/rugbyricany, www.facebook.com/rcricany

Muži
Dobrý vstup do sezóny
Tým mužů vstoupil do nové sezóny třemi výhrami proti moravským týmům
Dragonu Brno, Vyškovu a pražské Slavii. V každém zápase se podařilo položit minimálně čtyři pětky a tým získal
celkem 15 bodů. Do týmu se povedlo
zapracovat nové posily. Ze zrušeného
“profesionálního” týmu Olymp Praha
přestoupila dvojice jihoafrických hráčů
Stefan Gerber a Raymond Burnard, kterou doplnila česká dvojice Aleš Stejskal
a Robert Trefný. Díky spolupráci s RC
Sedlčany a RK Petrovice doplnili tým
Václav Calta a Martin Rajnoch. I přes
zvýšení konkurence panuje v týmu dobrá atmosféra.

Druhý turnaj se odehraje u nás v Říčanech 14. 4. Další turnaje jsou v Praze
28. 4. na Tatře Smíchov, 12. 5. v Edenu
na Slavii, 2. 6. ve Vysočanech na Spartě
a poslední je 17. 6. v Petrovicích.

CENTRUM MLÁDEŽE

Po reprezentační pauze nás čekají tři těžká utkání proti soupeřům z Prahy, 28. 4.
ve Vysočanech s RC Sparta, 5. 5. doma
proti RC Praga a 8. 5. na Smíchově proti
RC Tatra. V těchto utkáních by měli být
k dispozici hráči Jan Kučera, Jan Rohlík,
Jan Sosnovec a Sebastian Roczyn.

ŽENY
Třetí místo v Přelouči
Ženský sedmičkový tým se umístil na
třetím místě na zahajovacím turnaji
Elitní série ženského 7s ragby. Naše
ženy skončily v základní skupině na druhém místě za Petrovicemi. V semifinále
těsně prohrály 17:19 s Tatrou Smíchov
a o umístění porazily Spartu Praha.

Letní tréninkové kempy
Centrum mládeže opět organizuje letní
tréninkové kempy za účasti profesionálních jihoafrických trenérů z týmu
Super Rugby Sharks a bývalých hráčů
Springboks. Kempy budou ve dvou
termínech. První od 16. do 20. července a druhý od 23. do 27. července.

DĚTI A MLÁDEŽ
Velikonoční koleda ve Francii
Jako každý rok i letos vyrazila naše
omladina na velikonoční koledu k francouzskému Grenoble. Klub CSGB ve
Villard-Bonnot organizuje mezinárodní
turnaj pro děti a mládež. Letos pro vás
máme opět skvělé zprávy. Vezeme dvě
druhá místa díky výborným výkonům
U12 a U14. U10 a U8 odehráli spoustu
těžkých utkání, ve kterých nebyl slabý
soupeř. U8 15 týmů, U10 18 týmů, U12
16 týmů a U14 8 týmů. Celý den tvrdá
dřina a nakonec také ocenění pro klub
s cenou fair play. Jsme na naše kluky
a holky hrdí!

Mezinárodní festival PYRF
Tradiční mezinárodní festival dětského a mládežnického ragby zakládajících klubů Říčan, Tatry Smíchov
a Petrovic se rozšířil i na další pražské
kluby. Náš klub v letošním roce obsadil kategorie dětí U8, U10 a U12.
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V mládežnických kategoriích jsme
nastoupili v U14 a U16. Turnaj U14
organizujeme v Říčanech na obou
ragbyových hřištích. U8 byl na Pragovce, U10 na Tatře Smíchov a U12
v Petrovicích. Mládežnický turnaj
U16 na Spartě ve Vysočanech. A jaké
byly naše letošní výsledky? U16 - 2.
místo z 12 týmů, U14 - 1. místo z 15
týmů, U12 - 1. místo z 30 týmů (další tým 12. místo), U10 - 5. místo z 27
týmů (další tým 15. místo), U8 - 3.
místo z 21 týmů.

STADION JOSEFA KOHOUTA
24. KVĚTEN
Turnaj říčanských škol pořádaný
Žákovským zastupitelstvem (9:00-14:00)
10. ČERVEN
Dětský den na ragby (9:00-13:00)

POZVÁNKA NA RAGBY
STADION JOSEFA KOHOUTA
EXTRALIGA RAGBY 2018
5. 5. - 15:00
RC Mountfield Říčany v. RC Praga Praha
2. 6. - 15:00
RC Mountfield Říčany v. JIMI RC Vyškov
17. 6. - 15:00
RC Mountfield Říčany v. RC Slavia Praha
POHÁR NADĚJÍ
5. 5. - 17:00
RC Mountfield Říčany v. RC Praga Praha
2. 6. - 17:00
RC Mountfield Říčany v. JIMI RC Vyškov
17. 6. - 17:00
RC Mountfield Říčany v. RC Slavia Praha

texty.kuryr@ricany.cz

ŽÁKOVSKÉ TURNAJE
ŘÍČANSKÝCH ŠKOL
24. 5. 2018 OD 9:00
ragbyový Stadion
JoSefa Kohouta, Říčany

Turnaje pro kluky i holky
6. - 9. tříd základních škol
a víceletých gymnázií
v olympijském
sedmičkovém ragby

PARTNEŘI
v rámci projekTu paTrioT
pořádá Žákovské zastupitelstvo
města říčany a Rugby Club
mountfield říčany

www.ricany.cz

www.rugbyricany.cz
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Pět krajských zlatých
V Neratovicích se konal Krajský přebor v Rapid šachu mládeže. Hrálo se
o postupy na M ČR v kategoriích 10,
12 a 14 let. Nejpočetnější a suverénně nejúspěšnější byla výprava z KŠ
Říčany 1925. Celkem hrálo 145 dětí,
z toho 23 z Říčan.
Celkem jsme přivezli 8 medailí, z toho
5 zlatých. Soupeřům jsme tedy přenechali pouze zlato v kategorii H 12! Dost
nečekaný úspěch, věřím, že zasloužený. Rapidové tempo, kterým se hrálo: 2
x 20 minut + bonifikace 5 vteřin za každý provedený tah. Na M ČR se postupuje přímo z krajského přeboru a finále
se hraje ještě letos v září. Výsledky KP:

Kategorie do 10 let:
Dívky: 1. místo: Veronika Myšková, 3.
místo Alice Zelenková
Chlapci: 1. místo Tobias Pressler,

Kategorie do 12 let:
Dívky: 1. místo Laura Sehnoutková,
3. místo Tereza Pravdová.

Chlapci: 2. Jáchym Šmolík,
Kategorie do 14 let:
Dívky: 1. místo Monika Strnadová
Chlapci: 1. místo Václav Bartoš


Jaroslav Říha
Rapid šach si můžete
vyzkoušet i vy!
A to v sobotu 26. 5. od 9.00 hod.
v KC Labuť. Turnaj je určen široké
veřejnosti bez rozdílu věku a je zařazen do akcí Sportuj s námi. Bude se
hrát devět kol tempem 2 x 20 minut.
Podrobnosti o turnaji včetně přihlášky najdete na: sachy.ricany.cz

Kalendář sportovních akcí v Říčanech - duben 2018
datum
1.5.
5.5.
8.5.
12.5.

13.5.

19.5.
26.5.

čas
9 - 17.00
8.30 - 15.00
10.15.
7.00
10.00
17.00
17.00
9 - 15.00
10.15
12.30
19.30.
13.00
8.00 - 22.00
9.00
9 - 16.00
10.15.
17.00
17.00

sport a kategorie
program
šachy
KP družstev do 12 let
florbal
turnaj
kopaná ml. žáci
Škvorec
aerobic
taneční soutěž
kopaná ml.přípravka
turnaj
kopaná muži A	
Babice
kopaná muži A	
Struhařov
košíková přípravka
turnaj
kopaná dorost
Kosmonosy
kopaná dorost
Kosmonosy
kopaná přípravka		
košíková U 17
Říčany - Nusle
Twist
jarní cena
kopaná přípravka
MLP Blesky
šachy
Memoriál Fr.Říhy
kopaná ml.žáci	Dobřejovice
kopaná muži A	
Světice
kopaná muži A	
Kondrac

místo
KC Labuť
sportovní hala Říčany
fotbalový stadion Radošovice
sportovní hala Říčany
fotbalový stadion Říčany
fotbalový stadion Radošovice
fotbalový stadion Říčany
sportovní hala Říčany
fotbalový stadion Říčany
fotbalový stadion Říčany
fotbalový stadion Radošovice
sportovní hala Říčany
sportovní hala Říčany
fotbalový stadion Radošovice
KC Labuť
fotbalový stadion Radošovice
fotbalový stadion Radošovice
fotbalový stadion Říčany

Prosím další sportovní kluby, které pořádají sportovní soutěže na území Říčan a Radošovic a mají zájem o uveřejnění
programu, aby poslaly své rozpisy na následující mail: jmachova@skslunecko.cz
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Co se děje v kultuře
Oddělení pro dospělé

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

Oddělení pro děti

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

www.knihovna.ricany.cz

Foto: Rudolf Flachs

Přípravy na stěhování

Zahájení provozu knihovny v nových prostorách Teršípova domu se blíží. Po desítkách let strávených ve Staré radnici změní oddělení pro dospělé své působiště.
Prostory v Teršípově domě se od těch stávajících, kde
knihovna dosud působila, velmi liší. Dům patří k nejkrásnějším stavbám ve městě a jeho vnitřek působí velmi
reprezentativně. Prostory jsou co do velikosti přibližně
srovnatelné s těmi, které byly k dispozici pro veřejnost ve Staré radnici, jsou však rozděleny do tří pater.
Tomu bude nutno vše přizpůsobit
– mobiliář, rozložení regálů s knihami, umístění výpůjčního pultu,
situování dalších služeb apod. Celkový styl se nevyhnutelně změní. Dá
se tedy říci, že knihovna vstupuje do
nové epochy svého působení.
Nejčastěji pokládanou otázkou je
termín. V době uzávěrky tohoto čísla
Kurýru jej stále ještě nelze určit přesně. Probíhají ještě lhůty související
s pořízením objektu (vklad na Katastru
nemovitostí apod.). Dále – po uplynutí
právních lhůt – je třeba ještě provést

menší stavební úpravy (vyztužení stropů, instalaci osvětlení aj.). Poté proběhne stěhování. Odhadujeme, že by se vše
mělo stihnout tak, aby mohl být provoz zahájen v červnu.
Těšíme se, že budeme moci čtenářům opět nabídnout
plnohodnotný knihovnický provoz s neomezeným výběrem celého našeho knihovního fondu (včetně knih
nyní nedobytně uzavřených ve skladu na nádraží).
Zatím ještě působíme v provizorním režimu v budově
Staré radnice, kde je oddělení pro dospělé. Výpůjční
doba je zde: pondělí, úterý, středa, pátek od 8.30 do 16 hodin,
čtvrtek od 8.30 do 18 hodin, sobota od 8.30 do 12 hodin.
V oddělení pro děti se vzhledem
k blížícímu se obnovení normálního provozu („normalizaci“) vracíme v zásadě k původní
otevírací době. Ono „v zásadě“
znamená, že i v tomto případě
jsme se nespokojili s pouhým návratem do původního stavu, ale
opět jsme ji o něco rozšířili. Zde
bude otevřeno v pondělí od 12 do
18 hodin, v úterý od 12 do 17, ve
středu a čtvrtek od 8.30 do 18 a
v pátek od 12 do 17 hodin.

Říčanský Lůvr z. s. a galerie Kotelna zvou
na 11. ročník Festivalu amatérské tvorby.
Vernisáž výstavy se uskuteční v sobotu
5. května od 14.00 hod. Tradiční festival
představí tvorbu amatérských výtvarníků z celé české republiky. K vidění budou
díla různých technik od malby, kresby
až po sochy. Na festival se můžete přijít
podívat do 26. 5. 2018. Festival se uskuteční za podpory Ministerstva kultury.
Všichni jste srdečně zváni!
Na konec května pro vás připravujeme výstavu Ireny Křivánkové.
Více informací se dozvíte na
www.galeriekotelna.cz.
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05 květen
PRogRam 2018

08–17

01

Jazz coLLegiuM
BoBa zaJíčka
Út 15 / 05 / 2018 – 20.00
KoNcERT Z cYKLU „JaZZoVé Večery
V říčaNech”.

19.00

02
19.30

03
17.00

09
17.30

14
20.00

15
19.30

16
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 :-)

Sp o l eč N oS t a ta N ec

kraJSký přebor děti do 12-ti let
Út Klub šachistů Říčany.
Sp o l eč N oS t a ta N ec

prVNí říčaNSk á VeřeJNá taNčírNa
St
d i Va d lo

ryba Ve čtyřech

čt černá komedie o lidské hamižnosti Wolfganga Kohlhaase.
ko N c e r t y

VeSelá troJk a

St Koncert oblíbené skupiny známé z TV Šlágr.
ko N c e r t y

koNcert ke dNi Matek
Po ZUŠ Říčany.
ko N c e r t y

JaZZ collegiuM boba ZaJíčk a

Út Koncert z cyklu „Jazzové večery v říčanech”. host: Marta Marinová
– členka Linha Singers a divadla Sklep.
Vá žN á h u d b a

kriStiNa StepaSJukoVá
St Koncert z cyklu „kruh přátel hudby”.
ko N c e r t y

20.00

18

doctor Victor + MerliN
Pá Společný koncert mladé energické hard-rockové kapely, kterou prostě
musíte vidět a hard-rockové legendy, kterou prostě nesmíte nevidět :-)
Vá žN á h u d b a

19.30

22

letNí koNcert říčaNSkého
koMorNího orcheStru
Út Koncert filmových melodií.
ko N c e r t y

19.30

23

haNa ZagoroVá a petr reZek
Se SkupiNou booM!baNd
St Téměř dvou a půl hodinový koncert kde zazpívá Petr Rezek a hana Zagorová
svoje největší hity. celý večer doprovází boom!band Jiřího dvořáka.
d i Va d lo

20.00

28

MůžeM i S MužeM
Po NoVINKa – premiéra březen 2018. hrají: Kateřina kaira hrachovcová,
Vanda hybnerová, Jitka Sedláčková, dáša Zázvůrková.
ko N c e r t y

17.00

MůžeM i s MužeM
Po 28 / 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.

30
19.00

31

holocauSt dětSkýMa očiMa
St Vernisáž výstavy a koncert židovské hudby. akce je součástí projektu
Říčanské kameny zmizelých.
Sp o l eč N oS t a ta N ec

prVNí říčaNSk á VeřeJNá taNčírNa
čt

říčany – 17. listopadu 214

+420 323 602 456

PŘIPRAVUJEME
kruh přátel hudby
– kristina Stepasjuková – klavír
hlavní hudební sezónu KPh uzavře květnový koncert mladé úspěšné klavíristky
Kristiny Stepasjukové. je absolventkou hamU u prof. Ivana Klánského. Účastnila
se také mezinárodních mistrovských kurzů pod vedením a. Kouyoumjiana, P. jasmina,
j. meissla, E. Epshtein, V. ashkenaziho, I. Klánského a m. Perrahii.
její talent se projevil již v dětském věku, kdy získávala vítězství či hlavní ceny prakticky
na všech významných soutěžích pro mladé pianisty (amadeus v Brně, Prague junior
Note, mezinárodní Smetanovská klavírní soutěž v Plzni, Virtuosi per musica di pianoforte
v Ústí nad Labem). Úspěchy pokračovaly i v „dospělých“ soutěžích, získala např. absolutní
vítězství na mezinárodní klavírní soutěži v madridu 2013 či čestné uznání v mezinárodní
hudební soutěži Pražské jaro 2016.
její koncert bude bezpochyby výjimečným zážitkem.
Úplný konec sezóny to však ještě nebude, jako „přídavek“ současné bohaté sezóny
připravujeme na 20.6. koncert velkého smíšeného sboru Vox Nymburgensis
(v Říčanech již úspěšně vystoupil před několika lety). Pro držitele abonentních vstupenek
KPh je samozřejmě vstup volný.

doctor Victor + MerliN & daN horyNa
– Společný koncert

FinaL station
+ rockin’chair
Pá 08 / 06 / 2018 – 20.00

Předkapela ac/️dc, singl „StandUP” – ToP 6 národního kola české Eurovize 2018,
vysílá 50 italských rádií a objevuje se v populární mobilní aplikaci musical.ly, USa,
nahrávání sólové desky pro dana mccaffertyho z Nazareth. To je doctor Victor!
Skupina fungující od roku 2012 je charakteristická hlavně svojí nekonvenční show,
kterou bez výjimky rozpoutá na pódiu při každém svém vystoupení. docToR VIcToR
poskytují jedinečný a nenapodobitelný hudební zážitek. jak sami tvrdí, jde hlavně o to,
aby se lidé cítili na jejich koncertech dobře. Kdo očekává nějakou hlubokou meditaci,
ať raději zůstane doma. V zajetí všech rockových ďáblů, se Victor, karpa a Muddy
na koncertech mění v nespoutaný vír syrových aranžmá a nenechají snad žádného
diváka chladným...
MerliN – Takhle hardrocková legenda, která poznala asi všechna stadia, kterými
správná rockstar může projít, od prohulených tancovačkových sálů, nespočtu kapel
a projektů až po zdravotnická zařízení psychiatrického zaměření, se na scéně pohybuje
už přes třicet let a ještě stále jeho vystoupení nenechají v klidu ani fanoušky o dvě
generace mladší! V jeho životopise najdete kapely jako Vitacit, Benefit či Pumpa, merlin
je však jeho srdcovým esem neboť jako pojící niť se táhne jeho životem již dvacet let.
merlin vystoupí v sestavě: dan horyna – zpěv, ondřej pátek – kytara, Vašek kalaš –
basa, Michal daněk – bicí.
Pátek 18.5. bude zajímavý večer spojující poctivý hard-rock dvou generací doslova
nabitý energií. Přijďte si ho užít společně s námi!

SPoLEčNý KoNcERT.

Letní koncert
kytarového kurzu
St 13 / 06 / 2018 – 19.00
LETNí KoNcERT KYTaRoVÉho KURZU
jIŘího BaRdY a SBoRU BaRdÁčEK..

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”.

Těšíme se na Vaši návštěvu!

www.kclabut.cz

info@kclabut.cz

Nebuď
labuť
a
ZajdI N
a
KULTUR
U!

voX nyMBurgensis
St 20 / 06 / 2018 – 19.30
KoNcERT PěVEcKÉho SBoRU.
„BoNUSoVý” KoNcERT Z cYKLU
„kruh přátel hudby”.

Co se děje v kultuře
Otevírací doba během výstav:
po – čt 14:00 – 18:00
pá zavřeno
so 10:00 – 18:00, ne 13:00 – 18:00
Rýdlova 271/14; tel.: 323 603 161

do 19. srpna

Doprovodný program
k výstavě:
Vycházka a workshop
s fotografem
s tvořivým programem
i pro děti
neděle 13. května od 15:00 do 18:00,
Voděradské bučiny - sraz na zastávce
v Jevanech
S profesionálním fotografem se vydáme do lesa hledat dobré záběry.
Jak se fotí v lese? Jaké je nejlepší
světlo? Jaké si vybírat záběry? A co
budou dělat děti? Vezmeme s sebou
nástroje, provázky, drátky a děti
budou spolu s lektory muzea v lese
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www.ricany.cz/muzeum

májových. Seznámíme se s dalšími
vzácnými mokřadními druhy rostlin. Zájemci si vyzkouší odchyt a
pozorování hmyzu. Doporučujeme
holínky s sebou.
Vycházku povede Kateřina Čiháková.
Vstupné 50 Kč

Nová výstava
TVOŘ A HRAJ SI!

Netopýři ve městě
foto M. Rak

V minulém roce se v Praze konaly
dvě výjimečné a nejnavštěvovanější výstavy v oboru umění – výstavy
Františka Skály a Krištofa Kintery.
A přitom to nejsou „klasičtí“ malíři a
sochaři, ba naopak, zcela netradiční
umělci! Jejich prostorová tvorba je
divoká, vynalézavá a experimentující. Čím to je, že nás tolik fascinují?
Proč jejich tvorba oslovuje tak široké
publikum? Přijďte do Muzea Říčany
na novou výstavu a možná najdete
odpověď. Staňte se na chvíli Kinterou nebo Skálou. Zakroucené klacky, zamotané dráty, různé nástroje a
otevřená dílna - to vám umožní si v
muzeu hrát a tvořit. Protože není to
právě samotná HRA, která nás tolik
fascinuje?
Na realizaci výstavy finančně přispěl
Středočeský kraj.
Vstupné: 60 Kč; děti, studenti a důchodci 30 Kč; rodinné vstupné 150
Kč
Novinka. V sobotu máme pro vás
otevřeno již od 10 hodin.

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

řezat, vázat a stavět. Procházkou
půjdeme 3 - 4 km.
Fotografování povede Martin Rak.
Program pro děti povedou Petra
Skřivánková a Carolina Sidon.
Vstupné: 200 Kč
Zvýhodněné rodinné vstupné 200 Kč
Rezervace nutná na tel.: 323 603 161
Na realizaci akce finančně přispěl
Středočeský kraj.

Přírodovědná středa:
Vzácné druhy rostlin na
mokřadní louce
středa 16. května 16:00 do18:00, sraz
na odbočce z tehovské silnice k NS
Klokočná
Vypravíme se na podmáčenou vojkovskou louku. V květnu tu můžeme opatrně našlapovat mezi
stovkami rozkvetlých vstavačů

sobota 19. května od 16:00 do 21:00,
muzeum
Přednáška s promítáním a setkání
s ochočenými trvale handicapovanými netopýry. V muzejní zahradě
bude probíhat dílna pro rodiče s dětmi – výroba netopýra z plsti a vlny.
Před setměním se vypravíme do říčanských ulic pátrat po přítomnosti
netopýrů.
Program s netopýry povede Eva Cepáková (ČESON) a Kateřina Čiháková.
Dílnu povede Edita Ježková
Vstupenka umožňuje vstup zdarma
na výstavu „Tvoř a hraj si!“ (platí v den
akce).
Vstupné: 80 Kč; děti, studenti a důchodci 40 Kč; rodinné vstupné 200 Kč
Na realizaci akce finančně přispěl Středočeský kraj.

Řezání a broušení kamenů
v Didaktickém centru geologie
sobota 19. května od 14:00 do 17:00,
DCG

Přijďte se podívat, jak se řežou a brousí
horniny v geologické laboratoři. Přineste si svůj vlastní kamínek. Rozřízneme
ho a vy si kamínek zkusíte vyleštit.
Termíny řezání (každá třetí sobota od
dubna do října): 21. 4., 19. 5., 16. 6., 21.
7., 18. 8., 15. 9., 20. 10.
Cena dle velikosti kamene.
Rezervace nutná na tel. 323 603 161
nebo prostřednictvím formuláře na
webu muzea.
Na realizaci akce finančně přispěl Středočeský kraj.

texty.kuryr@ricany.cz

Co se děje v kultuře

Z muzejních
sbírek: Niněra
Niněra (anglicky hurdy gurdy, německy Drehleiher)
je starobylý hudební nástroj, který patří mezi nástroje strunné kolové. Svým vzhledem může připomínat
housle, vydává ovšem hučivý zvuk, podobný zvuku
dud. Niněra ze sbírek říčanského muzea je opatřena
čtyřmi strunami. Nástroj lze rozezvučit točením kliky,
která roztáčí kolečko, jež se dotýká strun. Kolečko má
tak podobnou funkci jako smyčec u houslí. Pomocí systému klapek (kláves) lze struny zkracovat.
První niněry se objevily již před 1 000 lety a byly tak velkých rozměrů, že je museli obsluhovat dva lidé, přičemž
jeden točil klikou a druhý hrál na klávesy. Na niněry se
často hrávalo i v kostelech, kde mohly nahrazovat var-

O SLEPICÍCH

úterý 22. května od 15:00 do 17:00,
Dvorek naproti muzeu

hany. Postupně se staly nástrojem lidovým a dokonce
žebráckým. Niněra byla předchůdcem flašinetu, který
ji posléze zcela nahradil, neboť v případě jeho obsluhy
nebylo zapotřebí cviku ani hudebního nadání. V posledních letech se objevuje čím dál víc nových hráčů na
niněru. Tento téměř zapomenutý nástroj tak lze v současnosti slyšet např. při vystoupení skupin středověké
hudby, ale také na folk metalových koncertech.
Říčanská niněra je ze světlehnědého dřeva a má černý
poklop na klávesovou mechaniku. Rovněž je vybavena
utahovadlem, které slouží k napínání strun.
Jan Boukal

měly dobře. Děti si vytvoří a odnesou
výrobek se slepičí tematikou.
Program povede Marie Tvrdoňová.
Vstupenka umožňuje vstup zdarma
na výstavu “Tvoř a hraj si!“ (platí v den
akce).
Vstupné: 80 Kč; děti, studenti a důchodci 40 Kč; rodinné vstupné 200 Kč
Program pořádá Ekocentrum Říčany ve
spolupráci s Muzeem Říčany.

Program povedou Jakub Halaš a
Jan Boukal.
Vstupné: 80 Kč; děti, studenti a
důchodci 40 Kč; rodinné vstupné
200 Kč
Na realizaci akce finančně přispěl
Středočeský kraj.

Didaktické centrum
geologie: LOVCI MAMUTŮ

Dozvíte se zajímavosti o zázraku jménem vejce i o slepičím chování. Slepice
nakrmíme a povíme si o tom, na co při
jejich chovu nezapomenout, aby se

neděle 27. května, od 14:00 do 17:00,
DCG
Přijďte si vyzkoušet, jak lovci mamutů vyráběli a používali pazourkové nástroje. Vyzkoušíte si mimo
jiné řezání kůží, rozdělávání ohně.
V 15:00 proběhne komentovaná
prohlídka geoparku.

Každá pátá návštěva v Muzeu Říčany zdarma
Milí návštěvníci,
rádi bychom vám poděkovali, že navštěvujete výstavy, večerní a víkendové akce v muzeu, na zahradě, na Dvorku
nebo v geoparku. Od května do srpna u nás budete moci
navštívit 17 akcí.
Pro ty z vás, kteří nás navštěvují pravidelně, jsme připravili novinku. Až k nám přijdete, vyzvedněte si věrnostní
kartičku: každou pátou akci budete mít zdarma. Můžete
si vybrat mezi kartičkou pro jednotlivce nebo pro rodinu.
Abychom vám mohli zasílat aktuální informace o připra-

vovaných akcích, prosíme vás, abyste nám na pokladně
či webu muzea vyplnili souhlas k mailové rozesílce akcí
muzea a krátký dotazník k našim aktivitám. Zajímá nás,
kdy muzeum navštěvujete nejraději, nebo co nového byste v naší nabídce ocenili. Souhlas k rozesílce je třeba kvůli
novým pravidlům obnovit i v případě, kdy vám naše rozesílka akcí již chodí.
Po vyplnění souhlasu a dotazníku si můžete na pokladně
muzea vyzvednout dárek pro příznivce muzea. Připravili
jsme pro vás album sběratelských karet.
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Historie v obrázcích
Prosíme vlastníky historických fotografií (od konce 19. století do doby po listopadu 1989), o zapůjčení či darování muzeu. Zapůjčené fotografie budou po naskenování v pořádku vráceny majiteli.
Přispějete tak k dokumentaci podoby města a okolí.
Foto: Archiv Muzea Říčany

Černobílá pohlednice z roku 1932 zachycující dnešní ulici 17. listopadu, která se tehdy jmenovala Husova. Na pravé
straně hotel U Labutě s čitelnými cedulemi „Jednota Orla“ a „Záložna“, v pozadí dobře rozeznatelný dům čp. 18 s věžovitým arkýřem (dnes prodejna Slunce). Na levé straně v popředí dnešní pekařství Frydrych, na domě v pozadí reklama
„A. Hloušek kamenosochař Říčany“.

