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Hlavní téma:

V Říčanech most nespadne!  
Radnice získala na opravu mostu 5. května dotaci.  
Rekonstrukce začne o prázdninách



Jarmila Voráčková,
turistické informační  
centrum Říčany

Město Říčany se neustále rozrůstá co do počtu obyvatel, a já jsem si všimla, že ne všichni vědí 
o našem Turistickém informačním centru.  Infocentrum na Masarykově náměstí vzniklo v roce 
2000 a je mu právě 18 let. Před sedmi lety ho začala spravovat obecně prospěšná společnost MAKS 
a s radostí mohu říci, že se služby rozšířily nejen pro turisty, ale i pro místní občany. V klidu si zde 
můžete zakoupit vstupenku do Kulturního centra Labuť či na kulturní či sportovní akci přes por-
tály Ticketart a Ticketportal. 

Mohla bych se rozepsat, co všechno v infocentru koupíte, ale byl by to dlouhý seznam. Můžete se 
o tom přesvědčit sami v klidu při kávě, kterou prý děláme velice dobrou. Těší nás, že máme i stálé 
zákazníky, kteří si sednou s kafíčkem ke stolečku, popovídají si s námi, s kamarádkami, nebo sur-
fují po internetu. 

Co možná nevíte, je to, že si v Infocentru můžete zapůjčit figurky a zahrát si šachy u venkovního 
stolečku pod stromy. Pro aktivnější sportovce jsou připravené GPS navigace a po vyzvednutí letáč-
ku si můžete zahrát hru „Poznej Říčany na kole nebo pěšky, zapoj se do hry a najdi kešky“. 

Víte, kde najdete kančí a bosonohou stezku? Znáte cestu do Japonské zahrady, která je volně pří-
stupná? Prošli jste si už naučnou stezku okolo Říčan, která je 9 km dlouhá? Chcete se podívat do 
hradní zahrady? Turistické informační centrum slouží nejen turistům, kteří o našem městě nevědí 
vůbec nic, ale i místní občan zde najde inspiraci, kam vyrazit s nečekanou či dlouho plánovanou 
návštěvou. 

Velmi jsme rozšířili nabídku turistických a cykloturistických map z celé ČR. Na přání jsme schopni 
zajistit i zahraniční mapy. Mnoho návštěvníků již obdivovalo nabídku knih, leporel, omalovánek 
a dalších věcí s obrázky známého malíře Josefa Lady, který pocházel z nedalekých Hrusic. Naplá-
nování výletu do Památníku Josefa Lady, do Ondřejovské hvězdárny či do Velkopopovického pivo-
varu není pro pracovnice TIC žádný problém. 

Musím se zmínit i o naší pobočce na nádraží, kde je možné zapůjčit si koloběžky. Otevřeno je každý 
den včetně sobot a nedělí do 18 hod. Doporučuji se předem telefonicky informovat. V rondelu si 
zakoupíte jízdenku na všechny vlaky, kromě mezinárodních. Stačí dojít na nádraží do čekárny, kde 
na vás čekají kvalifikované pracovnice, které vám pomohou zařídit i průkazky ČD. 

Na závěr chci popřát všem krásné léto. Přijďte se podělit o vaše zážitky z cest k nám do Infocentra, 
které nese ocenění Český systém kvality služeb.

Slovo úvodem
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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 
14. června pro příspěvky a v pátek  
15. června pro inzerci.

Příští Kurýr, dvojčíslo červenec – srpen bude 
distribuován 29. června – 1. července 2018.

Na obálce: most 5. května, Říčany

Foto: Kateřina Lauerová
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Informace z radnice

Krátce ze Zastupitelstva  
dne 11. 5. 2018
u Zastupitelstvo schválilo závěrečný účet města za rok 
2017 a účetní závěrku města sestavenou k rozvahovému 
dni 31. 12. 2017 a schválila hospodářský výsledek účetní 
jednotky za rok 2017 ve výši 95 188 670,54 Kč a jeho pře-
vedení na účet 432 – výsledek předcházejících účetních 
období.

u Zastupitelstvo souhlasilo se závazkem financovat 
projekt Moderní výuka anglického jazyka a počítačo-
vá výuka na základních školách v Říčanech z vlastního 
rozpočtu vlastními zdroji 1 710 500 Kč (= spoluúčast 
10 %) a dále 1 492 000 Kč k zajištění finančních pro-
středků na nezpůsobilé náklady od roku 2018 do 2024 
rozdělené dle projektu. Zastupitelstvo souhlasilo s při-
jetím dotace na projekt ve výši 90 % způsobilých nákla-
dů 15 394 500 Kč.

u Zastupitelstvo schválilo investiční záměr Osvětlení 
ragbyového hřiště Říčany.

u Zastupitelstvo nesouhlasilo s předloženou územní 
studii lokality Na Vysoké, zprac. Rala, s. r. o., která uva-
žuje s výstavbou o celkové kapacitě pro bydlení 396 oby-
vatel v dané lokalitě a související občanskou vybaveností. 
Výstavba podle předložené studie nerespektuje veřejný 
zájem a klade mimořádné nároky na vybudování další 
infrastruktury města (zejm. vodohospodářské, dopravní, 
školské), která je už v současnosti nedostatečná. Zastupi-
telstvo požaduje doplnění studie o stanoviska dotčených 
orgánů státní správy.

u Zastupitelstvo souhlasilo s koupí pozemků parc. č. 
2046 o výměře 119 m2 a pozemku parc. č. 1705/36 o vý-
měře 4.701 m2, oba v k.,ú. Říčany u Prahy od společností 
České dráhy, a. s. za cenu 1 034 550 Kč.

u Zastupitelstvo pověřilo kontrolní výbor zastupitelstva 
prověřením výběru dodavatele studie Přednádražního 
prostoru Říčany a ukládá mu seznámit zastupitelstvo s vý-
sledky.

u Zastupitelstvo souhlasilo s pozastavením realizace in-
vestičního záměru Přednádražní prostor Říčany a ukládá 
tajemníkovi předložit k projednání návrh revize po dokon-
čení strategie rozvoje tohoto prostoru.

Zastupitelé projednali celkem 15 bodů.
Kompletní zápis ze ZMŘ je k dispozici na www.ricany.cz

Krátce z rady dne 12. 4. 2018
– rada přijala celkem 9 usnesení

u Rada jmenovala členem správní rady Olivovy dětské 
léčebny, o.p.s. Helenu Hnilicovou

Hlasy pro: 5, nepřítomno: 2
u Rada souhlasila s přijetím neúčelových peněžitých darů 
příspěvkovými organizacemi města ve druhém pololetí roku 
2017 a dále s přijetím účelového daru ve výši 60 000 příspěv-
kovou organizací MŠ Čtyřlístek na nákup myčky nádobí.

Hlasy pro: 5, nepřítomno: 2

Krátce z rady dne 19. 4. 2018
– rada  přijala celkem 18 usnesení

u Rada doporučila Zastupitelstvu schválit závěrečný účet 
města za rok 2017 a to vyjádřením souhlasu s celoročním 
hospodařením, a to bez výhrad. 

Hlasy pro: 5, nepřítomno: 2
u Rada souhlasila s nákupem propagačních předmětů 
pro město Říčany od Smile Company s.r.o. za cenu 47 195 
Kč vč. DPH.

Hlasy pro: 5, nepřítomno: 2
u Rada souhlasila s uzavřením smlouvy mezi městem 
Říčany a Sdružením Říčany, vedoucí účastník sdružení 
ZEPRIS s.r.o., účastník sdružení: 1. SčV, a.s., jako zho-
tovitelem. Předmětem smlouvy je výstavba Vodovodu 
Říčany – přiváděcích a rozvodných řadů Strašín, Pacov, 
Radošovice včetně veřejné části přípojek za cenu 24 844 
207,68 Kč bez DPH, s tím, že práce budou zahájeny na vý-
zvu města po zajištění finančních prostředků.

Hlasy pro: 4, zdrželi se: 1, nepřítomno: 2
u Rada souhlasila se zahájením zadávacího řízení na ve-
řejnou zakázku č. 11/2018 Vybavení počítačových učeben 
v základních školách v Říčanech nábytkem a IT vybavením, 
v režimu zjednodušeného podlimitního řízení, schválila za-
dávací dokumentaci a jmenovala hodnotící komisi.

Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1
u Rada souhlasila s finančním a organizačním zapojením 
města Říčany do projektu „Jak vypadá budoucnost, ve 
které chceme žít?“ (Lipno 2018) v rámci Česko-německé-
ho fondu budoucnosti v případě, že bude Fondem schvá-
len, a to včetně finanční spoluúčasti ve výši (750€/20 250 
Kč + 32 160) Kč. 

Hlasy pro: 5, zdrželi se: 1, nepřítomno: 1
u Rada schválila nadační příspěvek ve výši 40 000 Kč na 
realizaci projektu Říčanské kameny zmizelých od Nadač-
ního fondu obětem holocaustu.

Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1

Krátce z rady dne 26. 4. 2018
– rada přijala celkem 17 usnesení

u Rada souhlasila s Registrací akce a Rozhodnutím o poskyt-

Pozvánka 
pro říčanskou veřejnost na

řádné zasedání
Zastupitelstva města Říčany

13. června 2018 od 18 h.
v zasedací síni Městského úřadu Říčany, 

Masarykovo náměstí 53/40

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

   Vladimír Kořen , starosta města
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Informace z radnice

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

Z  
OČí  
DO  
OČí

u  se starostou Vladimírem Kořenem  
každou třetí středu v měsíci, 17–18 h. 
Tento měsíc bude 20. 6. 

u  s místostarostkou Hanou Špačkovou 
každou čtvrtou středu v měsíci, 17–18 h. 
Tento měsíc bude 27. 6.

u  s místostarostou Zdeňkem Hrabou  
kdykoli po předchozí dohodě

Předmětem je výkon činnosti TDI a KBOZP na stavební 
akci Rekonstrukce mostu přes železniční dráhu, Říčany.

Hlasy pro: 7  
u Rada schválila uzavření darovací smlouvy s dárcem 
firmou Zoeller Systems, s.r.o. na poskytnutí finančního 
daru ve výši 100 000 Kč, který je určen na provoz denního 
stacionáře Olga Říčany.

Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1
u Rada souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo na projek-
tovou dokumentaci – Rekonstrukce tribuny fotbalového 
hřiště Říčany, za cenu 362 800 Kč včetně DPH (včetně 
autorského dozoru).

Hlasy pro: 7

Krátce z rady 17. 5. 2018 
– rada přijala celkem 44 usnesení

u Rada schválila účetní závěrky příspěvkových organizací.
Hlasy pro: 5, nepřítomno: 2

u Rada souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo na opravu 
chodníků v ulicích:
• Olivova (úsek ul. Dvořákova – ul. Fibichova), chodník 
pravý, par. č. 1690/39 a 1690/9 k. ú. Říčany
• Domažlická (úsek ul. Bezručova – ul. Baarova), chodník 
pravý, par. č. 1444/12, k. ú. Říčany, firmou RYBÁŘ sta-
vební s.r.o. za cenu 717.889,37 Kč včetně DPH.
u Rada schválila přijetí finančního daru v celkové výši  
60 000 Kč od Středočeského kraje za umístění v soutěži 
„My třídíme nejlépe“, prostředky budou použity na pod-
poru recyklace a třídění odpadů.

Hlasy pro: 4, nepřítomno: 3
u Rada souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo na opravu 
komunikací penetračním makadamem firmou VIALIT 
SOBĚSLAV spol. s.r.o. za cenu 618 980,22 Kč vč. DPH.

Hlasy pro: 5, nepřítomno: 2
u Rada schválila dohodu o ukončení smlouvy o údržbě 
veřejné zeleně ve městě Říčany uzavřené dne 21. 4. 2015 
se společností ROSSY service, a.s., a to za podmínky úpl-
ného a řádného dokončení veškerých prací uvedených v 
příloze č. 1 dohody, do 25. 5. 2018 vč.

Hlasy pro: 5, nepřítomno: 2

nutí dotace včetně závazných Podmínek vydaných MMR ČR k 
projektu: Moderní výuka anglického jazyka a počítačová výu-
ka na základních školách v Říčanech, který je spolufinancován 
z Integrovaného regionálního operačního programu. Rada 
doporučila Zastupitelstvu schválit přijetí dotace na tento pro-
jekt ve výši 90 % způsobilých nákladů 15 394 500 Kč.

Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1
u Rada souhlasila s výměnou oken v 1. ZŠ firmou a 
OPENBLU s.r.o., za cenu 1 575 568 Kč vč. DPH.

Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1
u Rada souhlasila s dostavbou chodníku v ulici Domažlická 
x Legii firmou KG – SERVIS za cenu 343 696 Kč vč. DPH.

Hlasy pro: 5, zdrželi se: 1, nepřítomno: 1
u Rada souhlasí s výměnou oken v administrativní budo-
vě Březinova čp. 1650, společností RI OKNA, a.s. za cenu 
270 362 vč. DPH. Proběhne zde i výměna podlahových 
krytin, kterou provede A. S. za cenu 97 013 Kč vč. DPH.

Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1
u Rada souhlasila s uzavřením a podpisem smlouvy o zajiště-
ní dohlédací činnosti při realizaci investiční akce „Rekonstruk-
ce mostu přes trať ČD – Říčany“ poskytovatelem SŽDC.

Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1

Krátce z rady 3. 5. 2018 
– rada přijala celkem 21 usnesení

u Rada doporučila Zastupitelstvu nesouhlasit s předloženou 
územní studii lokality Na Vysoké, zprac. Rala, s.r.o., ing. arch. 
Radek Lampa, ČKA 2457, datum 10/2017, která uvažuje s vý-
stavbou o celkové kapacitě pro bydlení 396 obyvatel v dané 
lokalitě a související občanskou vybaveností. Výstavba podle 
předložené studie nerespektuje veřejný zájem a klade mimo-
řádné nároky na vybudování další infrastruktury města (zejm. 
vodohospodářské, dopravní, školské), která je už v současnos-
ti nedostatečná. Rada doporučila Zastupitelstvu požadovat 
před registrací doplnění studie o stanoviska dotčených orgánů 
státní správy. Dále rada doporučila Zastupitelstvu požadovat 
zpracování posudku vlivu stavby na životní prostředí EIA.

Hlasy pro: 7 
u Rada doporučila Zastupitelstvu požadovat uzavření plá-
novací smlouvy investora s městem před schvalováním RP 
či před zahájením jakékoliv výstavby v lokalitě vymezené re-
gulačním plánem Na Vysoké tak, aby tato plánovací smlouva 
mimo jiné obsahovala odkládací podmínku jakékoliv výstavby 
v lokalitě až po dobudování níže uvedené infrastruktury:
- silniční propojení ulic Na Vysoké a Kolovratská
- dobudování SOKP stavba 511
- dokončení ZŠ na Komenského náměstí
- rozšíření kapacity ČOV na 27. 000 EO včetně rekon-
strukce stoky A v celé délce od ČOV k silnici II/101 a
- zajištění dostatečné kapacity vodovodní sítě v Říčanech

Hlasy pro: 7  
u Rada souhlasí s vysláním pracovnic odboru sociálních 
věcí a zdravotnictví ve dnech 23. - 26. 5. 2018 za účelem 
výměny zkušeností v sociální oblasti.

Hlasy pro: 7 
u Radní souhlasili s uzavřením příkazní smlouvy se spo-
lečností SUDOP PRAHA a.s. za cenu 822 800 Kč vč. DPH.  

Dne 26. 6. 2018 v 9 hodin se v zasedačce 
MěÚ bude konat Rada starších.
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Informace z radnice

Od poloviny června do konce prázdnin budou na Černo-
kostelecké v úseku od ulice Pod Bahnivkou po odbočku 
u hotelu Pratol probíhat stavební práce. ŘSD zde do-
končí opravu komunikace, která navazuje na loňskou 
rekonstrukci pražské části Černokostelecké k Uhří-
něvsi. Stavba bude opět rozdělena do etap a průjezd 
bude možný pouze jedním pruhem kyvadlově. Dopravu 
budou řídit semafory. Omezí se i příjezd k supermarke-
tům (zóna TESCO a LIDL) a z druhé strany k Benzině. 
Aktuální harmonogram prací zveřejníme na městském 
Facebooku a webu. V rámci těchto oprav vznikne od-
bočovací pruh před hotelem Pratol. V současné době je 

zde zákaz odbočení vlevo, což komplikuje dopravní si-
tuaci na dalších místech. „Jsem rád, že se nám podařilo 
vyjednat s Ředitelstvím silnic a dálnic vytvoření tohoto 
odbočovacího pruhu a zároveň se omlouvám za kompli-
kace. Bez omezení provozu nejde silnici opravit. ŘSD 
připravuje rekonstrukci celé Černokostelecké a podařilo 
se akci přesunout na další rok. V kombinaci s městský-
mi investicemi, s investicemi Středočeského kraje by to 
znamenalo totální dopravní kolaps,“ vysvětluje starosta 
Vladimír Kořen (Klidné město).

Kateřina Lauerová
Tisková zpráva města

POZOr! Další velká oprava silnice 
v Říčanech. Od června do září opraví 

ŘSD část Černokostelecké a vybuduje 
odbočovací pruh u Pratolu

Zadavatel stavby: ŘSD ČR
Zhotovitel: STRABAG a.s.
Stavbyvedoucí 
Jiří Cingroš
Telefon: 326 361 170
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Po uvedení do provozu bude hřiště v době vyučování 
sloužit škole. Poté bude areál volně přístupný veřej-
nosti v době, kterou určí provozní řád. Horolezecká 
stěna bude mimo tento režim a bude mít svého pro-
vozovatele – odborný dozor. Fotbalové hřiště budou 
využívat sportovní kluby pro své tréninky. Ostatní 
plochy, prvky a hřiště budou volně přístupné a pod 
dozorem správce.

Kateřina Lauerová

Víceúčelový sportovní areál u Říčanského 
lesa nabírá konkrétní podobu 

U příležitosti dětského dne vás 
zveme v neděli 3. června 2018 od 
10 hodin na slavnostní poodhalení 
již hotových sportovišť u Říčanské-
ho lesa.

Hřiště s umělým povrchem s objektem skladu

Atletické dráze, která lemuje fotbalové hřiště, ještě chybí povrchová úprava. 
Hotová je koulařská výseč.

Parkourová sestava

 Workout fitness je instalován a čeká na nástřik dopadové plochy 

 Pumptrackový ovál je hotový a těšit se můžete na exhibici v rámci slavnost-
ního programu Fo
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Informace z radnice

V roce 2013 zažily Říčany velmi silné povodně. Rozvod-
něný Říčanský potok, který se vlévá do Rokytky, byl tehdy 
ohrožením pro některé pražské části. Voda tehdy dosa-
hovala úrovně skoro padesátileté vody. Škody způsobené 
povodněmi se tehdy pouze v Říčanech nasčítaly na 85 mi-
lionů korun. Město od povodní investovalo do oprav hrází 
či odbahnění rybníků mnoho desítek milionů korun. Na 
povodně jsou mnohem lépe připraveny. Automaticky v de-
setiminutových intervalech dostávají lidé z krizového řízení 
informace o výšce hladiny na všech třech potocích, na Ří-
čansku byly také instalovány nové srážkoměry. Na webu 
města je nový digitalizovaný povodňový plán. 
Letos se díky panujícímu suchu výrazně prodloužila před-
pokládaná doba napouštění rybníku Jureček. Přes zimu ho 
nechalo město odbahnit právě od nánosů z povodní v roce 
2013. Po předání stavby koncem dubna se hned začal Jureček 
napouštět. Extrémně suché jaro a teplé počasí však vzalo vodu 
Rokytce, která rybník napájí, přičemž je nutné zachovat mini-
mální odtok z rybníka, aby Říčany nezpůsobily ekologickou 
katastrofu níže pod městem. Před pěti lety však měly Říčany 
problém opačný – silné deště.
V důsledku několikadenních vytrvalých dešťů začátkem 
června 2013 se vylil jindy poklidný Říčanský potok a zatopil 
ragbyové hřiště a přilehlé nemovitosti podél potoka. Jeden 
dům dokonce nařídil statik z důvodu ohrožení strhnout. Hráz 
Mlýnského rybníku hrozila díky špatnému stavu protržením. 
Situace byla tehdy velmi kritická, zvláště s ohledem na to, že 
Mlýnský rybník je poslední nádrží před Prahou. Již tak vodou 
postiženým pražským oblastem jako Kolovraty, Hrdlořezy, Vy-
sočany, Libeň a dalším hrozila mnohem výraznější povodňová 
vlna. Krizový štáb tehdy nařídil provizorní proražení hráze pro 
řízený odtok vody a zpevnění paty hráze násypem z kamenů. 
Díky těmto opatřením nedošlo k větším materiálním škodám 

na majetku v přilehlých ulicích pod hrází. „Bylo to dost dra-
matické. Na hrázi Mlýnského rybníku se střídaly krizové štáby 
z hlavního města či Středočeského kraje, primátor, hejtman… 
Povodeň odhalila zanedbaný stav nádrže. Už je to dávno a pro-
cházka po opravené hrázi rybníku už je teď spíše zdrojem rados-
ti,“ popisuje pocity starosta Vladimír Kořen (Klidné město).   
 
V celé republice tehdy dosáhly škody na 15,3 miliardy ko-
run a vyžádaly si i patnáct lidských životů. Situace byla lek-
cí, která odhalila nejen podceněné investice ve vodohospo-
dářské oblasti, ale i dopad zastavování oblastí a snižování 
možnosti vsakování srážek obecně. V rámci řešení náprav 
po povodních se otevřely příležitosti k získání financí na 
nezbytná protipovodňová opatření. Radnice začala ihned 
s projektováním oprav.
Díky poloviční spoluúčasti státu, který přispěl Říčanům 
18 miliony korun, prošel Mlýnský rybník (2015) nutnou 
rekonstrukcí. Odtěžila se až čtyřmetrová vrstva bahna, tím 
se zvýšila jeho retenční kapacita. Opravila se hráz, nový 
je koncept přelivu, který bude bez zásahu člověka tlumit  

Říčany pět let po povodních. město 
je lépe připraveno na velkou vodu 
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povodňovou vlnu. Rybník má novou spodní výpusť, molo 
pro rybáře a na břehu vzniklo veřejné osvětlení. Bahno 
nechalo město odstranit i z dalších rybníků na Říčanském 
potoce, Marvánek (2015) a letos i Srnčí. 
Součástí protipovodňových opatření je i nový lokální výstraž-
ný systém. „Před pěti lety zabodávali policisté u potoka klacíky, 
aby poznali, jestli voda stoupá nebo klesá. Přišlo mi to na 21. 
století šílené. Vypracovali jsme projekt a teď díky čidlům máme 
v mobilu okamžitý přehled, co se na potocích děje,“ popisuje 
výstražný systém starosta Kořen a doplňuje ho šéf odboru 
krizového řízení Jiří Skočdopole: „Jeho součástí je celkem šest 
srážkoměrných stanic po ORP Říčany. Přímo v Říčanech byly le-
tos instalovány tři hladinoměry pro sledování aktuálního stavu 
vody a to na Rokytce a Říčanském potoku.“ 

Varovná protipo-
vodňová stanice 
tvoří základní 
prvek lokálního 
výstražného systé-
mu. K této jednot-
ce je připojen ul-
trazvukový snímač 
výšky hladiny (viz 
foto). Za normál-
ní situace stanice 
kontinuálně měří 
výšku hladiny 
a další nastavené 
veličiny. Po dosaže-
ní alarmové úrovně 
se ze stanice auto-
maticky rozešlou 
první varovné SMS 
členům povodňové 
komise a krizové-
mu štábu.
V roce 2015 se ak-

tualizoval soubor navrhovaných protipovodňových opatření, 
zpracovaný společností Vodohospodářský rozvoj a výstav-
ba a.s. Studie retenčních kapacit na spádovém území Říčan 
vytipovala lokality pro přírodě blízká preventivní opatření. 
Ta zahrnují několik projektů, které jsou v různém stupni roz-
pracovanosti. Nejblíže realizaci je asi projekt odkrytí koryta 

Říčanského potoka, kdy má dojít k úpravě dna a břehů koryta 
potoka, které povedou ke zvýšení hydraulické kapacity kory-
ta. Dojde i k úpravě okolí toku tak, aby se zvýšila i jeho užit-
ná a estetická hodnota v atraktivní lokalitě uprostřed města. 
„Mezi ulicí Široká a sportovní halou budou odstraněny panely 
zakrývající koryto toku, následně dojde i k úpravě břehů a kory-
ta toku,“ popisuje projekt Dominik Landkammer z oddělení 
investic a pokračuje: „Upraveno bude i okolí toku – v rámci 
projektu vznikne mlatová cesta podél koryta, bude osazen mo-
biliář i nová zeleň.  Nový kabát získá také přilehlé parkoviště, 
kde budou použity vsakovací tvárnice pro podporu udržitelného 
hospodaření s dešťovou vodou.“
 Na realizaci projektu požádalo město o dotaci z Operačního 
programu Životní prostředí. Pokud s žádostí město uspěje, 
mohlo by se na podzim tohoto roku začít s realizací. Dalším 
doporučeným opatřením, které má přispět k prevenci proti 
povodním, je povodňový park za zimním stadionem. „Zde 
projekt počítá s úpravou regulovaných částí toku, vytvořením 
meandrů a tůní, ale i se zprůchodněním tohoto zanedbané-
ho území, které přispěje k přiblížení přirozeného přírodního 
prostředí všem návštěvníkům,“ prozrazuje Dominik Land-
kammer. Mezi doporučená opatření patří i projekt na snížení 
půdní eroze u nádrže Rozpakov. Zde dochází ke splavování 
ornice do nádrže, která se tak zanáší. 

 Vyhlášena byla i zakázka na vytvoření biotopu v lokalitě nad 
železniční tratí v ulici Do Lehovic (viz mapa). Účelem je jak 
navýšení retenční kapacity území, tak předčištění vody před 

Při povodňové vlně se přelila voda přes hráz do areálu SuS pod 
Mlýnským rybníkem

Rozvodněný Říčanský potok zatopil ragbyové hřiště, Lázeňskou 
louky i pozemky okolních nemovitostí.

Hladinoměr - pomocí ultrazvukových vln měří 
průběžně hladinu vody a stav po 1 minutě zazna-
menává. Při dosažení určité hranice rozešle SMS 
zprávy krizovému a povodňovému štábu.
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Hřiště Sokolská má nový rezervační systém

Den 
otevřených
dveří

Město Říčany ve spolupráci se Sokolem Říčany a Radošovice 
spouští rezervační systém na sportovní plochy v rámci atletic-
kého hřiště Sokolská. Rezervace lze činit přes web města (vedle 
ostatních venkovních sportovišť a tělocvičen). Využívání areálu 
podléhá provoznímu řádu. Pro individuální sportování veřejnos-
ti, zejména běh na atletické dráze, jsou vymezeny ranní a večerní 
hodiny. Tyto hodiny není nutné rezervovat. Vstup do areálu je v 
těchto hodinách možný s čipem, který je k vyzvednutí na infocen-
tru Masarykovo náměstí u paní Voráčkové. 

Kateřina Lauerová

Odbor sociálních věcí a zdravot-
nictví, MěÚ Říčany, sociálně-práv-
ní ochrana dětí vás srdečně zve 
ve středu 13. 6. 2018 od 8 do 17 
hodin na Den otevřených dveří 
náhradní rodinné péče. Uvítáme 
všechny, kdo mají zájem dozvědět 
se více o adopci, pěstounské péči, 
pěstounské péči na přechodnou 
dobu, péči cizí osoby a poručenství 
nezletilých dětí. Rádi vás přivítáme 
v prostorách sociálního odboru, 
který se nachází v budově D, Ko-
menského nám. 1850, v přízemí 
Domu Senior. Věnovat se vám bu-
dou pracovnice náhradní rodinné 
péče Blanka Spolková, Jitka Čer-
venková a Helena Bramborová.

Pracovnice OSPOD, 
náhradní rodinné péče, MěÚ Říčany.

vtokem do nádrže Srnčí. Sou-
časně bude biotop sloužit jako 
úkryt vodních i suchozemských 
organismů a zvěře.
Ve spolupráci s Povodím Vltavy 
se chystá i opatření Revitalizace 
koryta Pitkovického potoka u Ja-
žlovic (viz mapka). Opatření by 
zlepšilo průtočné podmínky ko-
ryta a upravení splaveninového 
režimu toku, který je v tuto chvíli 
problematický. Revitalizací ko-
ryta a nivy vodního toku dojde 

k nápravě nevyhovujícího stavu, zvýší se retence údolní nivy, která je v současné 
době z hlediska krajinářského nefunkční a slouží k intenzivní zemědělské výrobě. 
Město klade důraz na podporu vsakování vody v místě i u svých investic. Uvědo-
muje si nutnost zadržovat vodu z hlediska ekologie a trvale udržitelného rozvoje. 
Doba, kdy městská policie jezdila k potokům s metrem a měřila aktuální stav 
toků, když pršelo, je již naštěstí pryč. V oblasti preventivních opatření proti po-
vodním město udělalo za poslední roky velký kus práce.  Do budoucna by ve-
dení radnice rádo ještě víc provázalo spolupráci s Prahou a ČHMÚ. V rámci té 
by byly sdíleny informace o aktuálních stavech na vodních tocích sousedících 
ORP. Přáním je vytvoření uživatelsky příjemné mobilní aplikace, která by byla 
i veřejně přístupná.

Kateřina Lauerová, Tisková zpráva města
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K vyřešení stovek nahlášených 
závad pomohla mobilní aplikace  

Říčany v mobilu
Mobilní aplikaci si stáhlo zhruba na 1600 uživatelů. 
Jedna z mnoha funkcí umožňuje hlásit závady ve měs-
tě. Dosud bylo nahlášeno a řešeno na stovky závad. 
Nahlášení je velmi jednoduché. Závadu vyfotíte, krátce 
popíšete, o co jde, kde se nachází, vyberete kategorii a 
odešlete. Aplikace vás bude zpětně informovat o řešení 
problému. Přehled o nahlášených závadách a jejich ře-
šení má i vedení města.

Kateřina Lauerová

K dispozici jsou verze pro Android  
a iOS na Google play a v Appstore. Ke 
stažení ZDARMA je aktualizovaná ver-
ze, nabízející ještě více informací  
a funkcí jednoduše, rychle a přehledně.

w w w . r i c a n y . c z

ŘíčanY v Mobilu

foCEní ZÁvaD

ÚŘEDní DEska akCE v ŘíčanECH
PraktiCké inforMaCE

vEŘEjné ZakÁZkY

DoPrava a kolonY

kontaktYZPoŽDění MHD

Android iOSAndroid iOS
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Řemesla ovládla náměstí
Počasí letošnímu ročníku Festivalu řemesel a jara 
opravdu přálo, což je vždy polovina úspěchu. Město 
Říčany společně s MAS Říčansko akci připravilo již po 
šesté. Stánky plné řemeslných výrobků lákaly, stejně 
jako sazenice, květiny a dobroty nejrůznějšího dru-
hu. O doprovodný program se postaraly děti ze všech 

říčanských mateřských škol, ze základních škol U Ří-
čanského lesa a Bezručovy. Vystoupila také hudební 
skupina R. A. Dost ze základní školy speciální z Prahy 6 
a taneční soubor historického tance Salome. Velmi dě-
kujeme účinkujícím, stejně jako kolegům, prodejcům a 
všem, kteří nám s organizací vydatně pomáhali.  jb
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Most v ulici 5. května křížící železniční trať Praha - Bene-
šov projde z důvodu špatného technického stavu rozsáh-
lou rekonstrukcí. Po náročné roční přípravě odstartují 
práce v druhé polovině června a trvat by měly do konce říj-
na 2018. Stavba si vyžádá uzavření mostu pro automobily 
a bude znamenat i železniční výluky. Trasu změní i auto-
busové linky k Olivovně. Po mostě bude zachován pouze 
průchod pro pěší. Opravu uhradí státní dotace z fondu 
dopravní infrastruktury.
Rekonstrukci mostu, spojujícího centrum města s 3. ZŠ a síd-
lištěm Olivovna, si vyžádal špatný technický stav nosné kon-
strukce a spodní stavby. Hloubková degenerace betonu, obna-
žená korodující výztuž, zatékání, trhliny a průsaky způsobily 3. 
stupeň poškození, tedy použitelný s výhradou. V loňském roce 
získala říčanská radnice státní dotaci z fondu dopravní infra-
struktury ve stoprocentní výši. Následoval výběr zhotovitele 
a stavebního dozoru. Po jednáních se Správou železničních 
dopravních cest se vyjednaly výluky vlakových spojů. Nutné 
bude přetrasování autobusových spojů ROPID, které tudy 
projíždějí. Nejvíce výluk je směřováno do období prázdnin.
Stavební práce začnou pokácením náletové vegetace a do-
jde k ořezu větví lípy. Současné chodníkové a vozovkové 
vrstvy budou odstraněny až na horní povrch nosníků. 
Součástí stavby budou i přeložky či výměna inženýrských 
sítí, které se zde nacházejí. Nynější uspořádání mostu 
bude zachováno i na novém mostě. Sedmimetrovou vo-
zovku budou z obou stran lemovat chodníky o šíři dva 
metry. Odstraněny a nově osazeny budou protidotykové 
zábrany, zábradlí a stožár veřejného osvětlení, který bude 
posunut za stávající křídla.
V době uzávěrky Kurýru zatím není znám přesný harmono-
gram výluk, proto sledujte web a Facebook města. 

Kateřina Lauerová, Tisková zpráva města 

V Říčanech most nespadne! radnice 
získala dotaci 23,5 milionů korun. 

Oprava začne v červnu a hotovo musí být letos

Technický dozor investora: 
SuDoP PRAHA a.s.
Jan Sedláček - vedoucí 
střediska technických dozorů
tel.:  +420 267 094 123
e-mail: jan.sedlacek@sudop.cz
KooBoZP – Tomáš Koranda, 
tomas.koranda@sudop.cz
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Vedení radnice se podařilo vyjednat koupi pozemků pří-
mo u nádraží od Českých drah. Využití těchto i dalších 
pozemků v lokalitě okolo železniční zastávky má prověřit 
urbanistická studie. Do přípravy návrhu řešení byla zapo-
jena veřejnost a stane se zásadním podkladem pro další 
rozvoj této části města. Starosta Vladimír Kořen (Klidné 
město) na jednání zastupitelstva navrhl pozastavit přípra-
vu investičního záměru, v němž se hovoří o umístění par-
kovacího domu.  
Stavba železniční tratě Praha-Benešov roku 1869 měla pro 
rozvoj města Říčany naprosto zásadní význam. Ze zastávky 
v polích se nádraží stalo centrem města a i po 150 letech se 
jeho význam nezmenšil, pouze proměnil. Železnice byla dříve 
využívána hlavně pro přepravu zboží a surovin. V okolí trati 
se nachází mnoho pozemků, které sloužily pro překlad či 
skladování nákladu (sýpka - nyní KASIA, uhelné sklady atd.). 
Nyní se většina těchto pozemků nachází v soukromém vlast-
nictví. S některými vlastníky město o koupi pozemků jednalo, 
ale bez úspěchu. 
 
Město kupuje pozemky u nádraží
Po dlouhých jednáních vedení radnice s Českými drahami do-
šlo k dohodě o koupi pozemků přímo u nádraží. Nákup okolo 
pěti tisíc metrů čtverečních schválilo na minulém zasedání 
zastupitelstvo. „Skvělá práce lidí ze správy majetku a kolegy 
D. Michaličky. Jednání s Českými drahami jsou na dlouhá léta, 
pozemky jsou protkány nejrůznějšími inženýrskými sítěmi, slu-

žebnostmi, jsou potřeba pro samotný provoz dráhy… Trvalo 
dlouho, než se určil rozsah pozemků. Jsme před finálním podpi-
sem smluv,“ vysvětluje starosta Vladimír Kořen (Klidné město). 
Aktuálně se na těchto pozemcích parkuje stylem „kde se dá“.  
To chce radnice změnit. Prověřit možnosti využitelnosti má za-
daná urbanistická studie. Ta bude zahrnovat širší lokalitu okolo 
železniční stanice. Prověří i  využití  pozemku v křížení Cesty 
Svobody a ulice Politických vězňů. Pozemek město odkoupilo 
od společnosti RIM ENGINEERING, s.r.o. začátkem loňské-
ho roku. Nachází se za nevzhledným vlnitým plechem proti 
bytovým domům Na Fialce. V srpnu minulého roku schválilo 
zastupitelstvo investiční záměr Přednádražní prostor. Zahrnu-
je vytvoření veřejného prostranství včetně doplnění občanské 
vybavenosti, více zeleně, doplnění autobusových zastávek pro 
možnost přestupu z MHD na vlak. Projekt počítal i s dostateč-
ným počtem K+R míst pro individuální zastavení a přestup na 
vlak a také s dostatečnou parkovací kapacitou pro střednědobé 
až dlouhodobé parkování. Jednou z variant, kterou měl inves-
tiční záměr prověřit, byla velikost parkovacího domu. Uvažo-
váno bylo o dvou až třech patrech pro 200 vozů. Režim parko-
vacího domu a další dopravní opatření, by upravovala, kdo by 
parkovací dům využíval. Tento investiční záměr však odmítají 
obyvatelé sousedních nemovitostí. „Privátní investoři občas 
prosazují svůj projekt na úkor svého okolí. Město by ale mělo 
jednat jinak, je tu pro občany a musí naslouchat jejich názo-
ru. Mnohdy jsou to názory protikladné, ale jenom v dialogu 
se dá najít schůdné řešení. Proto jsem navrhl pozastavení 

Pozemky ČD u nádraží budou patřit městu. 
Podobu přednádražního prostoru navrhne 

ve spolupráci s veřejností urbanistická studie 
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přípravy tohoto investičního záměru, než bude zpracována 
urbanistická studie,“ doplňuje starosta.  
 
Příprava urbanistické studie 
v plném proudu
Radnice se tedy rozhodla zadat dlouhodobou koncepci řešení 
využití veřejných prostranství a dopravní obslužnosti širšího 
okolí nádraží. Urbanistickou studii rozvoje tohoto území svěři-
la rada města renomovanému studiu UNIT architekti. Kromě 
kladných referencí byla rozhodující i metodika tvorby návrhu 
řešení. Jako jedni z mála totiž aktivně pracují s názory veřejnosti 
z řešené lokality. Architekti nejprve uspořádali tři kola setkání, 
kde zjišťovali klady a zápory lokality, vize a plány. První setkání 
bylo s vedením radnice a vedoucími odborů. Další workshop 
proběhl se „zájemníky“, tedy majiteli okolních nemovitostí a 
pozemků. Největší skupinou byla široká veřejnost. Architekti 
využívají osvědčený koncept, kdy pracují s menšími skupinka-
mi osob, aby  získali a zpracovali co nejvíce podnětů. Tato první 
zjišťovací a analytická fáze předchází samotnému zpracování. 
Během letošního léta by měla být koncepce hotová. K navrže-
nému řešení se bude moci opět vyjádřit veřejnost. Projednání 
se plánuje na podzim. Návrh budou opět prezentovat architek-
ti ze studia UNIT, kteří za sebou mají řadu urbanistických stu-
dií doma i v zahraničí. Jak sami na posledním uskutečněném 
setkání uvedli: „V Říčanech se jedná o vekou výzvu. Řešené úze-
mí je jedno z nejsložitějších možná v celé České republice.“

Koncept MHD se blíží k realizaci
Radnice již několik let připravuje koncepci školních autobu-
sů, které by byly využity i pro městskou hromadnou dopravu. 
Od zavedení MHD si radnice slibuje lepší spojení z okrajo-

vých částí města třeba s nádražím. Provoz by se mohl spustit 
již na podzim. Jak říká autor koncepce projektový manažer a 
radní David Michalička (Klidné město) „Chceme, aby malé 
autobusy vozily obyvatele po městě zdarma, přehledně a v do-
statečně krátkých intervalech. Nástup bez placení by totiž 
zásadně urychlil a zjednodušil provoz. Uvidíme, za jakou cenu 
provozování MHD vysoutěžíme, již brzy se otevírají obálky. Zá-
leží pak na rozhodnutí zastupitelstva“. 
Další jednání, které vede radnice se SŽDC a magistrátem hlav-
ního města Prahy, je o přípravě záchytného parkoviše P+R a 
nové vlakové zastávky v polích mezi Kolovraty a Říčany, neda-
leko mimoúrovňového křížení Černokostelecké ulice a pláno-
vané trasy Pražského okruhu SOKP 511. Vybudování záchyt-
ného parkoviště s přestupem na vlakové spojení v pásmu PID 
by bylo ideální zvláště pro mimoříčanské. Tato varianta však 
zatím nemá oporu v Metropolitním plánu (územní plán hl. m. 
Prahy). Myšlenka není nová, její prosazení je těžké, což doklá-
dá článek ČTK z roku 2011:

Řada středočeských měst, jež mají železniční spojení s me-
tropolí, v současnosti buduje takzvaná záchytná parkoviště 
P+R (Park and Ride). V Říčanech by se podle Kořena ale 
touhle cestou nechtěli vydat. „Rozhodně by to nemělo dostat 
podobu většího regionálního dopravního centra. To bychom 
byli neradi. Myslíme si, že by se ten tlak měl rozpouštět i mezi 
ostatní obce,“ uvedl. 
Záchytné parkovací místo by podle něj mělo vzniknout blí-
že další plánované části pražského okruhu, zřejmě někde 
na úrovni Kolovrat. „Asi by to byla důležitá záležitost i pro 
Prahu samotnou,“ dodal starosta.

Modernizace trati Praha – Benešov a rychlé spojení s centrem 
metropole přiláká denně tisíce cestujících. Počet zaparko-
vaných vozů v Říčanech prudce narostl nejen v souvislosti s 
suburbanizací, ale také se zavedením modrých parkovacích 
zón v hlavním městě. Praha tímto krokem přesunula problém 
s parkováním na předměstí metropole. Zavedení koncepce 
parkování v Říčanech tak, aby zvýhodňovalo rezidenty, bylo 
projednáváno na podzim roku 2016. Veřejnost však tehdy pod-
pořila pouze vznik nových parkovacích míst, legalizaci stání, 
zavedení jednosměrek a dílčí dopravní úpravy. I přes snahu 
radnice brzdit masivní výstavbu v Říčanech město každoroč-
ně roste v průměru o 300 obyvatel. K 31. 12. 2017 mají Říča-
ny podle Portálu veřejné správy již 16.379 obyvatel. Provoz ve 
městě se zahušťuje a poptávka po parkování je a pravděpodob-
ně bude stále větší.

Kateřina Lauerová, Tisková zpráva města 

Fotografie z prvního setkání architektů s vede-
ním radnice, jednotlivých odborů a zastupiteli.

Workshop v kině na 
Fialce 14. května 
2018 za hojné 
účasti veřejnosti.
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Říčany připravují velkolepé oslavy založení 
republiky. Ty začnou již 9. 9. přivítáním  

T. G. masaryka na nádraží v rámci městských slavností
Městské slavnosti 
v Říčanech se v letoš-
ním jubilejním roce 
ponesou v duchu prv-
ní republiky. Dobo-
vou atmosféru navodí 
hudba, kostýmy i do-
provodný program. 
Prahu s naším měs-
tem 9. 9. spojí několik 
jízd stoleté parní loko-
motivy. Jednou z nich 
přijede sám první 
prezident. Masaryka 
na říčanském nádraží 
přivítají a doprovodí 
na náměstí členové 
mnoha spolků. Míst-
ní koleje ozdobí vel-
mi vzácný exponát 
– originální salonní 
vůz T.G.M. Zasaze-
na bude i památeční lípa v parku A. 
Švehly. Slavnosti vygradují koncer-
tem známé rodačky Anety Langerové.
V tradičním zářijovém termínu pro-
běhnou v Říčanech městské slavnosti. 
Významné výročí, které letos naše re-
publika slaví, propojí seriál akcí počí-
naje právě městskými slavnostmi 9. 9. 
2018. V tento den se Říčany navrátí zpět 
v čase do dob první republiky. Jak by asi 
vypadala návštěva T.G.M. v Říčanech? 
Pokusíme se navodit tehdejší atmosféru 
kostýmy, hudbou a dobovým progra-
mem. Na říčanském nádraží bude po 
celý den vystaven originál prezident-
ského vagonu, který T.G.M dostal ke 
svým 80. narozeninám. Cestoval s ním 
nejen po vlasti a na zahraniční návštěvy, 
ale i za odpočinkem. Historická parní 
lokomotiva, která je nepřetržitě v pro-
vozu sto let, bude spojovat hlavní město 
a Říčany několikrát denně. Jízdu nově 
rekonstruovaným vlakem oživí hudební 

produkce. Zájemci odkudkoli si mohou 
zakoupit jízdenku online. K dispozici 
budou již koncem června na portálu 
www.smsticket.cz a v infocentru na ná-
draží v Říčanech.
Okolo 13. hodiny vlakem do Říčan 
přijede vzácná návštěva. „Věříme, že 
Říčaňáci přijdou v hojném počtu při-
vítat státníka, jemuž vděčíme za vznik 
samostatného Československa,“ říká 
místostarostka Hana Špačková (Klidné 
město) a doplňuje: „Výjimečná událost 
si zaslouží i výjimečnou atmosféru. Uví-
táme, když i návštěvníci akce podpoří 
naši snahu o autenticitu a přinesou vlaj-
ky, případně přijdou dobově oblečeni.“ 
O oficiální přivítání se postarají spolky 
s dlouholetou tradicí jako hasiči, skauti, 
sokolové, baráčníci. Poté bude průvod 
pokračovat do centra města. Než však 
dorazí na náměstí do tábora legioná-
řů, zasadí ještě památeční lípu v parku  
A. Švehly. Na náměstí pak potkáme 
pekaře s nůší housek, ochutnáme kávu 
z dobového stánku a dobroty připrave-
né restaurací Labuť. Děti se povozí na 
dřevěném kolotoči, vyzkouší si třeba 
historickou hasičskou ruční stříkačku. 
Ukázky přiblíží život legionářů a o je-
jich útrapách v první světové válce bude 

vypovídat i výstava ve stanu a v říčan-
ském muzeu. 
I letos bude součástí slavností přehlídka 
organizací pro sport a volný čas. Slav-
nosti vyvrcholí koncertem známé rodač-
ky Anety Langerové, která vystoupí po 
skupině Javory.
Rozsah letošních městských slavností 
je nebývalý. K již tradičním spolupořa-
datelům z muzea se připojili zástupci 
místních spolků. Scénáře a organizace 
akce se ujal profesionál.
Jízdenky historickým vlakem s parní 
lokomotivou budou stát 80 Kč (plus ma-
nipulační poplatek prodejce), jízdenky 
jsou místenkové. Jízdní řád historického 
vlaku a trasy budou ještě upřesňovány. 
Rezervujte si ve svém diáři termín 
9. 9. 2018! Těšíme se na vás.

Vlak bude jezdiT TakTo:
vršovice – Říčany – Strančice
Strančice – Říčany – Hostivař
Hostivař – Říčany 
(to je ten, ve kterém pojede  
TGM s doprovodem)
Říčany – Strančice
Strančice – Říčany – Hostivař
Hostivař – Říčany – Strančice
Strančice – Říčany – vršovice

Kateřina Lauerová, 
Tisková zpráva městaMasarykův salonní vůz Aza 80

Foto parního 
vlaku 434.2
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Parním vlakem do Říčan
na Městské slavnosti
Oslavte vznik Československého státu 
společně s prezidentem Masarykem.

Zvláštní vlaky 
Praha-Vršovice – Strančice a zpět

* Tímto vlakem pojede prezident Masaryk. 

Jednotná cena jízdenky: 1 osoba/1 jízda
Kupujte místenky předem:  www.smsticket.cz/Parním vlakem do Říčan 
Místenka do mobilu (84 Kč) nebo infocentrum na vlakovém nádraží 
v Říčanech (85 Kč)

Nákup jízdenek přímo ve vlaku omezen.

13:00 – 18:00: 
Městské slavnosti „Masaryk v Říčanech“

Do Říčan přijede 
parním vlakem TGM!

9. 9. 
2018

 
 9:01      Praha-Vršovice    18:10 
 9:08      Praha-Strašnice zast.   18:04 
 9:24 12:24*  15:54 Praha-Hostivař           11:34 15:20 17:57 
 9:29 12:29 15:59 Praha-H. Měcholupy 11:30 15:16 17:52 
 9:34 12:34 16:04 Praha-Uhříněves    11:25 15:11 17:47 
 9:41 12:41 16:11 Praha-Kolovraty         11:19 15:05 17:41 
 9:47 12:47 16:17 Říčany           11:12 14:59 17:35 
10:06   13:39 16:24 Říčany                        10:51 14:37 17:07 
10:13   13:46 16:31 Světice          10:46 14:31 17:01 
10:19   13:52    16:37 Strančice          10:40 14:25 16:55 

Kurýr.indd   1 25.05.2018   15:45:24
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V lokalitě Na Vysoké chce investor bydlení pro 
čtyři stovky lidí. Zastupitelé nesouhlasí

Soukromí investoři 
připravují v Říčanech 
výstavbu sídliště s 24 
bytovými domy. Jedná 
se o lokalitu nedaleko 
Říčanské ulice. Inves-
toři předložili k regis-
traci územní studii pro 
projekt. V lokalitě dlou-
hodobě platí stavební 
uzávěra s povinností 
zpracování regulační-
ho plánu. Zastupitelé 
schválili usnesení, že 
s předloženou územní 
studií nesouhlasí, Od-
bor územního plánování 
a regionálního rozvoje ji 
však zaregistrovat musí. 
Odbor územního pláno-
vání a regionálního roz-
voje obdržel k registraci 
studii lokality Na Vysoké. Ta byla vytvo-
řena v souladu s platným územním plá-
nem, byly zde zapracovány připomínky 
příslušného odboru i výboru pro územ-
ní plánování a rozvoj. Přesto se však 
všichni radní jednomyslně shodli a de-
klarovali, že není ve veřejném zájmu, 
aby výstavba v této lokalitě byla zahá-
jena dříve, než bude posílena potřebná 
infrastruktura města. „Výstavba podle 
předložené studie nerespektuje veřejný 
zájem a klade mimořádné nároky na 
vybudování další infrastruktury města 
(zejména vodohospodářské, dopravní, 
školské), která je už v současnosti nedo-
statečná,“ píše se doslova v usnesení.
„Město praská ve švech, třeba doprava. 
Dovedete si představit další stovky aut na 
kruhovém objezdu u lihovaru? Myslím, 
že je rozumné povolit takové sídliště, až 
bude nové napojení oblasti třeba na Ko-
lovratskou ulici,“ vysvětluje svůj postoj 
starosta Vladimír Kořen (Klidné město) 
a dodává: „Podobně rozsáhlá výstavba 
přímo i nepřímo zásadně ovlivní rozpočet 
města. Musíme se rozhodnout, jestli ve 
městě máme vše v takovém pořádku, že si 
můžeme dovolit financovat infrastruktu-
ru pro nové developerské záměry.“ 
Konkrétně zde investor plánuje vý-
stavbu 24 čtyřpatrových bytových 
domů, 25 rodinných domů a další ko-

merční zařízení a objekty pro občan-
skou vybavenost. Pro celé město by 
to znamenalo skokový nárůst mini-
málně 400 obyvatel a další dopravní 
komplikace spojené nejen s novými 
obyvateli v dané lokalitě, ale i využí-
váním komerčních aktivit Na Vysoké.
Vedení města proto toto území zařadi-
lo do III. fáze tzv. „etapizace“ v rámci 
změny č. 2 územního plánu, která je 
podmíněna dokončením klíčových do-
pravních a vodohospodářských staveb 
i školských zařízení. Tato změna ÚP by 
se měla schvalovat přibližně v polovině 
letošního roku.
Rada města doporučila Zastupitelstvu 
požadovat uzavření plánovací smlouvy 
investora s městem před schvalováním 
RP či před zahájením jakékoliv výstav-
by v lokalitě vymezené regulačním plá-
nem Na Vysoké tak, aby tato plánovací 
smlouva mimo jiné obsahovala odklá-
dací podmínku jakékoliv výstavby v lo-
kalitě až po dobudování níže uvedené 
infrastruktury: silniční propojení ulic 
Na Vysoké a Kolovratská, dobudování 
SOKP stavba 511, dokončení ZŠ na 
Komenského náměstí, rozšíření ka-
pacity ČOV na 27. 000 EO včetně re-
konstrukce stoky A v celé délce od ČOV 
k silnici II/101 a zajištění dostatečné 
kapacity vodovodní sítě v Říčanech.

Tyto požadavky nepodpořili zastu-
pitelé za ODS (K. Egidová, M. Šmo-
lík), za STAN (P. Bartoš, M. Mrázek,  
P. Novák) a za ANO (P. Kubíček). 
Stejně tak neprošlo usnesení o po-
žadavku zpracování posudku vlivu 
stavby na životní prostředí EIA. 
Schválen nebyl ani návrh zastupite-
le Petra Auředníka (Klidné město) 
na požadavek širší dopravní studie.
„Myslím, že investoři se musejí spo-
lupodílet na infrastruktuře města. 
Nemohou zvyšovat svůj zisk na úkor 
městské kasy, nesmějí přetěžovat ka-
pacity a snižovat kvalitu života ostat-
ních. Týká se to nejen zahraničních 
developerských firem, ale i místních 
podnikatelů. Ti samozřejmě mají blíž 
k jednotlivým zastupitelům. Mrzí 
mě, že podmínka uzavření plánova-
cí smlouvy či zadání dopravní studie 
neprošly, zaděláváme si na problém,“ 
doplňuje starosta, přičemž zvažuje 
znovuzařazení materiálu na jednání 
zastupitelstva.
Zastupitelé na květnovém zasedání 
schválili pouze nesouhlas se studií 
a požadavek před registrací doplnění 
studie o stanoviska dotčených orgá-
nů státní správy.

Kateřina Lauerová, 
Tisková zpráva města
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Zadávání veřejných zakázek řídí zákon  
a říčanská radnice je ještě přísnější

V dubnu 2016 uplynula České re-
publice lhůta stanovená Evropskou 
komisí pro vstup nového zákona o za-
dávání veřejných zakázek v účinnost. 
Nový zákon vstoupil v účinnost 1. 10. 
2016 a přinesl do zadávacích procesů 
nástroje pro zohlednění kvality nabí-
dek. Nově zákon zadavateli umožnil 
také stanovit předem pevnou výši 
ceny a hodnotit nabídky pouze podle 
kvality jejich provedení. 
Základní limity zůstaly stejné jako za 
předchozí právní úpravy z roku 2006. 
Zákon upravuje postupy pro zadává-
ní zakázek nadlimitních a podlimit-
ních, tj. těch, jejichž předpokládaná 
hodnota činí minimálně 2 miliony Kč 
bez DPH, jde-li o dodávky a služby, 
resp. 6 milionů Kč bez DPH, jde-li 
o stavební práce. Je na každém za-
davateli, jakým způsobem nastaví 
zadávací procesy pro veřejné zakáz-
ky malého rozsahu, tj. pro ty, které 
nedosahují uvedených limitů. Směr-
nice města Říčany je v tomto směru 
poměrně velice přísná (ověřeno sbě-
rem dat v rámci benchmarkingové 
iniciativy – tj. srovnání údajů z měst 
obdobné velikosti). 
Směrnice města Říčany č. 5/2016 
o zadávání veřejných zakázek (účin-
ná od ledna 2017, schválená zastupi-
telstvem) upravuje procesní pravidla 
pro zadávání veřejných zakázek ma-
lého rozsahu od hodnoty 30 tisíc Kč 
bez DPH. U všech výdajů v této výši 
se standardně vyžaduje otevřená sou-
těž (uveřejnění výzvy k podání nabí-
dek a oslovení vytipovaných dodava-
telů). Konkrétní procesní postup se 
liší u zakázek do 100 tisíc a nad 100 
tisíc Kč bez DPH. 
Směrnice vedle toho pamatuje i na pří-
pady, kdy není možné nebo dostatečně 
efektivní provádět výběrové řízení for-
mou otevřené soutěže. Obdobně i zákon 
o zadávání veřejných zakázek obsahuje 
ustanovení o výjimkách, tj. výčet přípa-
dů, kdy zadavatel není povinen zadat 
veřejnou zakázku v zadávacím řízení. 
Systém výjimek ve směrnici města do 
značné míry kopíruje zákonnou úpravu, 
tj. jedná se o obdobné případy. Obecně 

lze říci, že směrnice umožňuje zadat 
zakázku bez výběrového řízení ve dvou 
skupinách případů. V prvním případě, 
pokud v předchozím řádně vyhlášeném 
výběrovém řízení nebyla podána žádná 
nabídka nebo předmět zakázky může 
z technických nebo technologických 
důvodů či z důvodu ochrany výhrad-
ních práv splnit pouze jediný dodavatel 
(např. upgrade či doplnění stávajícího 
softwaru). V druhém případě, že se jed-
ná o určité specifické plnění. Například 
nákup učebnic, knih do knihovního 
fondu, hudebních nástrojů. Dále ně-
které odborné služby – zpracování zna-
leckých posudků, právní služby, služby 
auditora, zpracování projektové doku-
mentace staveb, jsou-li její součástí služ-
by architekta. Pokud jde o projektovou 
dokumentaci s účastí architekta jedná se 
o specifický druh plnění, kdy není vhod-
né (a v případě veřejných zakázek v re-
žimu zákona, tj. nad 2 miliony Kč, ani 
přípustné) použít jako jediné kritérium 
hodnocení nabídkovou cenu. U tako-
výchto zakázek s hodnotou přesahující 
nebo blížící se této hodnotě jsme v mi-
nulosti využili institut soutěže o návrh, 
tj.  architektonickou soutěž, která vede 
ke kýženému cíli – tj. výběr kvalitního 
zhotovitele projektové dokumentace 
a ve výsledku architektonicky hodnotný 
projekt. Soutěž o návrh je ovšem velice 
náročná – časově, finančně, klade velké 
nároky na personální zajištění. V pří-

padě projektů s nižší předpokládanou 
hodnotou je takový postup nepřiměřeně 
náročný a optimálním způsobem zadá-
ní může být právě přímé zadání dodava-
teli vybranému z okruhu osvědčených 
projekčních kanceláří. 
Návrh na zadání veřejné zakázky 
malého rozsahu bez standardního 
výběrového řízení předkládá věcně 
odpovědný odbor spolu s odůvod-
něním starostovi města. Starostovi 
v této fázi přísluší posouzení, zda 
v daném případě jsou splněny směr-
nicí definované podmínky pro použi-
tí výjimky. Tím ovšem proces výběru 
dodavatele nekončí. Na každou za-
kázku v hodnotě od 100 tisíc Kč bez 
DPH se uzavírá písemná smlouva, 
jejíž uzavření schvaluje rada města. 
Konečné rozhodnutí o tom, zda bude 
daný výdaj realizován bez výběrové-
ho řízení, činí rada města, která jako 
podklad pro své rozhodnutí dostává 
text starostou odsouhlasené výjimky 
s odůvodněním. Tímto způsobem se 
postupovalo v roce 2017 v necelých 
16 případech, z toho 7 bylo z dů-
vodu, že v předchozím výběrovém 
řízení nikdo nepodal nabídku. Ve 
třech případech šlo o odborné práce, 
u zbylých šlo kupříkladu o softwa-
rové doplňky nebo naléhavý zájem. 
Největší zakázkou, kde byl zhotovi-
tel osloven napřímo, bylo dokončení 
opravy ulice Nerudova. V průběhu 
stavby se původní vysoutěžená firma 
dostala do značných potíží. Město se 
rozhodlo ukončit s firmou spolupráci 
a vyhledalo jinou společnost, která 
rekonstrukci ulice dokončila. V tom-
to případě šlo o práce v hodnotě 2,7 
milionu korun. Město aktivně oslovi-
lo hned několik společností. Většinou 
ale nebyly schopny zajistit okamžité 
pracovní kapacity. Jde o výjimečný 
případ. Úřad realizuje stovky veřej-
ných zakázek tak, aby se mohl přihlá-
sit jakýkoli uchazeč a měl možnost se 
o zakázku ucházet. Zároveň se velmi 
pečlivě posuzuje hospodárnost kaž-
dého projektu.   

Kateřina Lauerová, 
Tisková zpráva města
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1.  RefeRent SOciálnícH věcí nA ODbORu SOciálnícH věcí  
A ZDRAvOtnictví – 2 POZice

POŽADUJEME: Vzdělání dle § 110 zákona 108/2006Sb. O sociálních služábch ve znění 
pozdějších předpisů
LHŮTA PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK: 8. 6. 2018 do 10,30 hod.
TERMÍN VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ: 11. 6. 2018 ve 14,00 hod. – účast na VŘ je závazná 
podáním přihlášky včetně všech náležitostí – účastníci nebudou k účasti vyzýváni.

2.  RefeRent ODDělení DOPRAvy – SPeciální StAvební úřAD  
A Silniční SPRávní úřAD

POŽADUJEME: Vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší 
odborné vzdělání 
LHŮTA PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK: 8. 6. 2018 do 10,30 hod.
TERMÍN VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ: 11. 6. 2018 v 10,00 hod. – účast na VŘ je závazná podáním 
přihlášky včetně všech náležitostí – účastníci nebudou k účasti vyzýváni. 

3.  RefeRent ODDělení úSeKOvéHO Měření RycHlOSti A vážení 
vOZiDel – ODbOR PRávní

POŽADUJEME: Vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v oboru právo 
na vysoké škole v České republice nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním 
programu v jiné oblasti
LHŮTA PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK: 18. 6. 2018 do 17,30 hod.
TERMÍN VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ: 19. 6. 2018 v 9,30 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 a možnost umístění dětí do firemní školky
  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

Město Říčany hledá 

schopné pracovníky do doBŘe zavedeného kolektivu  
na následující pracovní pozice:
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Ota Hofman a Říčany IV.
   V měsíci, kdy se koná Říčan-
ské filmaŘení, si v našem seriálu 
o významném českém spisova-
teli a scenáristovi filmů pro děti 
a mládež Otu Hofmanovi připo-
meneme jeho filmovou tvorbu, ve 
které se dozvíte možná spoustu 

věcí, které jste dosud nevěděli.
Ota Hofman nastoupil jako šéf dramaturgické skupiny 
v roce 1969 ve velmi složitém období, kdy se ve filmo-
vé tvorbě, stejně jako všude jinde, začala prosazovat 
normalizace. Ota Hofman se samozřejmě jako drtivá 
většina obyvatel musel vyjádřit ohledně svého postoje 
ke vstupu vojsk „spřátelených armád“ během srpnové 
invaze. Ota Hofman všem vyrazil dech svou odpovědí. 
Popsal své hrůzné válečné zážitky z druhé světové války 
a zejména skutečnost, že jsme byli s Německem ve vá-
lečném konfliktu na opačné straně barikády a jejich po-
mocí byl protektorát, a nyní není sto pochopit, jak to, že 
nám německá armáda pomáhá opět s tanky. Odpovědi 
na účinkování armád SSSR se obratně vyhnul. Tato od-
pověď mu sice udržela místo, ale zajistila mu čtyři roky 
dlouhé, podrobné sledování Státní bezpečností.
I v takové atmosféře strachu ovšem dokázal pracovat. 
Po celá sedmdesátá léta 85 % všech valut ze zisků Fil-
mexportu z prodeje našich filmů do zahraničí vydělaly 
dětské filmy dramaturgické skupiny Oty Hofmana. Ota 

Hofman jako dramaturg a scenárista přizval do své 
skupiny režiséra Karla Kachyňu, který měl ve tvorbě 
pro dospělé zákaz. Ten se mu odvděčil režií jeho scéná-
řů Vlak do stanice Nebe, Setkání v červenci nebo Malá 
mořská víla. 
Obrovským úspěchem byla realizace koprodukční po-
hádky s německou DEFA Tři oříšky pro Popelku režisé-
ra Václava Vorlíčka, která se dodnes hraje v řadě zemí 
světa a v sousedním Německu je neodmyslitelnou sou-
částí Vánoc jako u nás Mrazík. Jenom loni si Popelku 
naladilo v německy mluvících zemích v součtu 80 mi-
lionů diváků.  
Mezi Hofmanovými spolupracovníky se objevila celá 
řada filmařů, kteří jinde pracovat nemohli, a je velká 
škoda, že se mu nepodařilo prosadit realizaci pokračo-
vání Cesty do pravěku s Karlem Zemanem, kterou spo-
lečně přiváděli k životu. Příběh se měl odehrávat ve Zlí-
ně na jednom gymnáziu, kde se mladý chlapec zamiluje 
do dívky a shodou náhod přivede do pravěku celou tří-
du. Když se zjistí, že za to může on, je logicky požádán, 
aby se vrátil zpátky. To se mu povede, ale i s pravěkými 
ještěry, kteří přitom Zlín téměř srovnají se zemí. To, na 
co jsme si zvykli díky Jurskému parku a považujeme za 
nenáročnou zábavu, soudruhy upřímně děsilo. 
Milí čtenáři, přijměte pozvání na Říčanské filmaŘení 
konané od 14. do 16. června.
  Ondřej Slanina

ŘÍČANSKÉ
FILMaření

Různá místa v Říčanech

VSTUP ZDARMA*
15.–17.

června 2017

#ricanskefilmareni  

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

Největší filmové         
      úlovky opět na     
   festivalu v Říčanech!

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

Foto je z filmu Setkání v červenci
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	 Schválený	 Upravený	 Skutečnost		 %	plnění
	 rozpočet	 rozpočet	 k	31.	4.	2018	 k	uprav.
	 v	Kč	 v	Kč	 v	Kč	 rozpočtu

Plnění rozpočtu 
města

PŘÍJMY

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

281	697	000,00 282	568	810,00 83	339	299,53	 29,49

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

115	844	351,00 116	773	585,66 32	165	653,72 27,55

Kapitálové příjmy (příjmy z prodeje 
majetku)

6	550	000,00 9	560	000,00 4	880	979,00 51,06

Přijaté dotace 95	370	890,00 97	501	950,18 22	796	035,93 23,38

Přijaté splátky půjček 112	930,00	 112	930,00 41	480,00 36,73

Rozpočtové příjmy  
běžného roku celkem

499 575 171,00 506 517 275,84 143 223 448,18 28,28

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

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

Příjmy celkem vč. přebytku hospodaření 611 766 520,00 687 155 932,93 267 610 410,27 38,94

VÝDAJE	

Běžné	(provozní)	výdaje 338	968	754,00 353	456	551,84 118	819	224,99 33,62

Rozpisové	rezervy 9	609	000,00 7	950	378,28 0,00 0,00

Běžné výdaje celkem 348 577 754,00 361 406 930,12 118 819 224,99 32,88

Kapitálové	(investiční)	výdaje 222	953	707,00 285	962	470,28 60	722	209,45 21,23

Rezervy	na	investice 12	591	344,00 12	142	817,53 0,00 0,00

Investiční výdaje celkem 235 545 051,00 298 105 287,81 60 722 209,45 20,37

Rozpočtové výdaje běžného roku 
celkem

584 122 805,00 659 512 217,93 179 541 434,44 27,22

Splátky	úvěru 27	643	715,00 27	643	715,00 11	267	862,55 40,76

Výdaje vč. splátky půjčky 611 766 520,00 687 155 932,93 190 809 296,99 27,77

rozdíl příjmy - výdaje (BV s kons.) 0,00 0,00 76 801 113,28

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

POZVÁNKA
Středa 27. 6. 2018 
od 18 hodin. Kc labuť

Zúčastněte se veřejného 
projednání dokumentace 
pro stavební povolení nové 
školní budovy na Komenské-
ho náměstí. Přítomni budou 
zástupci města, autoři pro-
jektu kancelář Rusina Frei 
architekti. Přizván byl  
i dopravní specialista.
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Platba místního poplatku ze psů
Vážení občané,
místní poplatek ze psů na rok 
2018 lze platit v hotovosti na po-
kladně Městského úřadu Říča-
ny v budově A na Masarykově 
nám. čp. 53 u pí. Frýdlové (tel. 
323 618 161) v tyto pracovní dny:

PONDĚLÍ A sTŘEDA  
od 7.00 – 18.00 hod.  
polední přestávka
od 12.00 - 12.30 hod.

ÚTERÝ A čTVRTEK  
od 7.00 – 15.00 hod.  
polední přestávka 
od 12.00 - 12.30 hod.

PÁTEK od 7.00 – 11.00 hod. 

Poplatek je splatný v hotovosti na 
pokladně do 30. 6. 2018. V přípa-
dě, že poplatek za rok 2018 nebude 
zaplacen do 30. 6. 2018, bude drži-
telům psů zaslána složenka města 
Říčany s vyznačením výše a druhu 
poplatku a variabilním symbolem. 
Platbu nutno provést pod přiděle-
ným variabilním symbolem.

Ve stručnosti z nové obecně zá-
vazné vyhlášky č. 6/2017 města 
Říčany o místních poplatcích:

Poplatku podléhají psi starší tří 
měsíců. Poplatek ze psů platí dr-
žitel psa, a to obci příslušné podle 
místa trvalého pobytu nebo síd-
la. Držitelem psa je fyzická nebo 
právnická osoba, která má trvalý 
pobyt nebo sídlo na území České 
republiky.

OHlAšOvAcí POvinnOSt

1. Poplatník je povinen ohlásit 
správci poplatku písemně, 

ústně do protokolu nebo datovou 
zprávou, která je opatřena uzná-
vaným elektronickým podpisem, 
nebo která je odeslána prostřed-
nictvím datové schránky do 15 dnů 
vznik své poplatkové povinnosti, tj. 
dovršení stáří psa tří měsíců nebo 
započetí držení psa staršího. Stej-
ným způsobem a ve stejné lhůtě je 

poplatník povinen oznámit zánik 
své poplatkové povinnosti.

2. Povinnost ohlásit držení 
psa má i osoba, která je od 

placení poplatku podle zákona o 
místních poplatcích nebo dle této 
vyhlášky osvobozena. Důvod pro 
osvobození musí poplatník správci 
poplatku prokázat.

3. Poplatník je rovněž povinen 
ohlásit správci poplatku každou 

skutečnost, která má vliv na výši jeho 
poplatkové povinnosti nebo na vznik a 
zánik osvobození, a to do 15 dnů ode 
dne, kdy tato skutečnost nastala.

4. Při plnění ohlašovací povin-
nosti je poplatník povinen 

současně sdělit správci poplatku 
příjmení, jméno nebo název práv-
nické osoby, trvalý pobyt nebo síd-
lo, rodné číslo nebo IČO.

SAZbA POPlAtKu
Poplatek činí za kalendářní rok:
a) za psa chovaného v obytných
 domech (činžovních 
a panelových)..................1 000 Kč
 
b) za psa chovaného v rodinných 
domech..............................700 Kč
 
c) za psa, jehož držitelem je po-
živatel invalidního, starobního, 
vdovského a vdoveckého důcho-
du, který je jeho jediným zdrojem 
příjmu, anebo poživatel sirotčího 
důchodu ...........................200 Kč
 
d) za druhého a každého dalšího 
psa, jehož držitelem je osoba uve-
dená v písm. a) 1 500 Kč
              písm. b) 1 050 Kč
              písm. c)     300 Kč

SPlAtnOSt POPlAtKu
Poplatek je splatný nejpozději  
do 30. 6. příslušného kalendářního 
roku. Vznikne-li poplatková povin-
nost po termínu splatnosti, je popla-
tek splatný nejpozději do 10 dnů ode 
dne, kdy povinnost platit poplatek 
vznikla.

OSvObOZení
Od poplatku je osvobozen držitel 
psa, kterým je
 
a) osoba nevidomá a osoba se zdra-
votním postižením, která je držite-
lem průkazu ZTP a ZTP/P podle 
zvláštního právního předpisu (zá-
kon č.329/2011 Sb., o poskytování 
dávek osobám se zdravotním posti-
žením), 
 
b) osoba provádějící výcvik psů ur-
čených k doprovodu těchto osob,
 
c) osoba provozující útulek zřízený 
obcí pro ztracené nebo opuštěné psy,
 
d) osoba, které stanoví povinnost 
držení a používání psa zvláštní 
právní předpis, (např. se jedná o lo-
vecké psy, policejní psy, psy záchra-
nářů, kteří složili příslušné zkoušky 
stanovené zvláštními předpisy),

e) osoba provozující chovatelskou sta-
nici, kdy osvobození se vztahuje na psy 
ve stáří od tří do šesti měsíců. Od po-
platku na dobu jednoho roku je osvo-
bozen držitel psa, který prokáže, že psa 
získal z útulku. Vznik nároku na osvo-
bození od placení poplatku je poplatník 
povinen správci poplatku prokázat.

úlevA Ze SAZby POPlAtKu
Držiteli psa, který doloží, že pes byl 
označen čipem, bude poskytnuta 
správcem poplatku jednorázová 
úleva ve výši 500 Kč, a to snížením 
poplatku. Úlevu nelze uplatnit u 
poplatku za jiného psa, než kterého 
se poplatek týká. V případě zániku 
předmětu poplatku zaniká i nárok 
na úlevu.
 
V případě, že nemáte svého 
pejska u nás přihlášeného, učiň-
te tak u pí. Frýdlové. Tiskopis 
přihlášky najdete také na našich 
webových stránkách. Při přihlá-
šení obdržíte identifikační znám-
ku pro svého psa.

Věra Krejčová
vedoucí finančního odboru
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ŘÍČANSKÉ
FILMaření Různá místa v Říčanech

VSTUP ZDARMA14.–16.
června 2018

Workshop animovaného 
filmu pro děti

Nutná rezervace v dětském oddělení 
Husovy knihovny a vlastní fotoaparát 

nebo chytrý mobilní telefon
( dva turnusy – 9.00 a 13.00 )

Setkání s Otou Hofmanem *
Beseda s Janou Svobodovou z dětského 

oddělení Husovy knihovny
( 9.00 )

Pásmo dětských filmů  
Oty Hofmana

( projekce v kapli – od 14.00 )

Krátkometrážní filmy 
nominované na Oscara

( projekce v kapli – 19.00 )

Sax & Rhythm Junior 
Sax & Rhythm

( koncerty v parku – 20.00 )

ZOUFALÉ ŽENY DĚLAJÍ  
ZOUFALÉ VĚCI

Závěrečný snímek s krátkometrážním 
animovaným předfilmem Modulátorie

( letní kino v parku – 21.30 )

AKCE OZNAČENÉ * JSOU SOUČÁSTÍ PROJEKTU OTA HOFMAN 90 
( WWW.OTAHOFMAN90.CZ )

areál olivovy dětské léčebny

sobota 16. 6.

čtvrtek 14. 6.
Vzpomínka na Otu Hofmana *

Beseda
( restaurace Na Rychtě – 19.00 ) 

PĚKNĚ BLBĚ
( kino Na Fialce – 19.00 ) 

DOKUD NÁS SVATBA NEROZDĚLÍ
( hřiště FK Říčany – 21.30 )

pátek 15. 6.

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

#ricanskefilmareni
AKTUÁLNÍ INFO NA FACEBOOKU  

RICANY Říčanské filmaření 2018 inzerce Kurýr 165x245_v2.indd   2 15.05.18   10:32



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

ROKU!

ÚLOVKY

NEJVĚTŠÍ
FILMOVÉ

#ricanskefilmareni
AKTUÁLNÍ INFO NA FACEBOOKU  

ŘÍČANSKÉ
FILMaření Různá místa v Říčanech

VSTUP ZDARMA14.–16.
června 2018
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zastupitelé

Den dětí - Dětský den

Hala u gymnázia díky přístupu města (zatím?) nebude

Málokdo asi ví, že historie oslav Dne 
dětí spadá do roku 1920 a původní 
myšlenka vznikla v Turecku, kde je 
státem uznávaným svátkem. Den 
dětí má vlastně dvě data oslav. Od 
roku 1954, kdy OSN vyhlásila ofi-
ciální Světový den dětí, se tento svá-
tek slaví v různých státech v různou 

dobu. V některých státech se slaví 1. června, v jiných 20. 
listopadu, některé státy slaví Den dětí jak v červnu, tak v lis-
topadu. U nás v České republice slavíme Den dětí 1. června. 
Každý, kdo má děti, ví, že nesmí na tento svátek zapo-
menout, a koupí pro svá dítka vždy nějakou maličkost. 
Ani ve školách se většinou tento den nezkouší. A podle 
vlastní zkušenosti vím, že i děti, které se jindy již cítí víc 
než dospělé, očekávají v tento den nějaký dárek.
Dobrým zvykem se stalo i to, že v čase kolem začátku 
června se pro děti konají různé akce, pořádané všemi 
možnými organizacemi a spolky. Naše MS ODS pořá-
dá vždy jednu červnovou neděli akci na Marvánku, kde 
probíhá soutěž malých a velkých psů, Říčanský hafan, 
jsou tam atrakce pro děti, projížďky na lodičkách. V ne-
poslední řadě se koná i výtvarná soutěž na téma „pes“, 
které se účastní děti všech mateřských a základních 
škol, a jejíž výsledky jsou vždy vyhlášeny před soutěží 
pejsků. Za jedenáct uplynulých ročníků tak bylo odmě-
něno více než 200 dětí, jejichž výkresy prošly přísnou 
komisí manželů Pokorných. 
Tento rok proběhne již 12. ročník Říčanského hafana a 

bude se konat 24. června 2018 od 16.00 hodin, opět na 
Marvánku. Těšíme se nejen na vás a vaše děti, ale i na vaše 
čtyřnohé kamarády.
 Karla Egidová, zastupitelka (ODS)

Původně jsem 
psal tento 
článek jako 
informaci o 
stavu přípravy 
projektu, kte-
rému se více 
než dva roky 

věnuji. Dnes musím smutně potvr-
dit, že díky přístupu vedení města, 
které měsíce licitovalo podmínky 
k této krajské investici a požadovalo 
po Kraji finanční plnění, místo aby 
bylo rádo, že nám tu vznikne další 
kryté sportoviště, aniž by to naše 
město něco stálo, se realizace od-
kládá. Výstavba haly u Říčanského 
gymnázia je pozastavena a prostřed-
ky z rozpočtu alokovány na jiný pro-
jekt. Věřím, že nejpozději příští rok 
bude hala opět zařazena do investič-
ního plánu, a dělám vše pro to, aby 
tomu tak bylo.

Před dvěma lety se mi podařilo prosadit 
investiční záměr výstavby nové tělocvič-
ny říčanského gymnázia u jeho zřizova-
tele, Krajského úřadu Středočeského 
kraje. Projekt získal podporu a byl za-
řazen do investičního plánu dokonce ve 
velkorysém rozsahu tak, aby hala mohla 
sloužit i pro soutěžní zápasy většiny mí-
čových sportů. Letos už mohla stát, ale 
nestojí. Jaký je vývoj a kdy bude dětem i 
Říčanům k dispozici? 
První prodlení nastalo v září 2016, kdy 
vedení gymnázia dodalo špatné podkla-
dy pro výběr projektanta a soutěž pak 
musela být zrušena. Další výběrové ří-
zení vyhlásilo už nové vedení Krajského 
úřadu, ale bohužel téměř o rok později. 
Nejdřív se chtělo seznámit s projektem 
a následně trvalo měsíce, než odbor 
krajského investora soutěž vypsal. A to 
přesto, že bezprostředně po ustavení 
nového vedení kraje došlo k jednání no-
vého radního pro školství Jana Skopečka 

na gymnáziu společně s vedením města 
o neprodleném zahájení přípravy vý-
stavby. Město však ústy radního Davida 
Michaličky vzneslo na jednání začátkem 
roku 2017 několik podmínek výstavby 
(týkajících se především parkování) a 
ještě do nedávna licitovalo o podmín-
kách plánovací smlouvy, kde město mj. 
požaduje po Kraji téměř tři milióny ko-
run na Zásadách. Plánovací smlouvu 
řešil zástupce Kraje s naším městem od 
konce roku 2017. Během této doby došlo 
ke schůzce s novým radním pro školství, 
p. Zdeňkem Seidlem. 
Nevím, zda za rozhodnutím je více likna-
vost a licitace města, či změna preferencí 
nové koalice v posledních týdnech. Fak-
tem je, že díky přístupu vedení našeho 
města si studenti i celé naše město na 
novou tělocvičnu, která mohla sloužit 
Říčanům bez investování jediné koruny 
z našeho rozpočtu, počkáme.
 Miloslav Šmolík, zastupitel (ODS)

neděle 24. června 2018
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Předesílám, že 
mám ke státní-
mu gymnáziu 
srdeční vztah, 
strávil jsem zde 
7 let a je to moje 
mládí. Ačkoliv 
vývoj na škole 

v posledních letech sleduji s mírnými 
obavami, inicioval jsem městskou inves-
tici do revitalizace plochy před vstupem 
s designovými architektonickými prvky 
pro posezení studentů. 
Stejně tak dlouhodobě podporuji výstav-
bu nové tělocvičny (velké haly) na po-
zemku gymnázia, resp. Středočeského 
kraje. Je však nutné dodat, že podobná 
stavba zásadního významu nemá být 
plánována bez širších souvislostí, musí 
se prostě myslet na okolí a dopady bu-
doucího provozu na rezidenty. 
Zde se již naše pohledy liší – Středočeský 
kraj totiž měl v úmyslu postavit pouze 
sportovní halu bez potřebných parkova-
cích stání. Argumentem bylo, že se jedná 
vlastně o náhradu tělocvičny pouze pro 
studenty, která již funguje a historicky 
nemá potřebná parkovací místa. Jeno-
mže na náš dotaz, zda bude kraj halu 
pronajímat sportovním oddílům a ve-
řejnosti po vyučování (což je zájmem 
vedení města, když už se tělocvična má 
stavět), ujistili nás zástupci školy i kraje, 
že s tím samozřejmě počítají, dokon-
ce to mají přikázáno vnitřní směrnicí. 
A asi každý Říčaňák znalý dopravních 
poměrů na Komenského náměstí si do-
vede představit, co by znamenala velká 
sportovní hala s tribunou pro cca 300 
osob. V týdnu tréninky, o víkendu tur-
naje a zápasy. Ano, záměr je žádoucí a ve 
veřejném zájmu, jen se nesmí šetřit na 
doplňkové infrastruktuře. Vždyť i nový 
zimní stadion s velkým parkovištěm 
vyvolává kolize v oblasti, protože prostě 
většina sportovců autem přijede. 
Město našlo řešení, a to v podobě sou-
sedního pozemku ve vlastnictví města. 
Jedná se o plochu mezi parkovištěm 
u Anežky a gymnáziem. Kvůli plánova-
né sportovní hale jsme upravili územní 
plán a zahájili přípravu investice do par-
koviště, které bude dostupné jak z Ma-
sarykova, tak z Komenského náměstí 
a vyřešilo by přetlak automobilů v širším 
centru. To je podle nás jediné řešení pro 

plánovanou sportovní halu, protože 
jinak bychom obětovali rezidenty v širo-
kém okolí. 
Vedení města před cca rokem přišlo 
s návrhem uzavřít s krajem smlouvu 
či memorandum. Předmětem by bylo 
vybudování tělocvičny krajem a poskyt-
nutí pozemku pro parkoviště městem 
(na krajský pozemek se totiž dostatečný 
počet míst nevejde, navíc se uvažuje o lo-
gickém doplnění venkovních hřišť pro 
studenty). Město navíc přislíbilo, že celé 
parkoviště v ceně mnoha milionů vybu-
duje z vlastích prostředků, když bude 
jisté, že hala bude pronajímána sportov-
cům a veřejnosti za obvyklé ceny. 
Současně město navrhlo, že příspěvek 
na infrastrukturu dle tzv. Zásad pro vý-
stavbu (vypočítává se u všech nových 

staveb dle podlahové plochy a zátěže na 
okolí) nasměruje právě na investiční zá-
měr parkoviště. A tento zcela standardní 
postup (praktikovaný od roku 2009) je 
právě předmětem sporu, o kterém píše 
Míla Šmolík, a který je údajným důvo-
dem odložení investice. 
Na závěr ještě přiblížím, jak hluboce je 
záměr na kraji projednáván – při schůz-
ce na nejvyšší úrovni (vedení kraje, sta-
rosta Kořen, ředitelka gymnázia) odpo-
vědný krajský radní již po cca půl hodině 
zjistil, že nejednáme o hale v Příbrami, 
ale v Říčanech… 
Můj závěr – halu určitě ano, ale poctivě 
a se vším všudy. Město je připraveno po-
zemky pro parkoviště poskytnout a po-
dílet se na investici. 

David Michalička, Klidné město

Hala u gymnázia
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Vážení obyvatelé Říčan, 
čeká nás poslední zasedání zastupitelstva před letními prázdninami a také poslední
příležitost se zamyslet, zdali chceme, aby po říjnových komunálních volbách měly Říčany 
stejný počet zastupitelů jako doposud.

V roce 1994 měly Říčany přibližně 10 000 obyvatel a v komunálních volbách toho roku se 
poprvé volilo nových 21 zastupitelů. Dnes, o téměř čtvrt století let později, mají Říčany 
16 000 obyvatel, počet zastupitelů však stále zůstává stejný.

My, říčanští Starostové a nezávislí jsme přesvědčeni, že by se počet městských zastupitelů 
měl zvýšit. Říčany jsou jedno z nejdynamičtěji se rozvíjejících měst v České republice a 
náročnost agendy, kterou město musí řešit, stoupá. Navrhujeme zvýšení ze současného 
počtu 21 na počet lépe odpovídající současné velikosti města – na 25 zastupitelů.

Dvacet pět zastupitelů bude lépe zastupovat skoro 16 000 současných 
obyvatel Říčan a reflektovat jejich názory a potřeby. Věříme ve smysl 
zastupitelské demokracie jako nejosvědčenější formy správy věcí veřejných. 
Proto předložíme na červnovém zastupitelstvu návrh, aby se v Říčanech 
pro volební období 2018 - 2022 volilo 25 zastupitelů. Náklady města na 
zvýšení počtu zastupitelů budou maximálně v řádu desítek tisíc korun ročně.  
Za sebe můžeme slíbit, že v případě zvolení do zastupitelstva města tyto odměny 
věnujeme na dobročinné a veřejně prospěšné účely.

Přejeme Vám krásné nadcházející letní měsíce.
STAN Říčany

Michal Mrázek Adam PolánskýZdeněk Hraba



Bezpečnost a infrastruktura

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

e-mail: mestska.policie@ricany.cz

tel. 323 618 150  
Mob. 725 022 765

městská policie radí a informuje
Z KNIHy UDÁLOsTÍ
2. dubna, 16.34
Cizí muž v cizím pokoji. Na základě telefonického 
oznámení řeší strážníci muže pod vlivem alkoholu, 
který se nachází v pronajatém domě a na pokoji jiné-
ho oprávněného uživatele. Strážníci muže kontaktují 
a zjišťují důvod jeho jednání. Muž sedí na zemi, ko-
munikuje potichu a působí malátně a pod vlivem al-
koholu. Strážníky je vyzván k prokázání totožnosti, 
kdy ani po jejich nezbytné součinnosti není schopen 
hodnověrně prokázat svou totožnost a místo události 
se pokouší opustit, je rozhodnuto o jeho předvedení 
na Policii ČR. Zde muž opakovaně uvádí nepravdivé 
osobní údaje, tak aby jeho osobu nebylo možné iden-
tifikovat a pokračovat v dalších úkonech. Provedenou 
orientační dechovou zkouškou je zjištěna výše alkoho-
lu a to celých 2.87 promile. Po úspěšném ztotožnění je 
muž propuštěn a jeho jednání bylo strážníky oznáme-
no příslušnému správnímu orgánu k dořešení.

13. dubna, 06.45
Na základě žádosti Policie ČR hlídka strážníků prově-
řuje oznámení od ženy, která sleduje pohyb podezře-
lého cizího muže na své zahradě v ulici Thomayerova. 
Muž následně zahradu opouští a odchází ulicí. Dle in-
formací je oblečen pouze do spodního prádla a pono-
žek. Na místě události je současně s hlídkou strážníků 
i hlídka Policie ČR, která muže zajišťuje. Jak se poslé-
ze ukazuje, jedná se pohřešovaného muže, který se 
léčí s psychickým onemocněním. Strážníci muže ná-
sledně převážejí k provedení dalších úkonů a opatření 
na Policii ČR. Zde si jej následně do své péče převzala 
zdravotnická záchranná služba.

20. dubna, 13.32
Poškození chodníku řeší strážníci v ulici Havlíčkova, 
kdy oznamovatel sděluje, že k poškození došlo náklad-
ním vozidlem, které stálo u přiléhající nemovitosti a 
provádělo zde práce. Strážníci na místě zjišťují, že do-
šlo k poškození asi pěti metrů povrchu chodníku, kdy 
tento je promáčknut v jeho středu. Pravděpodobně do-
šlo k poškození vjetím nákladního vozidla na chodník. 
Dále je zjištěno, že v přiléhající nemovitosti bylo pro-
vedeno odčerpání vody. Strážníci hovoří s majitelem 
nemovitosti, který vše potvrzuje a předává kontaktní 
údaje na firmu, která práce provedla. Strážníci kon-
taktují i příslušné oddělení městského úřadu z důvodu 
vyčíslení způsobené škody, která je předběžně odhad-

nuta na deset tisíc korun. Celá událost je na místě pře-
dána strážníky Policii ČR k dalšímu šetření. 

5. května, 16.05
Policie ČR žádá strážníky o součinnost při pátrání po 
pohřešované osobě, která opustila Nemocnici Říčany. 
Pohřešovaná osoba je dezorientována a trpí závažnou 
chorobou. Po upřesnění popisu osoby jsou informace 
předány všem hlídkám strážníků v terénu a do pátrání 
je zapojen i městský dohlížecí kamerový systém. Za 
necelých dvacet minut je pohřešovaná osoba nalezena 
a to i za pomoci veřejnosti. Dva muži si všimli osoby 
ležící v ulici Černokostelecká a toto oznámili městské 
policii. Následně bylo zjištěno, že ležící osoba neutr-
pěla žádná zranění a jedná se o pohřešovanou osobu, 
po které je vyhlášeno pátrání. Zjištěné skutečnosti 
jsou předány Policii ČR a strážníci po dohodě pohře-
šovanou osobu převážejí zpět do nemocnice.

16. května, 01.22
Policie ČR žádá strážníky o součinnost při prověření 
oznámení o hořících kontejnerech v ulici Jiráskova. Po 
příjezdu na místo strážníci zjišťují, že v místě události 
již probíhá zásah hasičského záchranného sboru. Šet-
řením je zjištěno, že došlo k zahoření dvou kontejnerů 
s plastovým odpadem. V důsledku požáru kontejnerů 
došlo k poškození ohněm u oplocení přiléhající ne-
movitosti. Dále bylo zjištěno, že přítomní svědci oba 
kontejnery uhasili svépomocí před příjezdem hasičů, 
kteří provedli jejich následné dohašení. Předběžně 
byla škoda vyčíslena na deset tisíc korun. Celá událost 
je dále v šetření Policie ČR a Hasičského záchranného 
sboru.  

Jindřich Joch, zástupce vedoucího Městské policie Říčany  
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Vážení čtenáři říčanského Kurýru, 
čas je neúprosný a ubíhá bez ohledu na cokoli a nám 
se jen zdá, že pořád zrychluje. Náš nejstarší člen, pan 
velitel, hasič Jirka Kočí 4. května oslavil nádherných 
89 let a zástupci našeho sboru mu přišli osobně po-
přát a pogratulovat. Úžasná vitalita a chuť nejen do 
hasičského života v něm neutuchající je pro nás pří-
kladem. Tak tedy ještě jednou, přejeme pevné zdraví, 
štěstí a radost z maličkostí za celý sbor říčanských 
dobráků! 
Naše hasičská mládež se účastnila v uplynulé době dvou 
soutěžních klání. První se konala 21. dubna v Čelákovi-
cích na Memoriálu Ládi Bači, účastnilo se ho jen družstvo 
starších žáků. Po zimě to byla první soutěž na požární útok 
a naši si vydobyli krásné sedmé místo ze 17 sborů. V neděli 
6. května jsme uspořádali pro naše děti celodenní trénink 
před jarním kolem hry Plamen, které se konalo následující 
víkend (12. - 13. května) také v Čelákovicích. Tentokrát si 
vše vyzkoušeli jak mladší, tak i starší žáci. Na této soutěži 
jsou disciplíny rozděleny do dvou dnů. V sobotu jsou na 
programu běžecká část v podobě štafet, útoku CTIF apod., 
v neděli pak přijde na řadu požární útok. V tomto dvou-
denním zápolení si naši mladší žáci odvezli krásné čtvrté 
a starší deváté místo. Všem dětem mnohokrát děkujeme 
jménem celého sboru za krásnou prezentaci sboru na 
okresní soutěži. Avšak nejen dětem patří velký dík a uzná-
ní. Další, komu je třeba poděkovat, jsou jejich vedoucí, 
kteří je vše poctivě učí, společně prožívají jejich úspěchy 
i neúspěchy a hlavně, věnují svůj volný čas této dobrovol-
né aktivitě, někdy i na úkor svých vlastních rodin. 
A ptáte se, zda se něco dělo v naší výjezdové jednot-
ce? Účastnila se nějakého výjezdu za poslední měsíc? 
Stručně řečeno - ano. 
Zdlouhavěji lze říci, 
že výjezdů bylo za 
poslední dobu jako 
slunečních dnů bez 
deště. 15. dubna 
v pozdních hodinách 
jsme byli povoláni 
k požáru blízko pole 
s rákosím směrem 
na Světice, a jelikož 
vše ohlašoval strojve-
doucí z projíždějícího 
vlaku, bylo místo vel-
mi špatně dohleda-
telné. Avšak podařilo 
se a po příjezdu na 
místo události jsme 
zjistili, že se jedná 

o nedovolené vypalování kabelů. 17. a 22. dubna jsme 
zálohovali HZS Říčany na jejich stanici. 24. dubna jsme 
byli povolání k požáru odpadu u cesty z Voděrádek na 
Otice. Na čarodějnice, 30. dubna, nás povolalo operační 
středisko k požáru křoví do ul. Marie Pujmanové. Téměř 
v tu samou chvíli byla naše Tatra 815 povolána na pomoc 
k většímu požáru u Kladna, do obce Úholičky. Chvíli 
před půlnocí jsme zasahovali u požáru altánu v ul. Po-
litických vězňů. To byl poslední výjezd toho dne, ovšem 
1. května po sedmé hodině ranní nás opět vyslalo KOPIS 
k dalšímu požáru, tentokrát skládky na okraji Říčan. 
2. května se naše jednotka účastnila taktického cvičení 
v Olivově léčebně v Radošovicích, kde byl nahlášen po-
žár téměř v nejvyšším bodu budovy. Cesta k zásahu byla 
velmi komplikovaná, z důvodu oprav a vytíženosti silni-
ce č. 101 se naše technika jen těžko prokousávala stojící 
obousměrnou kolonou. Po dojezdu na místo nás čekala 
evakuace cca 100 osob, což vůbec nebyl lehký úkol. 5. 
května jsme zálohovali na vlastní stanici, 7. května od-
poledne jsme vyjížděli k požáru slámy - hnoje mezi Ří-
čany a Pacovem, přičemž druhý den, 8. května ve večer-
ních hodinách, jsme se na místo opět museli vrátit. Dne 
11. května opět zálohování HZS Říčany, 13. května nás 
povolalo operační k dopravní nehodě směrem na Kolo-
vraty a po příjezdu zpět jsme ještě drželi pohotovost na 
vlastní stanici. 15. května dopoledne vyrazila naše jed-
notka k požáru RD do Průhonic, odkud jsme po příjezdu 
na místo byli odvoláni na zálohu na vlastní stanici. 16. 
května nás čekal požár kontejnerů. Jak je z výčtu událostí 
vidět, zásahů je skutečně požehnaně. 
   Skončíme smutnou zprávou. Dne 10. května nás bohu-
žel navždy opustil kamarád, hasič tělem i duší, pan Vác-
lav Barták. Za celý sbor chceme tímto vyjádřit upřímnou 
soustrast všem pozůstalým. A vy, kdo jste Vencu znali, 
věnujte mu, prosím, tichou vzpomínku. Čest jeho pa-
mátce!
Velkou opatrnost a ohleduplnost k ostatním nám všem 
přeje 

Dominik Pokorný, jednatel SDH Říčany

Co nového u hasičů
www.sdhricany.cz
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123

vřesovec
Erica

Vřes s vřesovcem jsou 
příbuzné a z dálky vel-
mi podobné dřeviny. 
Vřesovce na Říčan-
sku potkáváme hojně, 
ale jen v zahradách. 
V okolní přírodě ne-
rostou.
 
Vřesovce se vyskytují hlavně v jižní Africe, několik dru-
hů roste také v Evropě. Celkem je známo přes 800 dru-
hů vřesovců.
 
U nás roste vřesovec pleťový (Erica carnea). Roztrou-
šeně se vyskytuje v západních a jižních Čechách a na 
jihozápadní Moravě, kde ho můžeme najít v suchých 
borových lesích. Celkově obývá oblast od středního 
Německa přes Alpy po Balkán. Vřesovec čtyřřadý 
(Erica tetralix) je u nás původní zřejmě jen na Malé 
jizerské louce, na Šumavě je asi zplanělý.

 
Vřesovec pleťový je stálezelený keřík o výšce do 40 cm. Jeho 
větévky mají světle hnědou kůru. Lístky jsou oproti malým 
lístkům vřesu zřetelné asi 6 mm dlouhé, jehlicovité. Vyrůs-
tají obvykle v přeslenu, 4 z jednoho místa kolem větévky.
 
Baňkovité květy vykvétají v březnu a dubnu v bohatých 
jednostranných hroznech na horních částech větévek. 
Za teplejších zim mohou vykvést i dříve. Zjara jsou kvě-
ty oblíbenou pastvou pro včely. Barva přechází od růžo-
vé po červenou, vzácně bývá bílá. Plodem je válcovitá 
tobolka, která ukrývá malá vejcovitá semena. 

 
V říčanských zahra-
dách je vysazován jak 
přírodní druh, tak 
nejrůznější kultivary a 
kříženci vřesovců. Mí-
sením evropských a af-
rických druhů vznikly i 
formy kvetoucí během 
celého roku.
 
Dříve se listy vře-
sovce pleťového dá-
valy do piva místo 
chmele. Z kořenů 
středomořského vře-
sovce stromovitého 
(Erica arborea), se vy-
rábějí proslulé dýmky 
bruyère.

 Jakub Halaš
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Děti z přírodovědných kroužků reprezentovaly Říčany 
ve středočeském kole soutěže Zlatý list 12. května v 
Hostivici. Vydaly se po trase s deseti stanovišti, kde jim 
odborníci kladli záludné otázky z nejrůznějších přírodo-
vědných oborů. Vysvětlovaly například, jak funguje skle-

níkový jev, ale musely také dobře rozpoznat nejrůznější 
larvy vodního hmyzu a prokázat znalosti o ptácích, oboj-
živelnících nebo houbách. Obhajovaly také před komisí 
svou celoroční práci pro přírodu. Trasa krásným okolím 
Hostivických rybníků jim trvala i se všemi náročnými 
úkoly tři hodiny.  V kategorii mladší žáci (4. – 6. třída) 
jsme letos měli dvě družstva. Naši mladší účastníci sta-
tečně soutěžili, posíleni vítězstvím v místním kole v Zá-
smukách, ačkoli z nich ještě nikdo do 4. třídy nechodí 
(nejmladší kategorie na krajské úrovni neprobíhá). Bla-
hopřejeme jim k 5. místu mezi devíti družstvy.
Naše druhé družstvo (Nela Novotná, Magdalena Hájková, 
Magdalena Herbenová, Michael Sirotek, Lukáš Blovský 
a Michal Staněk) zvolilo pro soutěž název Potápky podle 
vzácné potápky černokrké, která na Hostivických rybnících 
hnízdí. A přineslo jim to štěstí, v soutěži ve své kategorii zví-
tězili a postupují do národního kola. 

Kateřina Čiháková

Soutěž Zlatý list

Alžběta macková
Pečovatelka o rozlehlý rodinný 
krb a bio zahradnice, členka 
výboru říčanského ekocentra, 
lektorka a finanční manažerka 
muzea Říčany

CHODCI A JeZDCI
v Kurýru vás seznamujeme 
s  říčanskými chodci, 
jezdci (a někdy také běžci). 
S lidmi rozmanitého věku 
a profesí, které baví sport i 

každodenní přirozený pohyb.

Alžběta jezdí v Říčanech obvykle na 
kole, případně s kočárem. Záleží na 
tom, zda potřebuje nakupovat, nebo se 
dostat do Radošovic. A dodává: „Když 
je nejhůř, tak jedu i autem.“ Se smíchem 
doplňuje, že pěšky se třemi malými dět-
mi zatím zvládne dojít nejdál ke kon-
tejnerům na konci ulice. Její oblíbená 
pěší trasa vede přes hráz Mlýnského 
rybníka, přes Lázeňskou louku, (pak 
je slabší úsek kolem sportovišť), „ale za 
bruslařskou halou už je zase dobře, zví-
řátka pana Havlíčka jsou velké lákadlo 
pro děti  a kolem Marvánku je vždycky 
krásně.“
Svou první jízdu na kole si moc nevyba-
vuje: „Že by červen 1987, v parku u Pod-
vinného mlýna ve Vysočanech? Na čer-
veném dětském kole...“ Kolo bylo malé 
a s hodně širokými pneumatikami. Své 
současné kolo má ze třetí ruky, což ji 

hřeje a těší: „Potřebuju na něm mít se-
dačku na kolo, někdy držák na vozík. To, 
že jsem ho potřebovala, bylo způsobeno 
tím, že si mé předchozí někdo ‚vypůjčil‘ 
v Kolovratech u vlakové stanice. A to už 
mě tolik nehřeje.“ V tomto období se 
na kolo dostane tak čtyřikrát za týden, 
v zimě to bylo jednou týdně. Tento do-
pravní prostředek je podle ní na krátké 
vzdálenosti určitě rychlejší než auto, 
nemusí řešit parkování. A samozřejmě 
je ekologičtější, ekonomičtější a zdra-
vější. Na kole jezdí ráda i na výlety… Vě-
nujme se dalším otázkám a odpovědím.
Vaše oblíbená trasa na kole v Říča-
nech a nejbližším okolí? „Vzhledem 
k tomu, že kolo používám jako dopravní 
prostředek, tak mám spíš trasy neoblí-
bené – tou je cesta nahoru do Radošovic. 
Ale k oblíbeným určitě patří cesta na Há-
jovnu nebo stezkami kolem Kolovrat.“

A co běh? Běžecká trasa? „Běh s kočá-
rem na vlak. Ale to zrovna moc oblíbené 
není.“
Proč chodíte (ráda) pěšky? „Často je 
to nejrychlejší a mohu si nejlépe popoví-
dat s dětmi. Navíc zde v Říčanech zpra-
vidla potkám někoho známého.“
Troufnete si na kole i na říčanské sil-
nice? „Jo. Ale dostat se přes silnici 101 
(dálniční přivaděč) je často za hranicí 
komfortu.“
Další oblíbené sportovní aktivity. „Od 
doby, co jsem objevila pilates, tak už ani 
nestíhám chodit plavat, což jsem před-
tím chodila velmi ráda.“
A výhledově? „Doufám, že od září, až 
budu mít každé dítě v jiné škole či škol-
ce, zvládnu nejezdit přes Říčany autem 
a budu doufat, že i ostatní nám zajistí 
bezpečnou cestu do školy.“
 Připravuje Renata Skalošová

33



Životní prostředí a zdraví

Cvičný zásah v Olivovně
Začátkem května se u nás v Olivovně usku-
tečnilo taktické cvičení jednotek požární 
ochrany (dále jen „JPO“), zaměřené na 
likvidaci požáru a následnou evakuaci pří-
tomných osob. Zásahu se účastnili  JPO  ze 
stanice Říčany a dobrovolné sbory obcí Ří-
čany, Mukařov a Tehovec. Námětem cvičení 
byl fiktivní požár ve 4. NP, které slouží pro 
ubytování dětí s doprovodem. Po příjezdu 
zásahové techniky hasiči provedli zřízení útočného proudu a za pomo-
ci dýchacích přístrojů likvidovali požár v prostoru chodby. Současně 
hasiči prováděli průzkum v zakouřeném prostoru vzniku požáru a 
vyhledávali osobu, která se při záchraně ostatních osob ztratila.  Cel-
kem bylo z budovy samovolně evakuováno kolem 130 lidí, kteří se 
ukázněně shromáždili v parku před budovou a dbali pokynů velitele 
zásahu. Hasiči provedli likvidaci požáru, vyhledali a zachránili osobu 
ukrytou v jednom pokoji a následně zkontrolovali kompletně celou bu-
dovu, zda se v ní nikdo nenachází. Pro průzkum nadzemních podlaží 
a střešní konstrukce objektu byla využita výšková technika, která při 
ideálním ustavení dosáhne do výšky až 27 metrů.   Kdo jste byl někdy 
v Olivovně, tak asi víte sami, o jak rozsáhlý a dispozičně členitý objekt 
se jedná. Na závěr cvičení bylo za přítomnosti všech cvičících a zástup-
ců vedení Olivovny provedeno krátké vyhodnocení. Celá akce proběh-
la velmi dobře, jen jsme si uvědomili, jak náročné to musí být v reálu. 
Doufáme proto, že tyto akce budou, tak jako doposud, pouze cvičné. 
Tímto všem hasičům děkujeme, vážíme si vás. 

Co je nového v Olivově dětské léčebně?

Jste zdravotně postižení nebo znevýhodnění?
Nemůžete dlouhodobě sehnat odpovídající práci?
Pomůžeme vám obnovit pracovní návyky, získat
větší jistotu, manuální zručnost i sebevědomí.
Poradíme vám ve vaší konkrétní situaci:
• Jaká práce je pro vás vhodná.
• Jak zvládat práci i se zdravotním handicapem.
• Jak vyřídit potřebné úřední formality.

• Jak sepsat životopis a motivační dopis.
• Jak najít a správně oslovit vhodného zaměstnavatele.
Můžete si vyzkoušet pracovat v chráněném prostředí a případ-
ně si přivydělat nějakou korunu.
Můžeme vás doprovodit na jednání se zaměstnavatelem i 
doprovázet v začátcích nového zaměstnání.
Nemusíte být dlouhodobě nezaměstnaní! Pomůžeme vám a 
poradíme, vše ZDARMA.
Stačí vstoupit do „Modrých dveří“ na adrese:
Říčany, ul. Tyrše a Fügnera 105/7
Kostelec nad Černými Lesy, nám. Smiřických 39
Více informací na:  telefonu 606 600 275
mailu: centrum.ricany@modredvere.cz
nebo na www.modredvere.cz

Program je realizován v rámci Operačního programu Zaměst-
nanost ESF.

I se zdravotním postižením nebo 
znevýhodněním můžete pracovat

Poděkování společnosti IKeA
Ve třetím patře naší léčebny na oddělení F, kde jsou 
ubytovány léčené děti s doprovodem, je krásný pro-
světlený prostor bývalé půdy se střešními okny a výhle-
dem do našeho kraje. Slouží jako herna a děti tak mají 
velký prostor pro svou zábavu, tanečky či karnevaly. 
Po výměně podlahové krytiny a vymalování nastoupil 
sehraný tým společnosti IKEA, a během jednoho květ-
nového týdne namontoval kompletně nové vybavení 
této herny. Dětská kuchyňka, lezecká stěna, houpačka 
a další herní prvky, pečlivě vybrané architektem, tak 
vytvořily harmonický prostor, kde se děti cítí dobře. 
 Společnosti IKEA tímto velice děkujeme.   
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Program

Květnové dny byly 
spojené především 
s písničkami, hud-
bou a tancem, i když 
i ostatní aktivity 

zdárně probíhaly. Začátkem měsíce 
jsme oslavili Den ma-
tek v Kulturním centru 
Labuť, kde nám hrála 
hudební skupina Club 
Praha s kapelníkem Jo-
sefem Šramem. Na Ka-
várničku přišel zahrát 
staropražské a lidové 
písničky známý hudeb-
ník Vladimír Pecháček 
(bývalý člen skupiny 
Šlapeto a orchestru O. 
Havelky). 

Jarní rekondiční pobyt proběhl v ob-
lasti Kokořínska, v jehož rámci jsme 
poznávali známá i neznámá místa, 
oblasti, a pobyt byl zpestřen i po-
hybovými aktivitami a tréninkem 
paměti pomocí společenských her. 

Další vícedenní pobyt proběhne za 
měsíc, a to v blízkosti Kašperských 
Hor. 
V závěru našeho krátkého povídá-
ní bychom rádi poděkovali městu 
Říčany za letošní finanční podporu 

Seniorcentra Říčany a 
to ve výši 50.000,- Kč. 
Děkujeme také dalším 
spolupracujícím orga-
nizacím a občanům, 
kteří nám v aktivitách 
nezištně pomáhají. 
Přejeme všem hezké 
jarní dny…

 Irena Moudrá
předsedkyně 
správní rady

seniorcentruM Říčany

Aktivity Klubu Senior zabezpečuje Seniorcentrum Říčany 
od června 2011 a jsou určeny všem seniorům a zdravotně po-
stiženým občanům (není nezbytná registrace za člena Klubu). 
Stačí se jen přihlásit na konkrétní akci nebo se dostavit dle ak-
tuálního 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 – přerušuje se do září.

Akce:
n 12. června, úterý – Komentovaná prohlídka zámku Libo-
chovice 
Jednodenní autobusový zájezd. Zámek Libochovice – perla 
nad Ohří. Patří mezi nejvýznamnější raně barokní stavby v Če-
chách. Na programu bude i poznání dalších kulturních a pří-
rodních zajímavostí oblasti (např. rozhledna Stříbrník, arche-
ologický skanzen Březno,….). Příspěvek účastníků: 340,- Kč
(vstupné, doprava, pojištění, tištěný materiál). Místa odjezdu: 
7:45h aut.  zastávka K Žel. stanici, 7:50h aut. zastávka Rychta, 
7:55h aut. zastávka  Sukova ul., 8:00h aut. zastávka Masary-
kovo nám.

n 22. – 24. června – Rekondiční pobyt Šumava – Nezdice 
(Kašperky)
Třídenní pobyt v Nezdicích (Kašperské Hory). Místa odjezdu: 
7:30h aut. zastávka K Žel. stanici, 7:35h aut. zastávka Rychta, 
7:40h aut. zastávka Sukova ul., 7:45h aut. zastávka Masaryko-
vo nám. Ubytování: penzion v Nezdicích. Na programu bude 
mj. i prohlídka hradu Rabí, muzea v Sušici včetně mechanic-
kého betlému; oblasti Kvilda, Modrava a Srní, hradu Kašperk
aj. Příspěvek účastníků: 1.300,- Kč (zahrnuje dopravu, ubyto-
vání, polopenzi, vstupné, pojištění, tištěný materiál).

Připravované akce 
– možnost přihlášení:
n 10. července, úterý – Prohlídka hradu Valdštejn a města 
Turnov
Jednodenní autobusový zájezd. Hrad Valdštejn – nejstarší 
hrad Českého ráje. Na programu bude i poznání dalších kul-
turních a přírodních zajímavostí oblasti (město Turnov, obec 
Příšovice, hrad Drápské světničky, …). Příspěvek účastníků: 
340,- Kč (vstupné, doprava, pojištění, tištěný materiál). Místa 
odjezdu: 7:45h aut. zastávka K Žel. stanici, 7:50h aut. zastávka 
Rychta, 7:55h aut. zastávka Sukova ul., 8:00h aut. zastávka 
Masarykovo nám.
n Do konce června je nutné uhradit zálohu na rekondiční po-
byt – Železné hory ve výši 650,- Kč.

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.

Pro seniory
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Příběhy z Komunitního centra Říčany
Vážení čtenáři,
rádi bychom se s vámi podělili o drobné 
příběhy z naší práce v oblasti poskytová-
ní osobní asistence.
Práce našich zaměstnanců je náročná 
terénní služba, která umožňuje klien-
tům zůstat i přes různá zdravotní a jiná 
omezení v přirozeném domácím pro-
středí. A jako každá činnost v přímém 
kontaktu s lidmi s sebou přináší i drobná 
vybočení z rituálu každodenní práce a 
tím zpestření, jaké dokáže vymyslet jen 
sám život. Věříme, že tyto příběhy vám 
umožní nahlédnout do práce sociální 
služby, a pokud potřebujete sami pomoc 
Osobní asistence, nebo máte ve svém 
okolí někoho, kdo podobnou pomoc po-
třebuje, neváhejte se na nás obrátit.
Práce osobního asistenta je náročná, 
jako každá práce s lidmi. V tomto a 

dalších oborech, které se označují jako 
pomáhající profese, je potřeba velké tr-
pělivosti a schopnosti empatie, ale také 
manuální zručnosti, fyzické zdatnosti, 
schopnosti rychlého rozhodování v ne-
nadálých situacích a kromě dalšího i 
smyslu pro humor. Setkáváme se denně 
s lidmi různého věku, s různými zdra-
votními i mentálními potížemi, s lidmi 
různých povah, a to vše s sebou přináší 
nepřeberné množství rozličných situací, 
které si člověk ani nedokáže vymyslet. 
Kromě mnohdy napínavých chvil se se-
tkáváme i s humornými okamžiky. 
Jedna naše klientka v seniorském věku 
s velkou nadváhou je díky své váze 
prakticky nepohyblivá a je odkázaná na 
pomoc s přesunem. Během dne se po-
hybuje pouze po bytě s pomocí vozíku. 
Jelikož manipulace s takovou klientkou 

je velmi fyzicky náročná, její rodina jí vy-
robila elektrický zvedák. S pomocí asi-
stenta a zvedáku se dostává každý den 
z vozíku na lůžko. Jednou se stalo asis-
tentce, že přišla ke klientce, která visela 
nad postelí na tomto zvedáku, nemohla 
se hýbat a motorek přestal pracovat. 
Klientka chtěla usnadnit a urychlit práci 
asistentce, ale způsobila svým spěchem, 
že se zvedací zařízení zaseklo. Asistent-
ka nejprve netušila, jak paní pomoci a 
jak situaci vyřešit, bála se volat o pomoc, 
aby nevzbudila pozdvižení a nežádoucí 
zájem o klientku v okolí jejího bydliště, 
ale nakonec se pokusila klientku vypros-
tit ze zařízení sama. Po krátkém úsilí se jí 
to povedlo. Paní spadla zpátky na postel, 
notně vystresovaná, ale šťastná, a slíbila, 
že další manipulaci bez asistentky už 
sama zkoušet nebude. Irena Kočí

   
   široká 24/17, 251 01 Říčany, tel.: 737 587 130, e-mail: info@kcricany.cz, www.kcricany.cz

Pojďte Na Fialku!

Hledáte zajímavou 
práci v Říčanech?
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Pro děti a rodiče

Na co se můžete těšit?
Pracovníci Cesty integrace neza-
hálí a pro děti školou povinné mají 
spoustu akcí, které se konají neje-
nom ve škole, ale i na dopravním 
hřišti, Masarykově náměstí, v Klu-
bu Cesta. Kromě dopravní výchovy 
pro 4. třídy a primární prevence na 
školách jste zvaní na následující 
akce, které jsou z velké části pod-
pořeny z dotací města Říčany.

DEN BEZ ÚRAZů – 7. 6. do-
pravní hřiště. Dobrovolní hasiči, 
záchranka a městská policie na 
jednom místě v jednu chvíli a do-
poledne plné her, soutěží a ukázek. 
Bezpečnost v dopravě, první po-
moc, přivolání pomoci…tím vším 
si děti z 3. tříd projdou. 

DEN ZáCHRANáŘů – 26. 6. 
záchranářské a adrenalinové 
říčanské Masarykovo náměstí. 
Bezpečnost v dopravě, první po-
moc, ukázky činnosti jednotlivých 

složek, maskování a ošetřování 
zranění, zakouřený prostor, simu-
lace autonehody, asistenční psi a 
mnoho dalšího.
Těšíme se na vás také v chill out 
zóně na Industry Art Festivalu 26. 
5. na nádraží, a na dětském dni 2. 

6. na novém hřišti u základní školy 
U Říčanského lesa.
Markéta Hubínková
Masarykovo nám. 6/17, 25101 
Říčany, tel.: 312 315 284, 
e-mail:
poradnaricany@cestaintegrace.cz. 

Podporují: 

        
                 Terén : út/čt 

Chat: facebook.com
/klub.cesta

Program  klubuČerven2018
Služba zdarma
Téma měsíce: kouřové oblaky aneb vapování 

Organizují: 

          PROGRAM PRO MLADŠÍ I STARŠÍ  
 

4. Zpívej, mikrák na klubu 

11. Toustování 

18. DIY dekorace na ven i dovnitř 
 

27. Turnájek ve fotbálku 
 

 

V terénu turnaj v basketu—více info na fcb. 
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Pro děti a rodiče

Cyklistické závody - 
ŘíČANSKÉ ŠLAPAČKy

9. a 10. června 2018 na marvánku 
V Říčanech se již stalo tradicí, že jeden víkend v roce 
probíhají na celorepublikové úrovni, a nyní také i 
s mezinárodní účastí, cyklistické závody. Letos se 
tak stane o víkendu 9. a 10. června v okolí koupališ-
tě Marvánek. Jsou to již známé Říčanské šlapačky, 
závodit se bude v disciplínách Trial a MTB. Závody 
pořádá již sedmým rokem jeho KLUB MTB&TRIAL 
MRAVENIŠTĚ. Prvních pět ročníků se odehrávalo na 
Masarykově náměstí, od loňska se závody přesunuly 
na Marvánek. Letos se závody rozšiřují o atraktivní 
závod MTB – jeden ze závodů PRAŽSKÉHO POHÁ-
RU. Očekáváme velmi vysokou účast závodníků to-
hoto seriálu. Samozřejmě vás srdečně zveme na tento 
sportovní svátek, ať už jako závodníky nebo diváky a 
příznivce tohoto krásného sportu.

Naléhavá prosba k návštěvníkům lokality na Mar-
vánku:
Protože bude v okolí koupaliště od pátku 8. června do 
neděle 10. června vytyčena trasa v délce cca 4 km, pro-
síme všechny návštěvníky této lokality, aby zvýšili po-
zornost a hlavně opatrnost na svých procházkách bě-
hem celého víkendu. Na trase budou nejprve trénovat 

a poté závodit cyklisté na horských kolech, a to velkou 
rychlostí. Prosíme, nevstupujte v rámci bezpečnosti 
vaší i závodníků do vytyčené tratě (vy, vaše děti, ani 
vaši zvířecí miláčci). Prosíme o zvýšenou opatrnost 
zejména v těchto dnech a časech:

NEDĚLE od 9 do 17 hodin, 
SOBOTA od 14 do 17 
hodin - kompletní uzávěra 
přilehlých vyznačených cest 
(neboli ZáKAZ VSTUPU). 

Trasa povede od stavidla rybníku směrem k Rozpakovu 
– po obou cestách. Tzn. spodní cesta těsně kolem vody 
a horní cesta u pole. Dále cesta pod tenisovými kurty 
Oáza.

Závodní trať povede přímo po těchto cestách, viz mapa. 
Závodníci se zde budou pohybovat velkou rychlostí, a 
to i děti. Očekáváme účast cca 500 závodníků. 
Velice všem Říčaňákům děkujeme a omlouváme se za 
dočasné omezení, a také doufáme, že přijdete závodit, 
nebo našim sportovcům fandit.

Podrobnosti k závodu najdete na
 http://ricanskeslapacky.cz 

Za MTB &TRIAL MRAVENIŠTĚ – Vlastislav Kabe-
láč Čiháček, Petr Bedrník, Hana Špačková

38 texty.kuryr@ricany.cz



Piknikem jsme oslavili mezinárodní den 
lesních školek

3. května slavily 
lesní školky v pěta- 
dvaceti zemích 
světa svůj první 
mezinárodní den. 
Lesní klub Pra-
mínek se k oslavě 
také připojil. Sla-

vili jsme piknikem. Počasí bylo slunečné, děti, rodiče, 
průvodci a příznivci v odpoledních hodinách pokryli 
louku u Pramínku pestrobarevnými piknikovými deka-
mi, které zdobily zdravé dobroty. V kruhu jsme zazpívali 
premiérovou českou verzi lesní hymny „Jsem dítě lesa“ 
a také naši oblíbenou „Matko Země, tvá síla je ve mně“. 
Piknikové setkání bylo příjemné, stmelující a radostné. 
Už se těšíme na piknik zase za rok.

Poslední volná místa na příměstských 
táborech

Nabízíme ještě pár volných míst na příměstských tábo-
rech: „Plstící“ 23. - 27. 7. (8 - 12 let), „Divadelní“ 30. 
7. - 3. 8. (6 - 10 let), „Lesohraní“ 27. - 29. 8. (4,5 - 7 let). 
Více informací na www.lesniklubpraminek.cz.
 Olga Jarkovská

mŠ KOLOVráTeK
V květnu u nás 
ve školce pro-

běhla besídka ke dni matek, dětičky 
moc hezky předvedly rodičům, co 
vše se naučily, nakonec mamin-
kám předaly kytičku 
a přáníčko. Dětem i 
rodičům děkujeme za 
účast a spolupráci.
Ani v červnu se nudit 
nebudeme, ke konci 
měsíce máme připrave-
nou Zahradní slavnost, 
budeme se loučit s kon-
cem školního roku a tě-
šit se na prázdniny.
I když naše školka je o 
prázdninách v provo-
zu formou příměstské-

ho tábora, kde každý týden má svůj 
program a jeho cena je u půldenní 
docházky 1.850,- Kč a u celodenní 
docházky 2.600,-Kč, sourozenci 
mají slevu (včetně stravy a pitného 

režimu), přejeme všem krásné a po-
hodové prázdniny.
Nové kamarády a kamarádky, kteří 
by s námi chtěli trávit společný čas 
ve školním roce 2018/2019, bu-

deme přijímat během 
celého léta. Těší se na 
vás TETY z KOLO-
VRÁTKU
Pro více informací 
ohledně naší školky na-
vštivte www.facebook.
com/skolkakolovratek, 
nebo nás kontaktujte:
tel. č. 605 555 009 
(MŠ Kolovrátek)
tel. č. 602 484 921 
(p. Jonáková – majitel-
ka MŠ)

ze života škol(ek)

ochrana osobnosti pedagogického pracovníka 
- vychovatele ve smyslu platné legislativy, povin-
nosti a práva subjektů podílejících se na výchově 
dětí a mládeže ve školské oblasti. Řešení problé-
mů souvisejících s problematikou rizik spojených 
s odpovědností pedagoga a ostatních pracovních 
pozic ve školství a v neformálním vzdělávání.

lektor: Karel Kašpar
Termín: 6. června 2018 (středa), začátek od 
9:00 (předpokládaný konec do 13:00) 
Místo: Multifunkční dům v Tehovci – vstup přes 
oÚ Tehovec, ul. Tehovecká 22, Tehovec (bude 
značeno)

Seminář je zaměřen na problematiku podpo-
ry učitelů a vychovatelů v oblasti školského 
práva. Seminář je vhodný pro pedagogy ma-
teřských a základních škol, pro asistenty 
pedagoga, pro vychovatele školních dru-
žin, pro lektory v rámci neformálního vzdě-
lávání. JeDná Se o voLnÉ PoKRAČovánÍ 
v DiSKuZi Z PRvnÍHo SeTKánÍ z října 2017 
(je možné, že se budou podle zájmu účast-
níků opakovat témata z prvního semináře). 
Konkrétní témata vzniknou na základě po-
žadavků účastníků. Prostor bude věnován 
také dotazům účastníků, které určí koneč-
ný program semináře.

Prosíme o potvrzení účasti nejlépe do 
1. 6. 2018 na monika.zilkova@ricany.cz. 

Pozvánka na seminář: PráVO Ve ŠKOLSKÉ PrAXI

Seminář se koná v rámci projektu oRP Říčany – 
Místní akční plány rozvoje vzdělávání ii v oRP Říčany
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Co nového ve Čtyřlístku
Setkávání, aneb spolu je nám fajn
Mezigenerační setkávání v DPKS jsou v naší školce již 
dlouholetou tradicí. Rodinné, přátelské a kamarádské 
vztahy a svazky jsou pro nás hodně důležité a tak jsme se 
s chutí pustili do dalšího „setkávání“. 

V dubnu jsme do naší 
školky pozvali rodiče, 
prarodiče, sourozence i 
kamarády na hravé odpo-
ledne pod názvem „Po-
stavme si svoje město“, 
aneb kostky, kam se po-
díváš. Sešlo se nás u Za-
jíčků opravdu hodně. Od 

miminek až po babičky.  Velký dík patří výrobci českých hra-
ček – firmě Millaminis, která nám zapůjčila dvě plná auta 
fantastických kostek. Její zástupci také ochotně učili děti i 
dospěláky hrát hry rozvíjející logické myšlení. Své místo si 
našel opravdu každý. Občas se těžko poznávalo, zda jsou do 
staveb více zabráni tatínkové, nebo děti. Stranou nezůstaly 
ani maminky a moc nás potěšila účast kamarádů a rodičů, 
kteří se teprve chystali k zápisu do naší školky. Odpoledne 
se vydařilo a heslo „Kdo si hraje, nezlobí“ se plně potvrdilo. 
Děti měly možnost vtáhnout rodiče do hry a společně s nimi 
strávit tvůrčí odpoledne ve své školce. 

Hned o týden později se nám podařilo další mimořádné 
setkání. Tentokrát díky paní profesorce Řehákové z gymná-
zia na Komenského nám. a jejím studentům. U příležitosti 
Dne Země připravili pro děti z naší školky dopoledne plné 
zážitkových aktivit. Školní zahrada ožila spoustou studentů 
a více než stovkou předškoláčků. Bylo nesmírně příjemné 
sledovat, s jakým zaujetím, ochotou a nadšením se studenti 
snažili malým dětem předat své znalosti a zkušenosti. Ať už 
šlo o témata ekologická, zeměpisná či biologická. Spokoje-
nost byla oboustranná. A nás opět hřál pocit, že společně, 
v partě, je nám fajn. 
A tak se těšíme na další naše „setkávání“. Tentokrát v červ-
nu, společně s žáky a učiteli ZŠ Bezručova.

Jana Michaličková, učitelka MŠ Čtyřlístek Říčany

ze života škol(ek)
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ze života škol(ek)

Hornický skanzen Mayrau 
a Vinařická hora
Exkurze jsou jedinečnou příležitostí aplikovat teoretic-
ké poznatky ze školního prostředí do praxe. Osahat si 
přírodní materiály, zažít konkrétní situace a propojit si 
jednotlivé kapitoly učiva v jeden celek. Tentokrát žáci 
osmých ročníků vyrazili na geologickou exkurzi do hor-
nického skanzenu Mayrau ve Vinařicích. „Mayrovka“ 
mapuje život horníků a samotnou těžbu v oblasti kladen-
ského kamenouhelného revíru. Žáci se seznámili s ge-
ologickými podmínkami na Kladensku i s těžkou prací 
horníků. Prohlédli si hornické vybavení a stroje. Vyrazili 
na expedici s haldářkou Máňou a sbírali otisky přesliček 
a plavuní. Každý nález je motivoval k dalšímu hledání. 
Jejich nadšení bylo veliké. Sbírali by otisky snad ještě 
teď. Po opuštění skanzenu jsme vyrazili na nedalekou 
Vinařickou horu, třetihorní stratovulkán s čedičovým 
lomem. Pokochali jsme se malebnou přírodou a po dob-
rodružné zpáteční cestě dorazili šťastně zpět. Z exkurze 
přijeli žáci plní nadšení.

Zuzana Čásenská

Libuše Jeriová
Na konci dubna zastihla učitele i žáky naší školy velice 
smutná zpráva. Zemřela bývalá kolegyně - paní učitel-
ka Libuše Jeriová, která na naší škole působila více než 
40 let. Mnozí si ji pamatují nejen jako obětavou třídní, 
učitelku matematiky, pracovních činností a výtvarné 
výchovy, ale také jako organizátorku vánočních a veli-
konočních výstav. Lyžaři zase vzpomínají na společné 
zájezdy do Alp.
Kolegové na ni budou vždy vzpomínat jako na členku sbo-
ru, která nikdy nezkazila žádnou legraci a která dávala škole 
maximum svých sil i volného času.
Pro mnohé z nás navíc nebyla jen kolegyní, ale i osobní a 
rodinnou přítelkyní. S Libuškou jsme se rozloučili 30. 4. 
v krematoriu v Praze – Strašnicích.

Lenka Prchalová (kolegyně) 

Hodiny angličtiny s Bethany
pro nás znamenají učit se angličtinu zábavnou formou, 
poupravit si výslovnost, ale také se dozvědět spoustu zají-
mavostí. Výuka se tak skládá z různých příběhů, videí, her 
a samotného povídání. Pomáhá nám rozumět textu, aniž 
bychom znali všechna slova. Bethany mívá též prezentace 
s vlastními fotkami, u kterých vypráví své zážitky a zkuše-
nosti. Ráda poslouchá i naše vyprávění, ptá se nás na věci, 
které jsou jiné v Americe a jiné tady.  Z našich diskuzí se tak 
Bethany dozvídá o ČR, ale i my o tom, jak to chodí v Ame-
rice. K tomu všemu se znatelně lepšíme v angličtině. Máme 
ji moc rádi a nechtěli bychom, aby odjela zpět. 

Adriana Voborníková 7. C

Zápis do prvních tříd  
máme za sebou. 

Budoucí prvňáčci mají za se-
bou svůj velký den. V pátek 
6. dubna od devíti hodin naše 
škola čekala na nové žáčky. 
Zápis je velkou událostí v ži-
votě každého dítěte, proto 

jsme chtěli, aby probíhal v příjemném prostředí a děti se 
při něm cítily co nejlépe. Byly pro ně připraveny úkoly 
motivované Perníkovou chaloupkou. Předškoláci svou 
úlohu brali velmi vážně: počítali, malovali, vyprávěli, 
přednášeli i zpívali.  Při plnění  úkolů  téměř všechny 
děti dokázaly, že jsou šikovné a připravené stát se oprav-
dovými školáky. 
V tento den se přišlo zapsat celkem 102 budoucích prvňáč-
ků, o odklad povinné školní docházky požádalo 15 dětí a tři 
děti se budou vzdělávat v zahraničí. 
Velmi nás těší zájem o naši školu, ale z kapacitních důvodů 
můžeme přijmou pouze 72 dětí.  Poděkování patří učitel-
kám za přípravu celého zápisu a rodičům za jejich vstříc-
nost a důvěru.

1. základní škola Říčany hledá kvalifikovaného 

UčITELE/UčITELKU 
NA 1. sTUPEň OD ZÁŘÍ 2018. 

nabízíme náborový příspěvek 24 tisíc vyplácený po dobu 
tří let, stabilizační příspěvek 14 tisíc a příspěvek na 

dopravu do zaměstnání.
kontakt: ředitel Pavel bednář, 

e-mail: 1zs@1zs.ricany.cz, tel.: 323 602 794
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ZŠ bezručovka
eXPeDICe LOVrANA 2018
Soustředění orchestru JSB a mažoretek 
v Janských Lázních
Jarní soustředění orchestru a mažoretek z Bez-

ručky a černokosteleckého Kosáčku se stalo již tradicí. Opět se 
nám na několik dní stala domovem chata Lovrana v Janských 
Lázních a její provozovatelé Hanka a David Lorencovi nás vza-
li pod ochranná křídla. Tady se totiž máte jako v ráji… Celou 
atmosféru doplní už jen sluníčkové počasí a krásná příroda 
kolem.
Je tu i klid, ale jen do chvíle, nežli vezmou muzikanti z orches-
tru do ruky nástroje a hrají a vedle pochodují malé mažoretky. 
Před sebou mají obě tělesa důležitá vystoupení, takže se od 
pátku do neděle hlavně hrálo, zpívalo a pochodovalo. 
Vyvrcholením celého urputného tréninku byl koncert Junior 
Stars Bandu na kolonádě v Janských Lázních. Představily se 
tu i malé mažoretky, pochodující právě za doprovodu orches-
tru. Celé vystoupení mělo velký úspěch a všichni zúčastnění si 
to patřičně užívali.
Nejsmutnější chvilka nás teprve čekala – rozloučení s našimi 
kamarády z Lovrany. Snad budeme mít brzy možnost se s nimi 
opět setkat a oplatit jim jejich vstřícnost a vždy milé přijetí ban-
dy dětí, která tu strávila krásné dny. 

Za JSB  J. Šindelářová a J. Mrázek, 
za mažoretky J. Mrázková - Fingerová

HUDebNí “beZrUČOVKA” KONKUrUJe 
SPOrTOVNím ŠKOLám.
První polovina května byla velmi bohatá na sportovní akce na 
Bezručce. A že bude navíc úspěšná, to naznačil již 26. duben, 
když jsme v Čelákovicích postoupili z okresního kola Štafe-
tového poháru do krajského. Navíc jsme šestým nejlepším 
časem z patnácti postupujících šlapali na paty sportovním 
školám.
Pojďme ale pěkně od začátku. 9. května proběhlo okresní kolo 
Poháru rozhlasu, což je atletická soutěž pro druhý stupeň ZŠ. 
Po dvou hubených letech jsme dokázali zabrat. 
Do Staré Boleslavi odcestovalo družstvo mladších žákyň 
a družstvo starších žákyň. Bohužel jsme se neobešli bez 
pár omluvenek. I tak se ale podařilo postavit relativně 
silná mužstva, o čemž svědčí individuální výsledky. Jak 
mladší, tak starší holky ve štafetě na 4x60 metrů doběhly 
třetí i přesto, že společně štafetu nikdy neběžely. Zejména 
mladší žákyně pak zaznamenaly druhá nebo třetí místa ve 
skoku vysokém a dalekém či v hodu kriketovým míčkem. 
V součtu s ostatními kvalitními výkony byly starší žákyně 
na pěkném šestém místě a mladší žákyně na skvělém tře-
tím místě.

Hned den na to, 10. května, jeli fotbalisté z prvního stupně na 
okresní kolo McDonald’s cupu do Čelákovic. Velké množství 
týmů znamenalo jak pro mladší Sovičky (1. - 3. třída), tak pro 
starší Sovy (4. - 5. třída) minimálně tři zápasy. Obě mužstva 
začala stejně, vítězstvím (5:1, resp. 2:1). Ostatní zápasy ve sku-
pinách byly velice vyrovnané a všechny o gól. Mladší prohráli 
oba dva 1:2 a 0:1. Starší nejprve prohráli 2:3, aby pak v napí-
navém souboji o postup zvítězili 4:3. Postoupit ze skupiny se 
navzdory dvěma porážkám podařilo i Sovičkám. Ve čtvrtfinále 
však musela obě mužstva strávit těžkou porážku 1:5 resp. 0:5, 
což znamenalo konec v turnaji, ale krásné páté a šesté místo.
V dobré náladě jsme tedy odjížděli 15. května do Vlašimi na 
krajské kolo Štafetového poháru, kde 16 žáků prvního stupně 
běželo štafety 8x100m a 8x200m. I přes pár omluvenek se nám 
těsně před odjezdem podařilo zalepit poslední díry v sestavě a 
s očekáváním jsme se postavili na start. Cíl byl jasný, zopako-
vat čas z okresního kola, což se nakonec po těsných soubojích 
povedlo a z krajského kola jsme si přivezli šesté místo. 
S trochou nadsázky by se dalo říci, že se jednalo o naše okresní 
kolo, kam přibyly dvě školy z Mladé Boleslavi. Skvělá zpráva 
ovšem je, že za dětmi je vidět velký kus práce. Když jsme na 
Štafetovém poháru byli před dvěma roky poprvé, náš tým 
zaběhl čas 9 minut a 48 sekund. Letos jsme končili s časem  
8 minut a 59 vteřin. Co nás tedy čeká za rok?

David Beneš, školní trenér

ŘíČANSKÉ KAmeNy ZmIZeLýCH
Návštěva Státního okresního archivu Praha- Východ v Pře-
myšlení
V březnu jsme se my, žáci 8. ročníků, stali členy badatelské 
skupiny, která si dala za úkol v rámci projektu Říčanské kame-
ny zmizelých mapovat osudy židovských obyvatel z Radošovic 
v období 2. světové války. Z říčanského muzea jsme získali se-
znam židovských jmen, ten se pro nás stal důležitým pro další 
práci. Jedna z prvních akcí na projektu byla dubnová návštěva 
archivu v Přemyšlení. Zde jsme si potřebovali vyhledat a ově-
řit informace o žácích židovského původu z 30. let 20. století, 
kteří navštěvovali naši školu. Důležitými prameny byly školní 
kroniky a třídní výkazy z předválečné doby. Na chvíli jsme se 
stali opravdovými badateli. Kroniky jsme si prohlíželi v bílých 
rukavičkách. Získané informace nyní zpracováváme na závě-
rečnou prezentaci projektu.
Než jsme se pustili do bádání, zaměstnanci archivu nám při-
blížili, co obnáší jejich práce. Provedli nás po místech, kde jsou 
uloženy archiválie. Dokonce jsme měli možnost podívat se na 
originál listiny z roku 1575, ve které císař Maxmilián potvrdil 
městečku Říčany městská práva, například právo na konání 
dvou jarmarků ročně nebo konání týdenního trhu. Na závěr 
jsme si vyzkoušeli, jak se skládá karton na ukládání archiválií. 
Tímto zaměstnancům archivu moc děkujeme za to, jak se nám 
věnovali a měli s námi trpělivost.

Lenka Syslová a badatelé z 8. ročníku

2. ZŠ bezručova Říčany, p. o. přijme  

DVA UčITELE MATEMATIKy NA 2. sT. 
Úvazky: 1,000 a 0, 750. nabízíme náborový příspěvek po dobu tří let – 

24 000 Kč a příspěvek na dopravu. nabízíme služební byt 2+1. nabízená 
místa jsou s garancí trvalého pracovního místa. Termín nástupu: 29. 8. 2018

kontakt: 323 602 217; e-mail: reditel@2zs.ricany.cz 
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ANGLICKý TýDeN
V květnu naše jazy-
kové třídy 6. A, 7. A 
a 8. A prožily týden 
s angličtinou během 
různých celoden-
ních aktivit. Žáci se 
prošli Prahou s ang-
lickým komentářem 

profesionální průvodkyně, která si pro žáky na konci připra-
vila pracovní list. Na Fialce zhlédli film Ready Player One, po 
němž vyplnili informace do pracovního listu a prezentovali je 
vyučujícím. Jeden den strávili nad detektivním příběhem, kde 
měli kromě pochopení spletitého děje napsat svůj vlastní ko-
nec příběhu. Jiný den pekli s naší americkou lektorkou choco-
late chip cookies, které poté snědli při poslechu a práci na textu 
pohádkového příběhu. Také jsme ve škole přivítali tři tajemné 
cizince, kteří nám pomocí uzavřených otázek řekli něco o sobě 
a následně nám představili svou zemi a její zajímavosti. Osmá-
ci se navíc věnovali nácviku další Shakespearovy hry. Děkuje-
me za skvělou přípravu a organizaci našemu týmu jazykářů, 
Alison Eversman, Markétě McFadyen, Renatě Koňaríkové, 
Zuzaně Pokorné, Janě Uríkové a Vojtovi Vytiskovi.
 Zuzana Pokorná

bUbNOVáNí U LeSA
Jednoho krásného květnového pondělí se po chodbách školy 
začaly rozléhat neobvyklé zvuky. Že by čerti? Ne, to naši žáčci 
hledali společný rytmus. Prostřednictvím rytmických cvičení, 
poutavých příběhů o vzniku prvního bubnu a krásných písní se 
naučili společně sladit, vnímat jeden druhého, respektovat se 
a ještě k tomu dohromady vytvořit velmi pěknou muziku. Pan 
Šušor nás se svou organizací Bubnujeme.cz provedl světem 
perkusních nástrojů a každému z nás zapůjčil vlastní buben, 
na který jsme se společně za hodinku naučili hrát jako pravý 
africký kmen.
 Kateřina Márová

CINeD – eUrOPeAN CINemA
eDUCATION FOr yOUTH
Naše škola se zapojila do mezinárodního programu filmové 
výchovy CinEd, který zpřístupňuje evropské filmy dětem. Spo-
lu s dětmi od 5. do 8. třídy jsme se zúčastnili i doprovodného 
programu, během kterého si žáci vyzkoušeli prakticky anima-
ci. Tematicky zpracovávali české a řecké báje, ale také drobné 
žánrové obrázky jako „život v penálu“ apod.
CinEd se zaměřuje na umělecké filmy a jejich přiblížení nej-
mladším divákům prostřednictvím osvědčené a mezinárodně 

ceněné metodiky vyvinuté v rámci Cinemathéque française. 
Součástí nabídky jsou vedle samotných filmů také metodické 
materiály a tematicky zaměřené sestřihy z filmů. CinEd nabízí 
zdarma školám a pedagogům tutoring: celoroční metodickou 
podporu a konzultace zkušených tutorů a expertů filmové vý-
chovy CinEd.

Dalibor Dudek

PrOJeKT „LeTADÉLKA DO ŠKOL“

Naše škola dostala díky příspěvku zřizovatele možnost věno-
vat se pozapomenuté zábavě dětí – sestavování modelů. Jako 
nejsnazší se pro začátečníky ukázaly modely letadel. Děvčata 
a chlapci z pátého ročníku si ověřili svoji zručnost pod vedení 
zkušených modelářů. Po dva úterky lepili, sestavovali.é a podle 
své fantazie barvili svoje modely, které teď zdobí jejich třídy.

Dalibor Dudek

ze života škol(ek)

	

Pořádá 2. ROČNÍK charitativního běhu
	

	

Letos pomáháme čtyřem skvělým dětem shromáždit finance na 
sportovní protézy dolní končetiny. Lukáš (11), Michalka (9), 
Simonka (8) a Vašík (6) potřebují každý zhruba 250 tisíc na 

protézu, kterou nehradí pojišťovna.

14.6.2018 

17:00 
start akce v atriu 

školy 

Za uběhnutí okruhu cca 
500m přispějete 20 Kč 

na konto bariéry 

UKONČENÍ AKCE 

18:00
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V týdnu od 16. do 20. dubna 2018 
bylo u nás ve škole klasického vy-
učování opravdu maličko. Probě-
hl týden se složkami Integrova-
ného záchranného systému. 

 Pojmem integrovaný záchranný 
systém se rozumí koordinovaný 
postup jeho složek při přípravě na 
mimořádné události a při prová-
dění záchranných a likvidačních 
prací. 

V počátku týdne nás navštívili pří-
slušníci Hasičského záchranného 
sboru z Prahy v čele s  Martinou Ta-
lichovou - vrchní komisař, preven-
tivně výchovná činnost, Generální 
ředitelství HZS ČR, dále zde byli: 
Irena Šenkýř Jansová a Aleš Šen-
kýř. V úterý nás navštívila pražská 
Záchranná brigáda kynologů se 
svými úžasnými pejsky a Jaroslav 
Dražil s kolegou Michalem Mišči-
kem z oddělení dopravní policie v 
Mnichovicích.
Ve středu přijely a několikrát od-
jely k ostrému výjezdu sanitky 
z Rychlé záchranné služby v Ří-
čanech. Přesto si je děti mohly 
podrobně prohlédnout a zkusit si 
resuscitaci, kdy jim radil ze svých 

praktických zkušeností „vrchní 
sestra“ Bartoněk.
Hodně času bylo v průběhu týd-
ně věnováno dopravní výchově a 
první pomoci, kterou „vyučovala“ 
úžasná Markéta Hubínková z Ces-
ty integrace. V pátek také připra-
vila pro mladší děti stopovanou a 
starší si ještě odskočily k profesio-
nálním hasičům v Říčanech. A na 
závěr, jak jinak, buřty na zahradě 
za školou.
Opravdu velmi děkujeme všem 
těmto jmenovaným, kteří se ochot-
ně a nezištně podíleli na netradič-
ním vzdělávání našich žáků. 

Ještě jednou dopravní 
výchova…
Počátkem dubna jsme již poně-
kolikáté uspěli v Oblastní soutěži 
mladých cyklistů v Nymburce. 
Družstvo starších žáků již potřetí 
obhájilo vítězství a tím získalo již 
definitivně putovní pohár. Mlad-
ší žáci jezdí většinou na zkuše-
nou. Soutěž je opravdu náročná, 
po praktické i teoretické stránce. 
Skládá se z testů, první pomoci, 
jízdy zručnosti a jízdy „v běžném 
provozu“. Přesto se i oni umístili 
na pěkném druhém místě.

Autor:bilkiv

Složky integrovaného záchranného 
systému u nás v Nerudovce

ze života škol(ek)
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Fotovoltaický panel na gymnáziu
Na střeše gymnázia byl opět zprovozněn fotovoltaický 
panel. Zájemci mohou on-line sledovat množství vyro-
bené energie, napětí a měřené teploty a vlhkosti vzduchu 
na http://eportal.merenienergie.cz. Přihlašovací jméno a 
heslo získáte na adrese hromas@gyri.cz

Návštěva VÚŽV
V pátek 20. dubna navštívili 
seminaristé biologie a zá-
jemci z řad studentů vyššího 
gymnázia Výzkumný ústav 
živočišné výroby v Praze 
- Uhříněvsi.  Po úvodu, ve 
kterém jsme se dozvěděli, co 
všechno je v ústavu zkoumá-
no a jak jsou výsledky zpra-
covávány, jsme byli rozděle-
ni do tří skupin a vydali se na 
prohlídku tří laboratoří.  
V laboratoři molekulární ge-
netiky jsme se dozvěděli,  jak se “množí” DNA a sami jsme 
si vyzkoušeli přípravu polymerové řetězové reakce. 
V laboratoři výživy a krmení jsme si za pomoci pracovníků 
vyzkoušeli sestavit vhodnou dávku krmiva pro skot a se-
známili jsme se se základními druhy krmiv. 
V laboratořích fyziologie výživy a jakosti produkce a chovu 
skotu jsme se sami pokusili zhodnotit kvalitu masa a mlé-
ka pomocí senzorického testu. 
Návštěva pro nás byla velmi zajímavým zážitkem a rádi by-
chom se do podobných ústavů podívali i v příštích letech. 

R. Nováková a M. Vyhnálková, sexta

Krajské kolo SOČ
V úterý 24. dubna se na 
Střední průmyslové škole 
stavební a Obchodní akade-
mii v Kladně konalo krajské 
kolo jubilejního 40. ročníku 
Středoškolské odborné čin-
nosti (SOČ).

V 18 oborech činnosti prezentovalo své práce 94 soutěží-
cích z 23 středních škol Středočeského kraje.
Naše gymnázium reprezentovala septimánka Kristýna 
Pěstová v oboru Zdravotnictví, která získala 2. místo. 
Blahopřejeme! 

Projektový Den Země
U příležitosti Dne Země se na naší škole 25. 4. konal 
projektový den. Žáci gymnázia si pod vedením učitelů 
připravili různé znalostní a interaktivní aktivity pro děti 
mateřských škol i žáky základních škol, které souvisely 
s planetou Zemí, jejím znečišťováním i s životním prostře-

dím. Velmi nás 
potěšil zájem 
MŠ Čtyřlístek, 
pro niž jsme 
rádi připravili 
Den Země již o 
den dříve, a tak 
si vyzkoušeli 
tzv. generálku 
na další den. 
Navštívili nás 
žáci 2. ZŠ Bezručova i ZŠ Nerudova. Ohlasy byly více než 
příznivé a tak možná na viděnou příští rok!   dř

Zlato ze Švédska
Studenti Michal Strieženec a Vítězslav Špok z ter-
cie, David Tománek z kvarty a Václav Steinhajzl ze 
septimy, členové sportovního klubu FBC Říčany se 
zúčastnili florbalového turnaje ve Švédsku. V katego-
rii P03 zvítězili a domů přivezli kov nejcennější, zlato. 
Gratulujeme!

O pohár Josefa masopusta

Dne 24. dubna 2018 se družstvo chlapců vyššího gymná-
zia ve složení Balkhausen, Bělina, Dolejší, Horák, Je-
línek, Kočí K., Král, Kubašovský, Mergl, Míka, Musil, 
Plandor a Štrajt zúčastnilo okresního kola v kopané. 
Družstvo obsadilo druhé místo se stejným počtem bodů 
jako vítěz turnaje Gymnázium Brandýs n/L, ale horším 
skóre. Škoda neproměněných šancí v ostatních zápasech. 
Gratulujeme!

Úspěchy našich studentů
V celostátním kole olympiády ze španělského jazyka se v ka-
tegorii II. septimánka Kristýna Pěstová umístila na 5. místě a 
v krajském kole SOČ v oboru Zdravotnictví na 2. místě.
Přírodovědné znalosti dokazoval v okresním kole Biolo-
gické olympiády, kategorie C Jakub Sůsa z tercie, který 
skončil na pěkném 1. místě a postupuje do krajského kola.
V okresním kole Fyzikální olympiády v kategorii E vybojo-
val Vilém Rožek z kvarty 4. místo. Blahopřejeme!  dř
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Úkolem každého týmu bylo sesta-
vit ze stavebnice LEGO MIND-
STORMS robota a naprogramovat 
jej tak, aby splnil zadanou soutěžní 
úlohu (nejrychleji projet bludiště 
sestavené z různě barevných čtver-
ců, modrý čtverec znamená zato-
čit doprava, červený doleva, bílý a 
zelený rovně). Současně měl robot 
umístit na každém druhém zele-
ném čtverci kostičku lega. Za kaž-
dý správně projetý čtverec získal 
tým 1 bod, za každou správně po-
loženou kostičku 2 body. Na pro-
jetí bludiště měl robot vždy pouze 
90 sekund. Konfigurace čtverců 
(bludiště) se po jednotlivých sou-

těžních kolech měnila. Robot mohl 
využít tři nezávislé motory a až čty-
ři senzory (gyroskopický, optický, 
ultrazvukový, dotykový).
Oproti loňskému roku 2017, kdy 
bylo obtížnější vymyslet a rea-
lizovat konstrukci robota, letos 
bylo těžší robota naprogramovat 
tak, aby fungoval spolehlivě - ne-
omylně rozeznával barvy. Museli 
jsme našeho robota zvaného „Vra-
koslav“ naprogramovat tak, aby 
dovedl průběžně korigovat svou 
odchylku od ideální trajektorie. 
Během druhého soutěžního kola 
robota zradil jeho „mozek“ (zasek-
la se řídící jednotka) a získal pou-

hý jeden bod, ale pak už všechny 
souboje vyhrál, byl nejrychlejší, a 
nakonec v konkurenci 52 soupeřů 
z celé ČR v letošní „Robosoutěži 
2018“ získal 1. místo. 
Adam Hendrych (tercie), Jan 
Doležil (tercie) a Jakub Šinták 
(kvarta A) pod vedením svých 
pedagogů Matouše Staňka a 
Jana Staňka nejen obhájili loňské  
3. místo, ale letos i zvítězili. Děkuji 
a blahopřeji. 
Ráda bych také poděkovala v letoš-
ním školním roce všem rodičům za 
vzájemnou spolupráci při výchově 
a vzdělávání našich dětí. 
Helena Mrůzková, ředitelka gymnázia 

„Bylo to fakt super!“ Takové bylo 
hodnocení deseti reprezentantů 
říčanského žákovského zastupitel-
stva, kteří absolvovali akční, adre-
nalinový a zážitkový víkend. Akce se 
konala v rámci Twinnigu 11. 5. – 13. 
5. v Borkenu. Nejenom, že jsme si 
procvičili naši angličtinu a němčinu, 
ale také jsme poprvé zkusili dračí 
lodě a hned na Dragonboat cup. 
V pátek, jen co jsme se dostali z letiště 
do Borkenu, po obědě a ubytování, jsme 
absolvovali trénink se zkušeným Mar-
kem, který nás rozhodně nešetřil „At-
tention – are you ready ? – eins, zwei,… 

more power!“  V sobotu se konal ostrý 
závod. Zde jsme závodili ve skupině 
Fun and Bussines. Na počet 20 padlerů 
nás doplnili holkami z Borkenské školy. 
Umístili jsme se sice na předposledním 
místě, ale před námi byli dospělí svalovci 
z Whistablu, či německé firemní týmy, 
takže… no stres. Tým ze „Číčan“ (tak 
Němci vyslovují Říčany) se neztratí! 
A neděle, že by relax? Super adrena-
lin v lanovém parku, který rozhod-
ně nebyl light. Ve výšce až 15 metrů 
jsme zkoušeli naše odhodlání a pře-
lézali nejrůznější překážky, slaňovali, 
spouštěli se od stromu ke stromu a 

testovali svou odvahu, například kro-
kem do ničeho z 15metrové plošiny. 
Odhodlání, síla, překonání a nezapo-
menutelná věta: „Bahn frei?“
Rádi bychom poděkovali městu Říčany 
a Komisi pro partnerská města za to, že 
jsme se této akce mohli zúčastnit, obě-
ma Markusům, kteří se postarali o celý 
program a úžasnou zábavu, a také paní 
Vavřinové, která obětavě zařídila vše 
potřebné, abychom mohli odjet.
Díky všem za super víkend, dobrou 
partu lidí a snad dobrou reprezentaci 
města Říčany!
 Markéta Hubínková

masarykovo klasické gymnázium Říčany – 
1. místo v „robosoutěži 2018“ v Čr

Žákovské zastupitelstvo  
v německém borkenu
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Úspěch ZUŠ Říčany 
v ústředních kolech, který 
jsme opravdu nečekali 
V letošním roce byla ZUŠ Říčany 
v soutěžích MŠMT nejúspěšnější za 
celou dobu svého trvání.
Celkem 14 dětí se probojovalo do 
ústředních kol a největším překva-
pením byl i postup komorního or-
chestru do ústředního kola. Máme 
z toho neuvěřitelnou radost, zařa-
dili jsme se mezi nejúspěšnější ZUŠ 
v ČR a  zvláště dechové oddělení pa-
tří mezi nejlepší v republice.
Jako jediná ZUŠ v ČR  jsme poslali 
do ústředních kol 13 soutěžících a  ti 
ještě zahráli skvěle.
Historicky jsme měli i postup do 
ústředního kola v pěvecké soutěži.
Děkuji všem dětem,  kolegům peda-
gogům a korepetitorům za mimo-
řádný rok, kterým jsme prošli. Je to 
opravdu neuvěřitelný úspěch říčan-
ského uměleckého školství.
Máme sice radost, ale na druhou 
stranu i velkou starost.
MŠMT, ostatně jako každým rokem, 
snížilo příspěvky na pořádání soutě-
ží ZUŠ, a tudíž většinu soutěž-
ních nákladů letos nesou 
ZUŠ na svých bedrech. 
Čím je škola úspěšněj-
ší, tím větší náklady 
nese.
A letošní úspěšný rok 
nám velmi nepříjemně za-
sáhl do rozpočtu, právě tím, 
že se hodně dětí probojovalo do 
ústředních kol.
Chtěla bych touto formou poděkovat 
zřizovateli, městu Říčany, za finanční 
podporu, kterou nám město poskyt-
lo. Bez této finanční  pomoci bychom 
stěží mohli zabezpečit bezproblémo-
vých chod ústředních kol pro naše 
žáky, pedagogy a korepetitory. Ještě 
jednou děkujeme!

Iveta Sinkulová, 
ředitelka ZUŠ Říčany

ZUŠ Říčany

komorní orchestr zuŠ Říčany – 2. cena. umělecká vedoucí Jitka Adamusová, dirigent Jiří odcházel.

FAGoT: Tadeáš kořínek – 1. cena, Vojtěch anelt –  
1. cena. Chybí judita Stejskalová – 2. cena. Pedagog 
Lukáš Kořínek, korepetice Markéta Sinkulová

SAxoFon: jana janovská – 
1. cena, kristýna Stocková – 
1. cena. Pedagog Tomáš Remek, 
korepetice Petr Malínek

KLARineT: ben Sirovátka – 1. cena,  jan Parobek –  
1. cena, jakub Tománek – 2. cena, jakub Hejna –  
3. cena. Chybí Matěj kotrba – 3. cena. Pedagog Petr 
Sinkule, korepetice vjačeslav Grochovskij a Markéta Sinkulová

HoBoJ: kristýna janovská – 1. cena. Pedagog 
Bedřich Hejsek, korepetice Petr Malínek

HoRnA: Nicole Večeřová – 1. cena. 
Pedagog i korepetitor vladimíra Klánská

jindřiška Šebestová – zpěv, 
2. cena. Pedagog Martina 
Kučerová, korepetice Michal Rezek

FLÉTnA: kristýna josefína Plechatá - 2. cena, 
pedagog B.Kořínková, korepetice Hana Javorská
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l MAS Říčansko 
vyhlašuje 2. výzvu k 
předkládání žádostí 
o podporu v rámci 

Programu rozvoje venkova (PRV) 
do těchto Fichí:
l Fiche 1: „Investice do zeměděl-
ských podniků“
l Fiche 2: „Podpora investic na za-
ložení nebo rozvoj nezemědělských 
činností“
l Fiche 3: „Investice do lesnických 
technologií a zpracování lesnických 
produktů“
l Fiche 4: „Lesnická infrastruktu-
ra“
l Fiche 5: „Zemědělská infrastruk-
tura“
Termín příjmu žádostí přes Portál 
Farmáře: od 6. 6. 2018 od 8 hodin do  
13. 7. 2018 do 16 hodin v kance-
láři MAS. Celková výše alokace je  
14 115 000 Kč. Podrobnosti nalezne-
te na www MAS.
 
l Výzvy IROP nebyly dosud schvá-
leny, ale očekáváme zásadní obrat 
začátkem června.

l Všechny tři projekty 3. výzvy 
OPZ Prorodinná opatření žadate-
lů spolku La Mamka, Kolovrátek 
a Klubu dětí a mládeže Čtyřlístek 
prošly úspěšně hodnocením při-
jatelnosti a formálních náležitos-
tí. Samotné hodnocení proběhne 
v průběhu června.

l Ve středu 6. 6. 2018 se na zámku 
Berchtold sejdou starostové území 
Říčanska na společné snídani, kde 
budou seznámeni s aktuálními dotač-
ními možnostmi do výzev MAS.

Střípky z mASky

 Výlet do Kudowy Zdroje
úterý 12. června 2018 (pojede 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.

s	paní	Susovou
dne 17. června 2018 oslaví 
krásné kulaté narozeniny 
rodačka z Říčan, naše milá 
paní Magda Konečná 
(čápová). Celá rodina ze 
srdce přeje oslavenkyni 
hodně zdraví a pohody.

Přání k narozeninám

výtvarná soutěž pro děti
ke 100. výročí vzniku 

československa 
na téma krajem 

Josefa lady

Podmínky soutěže:
l Soutěže se může zúčastnit každé dítě ve věku 3 - 15 let, a to pouze jedním dílem
l díla budou zpracována jako malby nebo kresby na téma“ krajem Josefa Lady“, maximální 
velikost A3 = 297 x 420 mm 
l na spodní straně bude popsáno, které místo na trase stezky Krajem Josefa Lady dílo 
vystihuje. Mapka stezky je na webu www 
l práce musí být odevzdána nejpozději do 28. října 2018 - poštou nebo osobně na obecní 
úřad v Hrusicích. Adresa: 251 66 Hrusice čp. 142 
l díla budou posouzena odbornou porotou za předsednictví vnuka Josefa Lady díla budou 
začleněna a hodnocena v kategoriích: 3 - 5 let, 6 - 8 let, 9 -11 let, 12 -15 let 
l díla musí být označena jménem a věkem autora, kontaktním údajem pro vyhlášení (nejlépe 
vč. e-mailu). v případě hromadného zaslání vzdělávacím subjektem (jesle, Mš, Zš, Zuš, Spec.š, 
šD, víceletá gymnázia, mateřská centra, volnočasové kluby apod.) uveďte adresu vzdělávacího 
subjektu a kontaktní osobu, tj. není nutná adresa, e-mail žáka, studenta, klienta. Je však nutné 
práci označit jménem a věkem 
l vyhlášení se bude konat v prosinci 2018, ocenění získají hodnotné dárky 
l k dílu přiložte vaše vyjádření souhlasu s použitím osobních údajů pro potřeby zpracování 
vyhodnocení soutěže a souhlas k užití díla pro výstavu a reklamní účely svazku, použití díla na 
webu, zpravodaji a tiskovinách v r. 2018/9 
l oÚ Hrusice uchová a použije díla a osobní údaje autora v souladu s nařízeními  
a zákony o ochraně osobních údajů
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VZPOMÍNKA
dne 4. června vzpomeneme na nedožité pětapa-
desáté narozeniny zetě Jirky z Mukařova, který 
tragicky zahynul spolu s dcerou zuzkou a jejím pří-
telem Martinem v létě roku 2011.
Stále vzpomínáme.
� Jana�Hehlová�s�rodinou

PODĚKOVÁNÍ
Chtěli bychom touto cestou poděkovat paní třídní uči-
telce daniele Kótce za skvělý přístup a výuku našich 
prvňáčků. Paní učitelko, děkujeme vám za trpělivost 
s dětmi a i s námi, rodiči. Jste skvělá a doufáme, že 
budete třídní učitelkou našich dětí i příští školní rok. 
Přejeme vám krásné prázdniny! 
Rodiče�dětí�z�1.�C.�ze�Základní�školy�u�Říčanského�lesa.

Klub českých turistů 
Říčany – Radošovice

ve spolupráci 
s pivovarem Velké Popovice

 p o ř á d á

13. ročník turistického pochodu
 Za Kozlem do Velkých Popovic

Datum konání: sobota 9. června 2018
Délka tras: pěší trasy - 10, 20 km, 
cyklotrasy 10 až 44 km 
start: ŘíČaNy nádraží Čd 7.00 - 9.30 hod., 
pěší trasa 20 km, cyklotrasa 20 a 44 km, 
MNIChOVICE zastávka Čd 8.30 – 12:00 hod., 
pěší trasa 10 km, cyklotrasa 10 a 22 km  
startovné: dospělí 20 Kč, děti do 15 let 10 Kč
Cíl: VE VELKÝCh POPOVICíCh JE PrO VŠEChNy Tra-
Sy od 11.00 - do 16.00 hod. v arEÁLU PIVOVarU 
Ubytování: není zajištěno
Občerstvení: z vlastních zdrojů či v restauracích na 
trase a v cíli
Vybavení: turistická mapa KČT č. 37 Okolí Prahy – 
východ, cykloturistická mapa KČT Praha-jih  
Doprava: vlakem z Prahy hl. n. do Říčan a Mnichovic 
(trať 221 S9 Praha - Benešov)
Informace: www.kct-ricany.cz,
kct.ricany@seznam.cz
Na Vaši účast se těší pořadatelé 
Pavel�Charvát,�Žižkova�1483/33,�251�01�Říčany
telefon�603545369�mail�charvatpav@email.cz

Říčanský kostel ožije hudbou a příběhy
V kostele na Masarykově náměstí 
se bude ve čtvrtek 21. června od 18 
hodin konat program s názvem 
Pocta svatému Petru a Pavlu. Už 
popáté jej připravuje Markéta Žil-
ková, která se od dob studií dějin 
křesťanského umění zabývá histo-
rií místního chrámu.

Markéto, proč zrovna Pocta svaté-
mu Petru a Pavlu? Odkud se vzal 
název programu?
Říčanský kostel je zasvěcen sva-
tým Petrovi a Pavlovi, takže okolo 
29. června se vždy slaví pouť. Sou-
částí oslav byly často koncerty. 
Když jsme dali poprvé dohromady 
program pocty, nešlo o klasický 
koncert, ale o pásmo, kdy hudbu doplňují texty a celý 
večer na jedno téma je moderovaný. V prvním takovém 
večeru v roce 2014 šlo o představení kostela. 

Na co se můžeme těšit letos? Jaké jsi vybrala téma?
V roce 1928, před devadesáti lety, bylo v Říčanech obnoveno 
děkanství (v roce 1994 bylo zase zrušeno). Návštěvníci tedy 
uslyší například citace z dobového tisku, zaposloucháme se 
do úryvků z farní kroniky a do duchovní hudby 20. století.

Kdo v pořadu vystoupí?
U příležitosti první pocty vznikl tým lidí, který s drobnými ob-
měnami vystupuje každý rok. Jsou to lidé z Říčan a blízkého 
okolí, kteří jsou ale profesionály. Například zpěváci jsou často 
členy významných sborů nebo se dokonce hudbou živí.

Máš na mysli nějakého konkrétnějšího posluchače-di-
váka, když nad programem přemýšlíš? 
Chtěla bych pozvat všechny, kdo mají rádi klasickou hudbu, 
koho zajímá historie, kultura, ale třeba i příběhy.
 Renata Skalošová

Loni se v říčanském kostele konala Barokní 
pocta sv. Petru a Pavlu. Letošní program 
připomene 90. výročí obnovení děkanství 
v Říčanech – jste zváni ve čtvrtek 21. června 
v 18 hodin
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Říčany a vznik první republiky/ 6
Učitel Alois Mudruňka v kronice psa-
né před sto lety začíná červnové zá-
znamy zmínkou o prašných cestách. 
Silnice v době první světové války 
pochopitelně nebývaly asfaltované 
a v drtivé většině ani dlážděné.
Také na říčanském náměstí se souvislejší 
kamenná dlažba objevila až ve třicátých 
letech 20. století. Vidět automobil byla 
naprostá rarita. Lidé jezdili na povozech, 
které táhli koně i hovězí dobytek, po 
hlinitoštěrkových cestách zpevněných 
válcováním. O jejich dobrý stav se sta-
rali cestáři – ti vysypávali díry a výmoly 
směsí kamení a jílu rozmíchané ve vodě. 
V krajině ovšem sousední lokality spo-
jovalo větší množství cest, než je tomu 
dnes. Jediný rychlý způsob dopravy 
představovala železnice, pomocí které 
bylo možné se během krátké doby dostat 
do vzdálených končin. Železnice tak hrá-
la důležitou roli při přesunech vojáků na 
frontu.
Mudruňka dále píše o přednášce spiso-
vatele Jana Havlasy o Japonsku, která 
se konala 8. června 1918 v restauraci  
U Sokola (dodnes dochovaný dům čp. 
65 na Masarykově náměstí). Jan Havla-
sa, vlastním jménem Jan Klecanda, psal 
dobrodružnou literaturu. Před válkou 
procestoval pěkný kus světa, pobýval 
převážně ve Spojených státech americ-
kých. V letech 1912–1913 žili s man-
želkou Elsie v Japonsku, a to se stalo 
ústředním motivem říčanské přednášky. 
Havlasa pocházel z veřejně činné rodiny. 
Sám byl za svou brožurku Vztah osadní 
politiky k světové válce, kterou vydal 
roku 1914, odsouzen k ročnímu vězení. 
Jen dva měsíce před návštěvou Říčan 
mu v Rusku zemřel bratr, který během 
války pomáhal českým a slovenským 

krajanským spolkům a působil i jako 
zástupce Československé národní rady.
Máte možnost se začíst přímo do kroni-
kářových slov.

12. června 1918
Po dlouhotrvajícím suchu včera spustil se 
mírný deštík, žel Bohu, že krátký, který 
alespoň smyl prach na cestách a osvěžil 
rostlinstvo. Mrazíky na mnohých mís-
tech koncem května a [v] prvních dnech 
června způsobily velké školy na mnohých 
místech. Hlavně brambory pomrzly ve 
výše položených krajinách a zelenina.
V sobotu (8. června) měl zde u Sokola 
přednášku o Japonsku cestovatel J. Ha-
vlasa. Návštěva hojná. Zábav bylo všude 
loni a letos, zvláště s tancem tolik, že ko-
nečně okresní hejtmanství je zakázalo. 
Lidé, když nemají většinou co jísti, se baví. 
Zdá se mi ty zábavy jako klid před bouř-
kou. Dne 7. tohoto měsíce činili železniční 
zřízenci částečnou (železniční) stávku, 
aby vymohli si zvýšení dávek vyživovacích 

a jiných výhod. Poslali zároveň deputaci 
do Vídně. Sliby – chyby.

21. června 1918
Počasí nyní je studené a deštivé. Hrozná 
bída a nouze. Mnozí jsou odkázáni vý-
hradně na aprovizační polévku. Chléb je 
vzácný. Okresní hejtmanství zakázalo 
veškeré taneční zábavy, ale vzdor tomu 
prý si někde zatančí. O cenách za po-
traviny a jiné nezbytné věci rozhovořím 
se jindy. 14. tohoto měsíce dáváno dra-
matických odborem Čtenářské besedy 
divadelní představení „Oblaka“ [příběh 
o nenaplněné lásce budoucího kněze 
a kamarádky z dětství, autor Jaroslav 
Kvapil, vydáno 1903], které se velice vy-
dařilo. Krádeže na polích, zahradách 
atd. na denním pořádku.

Pokračování příště.
Renata Skalošová – Martin Hůrka

Muzeum Říčany 
prosí o pomoc při shromažďo-

vání 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

Říčanské náměstí v prvních letech 20. století

Zákopy první světové války
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Příběh pokladu, díl druhý: 
Říčanské mincovní depoty
Náš seriál se věnuje zpracování mimořádného objevu 
z říčanského náměstí. Jiří Škába před časem nalezl ve 
starém sklepení svého domu hrneček s 348 pražskými 
groši, jež pocházejí především z doby panování Václa-
va IV. (1376–1419). Připomeňme si další obdobné ná-
lezy z Říčan.

Aktuální objev mincovního depotu (tedy hromadného ná-
lezu mincí) není jediným, který se na katastru města udál. 
Nejstarší známý nález byl učiněn roku 1807. Zpravuje nás 
o něm říčanská farní kronika, kde na listu 66b čteme la-
tinský zápis, který zde uvádím v překladu: „…během oprav 
domu č. 4 ležícím naproti faře se v ložnici pod prahem dve-
ří nalezlo 28 českých grošů s vyznačeným rokem 1542. Na 
jedné straně byl nápis: ‚pragenses grossi‘, druhá strana 
kvůli sešlosti nebyla čitelná, ale jevilo se na ní: ‚gratia rex 
bohemiae dux‘ [správně ‚dei gratia rex boemie‘]. Nalezeno 
13. října.“ Další osud mincí je neznámý. Farářem uvedená 
datace umožňuje ztotožnit jako vydavatele mincí českého 
krále Ferdinanda I. Habsburského. Byl to právě tento 
panovník, který jen o něco později, na přelomu let 1547  
a 1548, ražbu pražských grošů zastavil, čímž se definitiv-
ně prosadily relativně nové tolary.
Druhý hromadný nález mincí, který byl již několikrát 
publikován, je o mnoho pestřejší. Obsahoval přinejmen-
ším 149 stříbrných mincí velice rozrůzněného původu od 
pražského groše Vladislava Jagellonského (1471–1516), 

přes české bílé groše po mince z německých, rakouských 
nebo polských území (Olešnice, Svídnice, Dolní Rakousy, 
Tyroly, Brunšvik, Hanavsko, Magdeburg, Sasko, Šlesvic-
ko-Holštýnsko, ale i třeba Štrasburk a další). Nejmladší 
kusy byly raženy kolem roku 1600. Lze tedy předpokládat, 
že je jejich majitel zakopal do země nedlouho po tomto 
datu. Mince byly nalezeny 5. dubna 1853 „na zahradě M. 
Freunda“, a to uložené v nádobě. Podle uváděného jmé-
na lze předběžně lokalitu určit jako zahradu domu čp. 27 
v Široké ulici. Tyto mince se pak dostaly do Vídně a staly 
se součástí tamní Bundessamlung von Medaillen, Münzen 
und Geldzeichen.
Ke dvěma jmenovaným nám tedy přibyl nález třetí, který 
se nyní stal součástí sbírek Oblastního muzea Praha-vý-
chod. Tento depot je ze všech tří nevětší i nejstarší. V do-
bách, kdy v našem prostředí neexistovaly banky ani di-
gitální peníze, bylo ukládání do země pod strom nebo ve 
sklepních či podlahových skrýších jediným řešením, jak 
si uschovat hotovost. Obdobných pokladů známe z úze-
mí Čech i Moravy nepřeberné množství. Z blízkého okolí 
Říčan si jen stručně vyjmenujme: Škvorec (360 denárů 
Soběslava I. z první poloviny 12. století), Mnichovice 
(asi 800 českých a míšeňských brakteátů z druhé polo-
viny 13. století) nebo Všestary (1 105 blíže neurčených 
grošů).

Pokračování příště 
 Martin Hůrka
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Tak velký je poklad nedávno nalezený ve sklepě 
domu na Masarykově náměstí v Říčanech
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Prázdniny jsou za 
dveřmi a začíná 
také brzy léto. Dny 

jsou nejdelší a nejteplejší, ale proč si 
teplo nenačerpat do zásoby i tehdy, kdy 
není úplně ideální počasí. Ve druhé 
polovině června oficiálně začíná léto, 
ale v Aquapalace Praha máme léto po 
celý měsíc, protože jak dobře víte, tady 
léto nikdy nekončí. Dovádět nyní můžete 
nejen uvnitř areálu, ale i ve venkovních 
bazénech a atrakcích, anebo se jen tak 
slunit na lehátkách na louce. Aquapalace 
Praha na vás čeká celý červen a pro děti si 
chystá překvapení za vysvědčení! 

Saunový svět
Každý den vás v saunách čekají cere-
moniály v saunovém světě ve znamení 
vybraných vůní. Také se můžete každý 
lichý týden ve čtvrtek od 19.30 hodin 
těšit na oblíbené saunování při svíč-
kách. 
Kromě toho můžete navštívit v červ-
nu premiéru saunového ceremoniálu:
Saunový ceremoniál „Cesta kolem 
světa II“
Pokračování oblíbeného cestovatelské-
ho ceremoniálu s letuškou Katkou. Kam 

se podíváme tentokrát? Ceremoniál na 
vás čeká v neděli 24. června ve 20 hodin.

vodní svět
Každý víkend od 7. dubna až do konce 
června se může každý zúčastnit skvě-
lých Aquagames a na chvíli se promě-
nit v roztleskávačku, sumozápasníka 
nebo potápěče, který podplouvá pod 
pneumatikami. Na všechny čekají 
krásné odměny a na závěr dne je mož-
né si vyrobit i svoji vlastní medaili.
1. – 3. 6.Prodloužený dětský víkend 
se Skupinou ČEZ
Od pátku až do neděle nás čeká Dětský 
den! Vystoupí dětská skupina Lollipo-
pz, čeká vás kouzelnická show.
23. 6. Aquapalace RUN se Skupi-
nou ČEZ
1 km crazy běh s překážkami ve vod-
ním stylu! Cíl je jasný: užít si co nejví-
ce zábavy! Registrovat se můžete na 
www.aquapalacerun.cz
23. – 24. 6. Seznamte se hravě 
s Mentos
Chcete nové kámoše na léto? Přijďte 
k nám tento víkend a seznamte se 

prostřednic-
tvím bonbonů 
Mentos! Kaž-
dý bonbon – 
nová výzva!

Miss Léta 
2018
Pokračování 
s e m i f i n á l o -
vých kol hle-
dání krásných 

dívek, které jsou potenciální Miss 
Léta 2018. Čeká vás módní přehlídka 
a volba finalistek. 16. 6. – 1. semifiná-
le, 30. 6. – 2. semifinále

SPA & Wellness
Rituál královny Kleopatry – Queen 
of Egypt
Nechte se hýčkat ošetřením inspirova-
ným zvyklostmi královen starobylého 
Egypta, který začíná jemným omlazu-
jícím peelingem celého těla, následuje 
regenerační zábal z mořských řas, liftin-
gová masáž obličeje a masáž hlavy s al-
chymistickou tinkturou. Na závěr ná-
sleduje celotělová aroma masáž. Délka 
rituálu je 120 minut. K ošetření v červnu 
obdržíte zdarma dárek v hodnotě 690 
Kč - sprchový gel Queen of Egypt.

fitness
17. 6. – Den otců
Dárek pro každého tatínka vás čeká 
právě na Den otců v našem Fitness 
Aquapalace Praha. 
Polaď v Aquapalace Praha formu do 
plavek jako Radek Kuchař, který u nás 
shodil již svých prvních 10 kilo. Jakou 
formu budete mít vy je jen na vás – my 
vám s tím rádi pomůžeme! Rezervujte 
si svůj trénink s osobním trenérem na 
recepci Fitness Aquapalace Praha na 
tel. 271 104 132. Na našem facebooku 
nezapomeňte sledovat, jak se Radko-
vi daří shodit další přebytečná kila. 
Všichni mu držíme palce!

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

Aquapalace Praha v červnu
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Řídící učitel a hudební skladatel Kamil Victorín
Dne 10. května uběhlo sto deset let 
od slavnostního otevření školní bu-
dovy na Masarykově náměstí, stojí-
cí před kostelem sv. Petra a Pavla. 
Obrovský podíl na této události měl 
člověk, který se jí bohužel nedožil – 
řídící učitel Kamil Victorín.

V Říčanech žil více než pětadvacet let 
a stejně jako další osobnosti té doby 
se nezaměřoval pouze na výchovu a 
vzdělání svých svěřenců. Věnoval se 
i dalším činnostem, které obohacova-
ly zdejší společenský život.
Narodil se 7. prosince 1843 v Kouni-
cích tamnímu učiteli Josefu Victo-
rínovi a Marii, rozené Nehasilové, 
měšťance z Českého Brodu. Hned 
následujícího dne byl tamtéž pokřtěn 
ještě i druhým jménem Ferdinand. 
(Tehdy bylo zvykem pojmenovávat 
novorozence po předchozích zemře-
lých sourozencích. Několik dětí v této 
rodině zemřelo krátce po narození 
nebo v prvním roce života – dokládá 
to velkou úmrtnost kojenců, která v 
19. století panovala). Kamil byl v po-
řadí čtvrtým dítětem a druhým sy-
nem. Dospělosti se z osmi dětí dožil 
jen on, bratr Vojtěch a sestra Antonie.
Učitelské vlohy a předpoklady zdědil 
po předcích, a to nejen po otci, ale i po 
svém dědečkovi z otcovy strany Janovi. 
Příběh o tom jak Jan získal místo učite-
le v Kounicích napsala Marie Padevěto-
vá v Říčanském zpravodaji č. 11/ 1989. 
Kamilova babička Anna zdědila školu a 
její nastávající musel být kantor. Přišli 
dva uchazeči a bylo domluveno, že se 
mezi nimi rozhodne poté, co zahrají 
na varhany při mši svaté: „První zasedl 
k varhanům Jan, který hned na počátku 
zahrál fugu, že přítomná komise znalců 
i všechno ostatní obecenstvo bylo nadše-
no.“ Ještě než dohrál, druhý uchazeč 
zmizel. A tak se mohl Jan těšit na ne-
věstu i na práci.
Když zestárl, na jeho místo nastoupil 
syn Josef (Kamilův tatínek), i Ka-
mil zde jeden čas působil. Než se ale 
mohl vydat na učitelskou dráhu, mu-
sel se sám vzdělat. Nejprve v Bran-
dýse nad Labem navštěvoval hlavní 
školu a dvě třídy nižší reálky. Pak 
pokračoval v Praze třetí a čtvrtou tří-

dou a nakonec absolvoval dvouletý 
učitelský kurz. Zkoušky pro obecné 
školy úspěšně podstoupil roku 1861. 
Následovalo definitivní podučitelské 
místo ve Škvorci (1861/1862), místo 
zatímního správce školy v Kounicích 
(1862) a hned v následujícím roce 
v Poříčanech. Na pozici podučitele 
se vrátil v roce 1865 – nikoliv však do 
Kounic, ale tentokrát do Lužce. Jeho 
působišti se pak staly ještě Tismice, 
Tuklaty a Škramníky. V posledně 
jmenovaných Škramnících zastával 
funkci řídícího učitele a měl na sta-
rost dvoutřídní školu. V Říčanech, 
kde působil od roku 1877, to byla 
krátce čtyřtřídní škola. Ale už od roku 
1878 zde vedl školu pětitřídní.
Za svou práci řídícího učitele dostá-
val díky zařazení říčanské školy do III. 
služební třídy a úpravám z roku 1875 
ročně 500 zlatých, k tomu funkční 
přídavek 200 zlatých a 50 zlatých jako 
náhradu za byt, který byl přeměněn 
v učebny. Jen pro představu – jako 
podučitel by dostával 400 zlatých. 

S funkcí řídícího 
bylo spjato, a taktéž 
honorováno, i vede-
ní kostelního kůru. 
Už od roku 1878 
místní školní rada 
žádala, aby se tato 
škola zařadila do II. 
služební třídy. To se 
také stalo a od roku 
1885 si Kamil Vic-
torín v platu polepšil 
na 600 zlatých, stej-
ně vysoký přídavek 
a 100 zlatých za ná-
hradní byt. Takto fi-
nančně zajištěn živil 
manželku Annu, ro-
zenou Potůčkovou, 
z mlynářské rodiny, 
kterou si vzal v roce 
1869, a postupně 
se rozrůstající rodi-
nu. Narodily se jim 
čtyři děti. Dvě dce-
ry (Emilie a Anna) 
přišly na svět krátce 
po sobě v Tuklatech, 
syn Kamil ve Škram-

nících a Jaroslav, jako jediný, v Říča-
nech v domě čp. 61.
Kamil Victorín se v celém období své-
ho ředitelování potýkal s nedostat-
kem vhodných učebních prostor. Na 
což, jak praví školní kronika již v roce 
1880, bylo poukazováno. Victorín 
využil každé příležitosti, aby na tento 
problém upozornil a zmínil nutnost 
investovat do nové budovy. Stalo se 
tak například v proslovu při připome-
nutí svěcení školní budovy, od které-
ho v roce 1894 uplynulo padesát let. 
Ještě dlouho však zůstalo u pouhých 
slov a přání.

Pokračování příště. 
 Šárka Vydrařová

Místo posledního odpočinku Kamila victorí-
na (1843–1904) na původním říčanském 
hřbitově (dnes Park por. Koreše)
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Na tenisovém kurtu za Jureč-
kem, který naše parta koncem 
šedesátých let zprovoznila, bylo 
v sezoně živo od rána do večera. 
Objevovali se další zájemci a měli 
jsme štěstí, že někteří z nich při-
spěli k dalšímu vybavení sporto-
viště.

Například obyvatel jedné z chat 
nad Jurečkem, který sem dojížděl 
z Prahy, se jednou sháněl po někom 
z tenisového oddílu. Chtěl si zahrát 
a nechat si vysvětlit pravidla hry. 
Byl jsem k dispozici, a když jsme 
dohráli, zeptal se, kolik je dlužen. 
V té době jsme od hráčů, kteří neby-
li členy oddílu, vybírali dobrovolný 
příspěvek. Zmíněný pán byl z mož-
nosti věnovat se tenisu nadšený. 
Shodou okolností to byl hospodář 
Svazarmu (Svaz pro spolupráci 
s armádou, československá branná 
organizace – pozn. red.) a navrhl 
nám, že si pod hlavičkou této orga-
nizace můžeme dokoupit vybavení 
na kurt. Té nabídky jsme velmi rádi 
využili, a tak jsme vypsali objednáv-
ku, já jsem vzal auto a nadvakrát 
jsem zboží ze sportovního obchodu 
v pražské Bolzanově ulici odvezl. 
Dvě nové sítě, koště, lajnovačku 
a dvacet krabic míčů. Všechno jsem 
složil ke správci dvorců Jaroslavu 
Brožovi, který tenkrát bydlel na 
Černokostelecké ulici naproti dneš-
ní drogerii.

Na schůzi v restauraci Sport jsme 
se dohodli, že nastal čas dát do 
pořádku druhý kurt. Brzy se to 
povedlo. Vyvýšený stolec pro roz-
hodčího (tzv. empajr) vyrobil Jar-
da Brož, i na druhý kurt jsme dali 
novou antuku, válcovalo se. Ještě 
zbývalo opravit klubovnu. S tím 
nám pomohl pan Lacina, náměs-
tek ředitele podniku v Uhříněvsi, 
který se zabýval zpracováním dře-
va. Jeho dcera byla velmi nadaná 
tenistka, nejlepší z omladiny, která 
k nám tehdy chodila hrát. Pan La-
cina poslal dva truhláře i s materi-
álem a brzy byla klubovna v pořád-
ku. Slíbil nám, že pokud budeme 

hrát závodně, další rok stavbu pro-
dlouží a vznikne klubovna pro hos-
ty. Ohromné. Místo pro hosty jsme 
skutečně zanedlouho měli. Když 
už se hrálo na obou kurtech, přišel 
se za námi do Radošovic podívat 
zkušený tenisový hráč a trenér Vla-
dimír Černohorský. Znali jsme se 
z dob mého působení v říčanském 
tenisovém oddílu, dokonce jsem 
mu vypomáhal s trénováním mlá-
deže ve sportovní hale. Chvíli se 
na nás koukal, jak hrajeme, a pak: 
„Proč se nepřihlásíte? Klubovnu 
máte, míčky už vám nelítají do po-
toka… Tak se do toho dejte!“ Měl 
na mysli krajskou soutěž, do které 
jsme se skutečně nechali zapsat.
Na jaře roku 1970 jsme odehráli 
první mistrovské zápasy. Minule 
jsem jmenoval většinu mužských 
hráčů – chyběli jen Eduard Klen-
ka a Vilém Dražil, kteří se přidali 
později. Z děvčat se střídaly hráčky 
Dražilová, Lihaříková, Dobroruko-
vá, Adamcová, Hejdánková a Svo-
bodová. Ty všechny měl hrající, 
později nehrající kapitán Zdeněk 
Morávek k dispozici pro sestavy 
na jednotlivá utkání. Dohromady 

jich bylo za pět sezon třicet. Co se 
týče mého působení, dvaadvacet 
z nich jsem vyhrál, jeden zápas 
jsem regulérně prohrál a druhá 
prohra se odehrála v Radošovicích 
takto: Soupeř prohrál první set 1:6, 
druhý jsem vedl 5:0, ale pak přišla 
rána do hlavy, po které jsem omdlel. 
Kamarádi vzali konev se studenou 
vodou a pokropili mě. Hned jsem se 
probudil a zápas nějak dohrál, ale 
vítězství mi uniklo.

O některých sobotách a nedělích jsem 
nehrál, to jsem totiž kvůli přivýdělku 
chodil vykládat vagony. Během naší 
závodní éry jsem na zápasech chyběl 
šestkrát. Ale když jsem věděl, že na kurt 
nastoupím, poctivě jsem se připravo-
val. Dvakrát týdně jsem běhal z domo-
va ke starému koupadlu, pak do kopce, 
to se říkalo Musilkou, až na Strašín. 
A tam už jsem měl svůj palouček, ni-
kde nikdo, skákal jsem přes švihadlo, 
dělal dřepy, kliky… Pak zpátky domů. 
Mohl jsem pak hrát v plném nasazení, 
při zápase jsem nebyl unavený ani proti 
mladšímu hráči. Hrávalo se v květnu 
v červnu v pravé poledne, kdy už bývá 
horko a já jsem díky tréninku mohl do-
hrát i třetí set v kondici, v jaké jsem do 
zápasu nastoupil. 
 Pokračování příště 
Redakční spolupráce Renata Skalošová

Vladimír Čech: Ozvěny starých časů II

Tenisový hráč a trenér vladimír Černohorský, 
jak si jej mnozí zdejší příznivci bílého sportu 
pamatují
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Máte už v knihovně nejnovější publikaci 
Muzea Říčany? Knížku Neobyčejní občané 
aneb Postavy z říčanských ulic a domů lze 
ještě zakoupit na pokladně muzea  
v Rýdlově ulici č. 271/14. Říčanský rodák  
a aktivní občan Dalibor Hofta (1924–2016) 
líčí atmosféru, která zde panovala za časů 
první republiky a pak v letech pozdějších. 
vzpomínky bohatě doprovázejí dobové 
fotografie, některé publikované vůbec poprvé.
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Mezi námi

V portugalském městě Porto se ve středu 11. dubna 
2018 uskutečnil závod modelů autonomních aut For-
mule 1 v desetinové velikosti. Jednalo se o druhý ročník 
soutěže, kterou organizovala americká Pensylvánská 
univerzita. Do závodu se kvalifikovalo sedm týmů z ce-
lého světa – Česká republika, USA (dva týmy), Švéd-
sko, Jižní Korea (dva týmy) a Itálie. Zvítězil tým nazva-
ný Řeřicha studentů a odborníků z ČVUT v Praze.
S řídicími a optimalizačními algoritmy, které vznikly 
v týmu vývojářů profesora Zdeňka Hanzálka z České-
ho institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT 
a studentů Fakulty elektrotechnické oboru kybernetika 
a robotika, dokázal český model projet trasu soutěže za 
9,1 sekundy. Druhé místo získal tým z Connecticutské 
univerzity v USA s časem 11,5 sekundy.
Soutěž kategorie F1/10 zahrnuje návrh, konstrukci a tes-

tování autonomních automobilů Formule 1 v desetinové 
velikosti, které se mohou pohybovat rychlostí až 40 km/h.
Členem týmu byl i Bc. Jaroslav Klapálek z Pacova, absol-
vent Gymnázia Říčany a student 1. ročníku magisterské-
ho studia oboru kybernetika a robotika.   AK

Poslední dubnový den se již tradičně na 
Strašíně slétly čarodějnice k rozloučení 
se svou obětovanou sestrou. Rituál byl 
zahájen v časných odpoledních hodi-
nách, kdy se na místním hřišti sešlo cel-
kem více než sto dětí. Čarodějnice měly 
pro děti přichystané nejrůznější hry a 
soutěže. Po vyplnění jednotlivých zá-
bavných úkolů si každý dětský účastník 
odnesl odměny. Hezkým zážitkem bylo 

i představení loutkového divadla. Na pa-
mátku čarodějnického dne děti dostaly 
malovanou perníkovou medaili. Na zá-
věr odpoledne se čarodějnice rozloučily 
s upalovanou sestrou tanečkem a potom 
zapálily hranici. Čarodějný den na Stra-
šíně si užily nejen děti, ale byl to zážitek i 
pro dospělé. Příjemné odpoledne pokra-
čovalo koncertem country kapely Fiše-
rovci a zábava se protáhla až dlouho do 

noci. Nejen děti, ale i organizátoři se těší 
na další ročník. 
Děkujeme všem, kteří nám pomohli 
akci zrealizovat, zvláště pak: obecnímu 
výboru za finanční příspěvek, strašín-
ským mužům za přípravu dřeva a hřiště, 
dobrovolným čarodějnicím za výkon a 
osobní statečnost, i dalším milým spolu-
pracovníkům, kteří se každoročně stara-
jí o občerstvení návštěvníků. 

mimořádný úspěch studentů 
ČVUT v Portugalsku

Čarodějnice na Strašíně

55



Názory

Pr parkoviště v Praze a Říčanech
14. května se uskutečnilo veřejné projednávání Přednádražní-
ho prostoru. Poučné setkání. Nejdříve nám nebylo umožněno 
vystoupit, abychom neovlivňovali přítomné občany. Nakonec 
se hlasovalo, zda můžeme prezentovat. Drtivá většina souhla-
sila, a tak jsme mohli přednést naše názory.
Město žádnou koncepci nepředstavilo. Žádné střety vizí nad bu-
doucností parkování a dopravy, pouze „ticho po pěšině“. Je ali-
bistické schovávat se za Studii, je třeba zaujmout názor bez ohle-
du na politické body. Předkládáme náš koncept k veřejné diskusi:
1) V Říčanech je 15 448 obyvatel (9 267 v pěším dosahu vlaku, 
6 179 mimo dosah). 
2) V celé spádové oblasti Říčan s potřebou dojezdu na vlak je 
21 567 obyvatel, tj. 10 500 aut. 
3) Pouze 30% aut u nádraží je z Říčan. 
4) V letech 2010-2018 vzrostl počet obyvatel s potřebou dojez-
du na vlak o 4600 obyvatel (ale jen o 800 z Říčan). Další budou 
přibývat. 
5) Denně dojíždí do Prahy 318 500 aut. 
6) V Praze je ale pouze 3275 P+R míst. Současné vedení plá-
nuje v Říčanech až 900 P+R míst. NEUVĚŘITELNÝ NEPO-
MĚR.

7) Celá Praha bude modrá zóna: Praha 4 od 7/2018, Praha 10  
v roce 2020. Tlak na parkování v Říčanech bude sílit.
8) Potřeba parkování u nádraží není ve stovkách, ale v TISÍ-
CÍCH AUT.
Odmítáme přístup města. Není kde parkovat u nádraží, po-
stavíme zde nové parkovací domy. Doprava zkolabuje, kvalita 
ovzduší a života se výrazně zhorší. Žádáme zrušit nový P+R na 
200 aut a terminál v ÚP pro 500 aut.
KRáTKODOBý PLáN: Úprava stávajícího parkování u ná-
draží pro 200 aut, plnohodnotná MHD pro říčanské.
STŘEDNĚDOBý NáVRH: Ochrana parkování pro rezi-
denty v širším okolí nádraží, veřejná doprava napojená na od-
stavná parkoviště na okrajích města pro mimoříčanské.
DLOUHODOBé ŘEŠENí: Společná koncepce s Krajem 
a Prahou. Velké terminály s napojením na vlak mimo centra 
Říčan, Kolovrat, Světic a Stránčic. Výklad a obrázky na www.
facebook.com/klidnericany/. Přeji hezké léto, pokud možno v 
klidném městě.

Tomáš Krebs, Spolek pro klidné Říčany
Vzhledem k rozsáhlým podkladům, které byly doplněním toho-
to textu a do tištěné verze časopisu by se nevešly, je kompletní 
verze článku umístěna na webové stránky Kurýru na adrese 
www.kuryr-ricany.cz

rekonstrukce ulice Politických 
vězňů – poděkování
V úterý 13. března 2018 proběhlo setkání představitelů 
města s vlastníky nemovitostí sousedících s ulicí Politic-
kých vězňů. Cílem bylo vyměnit si informace o nadcházející 
rekonstrukci této ulice. 
Byť při diskuzi o stavebním hluku a výšce vozovky došlo i na 
emoce, celkově proběhlo setkání v konstruktivním a věcném 
duchu. Zástupci města zodpověděli četné dotazy občanů, a od-
nesli si také nejeden podnět týkající se ulice Politických vězňů i 
stavby samotné – ve zkratce se jedná o tyto body:
• Stavba, a obzvláště provoz v přilehlém stavebním dvoře, se 
z hlediska hluku a prašnosti pokusí brát maximální ohled na 
obyvatele přilehlých domů
• V úseku u Fialky bude dle projektu asi o 7 cm snížen profil 
vozovky, což usnadní zajíždění do domů „utopených“ pod 
úrovní vozovky
• V úseku, kde příchod od Fialky k nádraží křižuje ulici Poli-
tických vězňů, město posoudí omezení rychlosti s cílem zvýšit 
bezpečnost přecházejících chodců

• V blízkosti příchodu k nádraží bude vytvořena možnost krát-
kodobého stání „Kiss & Ride“, čímž se zlegalizuje potřeba 
zastavit a „vyložit“ rodinného příslušníka k vlaku nebo chvíli 
počkat, než od vlaku přijde
• Rozbitý příjezd od ulice 17. listopadu k nádraží, stejně jako 
chodník od Scheinerovy ulice k nádraží, budou opraveny, až se 
městu podaří odkoupit tyto pozemky od Českých drah (proces 
koupě probíhá)
• Nedávno instalovaný oboustranný zákaz zastavení je třeba 
alespoň na jedné straně ulice Politických vězňů nahradit zá-
kazem stání, neboť oboustranný zákaz zastavení staví obyva-
tele ulice – řidiče – v mnoha situacích mimo zákon; to nebylo 
záměrem tohoto dopravního opatření, a zmírněním na zákaz 
stání by se tento problém měl vyřešit
Přítomní představitelé města s těmito podněty vyjádřili ústy 
pana starosty Vladimíra Kořena souhlas, za což bych chtěl 
jemu i ostatním zúčastněným poděkovat. Dává nám to naději, 
že se do roka a do dne dočkáme naplnění a (nejen) na opravené 
ulici Politických vězňů se nám bude dobře žít.

Petr Mihulka, Pozn. red. 
Z technických důvodů otiskujeme s časovým odstupem 

Outdoor s popelnicí podruhé
Vážený pane Heyrovský, vaše reakce se zabývá pouze cenou, 
jsem přesvědčen, že třetí verze rozpočtu by již byla s přesností 
na haléře. Velmi rád bych se s podklady seznámil, když v prvním 
případě žádné nebyly. Co mne však děsí, je představa, v koli-
ka jiných případech ZmŘ či RmŘ na základě vašich podobně 
kvalitně vypracovaných podkladů rozhodovaly. Rozumím tedy 
tomu tak, že problémem je cena a nikoli, jak bylo řečeno jinými 
neprůjezdnost, nevhodná technika či zvyk? V tom případě mám 
návrh. Co nesnižovat poněkud populisticky cenu za odvoz od-
padu? Nebo vyvážet v sudé týdny sudá domovní čísla a v liché 
lichá? Podotýkám, že v našem případě se zmíněná technika 

k nám nedostane po cestě v majetku města. Děkuji také za prů-
lomovou myšlenku zajistit si odvoz jinou společností. Z práv-
ního výkladu MV ČR, o který jsem požádal, plyne, že bych se 
mohl dopustit přestupku, pokud je v obci v platnosti vyhláška 
o odpadech. I když dříve nedodržovaná. Pokud byste si chtěl 
znalost příslušných právních norem oživit, rád vám jej poskyt-
nu. Závěrem jen dodám, že na jednání se starostou města nám 
bylo sděleno, že jsme jediní, komu to vadí. Inu, pokud pominu, 
že ve 21. století musím ročně ujít s popelnicí téměř 20 kilometrů 
a platím si ty, kteří  by to měli řešit, tak jen zdvořile vyzývám další 
běžce s popelnicí, aby se, pokud je tento stav netěší, také ozvali. 
 Marek Hejduk
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Vyslechl jsem rozhovor několika žen, které přihlížely této 
slavnosti očištění od zlých sil. Říkaly, že by neškodilo pálit 
i čaroděje, v tom krásném plápolajícím ohni. Řadu věcí mají 
ve své moci a mohou je měnit tak, aby se z nich stali dobro-
dějové. Je však pravdou, že jejich konání je často 
svazováno nadřízenými čaroději. Všimněte si, 
jak stále přetrvává dominantní postavení mužů. 
Pálí se čarodějnice a užito je množné číslo. Ne-
vím však o žádné ženě v Kuří, která by měla úkoly 
v otázkách zlepšení života v této obci na starosti. 
Otázkou je: proč je upalovat? Slovo „obec“ by se 
asi nemělo užívat. Není zde škola, kostel, fara ani 
hospoda. Jsme opravdu jen osadou. I nedávné po-
kusy o setkávání lidí v Klubu bývalé školy padly. 
Slyšel jsem také pesimistické názory. Jedna paní 
se zabývá myšlenkou, že se odstěhuje (kanalizace 
je v nedohlednu, peníze na projekt chodníku jsou 
vyhozeny, přemístění zastávky autobusu s ochra-
nou proti dešti do blízkosti bezpečného přechodu 
směrem do Prahy dodnes není, auta jí jezdí až po 
plotě). Má pocit, že pro daně a poplatky jsme sou-
částí Říčan, ale pro zlepšení života občanům jsme 
jen vzdálenou osadou.
Na druhé straně pozoruji, že staré, špinavé 
a nečisté šmouhy odplavuje čas a v Kuří pulzu-
je nový život. Kdysi jsem viděl malé děti. Dnes 
jsou z nich úspěšní lidé. Mladý lékař, který sbí-
rá zkušenosti v zahraničí a má předpoklady pro 
vědeckou práci a miluje hudbu. Jiný chlapec 
buduje úspěšnou kariéru moderního zeměděl-
ce, další je úspěšný v řemesle, dívky studují na 
vysokých školách, z veselé dívenky je dobrá 
úřednice.
Aprílový den skončil, v Kuří udeřila půlnoc, 
měsíc v úplňku vykoukl nad lesem. U dohoříva-
jícího ohně seděli starousedlíci spolu s novými 
obyvateli, kteří přišli do obce zdaleka a jsou po-

silou pro naši komunitu. Ten oheň je poselstvím. Vláda 
špatných sil byla spálena a nastal májový den. Všechno 
kolem kvete, snažme se, aby rozkvetlo i Kuří.
 František Lochman

Poděkování Olivovně 
Jsme rodiče dvou dětí, které mají od září zjištěnou celiakii. Celi-
akie je celoživotní onemocnění, kdy se ve střevě za přítomnosti 
lepku vytváří zánět a poškozuje vlastní střevní epitel.
Je nutno vyloučit lepek ze stravy dodržováním tzv. bezlepkové 
diety. Pokud se střevo nesetkává s lepkem v potravě, je zdravé 
jako u ostatní populace, nevzniká zde žádná zánětlivá reakce. 
Úkol zní snadně, snadný však v žádném případě není. Aby 
měla dieta efekt, je nutno lepek ze stravy přísně vyloučit. I malé 
množství přijatého lepku denně může udržovat v těle zánět a 
rozklad imunitního systému, což se může projevit vznikem i 
těch nejhorších onemocnění – nádor střeva, vznik jiných při-
družených autoimunitních onemocnění jako je cukrovka I. 
typu, autoimunitní zánět štítné žlázy, v dětství porucha růstu 
a vývoje organismu, dále u žen neplodnost, atd. Úkol vyloučit 
lepek ze stravy je denním bojem celé rodiny.
Bezlepková kuchyně by měla být přísně oddělena od kla-

sické. Chléb bezlepkový by neměl být krájen stejným no-
žem a na stejném prkénku jako normální chléb, hranolky 
nemohou být vloženy do stejného fritovacího hrnce jako 
obalované pokrmy, atd. V tuto chvíli se nabízí otázka, co 
takový celiak naopak konzumovat smí?
Jak pracující rodiče mohou zvládnout přípravu různoro-
dého jídelníčku, který bude dodržovat všechna pravidla 
bezlepkové stravy?
Dcera chodí do mateřské školky v Olivově dětské léčeb-
ně, kde bezlepkovou stravu vedení jídelny zajišťuje. 
Po několika týdnech snahy vařit denně synovi oběd do 
základní školy jsme se domluvili s vedením Olivovy lé-
čebny a odebíráme bezlepkové obědy i pro syna, který si 
je nosí do školy. Obě děti jsou s obědy spokojené. Naší 
rodině možnost zajistit různorodou stravu pro naše děti 
velmi zjednodušila každodenní chod rodiny.
Olivově léčebně moc děkujeme, jsme velmi spokojení.

Hartmannovi
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Proč pálí čarodějnice v Kuří?
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Říčaňáci znovu objevili své nádraží.

Asi největší zajímavostí byl nový cirkus v podání 
v.o.S.A. Theatre

Budova nádraží se po deseti letech otevřela lidem. 
Kromě výstavy uvnitř se sama stala předmětem umění

Před podiem Ku Praze připravili parád-
ní exhibici trialisté s parkouristy.

Druhý stage na Benešov zase kromě kapel hostila mnoho vystoupení, 
z nichž asi nejvíce dech braly neskutečné kousky na slack line.

u Lokálky si kdokoliv mohl vystřelit 
z největšího vzduchového děla na světě.

večer vyvrcholil koncertem kapely Děda Mládek 
illegal Band, který roztancoval doslova celé nádraží.
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TÉmA NA KVěTeN: DODANěNí NeUHrAZeNýCH ZáVAZKů

ÚČeTNí A DAňOVá POrADNA PrO PODNIKATeLe

V minulém čísle jsem se věnovala otázce neuhrazených 
pohledávek, dnes se zaměřím na opačný pól, a sice na 
neuhrazené závazky v systému účetnictví (ve staré ter-
minologii v podvojném účetnictví). Na úvod připomenu 
jednoduchý princip: pokud v účetnictví poplatník zaú-
čtuje fakturu přijatou, je tato faktura pro něj daňovým 
nákladem (pochopitelně pokud obsah faktury tomu od-
povídá) v okamžiku jejího zaúčtování, i když není uhra-
zena. Zákon však stanoví lhůtu, do kdy musí k úhradě 
dojít, aby nebylo nutno aplikovat tzv. dodanění. Nejlépe 
vše asi vysvětlím na příkladu z praxe: obchodní společ-
nost vede účetnictví a k podnikání používá prostory, 
které si pronajímá od majitele nemovitosti. Nájemné je 
sjednáno smlouvou. Nájemné na daný rok si obchodní 
společnost zaúčtuje do daňově uznatelných nákladů, a 
to i když ho nezaplatí. Naproti tomu majitel nemovitosti 
bude mít příjem z pronájmu (a bude ho tedy i zdaňovat) 
pouze v roce, kdy skutečně peníze obdržel. Jinými slovy: 
k zaplacení nedojde, obchodní společnost má daňový 
náklad, ale pronajímatel (fyzická osoba) nemá příjem 
ke zdanění. Je zcela evidentní, že tento model tak trošku 

pomáhá při optimalizaci daňového základu u právnic-
ké osoby, a proto zákon stanoví lhůtu, po kterou může 
v systému účetnictví být evidován neuhrazený závazek 
jako daňový náklad. A aby to nebylo jednoduché, le-
gislativa se i v tomto měnila, takže nyní pracujeme se 
dvěma termíny. Závazky, které byly splatné do 31. 12. 
2014, musí být v účetnictví dlužníka uhrazeny do 36 
měsíců od data splatnosti. Závazky splatné po 31. 12. 
2014 musí být uhrazeny do 30 měsíců od data splat-
nosti (to je totiž promlčecí lhůta, stanovená novým ob-
čanským zákoníkem). Existují však i dluhy, které jsou 
z dodanění vyloučené. Jedná se o konkrétní situace a 
podmínky stanovené zákonem, a vždy doporučuji kon-
zultaci s daňovým poradcem.  Zákon pamatuje i na tzv. 
oddanění již dodaněných závazků, a i zde doporučuji 
konzultaci s daňovým poradcem. Tento postup se jistě 
vyplatí. V případě jakýchkoliv dotazů neváhejte kon-
taktovat RADIUS Říčany s.r.o., rádi se Vám budeme 
věnovat.

Ing. Věra Tauberová,  
tel. 728 832 303, vera.tauberova@radiusricany.cz
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Vážení čtenáři KUrÝrU,  je před 
námi léto. To je období sluníčka, 
koupání a lenošení třeba na za-
hradě. Mnozí z Vás možná uva-
žujete o pořízení vlastního bazé-
nu, takže tento můj článek pro 
Vás může být i aktuální inspira-
cí, nebo tipem. Stále totiž platí, 
že tuto rubriku jsem vymyslela 
proto, abych našim zákazníkům 
pomohla při jejich prezentaci 
a zviditelnění, neboť chci tímto 
podporovat jejich byznys.
dnes Vám velmi ráda předsta-
vím firmu Prestige Pools s.r.o. 
a jejího majitele pana Martina 
Uzla. Firma existuje již 10 let 
a zabývá se (zjednodušeně ře-
čeno) vším, co má souvislost 
s bazény. začátky podnikání 
pana Uzla byly hodně těžké a ur-
čitě je ovlivnila i tehdy panující 
ekonomická situace, obecně na-
zývaná krizí (opakuji že se psal 
rok 2008). Nicméně – Martin 
Uzel to tzv. „nevzdal“ a díky své 
nekonečné pracovitosti dostal 

svou firmu tam, kde je dnes. Má 
velmi slušné zázemí v podobě 
vzorkové prodejny – všimne si jí 
každý, kdo vyjíždí např. z Tesca 
na Černokosteleckou ulici. Všim-
ne si jí proto, že na prostranství 
před prodejnou jsou instalovány 
vzorky venkovních bazénů, kte-
ré určitě pro mnohé znamenají 
první inspiraci při tak závažném 
rozhodování, jako je plánování 
vlastního bazénu. Firma Presti-
ge Pools svým zákazníkům po-
skytne nejen poradenství při 
volbě velikosti a tvaru bazénu, 
ale také doporučí i vhodné tech-
nologie na úpravu vody. Její 
zaměstnanci i spolupracovníci 
(stejně jako pan Martin Uzel) se 
ve svém oboru neustále školí, 
takže dobře znají všechny no-
vinky i technologické pracovní 
postupy. Prestige Pools dodává 
bazény venkovní i vnitřní. Filoso-
fií firmy je poskytování komplex-
ních a nikdy nekončících služeb. 
To znamená, že koupí bazénu 

a jeho instalací a zprovozněním 
vlastně teprve začíná proces 
další dlouhodobé spolupráce, 
neboť firma Prestige Pools se 
postará o dodávky potřebné 
chemie i čištění a údržbu ba-
zénu i příslušenství. Vedle toho 
firma  dodává například stále 
populárnější bazénové vysava-
če, které se o čištění bazénu 
starají vlastně sami. zajištění 
potřebného servisu a údržby 
těchto vysavačů je samozřej-
mostí. Pokud kdokoliv z čtenářů 
zamýšlí pořídit si vlastní bazén, 
vřele mu doporučuji kontakto-
vat firmu Prestige Pools. Určitě 
budete spokojeni s individuál-
ním přístupem k zákazníkovi při 
plánování samotné realizace, 
ale také i s nabídkou fungující-
ho servisu a údržby.  Vážení čte-
náři, přeji Vám co nevíce sluneč-
ních dní, které budou (někteří 
z Vás) trávit u svého vlastního 
bazénu, dodaného říčanskou 
firmou Prestige Pools s.r.o.
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Už v květnu jsme 
zamířili na dvě 
mistrovství Ev-
ropy, v červnu 
míříme na třetí!

Na ME žáků (do 14 let), které se kona-
lo19. května v ruské Moskvě, reprezen-
tovali ČR naši tanečníci Filip Borl a Ro-
zárka Kvapilová.
Na ME dívčích formací od 14 let („se-
niorky“), které se konalo 26. května ve 
Slavonském Brodu v Chorvatsku, se 
zase nominovala naše formace Czech 
Ladies. V době uzávěrky listu nemůže-
me mít výsledky ani jednoho šampioná-
tu. Nicméně tým 18 zkušených tanečnic 
odcestoval na vzdálené taneční klání 
dobře připraven. A stejně tak i mladičcí 
Filip s Rozárkou. Výsledky uvedeme 
v dalších vydáních.
V červnu nás čeká ještě mistrovství Ev-
ropy párových formací. Naše rokenro-
lová formace Twister sice jede „jen“ na 
zkušenou, ale kdo ví, jak to dopadne? 
Šampionát juniorských párových for-
mací se koná 23. června v polské Zelené 
Hoře. A dost možná dokáží nástupci mi-
nulé párové formace Czech One navázat 
na jejich evropské stříbro. Na vloženou 
soutěž do Polska plánují odcestovat 
i další naši zástupci, formace Iris.
Zbývá-li místo v článku, uveďme ještě 
jen největší úspěchy v soutěži konané 
5. května v Karlových Varech: 1. mís-
to: Madonna (dívčí juniorská forma-
ce) a také Czech Ladies (seniorky od 
14 let)
2. místo: formace Goldies (malá formace)
3. místo na MČR žákovské kategorie do 
14 let: pár Anička Bláhová -Vojta Šimek  

a hned za nimi na 4. místě Filip Borl – 
Rozárka Kvapilová.

Jiří Boháček

Jarní cena TŠ Twist Říčany  
v rokenrolu

Letos se konala 28. dubna za účasti 
čtyř zemí - Německa, Polska, Sloven-
ska a České republiky. A dodejme, že 
to byl už 16. ročník. Naprosto oje-
dinělá taneční soutěž s reprezentací 
z okolních zemí i tentokráte dostala 
do ochozů skvělé říčanské publikum. 
Neznáme poloprázdné, nebo spíše 
prázdné tribuny, za což nás ocenili i ří-
čanští sportovně - taneční odborníci. 
Nicméně pojďme nejprve zmínit ty nej-

úspěšnější říčanské tanečníky. Bylo nás 
úspěšných vskutku hodně, tak alespoň 
telegraficky ty nejúspěšnější:
Dětské páry:	Toník	Holoubek	-	Adélka	Strna-
dová,	4.	místo	(třetí	z	ČR)
Žákovské páry:	Vojta	Šimek	-	Anička	Bláho-
vá,	9.	místo	(druzí	z	ČR),	Filip	Borl	-	Rozárka	
Kvapilová,	12.	místo	(třetí	z	ČR),	Maty	Klubal	
-	Amálka	Titzová,	16.	místo	(pátí	z	ČR)
Akrobatické páry C: 
Marek	Vodička	-	Dorotka	Zaalová,	6.	místo
Junioři:	
Dan	Holoubek	–	Eliška	Mašková,	11.	místo
Párová formace junior -	Twister	2.	místo,
Dětské dívčí formace:	
Stars,	1.	místo,	Jungles	2.	místo
Juniorské dívčí formace: 
Madonna	1.	místo,	Minnies	4.	místo,
„Seniorské“ dívčí formace:	
Czech	Ladies	2.	místo.
malé formace děti:	
Goldies	2.	místo,	Babies	6.	místo,
malé formace junior:	
Twisties	5.	místo,	Iris	6.	místo,	
malé formace senior: Cats	-	4.	místo

Už jen výčet domácích úspěšných zá-
stupců dokládá, jak moc je domácí sou-
těž prospěšná. Ať už pro rodiče a diváky, 
ale hlavně pro samotné tanečníky, kteří 
se nemusí vláčet na soutěž „k cizím“.
     Veliké poděkování patří obětavým ro-
dičům, kteří se na soutěži, od úklidu, ob-
čerstvení, na cenách, až po organizaci, 
podíleli. Samozřejmě děkujeme i městu 
Říčany za dotační podporu. Děkujeme 
i firmám: RTK logistic, Marwin, Piská-
ček, Maxíkovy hračky.

Jiří a Zuzana Boháčkovi
www.tstwist.cz, twist@post.cz

Květen, červen, na mistrovství budem!

KAlenDář SPORtOvnícH AKcí v říčAnecH - čeRven 2018
datum čas sport a kategorie program místo
2. 6. 9 - 17.00 košíková U 17 kvalifikace do ligy sportovní hala Říčany
9. 6. 17.00 kopaná muži a Teplýšovice fotbalový stadion Říčany
 17.00 kopaná muži a Sluštice fotbalový stadion radošovice
10. 6. 8.00 kopaná  MLP Plameny fotbalový stadion radošovice
16. 6. 10 - 16.00 bojové sporty Fight club Říčany - Říčanské potahání 6  sportovní centrum
    turnaj submission grappling Na Fialce
 10.15. kopaná st. žáci Brandýs fotbalový stadion Říčany
 11.55. kopaná ml. žáci Brandýs fotbalový stadion Říčany
23. 6. 9 - 17.00 šachy finále KP mládeže kulturní centrum Labuť
24. 6. 9 - 17.00 šachy finále KP mládeže kulturní centrum Labuť

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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Státní svátek 1. 5. využilo šachové 
mládí středočeského kraje pro účast 
na krajském přeboru družstev mlad-
ších žáků. Pořadatelem se stal Klub 
šachistů Říčany 1925. Do Říčan při-
jelo 24 družstev a 151 hráčů. Všichni 
účastníci musí být registrováni v ša-
chovém svazu, takže účast je oprav-

du velká. Šestičlenné družstvo tvoří 
pět hráčů do 12 let s tím, že musí být 
mezi nimi povinně jedna dívka. 
Družstvo doplňuje (opět povinný) 
mladší žák do devíti let.

Domácí nasadili do soutěže šest týmů. 
V tomto směru nemáme v ČR konku-

renci. Konkurenci nemělo v soutěži 
ani naše A družstvo, které zvítězilo. Po-
stoupilo tak společně s dalšími medai-
listy na červnové Mistrovství ČR, které 
se bude hrát tři dny ve Varnsdorfu. 
Hrálo se na digitálních hodinách tem-
pem 2 x 20 minut + bonifikace 10 vte-
řin na tah. Celkem sedm kol.

Zaplněný sál a zlato

Celkové pořadí:  

Poř. Družstvo Part. + = - body bH

1 Kš Říčany 1925 A 7 6 1 0 19 86

2 Sokol Brandýs n. L. 7 5 2 0 17 86

3 šachová škola STAMAT 7 5 0 2 15 86

4 šo Sokol Bakov n. J. 7 4 1 2 13 89

5 TJ Spartak vlašim 7 4 1 2 13 77

6 Sokol Buštěhrad 7 4 1 2 13 76

7 šK TJ Kralupy n. vlt. 7 4 1 2 13 74
8 šK Řevnice 7 3 2 2 11 94

Odkvetly pampelišky, chystá se konec škol-
ního roku a s tím i konec tréninkového roku 
2017/2018 P&F týmu APDT Říčany a děti se 
chystají rozptýlit se do různých koutů světa.

Ještě než se tak stane a sejdeme se opět na pravidel-
ných trénincích v Centru Na Fialce nebo SKC On-
dřejov, ráda bych touto cestou poděkovala všem 
členům týmu, všem příznivcům za skvělou podpo-
ru a spolupráci, ale také odpůrcům, kteří nás učí 
vnímat světy jejich očima.

Náš tým, který jde do desáté sezóny, slavnostně za-
končil svůj rok APDT Akademií, které se zúčastni-
lo nejméně 300 návštěvníků, a v září opět můžeme 
v klidu začít i díky dotaci z rozpočtu města Říčany 
na Provoz 2018, a to v celkové výši 91 300 Kč, za 
kterou veřejně děkuji.

Kdo ještě nemá pevné prázdninové plány, nabízí-
me pro zájemce poslední místa na campech ve sty-
lu P&F v přírodě.
Krásné prázdniny. 

Za APDT Říčany, z. s. Iva Mračková

APDT v červnu
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Koncem dubna 2018 
se ve sportovní hale 

Jedenáctka VS na Chodově konala 
největší akce našeho sportovního 
klubu KAMIWAZA CUP 2018. 
Tento závod pořádal náš klub kara-
te za podpory ČUS a PRAŽSKéHO 
SVAZU KARATE. Na turnaji starto-
valy děti nejen z domácího klubu SC 
SPIRIT ŘíČANY, ale také děti, které 
do haly přijely z mnoha koutů celé 
České republiky. 
Celý turnaj je koncipován s důrazem 
na maximální rozvoj dětí, které nema-
jí větší závodní zkušenost. Závodníci 
jsou rozděleni do kategorií jak podle 
pásku, tak podle váhy a věku. Cílem 
celé soutěže je snaha o maximální mo-
tivaci všech dětí a získání nových zku-

šeností. A to se určitě podařilo. Malý 
závodníci tak mohou zažít atmosféru 
velkých soutěží a to včetně společného 
nástupu. Nejen medailisté, kteří obdr-
želi kromě medailí i diplom a pohár, ale 
i každý soutěžící obdržel i několik drob-
ných dárků, které vyčarovaly dětem 
úsměv na tváři.  Nechyběla ani velmi 
oblíbená tombola, kde děti mohly vy-
hrát jak úsměvné, tak i cenné dárky.
Gratulujeme nejen oceněným, ale i 

ostatním dětem, které si i leckdy po-
prvé v životě vyzkoušely turnaj karate. 
Všechny děti, které se KAMIWAZA 
CUPU zúčastnili si zaslouží velkou 
pochvalu. Velké díky patří i našim orga-
nizátorům i našim trenérům, kteří děti 
na tuto akci připravují již od začátku 
školního roku a také všem sponzorům, 
kteří nám poskytli jak finanční, tak věc-
né dárky pro děti.
Toto není poslední akce našeho klubu. 
V těchto dnech čekají na naše pokro-
čilejší závodníky již další republikové i 
mezinárodní soutěže, prostřednictvím 
kterých se budou nominovat na Mis-
trovství ČR 2018 a také na Mistrovství 
Evropy a světa.
 Veškeré informací naleznete na 
www.karate1.cz.   SC Spirit Říčany

Jsou to tři měsíce v roce, na které se celý 
rok s obrovským vytrváním a pílí připra-
vujeme. Tři měsíce, ve kterých se konají 
desítky soutěží, a my bojujeme o nejvyšší 
příčky. Je to vrchol taneční sezony a zna-
mená to dát tanci všechen svůj čas, ma-
kat víc než soupeři, mít podporu rodičů, 
mít skvělé a profesionální lektory a cho-
reografy. To se splnilo a vše se ohromně 
vrací. Tanečníci soutěžních složek 
DANCE EB letos naprosto famózně 
a na plné čáře vítězí nad konkurencí. 
Nevěříte? My jsme při vyhlašování čas-
tokrát také nevěřili. Choreografie pom 
pom (tanec s třásní) porazily týmy, které 
v minulých sezonách soutěžily na Mis-
trovství Evropy a světa. Z Mistrovství 
Čech si odváží prozatím nejvyšší titu-
ly z historie DANCE EB tohoto stylu. 
Letos jako choreograf a trenér na sobě 
každým dnem pracuji, svědomitě děti 
připravuji a vyplácí se:  
1. místo velká formace děti
1. místo malá formace kadetky
1. místo malá formace minikadetky
2. místo velká formace junioři
4. místo sólo pom kadetky (z 10)

Všechny choreografie slaví postup na 
MČR. A také s velkou pravděpodobnos-
tí i nominaci na mistrovství Evropy 
a světa. Finální přidělování nominací 

se dozvíme 25. - 26. května na 
MČR v Hradci Králové.
Ovšem nekončíme. Také 
jsme se stali několikanásob-
nými mistry ČR ve stepu 
(clogging). Mistr ČR Kryštof 
Klein a Mistryně ČR Ester 
Vieweghová. Odvážíme si 
čtyři tituly Mistra ČR a pět 
titulů Vicemistr ČR. 
A stále to není vše. Přidáváme 
z dalších celorepublikových soutěží:
1. místo velká formace street dance junioři
1. místo a 2. místo velká formace street dance děti
Dvakrát 1. místo velká formace disco dance děti
1. místo malá formace step děti
2. místo velká formace step děti

Uzavření letošní naprosto famózní se-
zóny proběhne v rámci taneční show, 
a to v sobotu 9. 6. 2018 ve Sportovní 
hale v Říčanech, kde se vám představí 
všechny taneční složky studia. Jste vřele 
zváni. Přijďte se podívat na vítězné cho-
reografie tohoto roku, ale i na krůčky 
začínajících tanečníků. 
Během června se těšíme na nové tváře 
a to samé po celé září, kdy máme ote-
vřené všechny kurzy pro nové zájem-
ce zdarma. A nezapomeňte! Máme 
soutěžní i nesoutěžní složky, každý si 
najde své. Do příštího šk. roku nabí-

ráme děti do složek pom pom tanec 
s třásní od 6 do 14 let.
Velký dík patří všem rodičům, kteří 
vedou své děti k týmové práci, radosti 
z pohybu, k úctě k druhým, k disciplíně 
a mnohému dalšímu, které tanec nabí-
zí. Díky za váš čas, který dětem dáváte, 
věřím, že ty slzy štěstí a radost z medaile 
na krku, to všechno vrací. Děkuji svým 
tanečním asistentkám, které jsou mou 
pravou i levou rukou - Terezce, Káje, 
Týnce, Apče. Děkuji všem lektorům, 
Terezce K., Káje, Terezce Z., Izabelce, 
Janičce za jejich precizní přípravu dětí a 
za úžasné úspěchy. Děkuji městu Říča-
ny za mocnou podporu našeho studia. 

Za studio DANCE EB
Tereza Broukalová

Více info na FB - Studio DANCE EB 
či email: broukalova@gmail.com

KAmIWAZA CUP 2018  

DANCe eb zažívá nejúspěšnější 
rok za poslední léta
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Již se stalo tradicí, že náš oddíl pořádá 
ročně dva závody pro děti z celé ČR. 14. 
dubna jsme uspořádali další ročník Tea-

mgym Cup, na který letos přijelo ještě více týmů než v loň-
ském roce. Nejedná se tedy o žádné malé akce, posuďte 
sami – 51 družstev = cca 400 dětí. Za velkými přípravami 
a organizací celého dne stojí velká skupina lidí – trenérů, 
rodičů, sponzorů… všem moc děkujeme. Po celou dobu, 
stejně jako loni, bylo dění na závodišti přiblíženo všem pří-
tomným na velkoplošné obrazovce. Svou závodní premié-
ru si užily i naše malé „Ovečky“, děvčátka nar. 2011, která 
se se závodní formou gymnastiky sžívají teprve pár měsíců, 
ostatní holky bojovaly a snažily se předvést na domácí půdě 
co nejlepší výkon, díky kterému získaly krásná umístění na 
nejvyšších příčkách. 
Dalším velkým závodem pro naše děvčata teamgymu 
bylo MČR, které proběhlo ve sportovní hale na Chodově. 
Prvního závodu IC Micro Team jsme se zúčastnily v pátek 
27. dubna a holky nečekaně obsadily krásné 2. místo. O 
víkendu závodila družstva Eagles a Lemurky - na medaile 
nedosáhla, přesto se účast na MČR jistě stala motivací do 
dalších tréninků.
MČR sportovních gymnastek ČASPV 12. května nám při-
neslo stříbrné medaile ve družstvech, kde naše děvčata, A. 
Hanzálková, T. Šubrtová, M. Koudelková a K. Kuchařová, 

závodila za Středočeský kraj – opět velký úspěch říčanské 
gymnastiky a Stř.kraje, který navíc vyhrál celovíkendovou 
soutěž po sečtení výsledků napříč všemi kategoriemi.
V nezávodních skupinkách se nám chýlí pomalu kurzy ke 
konci, máme za sebou další společný rok. Náš oddíl se může 
pochlubit nejen dlouholetou tradicí, úspěšnými závodními 
družstvy, ale také kurzy, které na sebe mají věkovou návaz-
nost – od nejmenších dětí, které u nás cvičí s rodiči, až po 
mládež a dospělé. Během prázdnin pro děti organizujeme 
několik turnusů příměstských táborů. Veškeré informace 
hledejte na www.gymnastika-ricany.cz nebo pište gym-
nastika-ricany@seznam.cz.

BB a JJ

Říčany září i na mČr

Pilný trénink se vyplácí
Poslední měsíc byl 
ve Fuegu ve znamení 
přestupů do vyšších 

tříd. V minulém čísle jsme vám psa-
li již o jednom přestupu a těsně po 
uzávěrce minulého čísla se to během 
jednoho víkendu podařilo rovnou 
dvěma párům. Začněme tedy od těch 
menších. Až z dalekého Zlína přivezli 
bronzovou medaili z kategorie JUN 
II E LAT (věkově však kategorie JUN 
I - tančili tedy se staršími) sourozenci 
Maty a Kája Týblovi. Získali tak po-
slední potřebné body a nyní už mohou 
měřit síly ve třídě D. O den později, 
na nedělní soutěži v Táboře, stříbrnou 
příčku v kategorii C LAT vybojoval 

pár Filip Thein a Joey Majidová. Se 
ziskem pátého finálového umístění se 
tak posunuli do třídy B. 
A aby toho nebylo málo, do třetice vše-
ho dobrého. Na prvního máje si první 
místo v D STT vytančil Petr Tlustý 
s Joly Kováčikovou a nyní se tak mo-
hou pyšnit třídou C STT. Všem párům 
moc gratulujeme a přejeme brzký 
úspěšný návrat do soutěžních klání.
Přestože taneční sezona pomalu spěje 
k prázdninám, stále pilně trénujeme, 
a to i s externími trenéry. Naposledy 
jsme se zlepšovali 12. května pod do-
hledem Petry Tirpák Kostovčíkové, 
vícenásobné mistryně ČR, dvojnásob-
né vicemistryně Německa a semifina-
listky Mistrovství světa. O špičkové 
trenéry tak nemáme nouzi.
V září budeme opět otevírat plno 
kurzů, stačí si jen vybrat. Najdete zde 
jak kurzy pro děti, tak pro páry i sólo 
dámy. Sledujte náš web www.fuego.
cz. Již teď se můžete hlásit.
Závěrem bychom vás rádi pozvali na 
tradiční letní akademii, která proběh-

ne v pátek 22. 6. od 18 hodin v KC La-
buť. Přijďte se podívat, co vše nového 
se naši svěřenci naučili. Těšíme se na 
vás.
  Vaše Fuego

Petr a Joly

Soustředění s Petrou
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rugby Říčany
www.rugbyricany.cz, www.twitter.com/rugbyricany, www.facebook.com/rcricany

mUŽI
Základní část extraligy v polovině
Silná trojice týmů z Prahy byla nad 
naše síly. V prvním těžkém utkání jsme 
prohráli se Spartou 44:10. Následovalo 
domácí utkání s Pragou, kde jsme měli 
slibný nástup, ale v průběhu utkání jsme 
dopláceli na špatnou disciplínu. Dostali 
jsme dvě žluté a jednu červenou kartu. 
Bylo by nefér vše svádět na rozhodčího. 
Porážka 12:19 mrzí ještě nyní. Další 
utkání jsme hráli po dvou dnech venku 
s Tatrou Smíchov, které měla volný ví-
kend. Zbytečné chyby, únava, absence 
některých hráčů a kvalita na straně sou-
peře, to vše stálo za třetí prohrou 44:19. 
Věříme, že se nám v dalších utkáních 
bude opět dařit a dobře se připravíme na 
další část extraligové sezony. 

ŽeNy
Ženy drží třetí příčku
Po čtyřech turnajích Elitní ženské série 
v ragby 7s drží naše ženy třetí příčku v 
celkové tabulce. V posledním turnaji v 
sobotu 12. 5., hraném v pražském Ede-
nu, porazila děvčata nejdříve Přelouč 
31:0, pak přišla prohra s Tatrou Smí-
chov 5:45, s Petrovicemi 5:33 a nakonec 
výhra nad Spartou 26:20 v utkání o třetí 
místo. 

CeNTrUm mLáDeŽe
Členové SCM v reprezentacích
Julie Doležilová úspěšně reprezentova-
la na turnaji 7s dívek v Polsku. Martin 
Cimprich byl v základní sestavě všech 
utkáních mužské reprezentace.   

mLáDeŽ

Soutěže mládeže jdou do finále
Týmy kadetů, juniorů a starších žáků 
míří úspěšně k finálovým utkáním 
domácích soutěží letošní sezony 
2017/2018. Starší žáci si odskočili na 
čtvrteční turnaj 10. 5. v Paříži na Racin-
gu 92, kde získali v silné konkurenci 7. 
místo. Stejně jako děti do 12 let prohráli 
jediné utkání ve skupině proti druholi-
govému Massy, které nakonec celý tur-
naj vyhrálo.

DěTI
Znovu ve Francii
Děti změřily síly s francouzskými týmy 
na turnaji v Paříži, organizovaném pr-
voligovým klubem Racing 92. Prohra 
ve skupině s druholigovým Massy nás 
odsunula k boji o 7. místo, o které jsme 
připravili další prvoligový tým Brive. Z 
dalších francouzských profesionálních 
týmů hrály Oyonnax, Lyon a pozdější 
vítěz turnaje Clermont. Domácí Racing 
92 měl na turnaji tři týmy.

UDáLOSTI 
Chceme vytvořit tradici a postupně 
Vám představit významné hráče a čle-
ny klubu při domácích utkáních extra-
ligového týmu. Dnes si chceme připo-
menout několik hráčů z naší nedávné 
klubové historie.

Psal se rok 1973 a Česká rugbyová 
unie poprvé vyhlašovala nejlepší-
ho hráče roku. Prvním v této anketě 
ragbyových odborníků byl Jiří Skall z 
pražské Sparty. Postupně se střídali 
hráči dalších domácích klubů, Pragy, 
Vyškova, Tatry a Dragonu Brno. Na-
ším prvním Ragbistou roku byl vazač 
Pavel Bureš v roce 1992. V následu-
jícím roce 1993 získal toto ocenění 
náš zadák Petr Michovský. V novém 
tisíciletí v roce 2002 uspěl odchovanec 
klubu, útoková spojka Martin Kafka, 
který byl v té době na zahraničním an-
gažmá ve španělském klubu La Mo-
raleja Alcobendas. Dalším Ragbistou 
roku se stal v roce 2006 rváček Karel 
Kučera. Zatím posledním naším od-
chovancem, který získal toto ocenění, 
je Miroslav Němeček v dresu prvoli-
gového francouzského klubu US Oy-
onnax v roce 2013. Navíc dokázal titul 
Ragbista roku v roce 2014 obhájit. 
Díky za skvělou reprezentaci našeho 
klubu, jsme na vás hrdi.

POZVáNKA NA rAGby 
STADION JOSeFA KOHOUTA
Sobota 2. 6. - 15:00
extraliga – RC Mountfield Říčany vs JiMi RC 
vyškov 
Sobota 2. 6. - 17:00 
Pohár – RC Mountfield Říčany u23 vs JiMi RC 
vyškov B
Sobota 9. 6. - 10:00
veteráni – Turnaj Staropražská šunka
Neděle 10. 6. - 9:00 
Děti – Dětský den na hřišti ragby
Neděle 17. 6. - 15:00 
extraliga – RC Mountfield Říčany vs Slavia 
Praha
Neděle 17. 6. - 17:00 
Pohár – RC Mountfield Říčany u23 vs Slavia 
Praha B
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Pomalu ale jistě se nám blíží prázdniny a i naši svěřen-
ci potřebují lehký odpočinek. Poslední měsíc nás čeká 
ještě mnoho tréninků, sezónní klubové závody, přípra-
vy na novou sezónu, plánování, suchá příprava a hlav-
ně Den dětí na ledě. Tímto bychom rádi pozvali všechny 
děti a jejich rodiče na tuto akci. Spolu s námi zažijete 
mnoho zábavy, soutěží, diskotéku na ledě a především 
vystoupení našich svěřenců na téma Madagaskar a ne-
bude chybět ani spousta dobrot. Kdy? 2. 6. 2018 v Mer-
kur Ice Aréně od 15 hodin.
Pro všechny naše příznivce, sportovce, fanoušky, děti a ro-
diče jsme spustili přihlášky na nový školní rok 2018/2019. 
Nový rozvrh a přihlášky najdete na www.bruslarskyklub-
ricany.cz . Do našich kurzů se mohou hlásit děti od 3 let, 
celé rodiny nebo i dospělí do kurzu Adult.
Kdo by se chtěl věnovat krasobruslení závodně, může se 
přihlásit na nábor, který bude probíhat začátkem září.
V srpnu pořádáme letní týden bruslení – příměstský 
tábor 27. 8. - 1. 9. v Merkur Ice Aréně, kde máme stá-
le volná místa a taktéž je možnost hlásit se online. Na 
příměstský tábor bereme děti od 4 let. Více informací 
najdete na našich webových stránkách nebo nás můžete 
kontaktovat.
Na příští školní rok chystáme nově Bruslařský battle škol, 
kde se bude soutěžit o nejlepší bruslařskou školu a nej-
lepšího ledového krále či královnu z řad učitelů. Vítěz si 
odnese 10 lekcí bruslení pro svou školu.
Pro více informací nás učitelé / ředitelé škol mohou 
kontaktovat a přihlásit svoji školu, to lze taktéž onli-

ne. Těšíme se na všechny účastněné školy. Prázdninám 
zdar a v září dobře nabroušené ostří!  Váš Team BK

Sezóna je u konce, ale 
bruslařský klub nazahálí

V sobotu 16. 6. 2018 od 10:00 
proběhne ve velké hale Centra Na 
Fialce turnaj v submission grap-
plingu Říčanské potahání 6, jehož 
část výtěžku ze startovného bude 
věnována nadačnímu fondu Šance 
onkoláčkům. Ti, kteří bojují pro 
zábavu, se tak snaží podpořit děti, 
které si svůj boj bohužel nevybraly. 
Podpořit je můžete přijít také vy, 
protože fondu bude odesláno i veš-
keré dobrovolné vstupné diváků.
Dále bychom chtěli upozornit, že 

v rámci podpory sportu zlevňujeme i 
naše členské příspěvky, které od 1. 6. 
2018 činí 500 Kč měsíčně pro dospě-
lé a 300 Kč měsíčně pro děti a mládež 
do 18 let. Při pravidelné docházce, tj. 
tří trénincích týdně po dobu 1,5 hodi-
ny, se jedná o 28 Kč za hodinu pro do-
spělé a 17 Kč za hodinu pro děti pod 
vedením kvalifikovaného trenéra.
Jako každý rok chceme opět upozor-
nit, že trénujeme i o prázdninách, 
takže si můžete přijít naše tréninky 
vyzkoušet.

A v neposlední řadě děkujeme městu 
Říčany za poskytnutí grantu na pro-
voz našeho klubu a na dvě akce – Ří-
čanské potahání 6 a 7.
Přijďte si s námi zatrénovat i vy - 
první tři tréninky jsou pro každého 
ZDARMA! 
Základní info na www.fightclubri-
cany.cz a aktuální info na www.face-
book.com/fightclubricany 
Těšíme se na vás

Jan Pavlas 
(předseda sdružení a hlavní trenér)

Fight club Říčany pomáhá 
potřebným
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V druhé 
polovině 
dubna se 

vydali říčanští florbalisté 
již podruhé na nejstarší 
mládežnický florbalový 
turnaj na světě, který se 
pořádal letos již po třicáté 
v partnerském městě Ří-
čan, švédském Mölndalu, 
za účasti 145 družstev. Na 
dlouhou cestu autobusem 
se vydaly stejně jako v loň-
ském roce tři týmy, tentokrát ročníky 2001, 2003 a 2005. 
Největší naděje jsme vkládali do týmu ročníku 2003. Kluci 
i s jednou slečnou v sestavě nás nezklamali a sehráli skvělý 
turnaj. S přehledem postoupili ze skupiny do A play-off, v 
semifinále si poradili s loňským vítězem IBF Göteborg 7:4 
a ve finále zvítězil v nesmírně dramatickém zápase nad 
hráči asi nejslavnějšího florbalovéhu klubu světa Pixbo 
Wallenstam IBF 4:3. To byla opravdu velká bomba a ne-
smazatelný zápis do historie turnaje.
Vyzdvihnout však musíme i oba zbývající týmy. Kluci ročníku 
2001 sehráli nesmírně vyrovnaná utkání se silnými švédskými 
týmy a v B play-off nakonec obsadili vynikající 2. místo. Tým 
ročníku 2005 si ve velmi těžké skupině, ze které vzešli pozdější 
finalisté, připsal jednu výhru, jednu remízu a jednu porážku a 
skončil ve skupině třetí. 
Ještě jednou bychom chtěli poděkovat městu Říčany za pod-
poru ve výši 30 tisíc Kč z programu reprezentace a jsme rádi, 

že jsme mohli odvděčit 
skvělými výsledky.
Zahanbit se nedali ani 
naši nejmenší florbalisté. 
Družstva přípravky a elé-
vů se o druhém květno-
vém víkendu zúčastnila 
již tradičního mezinárod-
ního turnaje Innebandy 
Cup v Českých Budějovi-
cích. Družstvo přípravky 
obsadilo naprosto neče-
kaně fantastické 1. místo 

a navázalo tak na medailové úspěchy z minulých let. Druž-
stvo elévů, které bylo složeno z hráčů ročníku 2008 a bylo 
tedy o rok mladší než valná většina jeho soupeřů, obsadilo 
nakonec výborné 5. místo.

POZVáNKA NA DeN FLOrbALU
Rádi bychom pozvali všechny příznivce na již tradiční zakon-
čení sezóny, které se uskuteční v sobotu 23. 6. 2018 na venkov-
ním hřišti sportovního areálu na Pacově. Dopoledne proběh-
nou utkání mladších kategorií od přípravky po mladší žáky, 
v poledních hodinách utkání rodičů a příchozích, odpoledne a 
večer pak bude patřit starším žákům, dorostencům, juniorům 
a mužům. Připraveny budou i doprovodné akce jako měření 
rychlosti střely, střelba na přesnost a další dovednostní soutě-
že. Přesný program uveřejníme nejpozději dva týdny před akcí 
na našich stránkách www.fbcricany.cz

Jiří Pros, FBC Říčany  

Skvělý úspěch v mölndalu

SK Slunéčko  - 10 let trvání
Sportovní klub Slunéčko byl zalo-
žen před 10 lety. Základním mot-
tem bylo a stále je, že každý záži-
tek, i negativní, je lepší než žádný. 
Během 10 let se klub ubíral dvěma 
směry. Zatím viditelnějším a asi 
i úspěšnějším je založení basket-
balového oddílu pro holky od nej-

mladších až po dospělé. V současné 
době má oddíl šest družstev, která 
se účastní celoročních soutěží na 
různých úrovních. Druhý směr je 
orientován na širší veřejnost. V za-
čátcích jsme pořádali různé spor-
tovní kurzy a v současné době se 
snažíme budovat veřejný park Po-

hodové údolí, jehož 
součástí je sportovní 
hřiště, cyklostezka 
a zpřístupnění okolí 
Říčanského potoka.
A tak doufám, že pro 
naši činnost se najde 
zase tolik nadšenců, 
jako tomu bylo v těch 
uplynulých letech, a 
náš klub bude taková 
velká rodina sportov-
ních příznivců. 

OTeVŘeNí SPOrTOVNíHO 
HŘIŠTě WOLKerOVA

V sobotu 14. 4. 2018 bylo slavnostně 
otevřeno sportovní hřiště ve Wolke-
rově ulici, které je součástí projektu 
POHODOVÉ ÚDOLÍ. 

Jana Machová, SK Slunéčko, o. s.

70 texty.kuryr@ricany.cz



ODDěLeNí PrO DOSPěLÉ 
Masarykovo nám. 66 
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

Až vyjde toto číslo Kurýru, provoz dospělého oddělení 
knihovny ve Staré radnici bude minulostí. Dobře nám 
sloužila desítky let a budeme na ni spolu s našimi čte-
náři asi ještě dlouho vzpomínat.  Nyní stojíme před 
úkolem „rozjet“ provoz v novém působišti. Knihovna 
dostala k dispozici renovovaný Teršípův dům (vžila 
se i zlidovělá zkratka „Teršípák“) na Masarykově ná-
městí 66. 
Uzávěrka tohoto čísla byla 17. 5., takže informace zde 
podávané nejsou úplně aktuální. V den uzávěrky jsme 
měli před sebou ještě dva dny provozu ve Staré radni-
ci.  Začátek stěhování byl naplánován na sobotu 19. 5. 
V domě samotném ještě zbývalo dokončit poslední tech-
nické práce, zejména instalaci nového osvětlení. Proto 
v době uzávěrky Kurýru nemůžeme ještě oznámit přes-
ný den, kdy v Teršípově domě otevřeme. Ale s jistotou 
počítáme, že to bude v průběhu června, spíše dříve než 
později. Ve chvíli, kdy červnový Kurýr vyjde a budete číst 
tyto řádky, zřejmě již termín otevření znám bude.
Těšíme se na tuto novou etapu v historii Husovy knihov-
ny. Půjde skutečně o výraznou změnu oproti minulosti, 
neboť prostory v Teršípově domě se od těch dosavad-
ních velmi liší, zejména rozdělením do tří pater. Tomu 
bude nutno vše přizpůsobit – mobiliář, rozložení regálů 

s knihami, umístění výpůjčního pultu, situování dalších 
služeb apod. Věříme však, že pro naše čtenáře vytvoříme 
optimální prostředí a uspokojíme i nejvyšší nároky, kte-
ré jsou na dnešní knihovny kladeny. Předpoklady k tomu 
jsou dány mimo jiné i reprezentativním charakterem 
objektu.
 Od zahájení provozu zde bude otevřeno od pondělí do 
pátku od 8.30 do 18 hodin, v sobotu od 8.30 do 12 hodin.
 V oddělení pro děti na Komenského náměstí je 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.

Galerie Kotelna vás od 8. 6. do 4. 7. 
zve na retrospektivní výstavu aka-
demické malířky Ireny Křivánkové. 
Irena studovala VUT v Brně u prof. 
Jiřího Načeradského.  Jeho vliv se 

projevil v Ireniných obrazech na-
bitých nevázanou energií. Byly to 
obrazy, které svou expresivností ne-
mohly nechat nikoho klidným. Její 
počáteční tvorba se odvíjela v du-
chu velmi uvolněného, spontánního 
přednesu. Irena Křivánková náměty 
svých obrazů svižně střídá. To vy-
chází z přístupu umělkyně k malbě 
samotné, vždy totiž maluje to, co je 
jí v tu dobu nejbližší, co ji zasáhne až 
do nitra duše. Od autoportrétů, kra-
jin intenzivních barev či figurálních 
výjevů se přes motivy fauny dostává 
k flóře. Konkrétní se pomalu stává 
abstraktním. Barevnost Ireniných 
obrazů se uklidňuje, zjemňuje. Irena 
Křivánková se kromě malby věnuje 
i výtvarným realizacím pro film a 
divadlo, pracovala např. na snímku 
Poslední sezóna režiséra H. Bočana 
nebo Bestiáři režisérky I. Pavlásko-

vé, naposledy se podílela na slavném 
zahraničním seriálu Borgiové reži-
séra O. Hirschbiegla.
Slavnostní vernisáž proběhne 7. 6. 
od 18.30 hod. Jste srdečně zváni.
Více informací se dozvíte na
www.galeriekotelna.cz.

Sbohem, Stará radnice! Vítej, Teršípáku!

Co se děje v kultuře
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06 červen
PRogRam 2018

PŘIPRAVU-
JEME

vOX nYMBUrGenSIS
 St 20 / 06 / 2018 – 19.30
   KonceRt PěvecKého SboRu.  
  „bonuSový” KonceRt z cyKlu  
 „kruh přátel hudby”.  

Marcel ZMOžek  
& ZBIGnIew cZendlIk
 St 26 / 09 / 2018 – 19.00
   KonceRt.   

kruh přátel hudby 
– bonusový koncert „Vox Nymburgensis”
v posledních letech se stalo zvykem po skončení hlavní sezóny KPh 
uvést ještě letní „přídavek“ – další koncert, který je samozřejmě pro 
držitele abonentek KPh zdarma. letos přidáváme koncert velkého 
smíšeného sboru vox nymburgensis, který se uskuteční ve středu  
20. června. začátek je jako vždy u koncertů KPh v 19.30. Sbor byl 
založen v roce 1988. Šíře jeho repertoáru je mimořádná: pokrývá 
hudební vývoj od gregoriánského chorálu přes renesanční polyfonii, 
barokní skladby, díla mistrů klasicismu i romantismu až k hudbě  
20. století a „žhavé současnosti“. v průběhu let provedl mnoho 
koncertů u nás i v zahraničí (v 11 evropských zemích a v argentině)  
a získal mnoho předních cen na mezinárodních soutěžích. Do Říčan  
se vrací po 6 letech v době, kdy slaví 30 let od svého založení. 

Jakub Smolík S kapelou 
– koncert
 Současná umělecko interpretační osobnost, jež svými sladce 
laděnými písněmi oslňuje zejména něžnou část publika. Při poslechu 
hitů jako „až se ti jednou bude zdát“ , „ave maria“, „Jen blázen žárlí“ 
či „Prý chlapi nebrečí“ pookřeje nejedno ženské srdce. těží ze své 
image, pěkných skladatelských kousků z.bartáka, Fr.Kasla nebo 
J. zmožka, ale i nesmírně vytříbeného vkusu pro výběr coververzí 
starších českých šlágrů, které mladší část publika dnes zná především 
díky němu. J. Smolík má na kontě více než 23 alb a patří k českým 
interpretům s největší fanouškovskou základnou. Jeho koncerty 
doprovázeny jeho doprovodnou skupinou a vokalistkami jsou 
obohaceny nejedním zážitkem, humorem i jevištní zábavou, čímž 
umocňuje divácký zážitek a potvrzuje skutečnost, že jeho představení 
není jen běžný koncert, avšak i zábavné show. 

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

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

FInal StatIOn  
+ rOckIn’chaIr
 Pá 08 / 06 / 2018 – 20.00
   SPolečný KonceRt.   

hItY SvětOvých  
leGend 2
 St 13 / 06 / 2018 – 19.00
   letní KonceRt KytaRového KuRzu  
  JIŘího baRDy a SboRu baRDáčeK..   

 SpolečNoS t a ta NeC 

prVNí říčaNSká VeřeJNá taNčírNa
Út

 koNCert y 

FiNal StatioN + roCkiN’Chair
Pá Společný koncert dvou mladých a nadějných kapel z Říčan a okolí.

 diVa dlo 

hereCké kurZy aliCe bardoVé
So  Sedm divadelních vystoupení hereckých kurzů alice bardové. uvidíte 
představení: Sněhurka a ti co přežili, perníková chaloupka, čtyři suďáci, Sůl  
nad zlato, čtyři suďáci, Zlatý kolovrat...

 koNCert y 

hity SVětoVýCh legeNd 2
St letní koncert kytarového kurzu Jiřího bardy a sboru bardáček.

 koNCert y 

ZáVěrečNý koNCert  
5. hudebNí třídy
Pá zŠ bezručova.

 koNCert y 

abSolVeNtSký koNCert
Po zuŠ Říčany.

 koNCert y 

ZáVěrečNý koNCert 9a
Út zŠ bezručova.

 Vá žNá hudba 

VoX NymburgeNSiS
St Koncert pěveckého sboru.     
„bonusový” koncert z cyklu „kruh přátel hudby”.

 SpolečNoS t a ta NeC 

taNečNí akademie
čt zuŠ Říčany.

 SpolečNoS t a ta NeC 

Fuego
Pá závěrečná akademie.

 koNCert y 

ZáVěrečNý koNCert 2. StupNě
Po zŠ bezručova.

 SpolečNoS t a ta NeC 

prVNí říčaNSká VeřeJNá taNčírNa
Út 

 SpolečNoS t 

VeřeJNé proJedNáNí
St 

 koNCert y 

tp FeSt
čt vystoupení žáků 1. zŠ Říčany.

těšíme se na vaši návštěvu!
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Nebuď labuť a  zaJDI na KultuRu!
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21
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III. MeMOrIál  
JIříhO kadlUSe
 St 19 / 09 / 2018 – 20.00
   Steamboat StomperS  
  a old timerS JaZZ baNd  
  ve vzPomínKovém PoŘaDu  
  na Jiřího kadluSe.   

JakUB SMOlík  
S kapelOU
 St 03 / 10 / 2018 – 19.30
   KonceRt.   
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Otevírací doba během výstav:
po – čt  14:00 – 18:00
pá zavřeno
so 10:00 – 18:00, ne 13:00 – 18:00

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

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

Výstava 
TVOŘ A HrAJ SI!
do 19. srpna

V minulém roce se v Praze konaly 
dvě výjimečné a nejnavštěvovaněj-
ší výstavy v oboru umění – výstavy 
Františka Skály a Krištofa Kintery. 
A přitom to nejsou „klasičtí“ malíři 
a sochaři, ba naopak, zcela netradič-
ní umělci! Jejich prostorová tvorba 
je divoká, vynalézavá a experimentu-
jící. 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 Kinte-
rou nebo Skálou. Zakroucené klac-
ky, 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 dů-
chodci 30 Kč; rodinné vstupné 150 
Kč; děti do 3 let a senioři nad 70 let 
zdarma

DOPrOVODNý PrOGrAm 
K VýSTAVě:

Děti učí děti - dětský trh 
řemesel
neděle 17. června, 15:00-18:00, 
muzeum

Umíš něco vyrábět, chceš to nau-
čit někoho dalšího a dokonce si tím 
i trochu vydělat? Máš super nápad 

Co se děje v kultuře

na výrobek? Děláš si náramky, tvoříš 
z korálků, vyřezáváš ze dřeva – nebo 
tě baví něco jiného? Připrav si dílnič-
ku, kde to naučíš ostatní děti.
Každé dítě si připraví své stanoviš-
tě, určí cenu svého mini-workshopu 
(materiál plus nějaký drobný zisk), 
dílny si návštěvníci budou vybírat. 
Chceš se zúčastnit a nevíš, jak na to? 
Klidně nám zavolej (Petra Skřivánko-
vá, tel.: 737 764 407) nebo se zastav 
v muzeu.
Rezervace je nutná pro děti, které 
budou chtít vést svou dílnu. Rezer-
vace na e-mailu: petra.skrivanko-
va@muzeum.ricany.cz
Vstup zdarma ke vstupence na vý-
stavu

mUZeJNí ObCHůDeK

Pokud sháníte užitečný a vkusný 
dárek pro děti (k narozeninám, za 
vysvědčení nebo jen tak), můžete 
jej pořídit i v muzeu v našem ob-
chůdku. Seženete zde přírodověd-
né hry, pomůcky (lupy, síťky na 
hmyz, ptačí píšťalky), stavebnice 
ptačích budek a krmítek, pazour-
kové nástroje, repliky historických 
mincí, potištěná trička a tašky 
a spousta dalšího. Nově zde nyní 
můžete zakoupit i krásné dětské 
knížky z nakladatelství Baobab. 

PŘírODOVěDNá STŘeDA: 
Pavouci a hmyz
středa 6. června, 16:00-18:00, 
sraz u Říčanské hájovny u Světic

S odbornicí na pavoukovce Lenku 
K u b c o v o u 
se vydáme 
do porostů 
v okolí Ří-
čanské há-
jovny. Se 
smýkačkami 
a sklepáva-
dly budeme 

lovit nejrůznější hmyz a pavouky. 
Můžete se těšit na maloočku sma-
ragdovou i zlatozelené listohlody. 
Možná se nám podaří chytit i šídlo 
pestré.
Program povede Lenka Kubcová
Vstupné 50 Kč

Stavění ptačích budek 
a ukázka kroužkování ptáků
neděle 10. června, 14:00-17:00, 
zahrada u muzea

Sestavení a na-
tření budek, 
poradna, jak 
s budkami nalo-
žit a jak se o ně 
starat. V přípa-
dě vhodného 
počasí ukáže 
o r n i t o l o ž k a 
Jana Hronková 
i kroužkování 
ptáků. V mu-
zejní zahradě je možné navštívit obří 
hnízdo a dozvědět se více o ptácích 
v zahradách.
Program povede Edita Ježková, Kate-
řina Čiháková a Jana Hronková.
Vstupenka umožňuje vstup zdarma 
na výstavu „Tvoř a hraj si!“ (platí 
v den akce)
Akce je pořádána v rámci Víkendu ote-
vřených dveří zahrad. Na realizaci akce 
finančně přispěl Středočeský kraj.
Vstupné:  80 Kč; děti, studenti a dů-
chodci 40 Kč; rodinné vstupné 200 Kč
Cena stavebnice budek: 230 Kč sý-
korník, 170 Kč rehkovník

Výměnný bazar rostlin
neděle 10. června, 14:00-17:00, 
zahrada u muzea

Máte na zahradě květiny, které musí-
te vzhledem k prostoru omezovat a je 
vám líto je vyhodit? Přineste je na vý-
měnný bazar. Kolik rostlin přinesete, 
tolik si můžete odnést. 
Rostliny noste v zakořeněné nebo 
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Z mUZeJNíCH 
SbíreK: HObLíKy

Co se děje v kultuře

Hoblík je tradiční truhlářský nástroj užívaný k hoblo-
vání, tedy zarovnávání a vyhlazování dřevěných po-
vrchů. Zpravidla se skládá z dřevěného těla hranolovi-
tého tvaru, jemuž se říká lůžko, do kterého je zapuštěn 
břit (tzv. želízko). V horní části dřevěného hranolu se 
pak nachází držadlo (rukojeť). Dřevěný odpad, který 
vzniká při hoblování, se nazývá hobliny. Moderní hob-
líky mohou být i celokovové a v současné době existují 
i elektrické. 
 Existence hoblíků je doložena již ve starověku, pou-
žívaly se v Egyptě, kde byl s jejich pomocí upravován 
povrch sarkofágů, i ve starém Řecku a Římě. Za časů 
starého Rakouska se tvrdilo, že se dobrý truhlář po-

zná podle hoblin, obzvlášť pokud hobliny byly dlouhé 
a tenké. Ve sbírkách říčanského muzea je evidováno 
11 hoblíků pocházejících z 1. poloviny 20. století. Lze 
mezi nimi nalézt i dva hoblíky typu macek, které se 
oproti jiným liší svými většími rozměry (délka cca 60 
cm). Hoblík macek sloužil k rovnání velkých desek.  
Dalšími speciálními typy hoblíků z muzejních sbírek 
jsou hoblíky na šindele či hoblíky určené k hoblování 
okrajů desek a rámů. 

Jan Boukal

s dostatečným balem. Přijímáme 
pouze zahradní rostliny, ne plané 
druhy, nenoste vzrostlé stromy 
a keře.  
Akce je pořádána v rámci Víkendu 
otevřených dveří zahrad. Na reali-
zaci akce finančně přispěl Středo-
český kraj.
Vstupné 30 Kč

mláďata na Dvorku
pondělí 18. června, 16:00-18:00, 
Dvorek naproti muzeu

Přijďte se na Dvorek seznámit s na-
šimi mláďaty. Děti si budou moci zví-
řátka nakrmit a pohladit, což je skvě-
lá příležitost zejména pro ty, které 
nemají možnost zvířata samy chovat. 
Program doplní interaktivní povídání 
o rozmnožování domácích zvířat, za-
jímavosti o mláďatech a aktivity pro 
děti i dospělé.
Program povede Marie Tvrdoňová
Vstupné:  80 Kč; děti, studenti a dů-
chodci 40 Kč; rodinné vstupné 200 Kč

Vstupenka umožňuje vstup zdarma 
na výstavu „Tvoř a hraj si!“ (platí 
v den akce)
Akci pořádá Ekocentrum Říčany ve 
spolupráci s Muzeem Říčany, finanč-
ně ji podpořilo Město Říčany.

Amatérská burza minerálů
sobota 23. června, 9:00-17:00, 
Didaktické centrum geologie, 
Masarykovo náměstí

Během burzy, kterou pořádá 1. ZŠ 
Říčany, si s námi můžete vyrobit od-
litky trilobitů a projít komentovanou 
prohlídku geoparku.
Vstupné:  80 Kč; děti, studenti 
a důchodci 40 Kč; rodinné vstupné 
200 Kč
Na realizaci akce finančně přispěl 
Středočeský kraj.

 

  
Výzva pro volnočasové
a sportovní organizace: 

Účastněte se Týdne volného 
času a sportu! 

9. – 16. září 2018

Přihlášky organizací přijímáme do kon-
ce června. z organizačních důvodů NeNÍ 
MoŽNÉ přijímat přihlášky po stanoveném 
termínu.

Město Říčany a Muzeum Říčany pořádá 
v září další ročník Týdne volného času a 
sportu. Týden zahájíme Veletrhem volné-
ho času a sportu na Městských slavnos-
tech v neděli 9. září, kde říčanské orga-
nizace představí svou činnost ve stánku 
nebo vystoupením na pódiu v průběhu 
programu. 
Po celý týden pak budou probíhat ukázkové 
aktivity a akce pro veřejnost zdarma. nabíd-
ka aktivit bude zveřejněna ve speciální zá-
řijové příloze kurýra „Volný čas a sport 
v Říčanech“. organizace, které se týdne zú-
častní, dostanou příležitost v příloze zdarma 
prezentovat svou činnost.  

Podrobné informace a přihlášky na 
marie.tvrdonova@muzeum.ricany.cz, 
tel.: 776 701 345.
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Informační centrum
Masarykovo nám. 83
251 01 Říčany
tel.:  323 618 169

ladŮv kraj a okolí...
KultuRní A SPORtOvní KAlenDář 
www.laduv–kraj.cz
změna programu vyhrazena
Vstupenky na veškeré akce získají zájemci u pořadatelů

do 19. 8. Říčan   Tvoř a hraj si! – Výstava v Muzeu.

2. 6. Říčany 7.00 - 19.00 Pytláckými roklemi – 39. ročník turistického pochodu okolo Říčan, startovné 40 Kč,  
děti 30 Kč. Start před nádražím ČD u restaurace U Kozlů, cíl na koupališti Jureček.

2. 6. Říčany 8.00 PO-PO-LES – 40. ročník pochodu pohádkovým lesem. Start č. 1: ZŠ Vachkova v Uhříněvsi 
od 8 do 9.30 hod (12 km). Start č. 2: Koupaliště Jureček v Říčanech od 10 do 12.30 hod (3 
km). Cíl: Pohádkový les Strašín. Příspěvek 60 Kč. Vhodné pro děti od 12 let. 

2. 6. Ondřejov 10.30 Ondřejovský krpál 2018 – 4. ročník závodu historických vozidel, jízda zručnosti, spanilá 
jízda po okolí, závod do vrchu. Náměstí. 

2. 6. Senohraby 14.00 Dětský železný hasič – Soutěž o nejlepšího dětského hasiče na hřišti u školy.

3. 6. Říčany 10.00 Dětský den – Hry, soutěže, ukázky činností městské policie, celníků a hasičů, občetstvení aj. 
Moderuje Matouš Zah z Déčka. Vystoupení skateboard na u ramvě a pumptracku. Sportovní 
areál „U lesa“.

3. 6. Říčany 14.00 Říčanská kuličková liga – Kuličkový turnaj pro každého bez ohledu na věk nebo zkušenosti. 
Kuličkové hřiště v parku Por. Koreše v Olivově ulici.

4. 6. Konopiště Koncert pro všechny bezva lidi – 17. narozeniny Radia Blaník. Hrají Olympic, Divokej Bill, 
Mandrage, Helena Vondráčková, Hana Zagorová, Jakub Smolík, Žlutý pes, Peter Nagy, Petra 
Janů, David Deyl. 

6. 6. Říčany 16.00 - 18.00 Pavouci a hmyz – Vycházka do porostů v okolí Říčanské hájovny a Lenkou Kubcovou. 
Hledání maloočky smaragdové, listohloda nebo šídla pestrého. Vstupné 50 Kč,  
sraz u Říčanské hájovny.

8. 6. - 9. 
6. 

Netluky Věda na polích a ve stájích – Věda na polích a ve stájích s podtitulem Příběh potravin. 
Naučná stezka koncipovaná jako dvoudenní akce. V pátek je program vyhrazen pro žáky  
1. stupně ZŠ z Prahy a okolí, sobota je vyhrazena pro širokou veřejnost. 

8. 6. Říčany 19.00 Country večer – Kapela „LEGENDA aneb staré dobré coutry“ zahraje nejlepší coutry hity v 
Oáze. Rezervace na tel. 736 679 097.

8. 6. Štiřín 19.30 Jiří Korn a 4TET – Koncert na zámku Štiřín, vstupné 500/600 Kč.

8. 6. Říčany 20.00 Final Station + Rockin´chair – Společný koncert dvou mladých a nadějných kapel z Říčan  
a okolí. Kulturní centrum Labuť.

9. 6. Říčany 7.00 - 16.00 Za Kozlem do Velkých Popovic – 13. ročník turistického pochodu ze Říčan nebo Mnichovic.

9. 6. Velké Popovice Den Kozla – Pivovar Velké Popovice

9. 6. Vyžlovka 13.00 - 23.00 Vyžlovské léto – Odpoledne pro děti a celou rodinu - střelba ze vzduchovky, šerm, soutěže, 
malování na obličej aj. Večer pro dospělé od 17 hod - muzika, pivo, párky. Vstupné na 
odpoledne 60 Kč, večer 100 Kč.

9. 6. Struhařov 21.00 Letní kino – Začátek promítání filmu Špunti na vodě je po setmění, tedy po deváte hodině 
večerní na fotbalovém hřišti. Vstupné 80 Kč, deky a dobrou náladu s sebou.

10. 6. Říčany 6.30 Nedělní pochod s Líbou – Turistický pochod Ješetice - Prčice - Heřmaničky, 13,5 km. 
Odjezd vlakem ze Říčan v 6.33 hod. Přihlášky na tel. 723 513 431 nebo 
libuse.rohoskova@centrum.cz.

10. 6. Mnichovice Mnichovická běhna – Amatérský běžecký závod - běh na Šibeničky, Myšlín, Jidašky a okolí. 

10. 6. Říčany 14.00 - 17.00 Stavění ptačích budek a ukázka kroužkování ptáků – Stavění budek s ornitoložkou Janou 
Hronkovou a Kateřinou Čihákovou v zahradmě u muzea. Vstupné 80 Kč, studenti a důchodci 
40 Kč, rodinné vstupné 200 Kč. Cena za sýkorník 230 Kč, rehkovník 170 Kč. 

10. 6. Říčany 14.00 - 17.00 Výměnný bazar rostlin – Kolik rostlin přinesete, tolik si můžete odnést. Vstupné 30 Kč, 
zahrada u muzea. 

Co se děje v kultuře
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Co se děje v kultuře

13. 6. Říčany 19.00 Hity Světových Legend 2 – Letní koncert kytarového kurzu Jiřího Bardy a sboru Bardáček. 
Kulturní centrum Labuť.

14. 6. - 
16. 6.

Říčany Říčanské filmaření – Promítání filmů na různých místech v Říčanech, vstup zdarma. 

15. 6. Kunice Abba Revival pod širým nebem – Zámek Berchtold.

16. 6. Kolovraty 14.00 Kolovratský parník – Sousedské setkání pod širým nebem s kapelami Steamboat Stompers, 
Jamaron, Hwězdná pěchota. Program kolovratských hasičů. Rybník na návsi. 

16. 6. Čerčany 11.00 - 16.30 Den otevřených dveří na Vysoké Lhotě

16. 6. Říčany 14.00 - 17.00 Řezání a broušení kamenů  – Ukázka jak se řeže a brousí horniny v geologické laboratoři. 
Přineste si svůj vlastní kamínek. Cena dle velikosti kamene. Didaktické centrum geologie. 

16. 6. Ondřejov 19.00 Galavečer amatérského boxu – 4. ročník Odnřejovské rukavice. SKC Ondřejov.

16. 6. Louňovice 20.00 Sen noci svatojánské – Slavnostní zahájení Louňovické letní divadelní aktivity 2018 v areálu 
restaurace U Henců. Vystoupí divadlo J. Kašky Zbraslav. 

17. 6. Říčany 15.00 - 18.00 Děti učí děti - dětský trh řemesel – Umíš něco vyrábět a chceš to naučit někoho dalšího? 
Připrav si dílničku, kde naučíš děti něco tvořit. Vstupné zdarma ke vstupence na výstavu, 
rezervace nutná pro děti, které budou chtít vést svou dílnu. Muzeum.

17. 6. Štiřín 17.00 Heroldovo kvarteto – Koncert na zámku Štiřín. I. Housle, II. housle, viola, violoncello.

18. 6. Říčany 14.00 - 17.00 Mláďata na Dvorku – Krmení mláďat králíků a slepic na dvorku naproti muzeu. Povídání o 
rozmnožování domácích zvířat, aktivity pro děti i dospělé. Program povede Marie Tvrdoňová, 
vstupné 80 Kč, studenty a důchodci 40 Kč, rodinné vstupné 200 Kč. 

18. 6. Říčany 17.30 Absolvenstký koncert – Koncert ZUŠ Říčany v Kulturním centru Labuť.

19. 6. Kolovraty 19.00 Kolovratské Jam Session – Klub U Boudů.

20. 6. Říčany 19.30 Vox Nymburgensisi – Koncert pěveckého sboru v Kulturním centru Labuť.

23. 6. Říčany 9.00 - 17.00 Amatérská burza minerálů – Burza, kterou pořádá 1. ZŠ Říčany v Didaktickém centru 
geologie. Vstupné 80 Kč, studenti a důchodci 40 Kč, rodinné vstupné 200 Kč.

23.6. Louňovice 17.00 O mlynáři Jankovi a Cecilce ze zámku – V rámci Louňovické letní divadelní aktivity 2018 
zahraje pohádku DS Máj Praha. Areál restaurace U Henců.

26. 6. Říčany 19.00 Tančírna – První říčanská veřejná tančírna, příjemné prostředí, kvalitní taneční hudba. 
Neformální oblečení. Kulturní centrum Labuť.

30. 6. Louňovice 19.00 Ze života hmyzu – V rámci Louňovické letní divadelní aktivity 2018 hraje DS Ucho 
Uhříněves. Areál restaurace U Henců.
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historie v obrázcích

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

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

Přispějete tak k dokum
entaci podoby m

ěsta a okolí. 
Foto: Archiv M

uzea Říčany

Pohlednice z voděrádek pochází z počátku 20. století a náleží mezi ve své době populární okénkové pohlednice, na něž 
bylo možné částečně psát i z přední strany. Pohlednice zachycuje ve dvou okénkách celkový pohled na vesnici a budovu 
tzv. zámku, ve skutečnosti dvora, který vznikl v polovině 19. století. Jak je patrné, „zámek“ ve voděrádkách býval 
porostlý břečťanem.


