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Hlavní téma:

Překvapte Říčany

Rozhodli jste o 5 milionech korun! Děkujeme.

Slovo úvodem

František Křížek
dlouholetý činovník T. J. Sokol Říčany
a Radošovice, hráč a trenér
sokolského tenisového oddílu
V prvních červencových dnech se koná velký svátek Sokola – XVI. všesokolský slet. Připomeňme si
sokolské události spojené s letopočty, které také končí osmičkou.
Památný byl X. slet v roce 1938, v předvečer druhé světové války. Ve skladbě prostných Přísaha
republice na cvičiště nastoupilo 30 000 mužů! Její autor, sokol František Pecháček, byl pak za války nacisty popraven. V pořadí jedenáctý slet v roce 1948 měl být oslavou znovuobnovení Sokola
po válce. Značně ho však ovlivnily politické události. V únoru po politickém puči v zemi převzali
moc komunisté a nastala nejistota, zda se slet vůbec uskuteční. Poválečná Gottwaldova vláda už
usilovala o sjednocenou tělovýchovu, aby i tuto oblast mohla lépe ovládat, ale Sokol politickému
nátlaku odolával. Málo se ví, že ministr školství Nejedlý prosadil konání tzv. Předsletových her
v roce 1947 (cvičil jsem i na nich), jako protiváhu ke sletu. Nacvičovalo se povinně v hodinách tělocviku ve školách. Nakonec soudruzi rozhodli, že slet povolí, aby dokázali, že se vlastně nic nestalo
a Sokol je ochoten s novým režimem spolupracovat. Většina členů Sokola po celé republice zůstala
věrná odkazu jeho zakladatelů a chtěla dokončit obětavou práci, kterou přípravě vrcholné sokolské
slavnosti věnovala. Říčanský Sokol se sletu zúčastnil s největším počtem cvičenců ve své historii.
Cvičilo žactvo, dorostenky s nezapomenutelnými bílými kroužky a v tanečním vystoupení, dorostenci, dále ženy, které byly nejaktivnější, muži, i ti starší, v prostných i s tyčemi. Počasí nepřálo,
plocha stadionu se měnila v blátivé kluziště, ale to cvičencům nevadilo.
I tento slet byl památný – demonstrací odporu proti samozvané vládě. V cizině už situaci v republice znali, a tak na slet nepřijeli všichni pozvaní sokolové z různých západních zemí. Problémy mělo
i několik tisíc Jugoslávců, kteří nesměli na nátlak tehdejší československé vlády na sletu vystoupit.
Na tribuně už neseděl prezident dr. Edvard Beneš, který v červnu odstoupil z úřadu, přesto mu
sokolové vzdali hold. Odpor proti nastupující totalitě se projevil zejména při slavnostním průvodu Prahou. Provolávala se různá hesla, například „Kouká Tonda z ÚRA, jaká je nás fůra.“ (V té
době byl již Antonín Zápotocký předsedou vlády, ale stále byl spojován s předchozí funkcí předsedy
Ústřední rady odborů.) Jaké pak následovaly perzekuce, je známo.
V období pražského jara 1968 vznikl na setkání bývalých sokolů v Praze na Žofíně výbor pro obnovu sokolské organizace. Obnovit činnost na celostátní úrovni, jak se to povedlo skautům, se však
nepodařilo. Jen v jednotách na úrovni některých bývalých žup se pracovalo v předválečném sokolském duchu. Veškeré pokusy o oživení stavu před rokem 1948 udusila srpnová okupace Československa sovětskou armádou a následné tzv. období normalizace.
Letošní slet je součástí oslav stého výročí založení republiky. Proběhne ve státě demokratickém
a svobodném, a proto se ho zúčastní bez problémů sokolové z různých států celého světa. V neděli 1. července se uskuteční slavnostní průvod sokolstva historickou částí Prahy, 5. a 6. července
budou na stadionu v Edenu předvedena hromadná vystoupení. Do nich se zapojí velkou účastí
i říčanští sokolové, kteří nacvičili jedenáct sletových skladeb! Zejména dětské skladby budou pro
cvičící i diváky oslavou radosti z pohybu.
Věřme, že stejně jako pro nás, pamětníky sletu v roce 1948, bude účast na tom letošním pro všechny aktéry a diváky nezapomenutelným zážitkem.
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Informace z radnice
Krátce ze Zastupitelstva
dne 13. 6. 2018
u Zastupitelstvo souhlasilo s podáním žádosti o dotaci do programu MŠMT 133 330 Podpora vybraných
projektů rozvoje výukových kapacit základního vzdělávání zřizovaného obcemi a dobrovolnými svazky obcí
– na výstavbu objektu základní školy na Komenského
náměstí, Říčany. Souhlasilo též se zajištěním vlastních
nutných finančních prostředků z rozpočtu města Říčany na dofinancování výstavby školy.
u Zastupitelstvo schválilo investiční záměr na zřízení veřejného osvětlení v ulici Thomayerova, Říčany.
u Zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření, kterým
se rezerva zastupitelů ve výši 269 773 Kč, která je tvořena
z odměn členů zastupitelů Klidného města, přesouvá na
položku revitalizace prostoru za Růžkem v Olivově ulici.
u Zastupitelstvo schválilo uzavření dodatku č. 2 k darovací smlouvě ze dne 22. 12. 2016 se společností BILLA,
spol. s r.o. jehož obsahem je poskytnutí dalšího daru ve
výši maximálně 500 000 Kč na zhotovení provizorní mlatové cesty podél plánované cyklostezky z Říčan do Světic.
u Zastupitelstvo nesouhlasí s umístěním protihlukové stěny na komunikaci č. II/101 Říčanská, dle přiložené dokumentace, jejímž investorem je Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje. Zastupitelstvo
města Říčany pověřuje zastupitele Davida Michaličku
jednat s Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje o zrušení záměru instalace PHS. Zastupitelstvo města Říčany doporučuje v lokalitě vysadit
další izolační zeleň.
u Zastupitelstvo stanovilo v souladu s ust. § 67 a 68 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů počet členů zastupitelstva v komunálních volbách v roce 2018 na volební období 2018 2022 na 21 členů zastupitelstva.
u Zastupitelstvo souhlasí s členstvím města Říčany v
Asociaci měst pro cyklisty s účinností nejdříve od 1. 7.
2018 a s pověřením radního Davida Michaličky zastupovat město na valných hromadách a jednáních Asociace
měst pro cyklisty.
Zastupitelé projednali celkem 23 bodů.
Kompletní zápis ze ZMŘ je k dispozici na www.ricany.cz

Krátce z rady 24. 5. 2018
– rada přijala celkem 32 usnesení

u Rada schválila přijetí finančního daru městu Říčany ve výši 100 000 Kč od České spořitelny, a.s. Částka
byla poskytnuta na revitalizaci veřejného prostoru pozemku v centru města (ulici Olivova za Růžkem).
Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1
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u Rada souhlasila s uzavřením darovací smlouvy s obchodní společností E. Beneše č. p. 204, s.r.o., jejímž předmětem
je poskytnutí finančního daru městu Říčany ve výši 900 000
Kč, který je účelově určen na opravy a rekonstrukci objektu mateřské školy Srdíčko.
Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1
u Rada souhlasila s uzavřením smlouvy na likvidaci černé
skládky v Říčanech společností ASTON - služby v ekologii, s.r.o., za cenu 592 900 Kč vč. DPH.
Hlasy pro: 5, zdrželi se: 1, nepřítomno: 1
u Rada schválila uzavření dodatku na akci Obnovení bezbariérového přístupu k podchodu pro pěší a cyklisty na
trati Praha – Benešov mezi městem Říčany a Projekce CZ,
s.r.o., jehož předmětem je změna způsobu úhrady ceny
díla, změna předmětu smlouvy, změna platebních podmínek a prodloužení doby plnění.
Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1
u Rada souhlasila s uzavřením smlouvy o společném
postupu zájemců při centralizovaném zadávání veřejných zakázek realizovaných formou nákupu elektrické
energie a zemního plynu na komoditní burze, a to mezi
městem Říčany jako centrálním zájemcem a příspěvkovými organizacemi kde je město zřizovatelem.
Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1

Krátce z rady 31. 5. 2018
– rada přijala celkem 30 usnesení

u Rada vybrala dodavatele tiskáren do nově vzniklých
počítačových a jazykových učeben v základních školách
v Říčanech v rámci dotačního projektu financovaného
IROP. Vybavení dodá DIGITAL COPIERS s.r.o. za cenu
342 962,40 Kč vč. DPH.
Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1
u Rada vybrala dodavatele a souhlasila s uzavřením
smlouvy na 3. část veřejné zakázky Vybavení počítačových učeben v ZŠ v Říčanech nábytkem a IT vybavením.
PROFIMEDIA s.r.o. za cenu 602 580 Kč vč. DPH dodá a

Pozvánka
pro říčanskou veřejnost na

řádné zasedání
Zastupitelstva města Říčany
16. července 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
instaluje interaktivní tabule a vizualizéry v nově vzniklých
počítačových a jazykových učebnách v základních školách
v Říčanech.

Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1
u Rada vybrala ve věci veřejné zakázky Městská hromadná doprava Říčany dodavatele ČSAD Benešov s.r.o.
Souhlasila s uzavřením smlouvy o zajištění služeb spočívajících v ostatní dopravní obslužnosti na území města
Říčany, provozováním městské hromadné dopravy osob
a školních autobusů, za cenu 45,06 Kč vč. DPH za 1 km
jízdy.

Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1
u Rada doporučila Zastupitelstvu souhlasit s uzavřením
darovací smlouvy mezi městem Říčany, jako obdarovaným, a společností Říčanská hokejová s.r.o., jako dárcem.
Předmětem bude bezúplatný převod vlastnického práva
ke stavbám: studny, přípojky vody ze studny pro sportovní
halu, vydlážděné plochy stanoviště separovaného odpadu, čímž dojde k plnění plánovací smlouvy.

Hlasy pro: 5, zdrželi se: 1, nepřítomno: 1
u Rada města schválila uzavření darovací smlouvy s dárcem firmou Zoeller Systems, s.r.o. na poskytnutí finančního daru ve výši 40 000 Kč, který je určen na provedení
repase požární stříkačky PS 12 JSDH Říčany.
Hlasy pro: 5, zdrželi se: 1, nepřítomno: 1
u Rada souhlasila s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci přeložky nadzemního vedení ČEZ distribuce se společností ČEZ Distribuce a.s., v úseku nad
přírodní zahradou u MŠ Zahrádka dle přiloženého návrhu smlouvy. Předpokládané náklady ve výši 1 094 000 Kč
budou následně podrobně vyčísleny ve smlouvě o realizaci
přeložky.

Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1
u Rada souhlasila s přijetím dotace z rozpočtu Středočeského kraje z Fondu hejtmana a zmírnění následků živelných katastrof na akci Zlatý oříšek Středočeského kraje
2018 ve výši 30 000 Kč.
Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1
u Rada doporučila Zastupitelstvu vyslovit souhlas s podáním žádosti o dotaci do programu MŠMT 133 330
Podpora vybraných projektů rozvoje výukových kapacit
základního vzdělávání zřizovaného obcemi a dobrovolnými svazky obcí - na výstavbu objektu základní školy na
Komenského náměstí, Říčany.
Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1

Krátce z rady dne 7. 6. 2018
– rada přijala celkem 29 usnesení

u Radní diskutovali nad návrhem Z. Hraby na zvýšení
počtu zastupitelů na 25. Poté, co navýšení podpořili pouze dva ze sedmi radních, bylo schváleno doporučení Zastupitelstvu stanovit v souladu s ust. §§ 67 a 68 zákona č.
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Pravidelná setkání s vedením města
se v uvedených časech konají v budově
MěÚ č. 53, přímo v pracovně starosty,
místostarosty a místostarostky.
u se starostou Vladimírem Kořenem
každou třetí středu v měsíci, 17–18 h.
Tento měsíc se nekoná.
u s místostarostkou Hanou Špačkovou
každou čtvrtou středu v měsíci, 17–18 h.
Tento měsíc se nekoná.
u s místostarostou Zdeňkem Hrabou
kdykoli po předchozí dohodě

128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů počet členů zastupitelstva v komunálních
volbách v roce 2018 na volební období 2018 - 2022 na 21
členů zastupitelstva.
Hlasy pro: 7
u Rada souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo na opravu
chodníku Široká - úsek ul. Olivova - ul. Kamlerova (chodník dlážděný), s RYBÁŘ, stavební s.r.o. za cenu 718 601
Kč vč. DPH.

Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1

Krátce z rady 14. 6. 2018
– rada přijala celkem 14 usnesení

u Rada souhlasila s udělením výjimek z počtu dětí
v jednotlivých třídách MŠ pro školní rok 2018/2019:
MŠ U Slunečních hodin: čtyři třídy po 26 dětech, jedna třída - 25 dětí a jedna třída - 20 dětí. Další třída s 24
dětmi, nevyžaduje udělení výjimky. V mateřské škole
bude celkem 173 dětí. Výjimky rada udělila i MŠ Čtyřlístek a to v budově ul. Domažlická ve třídách A, B,
C, D po 28 dětech a ve třídě E 15 dětí, a v budově ul.
Kolovratská ve třídě A 10 dětí, B 16 dětí a C 14 dětí, tj.
celkem 167 dětí. Rada souhlasila s udělením výjimky
z počtu dětí také v MŠ Zahrádka. V této MŠ bude celkem 112 dětí ve čtyřech třídách po 28 dětech. Výjimky
udělila i MŠ Srdíčko: jedna třída - 26 dětí, jedna třída
- 22 dětí. Další dvě třídy po 24 dětech, nevyžadují udělení výjimky. V MŠ bude celkem 96 dětí.
Hlasy pro: 4, nepřítomno: 3

Vážení občané,
dne 9. 9. 2018 přijede do našeho
města prezident republiky
T. G. Masaryk.
Přivítejme ho společně vyvěšením
státní vlajky v oknech.
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V hlasování Překvapte Říčany zvítězil KOLOBĚH.
O vzniku charitativního obchůdku rozhodli
sami Říčaňáci, stejně jako o dalších investicích do
aktivního odpočinku a zdravého životního stylu
Absolutním vítězem říčanského participativního
rozpočtování se stal projekt na realizaci charitativního obchůdku KOLOBĚH. Ten by měl být provozován dobrovolníky z řad seniorů, studentů a se
zapojením odboru sociální péče. Výtěžek z prodeje
nepotřebných věcí, které lidé nabídnou zdarma, půjde na konkrétní pomoc, například ozdravné pobyty
či výlety sociálně znevýhodněných dětí. Na realizaci
obchůdku radnice uvolní až dva miliony korun, stejně jako na druhý projekt v pořadí, minigolf u Marvánku. Z malých projektů přibudou lavičky v městských lesích a workoutové hřiště pro veřejnost na
Lázeňské louce.
Podruhé měli občané Říčan možnost navrhnout, obhájit a dát šanci realizaci svému nápadu na zlepšení
života ve městě. O tom, co město zainvestuje ze svého rozpočtu, rozhodovali opět sami Říčaňáci. Celkem
radnice vyčlenila pět milionů na investice, které musí
být v místech spadajících do majetku města a sloužit veřejnosti. I letos bylo z čeho vybírat. O hlasy se
ucházelo dvacet projektů, které jejich předpokládané
náklady zařadily do kategorie „velké“ - do dvou milionů, či „malé“ - do pěti set tisíc. Realizovány budou
první dva projekty z každé kategorie. Navržené projekty, výsledné pořadí i udělené hlasy vedení radnice
napoví, co veřejnost zajímá, a kterým směrem upřít
pozornost.
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„Možná jste se z médií už dozvěděli, že Říčany jsou z pohledu kvality života nejlepším městem v České republice.
V hodnocení pomohlo i to, jakým způsobem se lidé zapojují do řešení problémů našeho města. Říčanští mají
příležitost rozhodovat o veřejných prostředcích a zapojují se aktivně do voleb či spolkového života. Někteří
naši aktivitu kritizují, hledají mouchy. Já mám z nápadů
obyvatel radost. Myslím si, že demokracie se neodehrává jen při volbách. Je to každodenní práce,“ komentuje
výsledky projektu Překvapte Říčany starosta Vladimír
Kořen (Klidné město).
Samotné hlasování probíhalo od 14. května do 24.
května digitálně a až do 27. května papírově. Celkem se hlasování zúčastnilo 730 hlasujících, z čehož
skoro 600 hlasovalo elektronicky. Podmínkou bylo
dovršení 15 let věku a trvalé bydliště v Říčanech.
Nejstarší hlasující byla dáma ve věku 86 let, která
navštívila jedno z pěti kontaktních míst. Hlasování probíhalo i v rámci Industry Art festivalu, který
navštívila věkově velmi pestrá skupina hlasujících.
Celkově více hlasovaly ženy, možná i to se odrazilo
na výsledku. Absolutním vítězem druhého ročníku
Překvapte Říčany je projekt charitativního obchodu Koloběh, který podpořilo 315 hlasujících, jen 24
dalo hlas záporný. Počtem hlasů ho pak následoval
projekt Lavičky v říčanském lese nejen pro seniory z
kategorie „malé“ s celkovým počtem 273 hlasů (288

texty.kuryr@ricany.cz

Informace z radnice
pro, 15 proti). Možnost rekreačně si zahrát minigolf
u rybníku Marvánek kladným hlasem ocenilo 257
osob, jen 17 dalo hlas záporný. Čtveřici těch, které
se budou realizovat, uzavírá venkovní posilovna na
Lázeňské louce s celkovým výsledkem 228 (252 pro
a 24 proti). Náměty pana M. Vávry Distančně značené běžecké trasy a odpočívky na cyklostezce obsadily
třetí místa v malé i velké kategorii. Čtvrtou a pátou
příčku v obou kategoriích obsadily projekty týkající se vylepšení cest a komunikací. Překvapením by
mohl být i absolutně nejvyšší počet záporných hlasů
pro projekt Živý fotbálek na Marvánku, kdy hlasovalo 135 lidí proti a pouze 44 pro. V těsném závěsu
v počtu negativních hlasů je Hřiště pro výcvik psů.
Tento projekt podpořilo 128 lidí, ovšem 99 bylo proti, celkově tedy zůstal na předposledním místě před
Náměty do mobilní aplikace.

Veřejnost již hojně využívá vítězný projekt z prvního pébéčka
B+R parkoviště a cykloboxy pro kola u nádraží. Náklady na
vybudování se vejdou do jednoho milionu, i když vyhrál v kategorii „velké“. V ulici Domažlická a Legií se začíná stavět chodník, který lidem chyběl a jeho dostavbu podpořili v loňském
hlasování. Projekt rozšíření chodníku v ulici Široká je hotový
a s realizací se začne po získání stavebního povolení, na které
čeká. Na projektu volnočasového parku pro -náctileté byly zatím provedeny pouze přípravné práce jako kácení a zaměření
pozemku. Další fází bude vypracování projektu.
Nenechte si ujít možnost spolurozhodovat a zapojte se
do Řídím Říčany.www.ridimricany.cz
Kateřina Lauerová,
Tisková zpráva města

„Cílem participativních projektů je nalezení co nejvyšší
shody a propojení všech obyvatel města. Právě k tomu
slouží online hlasovací systém D21. Není nutné hlasovat
strategicky, ale „srdcem“, protože unikátní hlasování
D21 umožňuje udělit více kladných hlasů a zároveň udělit negativní hlas tomu projektu, který vám nevyhovuje.
Dlouhodobý efekt participativního rozpočtu následně
zásadně ovlivní spokojenost občanů - Říčany se v roce
2018 umístily na prvním místě mezi 206 městy v indexu kvality života v České republice,“ dodává projektový
manažer Bohumír Krampera ze společnosti D21, která
online hlasování pro Říčany zajišťuje od roku 2015.

Foto Vávra

Nyní čeká náměty příprava k realizaci, na které se mohou navrhovatelé námětů podílet. Před realizací musí
investiční záměry schválit radní města. Přípravná fáze
je někdy časově náročná z pohledu vyřízení různých
zákonných povolení. V rámci veřejných zakázek je pak
vybrán dodavatel.
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Rekonstrukce klíčové ulice
Politických vězňů v plném proudu.
Letos za 34 milionů korun

Ulice Politických vězňů je páteřní komunikací města, která
mimo jiné obsluhuje veřejnou
hromadnou dopravou říčanské
nádraží. Její životnost již byla
za hranicí a zastupitelstvo loni
schválilo celkovou rekonstrukci
komunikace, včetně všech inženýrských sítí uložených pod komunikací.
„Stav téhle ulice byl otřesný, samá
záplata, chybějící dešťová kanalizace, a přitom jde o klíčovou komunikaci. Projekt se připravoval několik
let,“ popisuje rekonstrukci starosta
Vladimír Kořen (Klidné město) a
dodává: „Je jen škoda, že neexistují
na místní komunikace žádné dotace, ať státní nebo evropské. Zastavit
opravy silnic se kvůli tomu ale nesmí.
S ulicí Politických vězňů nám pomohly příspěvky na infrastrukturu od

stavebníků a také příjmy z úsekového
měření.“
Vzhledem ke zvýšenému pohybu
chodců z vlakového nádraží je počítáno i s rekonstrukcí Cesty Svobody
v úseku od podchodu k ulici Mánesova. Je nutné vytvořit bezpečné
podmínky pro chodce. Přispět by
k tomu mělo vyvýšení a nasvětlení
přechodu na křížení komunikací
Politických vězňů a Cesty Svobody.
V samotné ulici Politických vězňů
nyní dochází ke kompletní výměně
vodovodního řadu, který byl již v havarijním stavu. Nové kapacitnější
litinové potrubí bude sloužit rovněž
jako záložní trasa pro zásobování
říčanského vodojemu. Vybudován
bude nový řad pro odvod splaškové
kanalizace. Vzhledem k možnosti
likvidace srážkových vod v blízké
vodoteči bude zřízena oddělená deš-

Etapa
předpokl. realizace
I. Etapa: úsek Rýdlova – Cesta Svobody
2018
II. Etapa: úsek Cesta Svobody – 17. listopadu
2019
III. Etapa: Cesta Svobody v úseku nádraží – Pol. Vězňů
2019/2020
IV.Etapa: Cesta Svobody v úseku Pol. Vězňů – Mánesova
2019/2020
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předpokl. investice
33,67 mil. Kč
17,17 mil. Kč
3,37 mi. Kč
2,43 mil. Kč

ťová kanalizace. Zcela nový bude povrch komunikace, chodníky i veřejné osvětlení. Rekonstrukce je velmi
časově i finančně náročná a je tedy
rozdělena na čtyři etapy. Předpokládané náklady na všechny čtyři etapy
jsou bezmála 57 milionů korun, které budou hrazeny z rozpočtu města.
V květnu dělníci zprovoznili část
nově vybudovaného vodovodního
řadu v úseku Cesta Svobody – Scheinerova. Následně vodaři postupně přepojili jednotlivé domovní
přípojky. Stavba vodovodu byla k
dnešnímu dni dokončena cca 40 m
za křižovatku Scheinerova. Práce
dále pokračují výstavbou kanalizace a přibližně od 20. června začaly
práce na nových chodnících a vozovce. Do konce července by měl
být úsek Cesta Svobody – Scheinerova průjezdný pro dopravní
obsluhu sídliště Fialka. Stavební
práce se potom přesunou směrem
ke křižovatce Sadová.
Přes léto, kdy je dopravní zatížení
nejnižší, navíc čeká Říčany ještě
několik dopravních staveb, kte-
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ré dopravu omezí. Jednak oprava
Černokostelecké u Tesca, dále pak
oprava mostu 5. května. Za vzniklé dopravní komplikace se město
Říčany omlouvá, bez omezení však
silnice opravit nelze.

Oprava Černokostelecké
před obchodní zónou a budování odbočovacího pruhu
Od 9. 7. 2018 budou zahájeny
práce na opravě komunikace Černokostelecká. Nesouhlasné stanovisko pražského magistrátu
posunulo zahájení prací původně
avizované od půlky června až na
začátek prázdnin. Rekonstrukce
Černokostelecké ulice v úseku od
ulice Pod Bahnivkou po odbočku
u hotelu Pratol se tak protáhne až
do října. Práce budou rozděleny do
etap a každá z nich si vyžádá jiné
dopravní opatření. Provoz bude
řízen kyvadlově pomocí semaforů. Příjezd k obchodním zónám
TESCO a LIDL bude možný ve
všech etapách stavby. Náhradní
příjezdy budou upraveny dopravním značením. V I. a II. etapě bude
zákaz vjezdu z/do Černokostelecké do ulic Pod Bahnivkou a Bílá
(vjezd pouze z ulice Mozartova).
Dle předpokládaného časového
harmonogramu potrvá etapa I. od
9. do 23. 7. etapa II. od 24. 7. do
7. 8. Uzavření MUK (ulice Za Větrníkem) ve III. a IV. etapě potrvá
cca od 8. 8. do 10. 10. K uzavření čerpací stanice Benzina dojde
v rámci IV. etapy, kdy bude budován odbočovací pruh u hotelu Pra-

Zadavatel stavby: ŘSD ČR
Zhotovitel: STRABAG a.s.
Stavbyvedoucí Jiří Cingroš
Telefon: 326 361 170
tol. IV. etapa je plánovaná od 29. 8.
do 10. 10. Časový harmonogram je
předběžný a v reálu bude reflektovat rychlost stavebních prací. Více

informací a DIO na webu města
Říčany.
Kateřina Lauerová,
Tisková zpráva města

Pokračuje budování nového parku v centru města.
Jubilejní park by měl být hotový k oslavám 100 let založení republiky.
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ilustrační foto

Pro školáky začnou od září jezdit školní autobusy.
Nové linky MHD Říčany propojí centrum Říčan
s okrajovými částmi města

V Říčanech začne od 1. září fungovat městská hromadná doprava
včetně školních autobusů. Tři nové
linky busů mají spojit okrajové části
města včetně městských částí Kuří,
Voděrádky, Pacov, Jažlovice, Strašín
s centrem a školami. Hlavním cílem
je zvýšit dopravní obslužnost vzdálenějších lokalit a ulevit přetížené
dopravě ve městě. Rychlost spojů by
mělo zajistit bezplatné nastupování a zastávky na znamení. Aktuální
poloha vozů bude on-line k dispozici
v mobilní aplikaci Říčany v mobilu.
Stále se zhoršující průjezdnost městem
v ranní špičce a nedostatečné spojení
okrajových částí s centrem Říčan vedlo vedení města k nápadu zřídit školní
autobusy a místní hromadnou dopravu. Vybrané spoje ve dnech školního
vyučování budou určeny výhradně pro
přepravu žáků jako školní autobus, tyto
spoje pojedou po trasách částečně odlišných od tras MHD. Jízdné od cestujících dopravce nebude vybírat, což by
mělo přispět k rychlejší a efektivnější
jízdě. Pro optimální pokrytí řešeného
území budou využity jak stávající autobusové zastávky, tak některé nové.
Nově budované zastávky vzniknou
převážně u školských zařízení a mimo
hlavní tahy. V této chvíli schvalují jejich
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zřízení příslušné orgány. „Uvidíme, jak
se naplánované trasy osvědčí. Smlouva
nám umožňuje v případě potřeby trasy
autobusů i polohu zastávek změnit,“
informuje projektový manager David
Michalička (Klidné město), který měl
vypracování koncepce na starosti.
„Celá koncepce by se dala shrnout do
těchto bodů: přehledné a jednoduché
linky, dostatečně krátké intervaly + online poloha, menší autobusy na menší
silnice bez kolon, zdarma nejen kvůli dostupnosti, ale též rychlosti,“ vysvětluje
Michalička.
Trasy školních autobusů vychází z rozdělení města na školské obvody jednotlivých ZŠ. Při návrhu celodenních
linek MHD Říčany se zase vycházelo
z potřeby obyvatel okrajových částí dostat se rychle na nádraží či do centra a
zase zpátky.
„Tento projekt měl podle mého soudu
přijít mnohem dříve. Muselo dojít k výměně odpovědné osoby, protože dva roky
práce stála. Přišli jsme jako město i o
možnost dotace. Nicméně David Michalička se celého projektu chopil, a právě
jemu a jeho týmu patří obrovský dík.
V září by se měly autobusy rozjet ke školám. Budeme operativně řešit případné
připomínky,“ konstatuje starosta Vladimír Kořen (Klidné město).
Pětiletou smlouvu na provozování

služby získala na základě veřejné zakázky společnost ČSAD Benešov s.r.o.
Městský rozpočet vyjde zajištění této
služby obyvatelům přibližně na deset
milionů korun ročně. Na třech trasách
budou jezdit menší autobusy pro max.
35 osob. Míst k sezení bude 20 včetně čtyř označených míst pro osoby
s omezenou či zhoršenou schopností
pohybu a orientace. Ve vozidle musí
být vyhrazený prostor pro minimálně
jeden kočárek. Vozidla budou částečně nízkopodlažní, což znamená, že
na požádání řidič vysune plošinu pro
nájezd kočárků či invalidních vozíků.
Všechna vozidla budou vybavena GPS
a propojena s mobilní aplikací Říčany
v mobilu, aby bylo možné on-line sledovat, kde se autobus aktuálně nachází. Kromě čtečky školních čipů budou
vozidla vybavena WI-FI k bezplatnému
připojení cestujících.
Školní autobusové linky budou výhradně určené dětem pro dopravu
do škol.
Přesné vedení linek aktuálně prochází
diskuzí a posouzením dopravce, může
tedy dojít k dílčím úpravám a změnám.
Linka 1 by měla spojit Strašín – Pacov – Radošovice a 3. ZŠ u Říčanského
lesa. Bus bude stavět i u 2. ZŠ a MŠ
Čtyřlístek. Velmi pravděpodobně bude
doplněna i druhá „zrychlená“ školní
linka Strašín – 3. ZŠ u Říčanského
lesa, protože cesta přes Pacov je zbytečně dlouhá a chceme využít různého
začátku vyučování na školách.
Linka 2 bus by měl vyjíždět z Jažlovic
přes Voděrádky, se zajížďkou k Oáze,
pokračovat bude k 1. ZŠ Masarykovo
náměstí, se zastávkou v Olivově ulici u
Slunečnice a pak až k 3. ZŠ u Říčanského lesa.
Linka 3 by měla svážet školáky z Kuří
na Masarykovo náměstí, pokračovat
bude Na Vysokou, k ZŠ Bezručova a
k budově školy do Sokolské ulice.
Městská hromadná doprava by měla
posílit nedostatečnou obslužnost
městských částí Jažlovice, Voděrádky,
Pacov, Strašín, Kuří a poskytnout ob-
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čanům častější spojení s nádražím, náměstím, nemocnicí a další občanskou
vybaveností. Zastávky budou všechny
fungovat na znamení a při nástupu nebudou cestující platit, čímž by se měla
doprava významně urychlit. Ve všední
dny se provoz předpokládá od cca 5:30
do 20:00 hodin. Přesný jízdní řád není
v době uzávěrky Kurýru znám, sledujte
web a Facebook města. Smlouva dává
městu možnost posílit spoje v případě
konání kulturní či sportovní akce. Také
může operativně reagovat na změnu
jízdních řádů vlaků a veřejné linkové
dopravy. Náhradní řešení v tomto a
příštím roce si vyžádá zastávka u nádraží v ulici Politických vězňů, kde probíhá rekonstrukce komunikace.
Na červené lince z Nového Pacova
do Kuří přes nádraží a centrum by
měly spoje ve špičce jezdit ve 30minutových intervalech (naše přání, přesné

časové možnosti
dopravce prověřuje). V tuto chvíli
jsou naplánovány
zastávky s pracovním označením:
Horní, V Žaludech (Pastelky),
Nemocnice, Edvarda Beneše (Čsl.
armády), Rýdlova, K železniční
stanici, Rokytka,
Předpokládané trasy Nad Bahnivkou,
školních autobusů.
Nádraží,
Park
A. Švehly (poliklinika), Masarykovo
náměstí, Rooseveltova, Hřbitov, Kuříčko, Kuří. Prozatím bohužel některé
z nových zastávek (platí pro všechny tři
linky MHD) nemají souhlas Dopravního inspektorátu PČR, resp. silničního
úřadu. Usilovně pracujeme na jejich
zajištění, může se však stát, že některé
nebudou při spuštění služby v provozu.
Zelená linka spojí východní část města, lokalitu u Olivovny s jižní
Oázou taktéž v cca půlhodinovém intervalu ve špičce. Napojena by měla být i
oblast Na Vysoké, možnosti napojení a intervalů se
zatím prověřují. Konkrétní
zastávky budou: Rýdlova, U Lihovaru, U Milána
(Poliklinika), Pivoňková,
Nádraží, Masarykovo ná-

městí, Pod Kavčí skálou, Na Obci,
Oáza, Olivovna-točna Černokostelecká, Marvánek, Srnčí, U Trati, Komenského nám. (Sukova), Sídliště Olivovna. Prověřována je možnost zavedení
linky přímo na Komenského náměstí.
Zhruba po hodině bude zajištěno
spojení po modré lince ze Strašína
přes centrum až do Jažlovic a zpět.
Konkrétně na trase budou tyto zastávky: Strašín-Vojkovská, U Lihovaru,
Strašín, Březí – Oresi, Horní Pacov,
Říčanská, Pacov, Pacov – hřbitov, Nad
Jezerem, Lidl, Nádraží, Rýdlova, Komenského nám. (Sukova), Štefánikova (poliklinika), Masarykovo náměstí,
Rooseveltova, Voděradská, Voděrádky, Jažlovice, Zděbradská – Nagel,
Zděbradská - HOPI
Aktuální informace budou k dispozici
na webu a Facebooku města.
Kateřina Lauerová,
Tisková zpráva města

Předpokládané
trasy MHD Říčany.

Výzva občanům města Říčany k údržbě dřevin
rostoucích na soukromých pozemcích
Vážení občané,
chtěli bychom vás požádat o součinnost při údržbě dřevin – stromů, keřů, případně popínavých
rostlin, které zasahují ze soukromých pozemků do veřejných
prostranství ve městě Říčany, zakrývají dopravní značky či lampy
veřejného osvětlení, znesnadňují
pohyb po chodnících, ohrožují
dopravu na komunikacích nebo
brání průjezdu vozidel svozové
služby.

Dle § 7 odst. 2) zákona č.
114/1992 Sb. o ochraně přírody
a krajiny je péče o dřeviny, zejména jejich ošetřování a udržování
povinností vlastníků.
Prosíme Vás proto, prověřte své dřeviny a v případě přesahu na veřejné
prostranství proveďte vhodným způsobem řez.
Ořez dřevin neovocných proveďte
do 15. 7. 2018, ořez ovocných stromů po sklizení ovoce.
Po termínu 15. 7. 2018 budou po-

stupně šetrně prováděna odstranění přesahujících dřevin pracovníky
města.
Obec je k tomuto postupu oprávněna
na základě § 1016 Občanského zákoníku poté, co prokazatelným způsobem vyzve vlastníky k odstranění
přesahujících větví a tyto zůstanou
i po přiměřené době neodstraněny.
Mějte, prosím, na paměti, že ošetření
stromů je nutné provádět tak, aby nedošlo k jejich poškození.
Odbor správy majetku města Říčany
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Stavba sedmikilometrového vodovodu
na Strašín, Radošovice a Pacov
odstartuje letos v září

Již v polovině srpna investiční technici předají stavební firmě staveniště
a zahájí se tak projekt Vodovod Říčany – přiváděcí a rozvodné řady. Vodovod přivede kvalitní pitnou vodu
přes sto domácnostem ve Strašíně,
Pacově a Radošovicích. V soutěži
o stavbu za bezmála 32 milionů vyhrálo Sdružení Říčany, které tvoří
společnosti ZEPRIS s.r.o. a 1. SČV.
Evropské dotace uhradí okolo 15
milionů z Operačního programu
životní prostředí, 11 milionů uhradí
město a finančně zapojeni jsou i dotčení majitelé nemovitostí.
„Tohle je dlouho očekávaný infrastrukturní projekt. Dotkne se mnoha desítek
nemovitostí a zlepší poměry tlaku vody
ve stovkách domácností,“ popisuje projekt starosta Vladimír Kořen (Klidné
město) a doplňuje: „Celý tým odvedl
na přípravě této akce ohromný kus
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práce, včetně dobrovolníků z řad obyvatel. Sluší se jim poděkovat. Akce zcela určitě dobře dopadne.“ V září 2018
začne stavba bezmála sedm kilometrů
dlouhého vodovodního přivaděče od
stávajícího vodojemu v ul. Olivova přes
ul. Sovova, Modřínová, lesem města
Říčany, Lesy ČR, Povodím Vltavy až
k napojení přes armaturní šachtu v ul.
V Žaludech na Strašíně. V příštím
roce bude stavba pokračovat realizací
vodovodních řadů v Pacově, Radošovicích a Strašíně (viz obrázek). Výběr
zhotovitele proběhl letos a vítězem veřejné zakázky investiční akce Vodovod
Říčany – přiváděcí a rozvodné řady
Strašín, Pacov, Radošovice je uskupení
ZEPRIS s.r.o., a 1. SČV pod názvem
Sdružení Říčany. Obě firmy budou
společnými silami stavět vodovod, jehož stavba je z 63,75 % financována
z dotace Operačního programu životní

prostředí. Město Říčany podalo lednu
2017 úspěšnou žádost do 43. Výzvy
OPŽP na zlepšení zásobování vodou.
Celková cena celého projektu včetně
všech dokumentací, stavebních dozorů, průzkumů a podobných vedlejších nákladů je skoro 32 mil. Kč. Celková výše dotace z EU je 15 mil. Kč
a výstavba vodovodu tak město Říčany přijde na cca 11 milionů Kč. Celá
akce by měla být hotová nejpozději
v únoru 2020, předpokládáme, že
1. 6. 2020 bude zkolaudováno a voda
poteče.
„Je to jeden z největších říčanských vodárenských projektů desetiletí. Podobně
velký strategický význam měla výstavba
nového vodojemu. Jsme na tom mnohem
lépe než v sousedních Mnichovicích.
Tam musel na jaře zasedat krizový štáb,
protože v tomto šestitisícovém městě došla voda,“ zakončuje starosta V. Kořen.
Cílem projektu je vybudovat 6,677
km nového vodovodu včetně veřejné
části přípojek. Na městský vodovod
se tak bude moci v dané lokalitě připojit celkem 117 majitelů nemovitostí a pozemků. Zároveň nový řad
zlepší tlakové poměry současných
odběratelů v dané oblasti. Do této
doby byli obyvatelé dané oblasti odkázáni pouze na vlastní studny s poměrně rizikovou kvalitou vody. V posledních letech zažíváme na srážky
chudá období, kdy jsou mělké studny
do 20 m suchem nejvíc ohrožené.
Proto je důležité s vodou uvážlivě
hospodařit a neplýtvat.
Dne 17. 9. 2018 v 17 hod. se uskuteční veřejné projednání v objektu
Osadního výboru Pacov. Kromě
zástupců města budou přítomni
zástupci dodavatele, kteří představí harmonogram výstavby, sdělí
informace o stavbě a přípojkách
u nemovitostí. Bude zde možnost
oslovit zhotovitele na dořešení přípojek na vlastním pozemku.
Kateřina Lauerová,
Tisková zpráva města

texty.kuryr@ricany.cz
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Říčany, město s nejvyšší
kvalitou života v celé ČR

Společnost Obce v datech s.r.o. oficiálně spustila dne 13. 6. 2018 unikátní portál www.obcevdatech.cz, který
nabízí zcela jiný pohled na kvalitu
života v obcích. Říčany se díky tomu
dostaly do popředí sdělovacích prostředků celorepublikově. „Výsledky
srovnání přinesly Říčanům nesmírně
dobré jméno napříč celou republikou.
Jako starosta jsem samozřejmě hrdý.
Říčany se dynamicky mění. Je to týmová práce skvělých obyvatel města,“
hodnotí starosta Vladimír Kořen
(Klidné město) a dodává: „Samozřejmě, že jsou v Říčanech i problémy.
Všichni ale vidí, že je aktivně a s odborností řešíme.“ Díky pokročilým
technologickým řešením a jedinečnému know-how se podařilo specialistům ve spolupráci se společností
Deloitte porovnat kvalitu života ve
všech obcích s rozšířenou působností na území ČR. Na webu www.
obcevdatech.cz můžete vyhledat
všechna tato města a prohlédnout si,
jak si vedla v porovnání s ostatními.
Projekt obce subjektivně nehodnotí, ale pouze porovnává dostupnost
daných služeb a možností v jednotlivých obcích, a to na bázi principů
mezinárodních metodik. U jednotlivých obcí je uveden celkový index

Pořadí Název obce
v kvalitě
života
1
Říčany - Středočeský kraj
2
Praha - Hlavní město Praha
3
Černošice - Středočeský kraj
4	Třeboň - Jihočeský kraj
5	Trhové Sviny - Jihočeský kraj
6
Beroun - Středočeský kraj
7
Brandýs n. L.-Stará Boleslav
- Středočeský kraj
8
České Budějovice - Jihočeský kraj
9
Hustopeče - Jihomoravský kraj
10	Turnov - Liberecký kraj

Zdraví
a životní
prostředí
10
8.6
8.2
7
6
8.1

Kralupy nad Vltavou
- Středočeský kraj
38
Hořovice - Středočeský kraj
50
Benešov - Středočeský kraj
63
Český Brod - Středočeský kraj
64
Mnichovo Hradiště
- Středočeský kraj
66
Kladno - Středočeský kraj
78
Mladá Boleslav- Středočeský kraj
81	Lysá n. L. -Středočeský kraj
83	Nymburk - Středočeský kraj

Materiální
zabezpečení
a vzdělání
7.6
5.8
5.2
9.5
10
3.8

Vztahy
a služby

Kvalita
života

7.5
10
7.6
4.9
4.4
7

10
9.8
8.3
8.2
7.7
7.5

7.8
6.8
7.9
8.1

5.3
7.4
5.9
5.8

6
5
5
4.7

7.5
7.3
7.3
7.2

6.4
7.5
7.1
6.2

5.1
5
5.4
4.1

6.1
3.4
3
4.5

6.8
6.1
5.9
5.6

5.6
6.9
6.6
4.3
5.4

5.1
2.5
4.8
3.5
4

4.1
5
2.8
6
4.4

5.6
5.6
5.3
5.2
5.2
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kvality života. Hodnotilo se ve třech
hlavních kategoriích: zdraví a životní prostředí, materiální zabezpečení
a vzdělání, vztahy a služby. Tyto kategorie jsou následně složeny z dal-

ších 29 detailních indexů. Přinášíme
výsledky prvních deseti obcí a pak
pořadí středočeských měst.
Kateřina Lauerová,
Tisková zpráva města
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PROJEKT ŘÍČANSKÉ KAMENY ZMIZELÝCH

Dne 7. 6. 2018 se konal workshop pedagogů 1. ZŠ Masarykovo nám., 2. ZŠ Bezručova, 3. ZŠ u Říčanského
lesa a Gymnázium Říčany, kteří se podíleli na realizaci
projektu Říčanské kameny zmizelých. Setkání se zúčastnily za Nadační fond obětem holocaustu, který projekt finančně spolupodpořil, ředitelka Marta Malá a
projektová manažerka Andrea Fictumová. Úvod patřil
paní místostarostce Haně Špačkové, která zdůraznila,
že se jedná o historicky první projekt, na kterém spolupracují tři říčanské základní školy a státní gymnázium.
Mezi účastníky dále byli zástupci Muzea Říčany, kteří
odborně zaštítili badatelské aktivity jednotlivých týmů.
Pedagogové se podělili o své poznatky z realizace projektu
a jejich uplatnění ve výuce jak na obou stupních základních škol, tak i na gymnáziu. O hlavních aktivitách jednotlivých škol jste byli na stránkách Kurýru obšírně informováni od února letošního roku po současnost.
Z prezentací shodně vyplynulo, že na žáky a studenty
nejvíce zapůsobila návštěva Národního památníku Terezín, který uchovává památku obětí rasové a politické
perzekuce v letech nacistické okupace a je stálou připomínkou i výstrahou pro budoucí generace. Dalším silným
zážitkem pro žáky byla možnost vcítit se do situace perzekuovaných vrstevníků v rámci absolvovaných vzdělávacích programů židovských institucí či při přípravě na školách, kde učitelé velmi sugestivně navodili atmosféru doby
pro její výtvarné či hudební zachycení.

Do workshopu se zapojil i starosta
města Říčany Vladimír Kořen, který ve
svém projevu uvedl: „Projekt, který se
zdál být na začátku pouze malou akcí
v životě města, se rozvinul do rozsáhlé
spolupráce nejen našich škol vzájemně,
ale i mezi městem a Nadačním fondem.
V dobrém slova smyslu jím byli nakaženi učitelé i jejich žáci a
studenti různých věkových kategorií. Studenti a pedagogové
se doslova nadchli pro společnou práci a přesáhli do různých
oblastí - bádání v archivech a kronikách, rozhovory s pamětníky, hudební motivy, výtvarný projev, kontakt s literaturou.
V tomto ohledu byl projekt doslova interdisciplinární. Studentům otevřel nové obzory a pomohl rozvoji nejen jejich znalostí, ale - doufejme - i kritického myšlení.“
Pan starosta se dále zamyslel nad tím, jak Zlo postupuje nenápadně, plíživě, nepozorovaně. Nejdříve je pojmenován
„nepřítel“, tento je pak označen, následně vydělen a (v krajním případě jako byl holocaust) i zlikvidován. Uvedl, že pro
to, aby se Zlu dařilo, stačí, „aby Dobro nedělalo nic“. Zdůraznil důležitost schopnosti nebýt lhostejný. V dnešní složité
a rozkolísané době je třeba aktivně se zajímat o život kolem
sebe. Být vnímavý k propagaci jednoduchých řešení a k projevům nesnášenlivosti a rasismu a v souladu s principy občanské společnosti proti nim zaujmout aktivní postoj. Uctění
památky našich dávných spoluobčanů v projektu „Říčanské
kameny zmizelých“ nám pomůže tuto cestu nalézt.
Děkuji všem, kteří se do projektu zapojili – pedagogům i
žákům. Pro mne bylo potěšením s nimi spolupracovat a
doufám, že společně se ještě setkáme na podzim při pokládání pěti Kamenů zmizelých na Masarykově náměstí.
Při této příležitosti si budete moci prohlédnout panely jednotlivých škol s výstupy projektu.

Věra Likešová, manažerka projektu

Foto Kateřina Lauerová

Zástupci vedení radnice s autorem námětu Ondřejem Klípou.
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Deváťáci se zapojili do projektu
Říčanské kameny zmizelých
V září 2017 se žáci 9. ročníků 1. ZŠ
zapojili, stejně jako ostatní školy
v Říčanech, do projektu Říčanské
kameny zmizelých.

V rámci tohoto projektu proběhlo v naší
škole několik velkých akcí.
• Projektový den
• Návštěva ghetta Terezín
• Vernisáž výsledků práce

Projektový den
Dne 28. 3. 2018 se žáci 9. A, B, C
celý den věnovali badatelské činnosti v počítačové pracovně i v
běžných třídách, třídění a zpracování materiálů a jejich přípravě
k prezentaci. Proto jsme byli rozděleni na tři skupiny - badatelskou,
třídící a realizační. Rozhodli jsme
vyhledat a zpracovat osudy židovských dětí, našich bývalých spolužáků, kteří se od r. 1940/41 nesměli vzdělávat ve škole a následně byli
transportováni do Terezína a odtud
do nejrůznějších koncentračních
táborů.
Z databáze obětí holocaustu a školní kroniky jsme zjistili, že šlo o 13
židovských dětí ve věku 6 – 14 let.
Nikdo z nich nepřežil. Začali jsme
tedy pátrat po jejich osudech, bydlišti a rodinných příslušnících. Využili
jsme i archivu Židovské obce Uhříněves, kam všichni říčanští židovští
občané patřili, a obrátili jsme se i na
Židovské muzeum v Praze. Výsledkem potom byly karty použité v závěrečné vernisáži.
Součástí projektového dne byla také
dvouhodinová beseda s pamětníkem holocaustu, panem Oldřichem
Schreiberem, který byl bratrancem
chlapců Fischerových, usmrcených
v koncentračním táboře Osvětim.
Dozvěděli jsme se mnoho zajímavostí ze života a zvyků židovské
komunity, také o škole a učitelích
té doby. Pan Schreiber nám poskytl
i mnoho cenných materiálů o svých
bratrancích a jejich rodině (holokaust přežil jen díky tomu, že byl po
otci Čech).

Práce nás natolik zaujala, že jsme si
ji rozdělili a pokračovali v ní každou
volnou chvíli.

Návštěva Terezína
22. 5. 2018 jsme v rámci projektu
navštívili Malou pevnost a terezínské ghetto, kde jsme na vlastní oči
viděli podmínky, za nichž tam museli žít čeští i evropští Židé. Zhlédli
jsme také film o poměrech v Terezíně v době 2. světové války, který natočili sami nacisté. I když byl silně
zkreslený, působil děsivě. Prohlédli
jsme si i kobky, sprchy a samotky terezínské pevnosti a na malou
chvilku, když průvodce zavřel dveře, jsme prožili hrůzu tmy takového
místa. Navštívili jsme i terezínský
hřbitov – množství obětí, vezmeme-li v úvahu, že to byl tábor sběrný,
nás ohromilo.
Z exkurze jsme se vraceli plni smíšených dojmů a pocitů, z nichž nejsilnější byl určitě smutek a vztek.

Vernisáž výsledků práce
Závěrečná vernisáž výsledků práce
říčanských škol se konala v Městském kulturním středisku v Labuti
30. 5. 2018. Součástí vernisáže bylo
hudební vystoupení ZŠ Bezručova,

V KC Labuť vystavily práce svých žáků 1. ZŠ
Masarykovo náměstí, 2. ZŠ Bezručova, ZŠ u
Říčanského lesa a Gymnázium Říčany.

věnované židovské hudbě. Bylo velmi pěkné, některé skladby opravdu
braly za srdce.
Všechny zúčastněné školy prezentovaly výsledky své roční práce na
výstavních panelech a musíme říci,
že to bylo velmi zajímavé. Bylo vidět, že všichni žáci přistupovali
k projektu se zájmem a výsledek stál
opravdu zato. Velmi nás potěšil zájem říčanských občanů o vernisáž,
a tedy o výsledek našeho ročního
úsilí.
Celého projektu se zúčastnilo 75
žáků 9. ročníků naší školy, kteří
pracovali každou volnou chvíli i ve
svém volném čase. Děkujeme za
pomoc panu prof. Klípovi, který
nám poskytl mnoho důležitých informací a materiálů. Také děkujeme
našim paním učitelkám Pacovské
a Dynybilové za vedení a organizaci práce. Náš dík si také zaslouží
pracovnice MěÚ Říčany, které celý
projekt organizovaly. Nejvíce však
oceňujeme výtvarné ztvárnění zmizelých židovských dětí, které navrhla a zrealizovala naše spolužačka
Kateřina Šuvarská.
Žáci 9. ročníků 1. ZŠ v Říčanech
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V závěrečné skladbě „Oseh shalom“ si společně zazpívali žáci z 5.E, 7.A a 8.A.

Holocaust dětskýma očima
Naše škola, ZŠ Bezručova, se v letošním roce zapojila do
projektu ŘÍČANSKÉ KAMENY ZMIZELÝCH a ke vzpomínce na zmizelé spoluobčany přispěla koncertem židovské hudby a výstavou „Holocaust dětskýma očima“. Co
všechno této slavnostní události předcházelo?
S cílem pochopit holocaust v kontextu říčanské historie, stali
se žáci 7., 8. a 9. tříd na několik měsíců historiky-badateli, pozornými čtenáři, ale také umělci, kteří svoje pocity a názory
vyjadřují výtvarnou tvorbou a hudbou.
Badatelská skupina z žáků 8. tříd se zaměřila na pátrání po
osudech židovských obyvatel z Říčan, a to především těch,
kteří v minulosti navštěvovali naši školu. Cesta k informacím
vedla badatele od Židovského muzea v Praze do říčanského
muzea a nakonec i do Státního okresního archivu Praha-východ, kde mohli nahlédnout do historických pramenů.
Příběhy Hany Bradyové, polského chlapce Alexe a dalších
židovských dětí jsme prožívali během čtenářských dílen
a návštěvy divadelní inscenace „Anna Franková“. Velmi silně na nás zapůsobilo také setkání s pamětnicí Doris Grozdanovičovou. Na hodiny čtení a badatelskou práci navázaly
výtvarné dílny. Kulturní večer by se nemohl konat bez několikaměsíční přípravy ve třídách s rozšířenou hudební výchovou. Žáky 5. E, 7. A a 8. A čekal úvod do dějin židovské hudby,
výběr repertoáru, úprava hudebních skladeb pro sbor, sólové
zpěváky a nástroje a mnoho hodin hudební výchovy a sborového zpěvu. Zpěváci si po svém poradili i s hebrejštinou.

Je 30. květen, 17 hodin a v KC Labuť zní první skladba
„Hewenu shalom“. Po ní diváci v sále uslyší v úpravě žáků
hudebních tříd z Bezručovky ještě další písně v hebrejštině, známou jazzovou skladbu „Summertime“ od
G. Gershwina, folkovou píseň „Jeruzalém ze zlata“ a také
temperamentní cikánskou píseň „Sako rači“, protože i Romové byli oběťmi holocaustu. Večerem provázela moderátorka Lucka Nejedlá, na pódiu promluvil Vladimír Kořen,
starosta města Říčany, které projekt Kameny zmizelých
zaštiťuje. Téměř sedmdesátičlenný sbor se rozloučil skladbou „Oseh shalom“; mnohé dojala až k slzám. Po koncertu
si diváci mohli prohlédnout společnou výstavu prací žáků
a studentů tří základních škol a Gymnázia Říčany, které zde
prezentovaly výsledky vzdělávacích aktivit v rámci projektu
„Říčanské kameny zmizelých“ a ukázaly, jak téma holocaust vnímají mladí lidé. Žákovské práce doplnila expozice
„Kresby dětí z terezínského ghetta“, zapůjčená pro tuto
slavnostní příležitost Židovským muzeem Praha.
Kulturní večer „Holocaust dětskýma očima“ byl setkáním žáků, rodičů, zástupců města, profesních institucí
a veřejnosti, jejich společnou vzpomínkou na říčanské
obyvatele židovského původu, kteří se stali obětí lidské
nesnášenlivosti a nacistické filozofie. Ukázal, že mladí
lidé se chtějí učit z minulosti, aby naše budoucnost byla
lepší.
Napsala Iva Mašková

Badatelská skupina pracovala v 2. ZŠ Bezručova pod vedením Lenky Syslové, čtenářské dílny připravila Iva Mašková a o výtvarnou koncepci výstavy se postarala
Eva Kapounová.

Ve slavné skladbě „Summertime“ od skladatele židovského původu
George Gershwina si sólo na trubku zahrál nejmladší hudebník,
František Mužík.
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Návštěva kardinála Duky

Foto Rudolf Flachs

Říčansko v pátek 8. 6. 2018 navštívil
pražský arcibiskup Dominik kardinál Duka. Hlavním cílem cesty byl
Domov pro seniory kardinála Berana v Mukařově, který provozuje
Arcidiecézní charita Praha. Na místě
proběhla slavnostní bohoslužba a
zahradní slavnost. Kardinál se spolu
s prezidentem Arcidiecézní charity
Stanisławem Górou a jejím ředitelem
Jaroslavem Němcem sešli v rámci
své cesty také s říčanským starostou
Vladimírem Kořenem, jeho spolupracovníky a říčanskými kněžími.
Místem jejich setkání byla restaurace
Jureček. Hovořili například o společných projektech v sociální oblasti či o
tom, jak nadměrná výstavba v okolí
Prahy může snižovat kvalitu života
obyvatel.
kl
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Akce „Do práce na kole“ byla úspěšná
Milí cyklisté, koloběžkáři,
běžci a chodci,
je dobojováno. Celkem 16 347
účastníků letos překonalo na
kole 3 260 244 km a pěšky nebo
poklusem 285 078 km - tedy vzdálenost jako 90x kolem Země. Podařilo se nám přitom ušetřit 457
tun CO2. Máme velikou radost!
Gratulujeme především všem, kteří
to zvládli „na vlastní pohon“ co nej-

víc pracovních dní - to je také hlavním smyslem soutěže. Doufáme, že
vás to bavilo a že u šetrného dojíždění
do práce zůstanete.
Nový rekord padl i ve výkonnostní
kategorii. Jan Kavalír z Prahy najezdil
5 005 km (227,5 km denně po 22 dní),
Michal Košek rovněž z Prahy má na tachometru 4 303 km a Jaromír Skála z
Hradce Králové 3519, 6 km. Smekáme
před nimi i jejich rivaly.

Trocha
statistik
z Říčan:
- Celkem 83 registrovaných účastníků v říčanských týmech
(+ další v pražských týmech)
- Absolvovali jsme v květnu 1.699 jízd
na kole (či cest pěšky)
- Celkem jsme ujeli více než
12.000 km
David Michalička

Děkujeme
partnerům z Říčan
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Chtěli byste u Mlýnského rybníka nový park
namísto skladů soli a parkoviště nákladních aut?

Stavební úřad nařídil odstranění staveb v areálu krajské údržby silnic pod Mlýnským rybníkem. Plechové
haly, provizorní kanceláře z buněk a zpevněné plochy
musí dle rozhodnutí stavebního úřadu zmizet do jednoho roku. Město dlouhodobě prosazuje revitalizaci
této lokality v bezprostřední blízkosti rybníka a historického centra města. Vzniknout by zde mohl relaxační
park s přírodním amfiteátrem, venkovní galerií či vodními prvky. Na podobné projekty zeleně v intravilánu
lze dokonce žádat o dotace ze Státního fondu životního
prostředí. Překážkou je zatím dlouhodobá liknavost
krajských politiků i úředníků.
Naposledy v roce 2008 prodloužil stavební úřad dočasnost staveb v areálu, a to do roku 2010. O další prodloužení nebylo požádáno, mimo jiné proto, že krajská správa
a údržba silnic Středočeského kraje (KSÚS) již v té době
měla několik let zahájený projekt výstavby zcela nového

areálu na ulici Kolovratská. Můžeme se jen dohadovat,
proč za krajem proinvestovaných cca 80 mil Kč v té době
vznikl pouze známý „baráček v polích“ bez zbývajícího
potřebného zázemí údržby.
Územní plán z roku 2014 navrhl umístit na plochu (dnes
již nelegálních staveb) veřejnou zeleň, tedy park. „V rámci
seznamu projektů města na roky 2014 - 2018 jsme proto
schválili záměr Mlýnského parku, který by celou lokalitu
zbavil necitlivě umístěné a rušící těžké techniky a skladů,
zklidnil centrum města a vrátil místo lidem,“ uvádí starosta města, Vladimír Kořen (Klidné město). Mimochodem,
dříve zde stával skutečně mlýn, tzv. Menclův mlýn, potomci hospodáře v lokalitě stále bydlí.
„Tento pozemek v 30. a 40. letech minulého století obhospodařovala paní Marie Menclová – moje babička“ vzpomíná
československá basketbalová legenda paní Jana Machová, rozená Menclová, a pokračuje „V roce 1949 byl mlýn
Rozestavěný nový areál KSUS v ulici Kolovratská.

Foto: Ruda Flachs

Foto: Kateřina Lauerová

Areál KSUS pod hrází Mlýnského rybníka.

znárodněn, babička zemřela a od té doby celý areál chátral
až do roku 1984, kdy bylo strženo poslední hospodářské
stavení. Bydlím v přímém sousedství tohoto areálu a celá
naše rodina by určitě byla ráda, kdyby tento prostor sloužil
v podobě parku návštěvníkům a občanům města a celé území se vrátilo do zeleně,“ uzavírá J. Machová.
„Od roku 2015, kdy pracuji na radnici, jsme iniciovali mnoho jednání s vedením KSÚS, psali jsme dopisy hejtmanům,
dohledali v archivech jejich vlastní projekty na nový areál,
nabízeli odkup pozemků. Jak to bývá, nikdo nechtěl převzít
jakoukoliv odpovědnost, ani učinit rozhodnutí. Cítím proto
jako důležité, aby se odstranění nelegálních staveb stalo věcí
veřejnou a nezametlo se pod koberec. Město Říčany je připraveno s krajem znovu jednat o odkupu pozemků pro vznik parku za standardních zákonných podmínek,“ doplňuje David
Michalička (Klidné město), radní a projektový manažer.
Vedení města věří, že se v příštích měsících domluví s
KSÚS na stabilizaci pozemků pro město a vrátí „Mlejňák“
lidem. Říčanské panorama a duch celého místa stojí za to.
David Michalička, Kateřina Lauerová
Tisková zpráva města
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RÉ JE ZPOPLATNĚNO.

Ohlédnutí za Říčanským filmaŘením

20

vyznamenán nominací na Oskara
za nejlepší scénář, pro distribuci ho
objevil festival v Sundance Roberta
Redforda. Příběh amerického komika
s pákistánskými kořeny, který se zamiluje do dívky, jež upadne do kómatu,
byl natočený podle skutečné události
a svou skladbou připomíná spíš filmy
evropské. Večer jsme hráli v letním
kině na fotbalovém stadionu FK Říčany vynikající francouzskou komedii
Dokud nás svatba nerozdělí od tvůrců
kultovních Nedotknutelných. Početné
publikum snímek na závěr odměnilo
potleskem.
V sobotu se odehrával celý festivalový
program v Olivovně, kde se hned na
několika místech od deváté hodiny
ranní konal program. Říčanské děti,
které se dopředu přihlásily v dětském
oddělení Husovy knihovny, si ve dvou
turnusech ráno a odpoledne připravovaly animované filmy, které samy
vymyslely. Kurzy vedli absolventi
katedry animovaného filmu v Plzni
v čele s Alžbětou Burešovou, autorkou rybičkové znělky našeho festivalu
a krátkého filmu Modulátorie, který
jsme hráli v sobotním letňáku jako
předfilm. Jana Svobodová z říčanské
knihovny měla pro děti připravenou
besedu o Otu Hofmanovi. Odpoledne

jsme promítali pro děti Pásmo filmů
Oty Hofmana, kde jsme dětským divákům představili pohádkového Pana
Tau, a projekci uvedl Otto Hofman.
V podvečer začal v areálu parku
v Olivovně program pro dospělé.
V zahradě úžasně zahrály místní hu-

foto kateřina Lauerová

Letošní přehlídka Říčanské filmaŘení uvedla
světové filmy,
lehkou českou
komedii, v doprovodném
programu nabídla workshopy pro
děti, hudební vystoupení, výstavu a
18.05.17
12:15 herci,
besedu se známými
českými
kteří zavzpomínali na Otu Hofmana.
Festival zahájil ve čtvrtek v podvečer
v Restauraci Na Rychtě, kde proběhla
beseda Vzpomínka na Otu Hofmana,
součást celorepublikových oslav Ota
Hofman 90. Do poslední chvíle jsme
netušili, zda herci a filmoví tvůrci,
kteří potvrdili účast, skutečně dorazí,
ale nakonec se sešla zajímavá sestava
- herci Ivan Vyskočil (Útěk, Poslední propadne peklu), Gustav Bubník
(Odysseus a hvězdy, seriál Pan Tau),
Marek Vašut (Káťa a krokodýl) a syn
Oty Hofmana Otto, který účinkoval
ve filmu Pohádka o staré tramvaji a jehož poznámky v žákovské knížce tátu
inspirovaly ke psaní knihy Útěk nebo
filmu Setkání v červenci.
V pátek jsme promítali v jediném
stálém kině v Říčaně Na Fialce americký snímek Pěkně blbě, který byl
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foto kateřina Lauerová

foto Rudolf Flachs

dební uskupení Sax & Rhytm a Sax
& Rhytm Junior a v kapli jsme již tradičně promítli kolekci krátkometrážních hraných filmů nominovaných na
Oskara, které byly letos mimořádně
zdařilé a intenzivní. Zakončovací projekcí festivalu pak byla lehká česká
komedie Filipa Renče podle scénáře
Haliny Pawlovské Zoufalé ženy dělají
zoufalé věci.
Letošní ročník nám mimořádně přálo
počasí, po technické stránce proběhlo vše na jedničku a účast byla hojná.
Mám velkou radost, že diváci na náš
program chodili a že se nám podařilo
připomenout, že Říčany jsou filmové
město, a to příjemnou a sousedskou
cestou, jako to dělali naši předci, když
z Prahy zvali herce z divadel. Na závěr
jsem povinován díky všem, kteří letos
pomáhali s přípravou a průběhem Říčanského filmaření, a to vedení města
a zvláště pak našemu realizačnímu
týmu Jitce Bahenské, Janě Svobodové,
Alžbětě Beránkové, Alžbětě Burešové,
Kateřině Lauerové, Michalu Aneltovi,
Martinu Hůrkovi, Otto Hofmanovi a
jeho paní Martě, Květě a Karlovi Teturovým, Josefu Boubínovi, Margit Novotné, vedení a personálu restaurace
Na Rychtě, říčanské Husově knihovně, volnočasovému centru Na Fialce,
FK Říčany, restauraci Rancheras –
U Labutě, Dětské ozdravovně Olivovna, Kinu Na kolečkách, České televizi,
pánům hercům Ivanu Vyskočilovi,
Gustavu Bubníkovi a Marku Vašutovi
za jejich příjemné a sousedské popovídání, všem hudebním vystupujícím
a zejména všem říčanským i přespolním divákům.

Ondřej Slanina
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Cykloodpočívky sad Srnčí
Pohled k Říčanům na nově vysazený ovocný sad u cesty v trase plánované cyklostezky Do Prahy
na kole. Realizace byla hrazena z daru 1,5 milionu korun od společnosti Billa spol. s r. o.

Zastřešené sezení s ohništěm.

K malebné krajině patří i Ladův styl. Ladí informační
tabule, mobiliář, herní prvky i milíř.

foto kateřina Lauerová

Jedno ze tří odpočívkových míst na cestě z Říčan do Světic.
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Vyladěný
konec léta
s billou
SPOLEČNOST BILLA VÁS SRDEČNĚ ZVE
NA RODINNÉ ODPOLEDNE

Přijďte se společně se svými přáteli a rodinami rozloučit
s létem a se zástupci města Říčany oficiálně převzít
do užívání stezku a ovocnou alej Ladův kraj, které vznikly
za podpory společnosti BILLA ČR.

Sobota 1. září 2018
od 14.00 do 20.00 Hodin

Ovocná alej Říčany – Světice (vstup u rybníku Srnčí nebo železničního přejezdu u Světic)

VSTUPNÉ ZDARMA!
Na akci doporučujeme přijít pěšky nebo na kole – parkování v okolí není zajištěno.
Pro každého návštěvníka špekáček na opékání na ohništi a nápoj zdarma.

PROGRAM:

Voxel - Naty Hrychová - Atmo Music
Běžecký závod se zlatým medailistou Jakubem Holušou
Pokus o zápis do České knihy rekordů
Mikešova stezka plná úkolů a dobrodružství pro děti
Jarmark s pochoutkami z Ladova kraje a divadlo pro děti
Těší se na vás:

Více informací najdete na www.billa.cz

BILLA_Lada_144x215_01.indd 1
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Zemřel říčanský malíř české krajiny Karel Pokorný
Po vážné nemoci zemřel dne
10. 6. 2018 akademický malíř
Karel Pokorný. Umělec, který se
narodil, žil a tvořil v Říčanech.
Aktivně se účastnil kulturního
i politického života ve městě. Vytvořil více než 2200 uměleckých
děl. Doma a v zahraničí uskutečnil více než sedmdesát samostatných výstav, na téměř stovce dalších se účastnil.
Za několik dní by oslavil malíř,
grafik a ilustrátor Karel Pokorný
74 let. Autor vytvořil přes 2200 děl
a inspirací mu často byl kraj kde se
narodil a žil – Říčany. Ladův kraj
ho inspiroval a přírodní motivy
české krajiny byly nejčastějším námětem jeho děl.
Výtvarnou výchovu vyučoval na říčanském Gymnáziu a při městském
kulturním středisku založil výtvarný kroužek. Byl také zakladatelem
a dlouholetým organizátorem Kruhu přátel hudby v Říčanech. Působil jako předseda kulturní komise
města Říčany a člen Komise pro
kulturu a památkovou péči Středočeského kraje. Aktivně se též zapojoval do politického života ve městě
(člen ODS), kde v letech 1990-91,
1994 a 1998-2000 působil jako radní a v letech 2002-2006 jako zastupitel.
Kronika města Říčany uvádí: V roce
1990 Rada Městského národního
výboru v Říčanech rozhodla na
svém zasedání o umístění sochy
Antonína Švehly v parku 17. listopadu. Socha byla vyzdvižena ze
studny za dozoru akademického sochaře Josefa Vajce a akademického
malíře Karla Pokorného a předána k ošetření. A 28. října 1990 byla
již po třetí slavnostně odhalena na
nově vybudovaném žulovém podstavci v parku.
Říčany - název díla, které je jedním
z motivů na říčanských známkách
vydaných koncem roku 2016. Zde
byl Karel Pokorný jedním z osmi
umělců, kteří svým dílem přispěli
k oslavě krás našeho města.
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Karel Pokorný studoval na Akademii
výtvarných umění v Praze, kterou
absolvoval roku 1970 v ateliéru pro
figurální malbu a grafiku u profeso-

ra Vojtěcha Tittelbacha.
Zpočátku se zabýval
především portrétem,
figurální kompozicí, zátiším, později se začal
věnovat krajinomalbě.
Jeho díla mohli shlédnout návštěvníci jak na
domácích, tak zahraničních výstavách. Těch samostatných bylo více jak
sedmdesát plus téměř
stovka dalších výstav. Jeho tvorba
se vyznačuje expresivností, realistickým zobrazováním, výraznou barevností, energičností. 
kl

KONCERT PRO VŠECHNY ŠKOLÁKY

ADAM MIŠÍK

6. 9. 2018 od 17 hodin v KC Labuť
ŘÍČANŠTÍ STUDENTI A ŠKOLÁCI VSTUP ZDARMA (DÁREK OD MĚSTA ŘÍČANY)

Doprovod dětí do 10 let – 1 osoba zdarma, OSTATNÍ VSTUPNÉ 250 Kč

Ř E K N I Ř ÍČ A N Y
WWW.RICANY.CZ

kurýr_MISIK_LOGO_VERZEb_165x245.indd 1
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Návštěva pracovnic OSVZ Říčany
v partnerském městě Opatówku
Pracovnice Odboru sociálních věcí a
zdravotnictví (OSVZ) přijaly pozvání
kolegyň z partnerského města Opatówek a odjely 23. 5. 2018 na čtyřdenní návštěvu polského města. Sociální
pracovnice z Opatówku (GOPS) připravily zajímavý a pestrý program,
který byl zaměřen na sociální oblast,
místní školství, ale i na prohlídku
samotného města Opatówek a jeho
okolí. V rámci této návštěvy pracovnice OSVZ měly možnost navštívit
denní stacionář pro klienty s mentálním postižením, dětský domov, který
je koncipován spolu s domovem pro
seniory nebo zařízení, které pomáhá
lidem s psychickými problémy a zá-

vislostmi. Příjemné setkání proběhlo
v zařízení, které se věnuje dětem ze
sociálně znevýhodněného prostředí,
kde děti projevily svou bezprostřednost a s pracovnicemi OSVZ hrály
několik her. Nezapomenutelné bylo
i setkání s místními seniory na Dnu
seniorů, kde si všichni zazpívali písničku „Malovaný džbánku“, která
byla pro pracovnice OSVZ velkým
překvapením. Během návštěvy proběhlo několik setkání přímo na pracovišti místního sociálního odboru,
kde se vyměňovaly zajímavé zkušenosti z praxe. Velmi podnětné bylo
i setkání s vedením místního úřadu
v čele s panem starostou.

Celá návštěva partnerského města
Opatówek proběhla ve velmi přátelské a příjemné atmosféře a všichni se
těší na další společné setkání, které je
plánováno v Říčanech.

Partnerská návštěva Borkenu v Říčanech
Ve dnech 19. – 22. 5. 2018 přivítalo
město Říčany 27 členů partnerského
spolku Partnerschaftsverein Borken
e.V. Tato návštěva byla další z řady
akcí v rámci twinningové spolupráce
měst Říčany a Borken, která byla na
podzim loňského roku oficiálně stvrzena partnerskou dohodou.
Pro německé hosty připravili členové
komise pro partnerská města pestrý
program, který kromě celodenní návštěvy Prahy a prohlídky Kutné Hory
zahrnoval přijetí delegace panem starostou Vladimírem Kořenem, komentovanou prohlídku centra Říčan, říčanského hradu a Didaktického centra
geologie Muzea Říčany, a také besedy
se žáky 1. ZŠ Masarykovo nám. a 2. ZŠ
Bezručova Říčany. Žáci 9. tříd těchto
škol pod vedením paní učitelky Zuzany

Havlíkové, paní učitelky Lucie Nejedlé
a pana učitele Jiřího Lejčka měli možnost ověřit si svoje znalosti němčiny
přímo během rozhovorů mimo jiné se
starostkou Borkenu paní Mechthild
Schulze Hessinng a předsedou partnerského spolku panem Markusem Rößingem. Hosté představili žákům vzdělávací systém v Severním Porýní-Vestfálsku
a město Borken, které měli někteří žáci,
kteří jsou členy říčanského žákovského
zastupitelstva, možnost začátkem letošního května navštívit.
Návštěva probíhala ve velmi srdečné
atmosféře a řada rozhovorů potvrdila,
že se relativně krátká spolupráce Říčan
a Borkenu neustále rozvíjí a k tradičnímu pilíři partnerství, kterým je několikaletá spolupráce Základní umělecké
školy Říčany a Musikschule Borken,

přibývají další zajímavé možnosti, zejména v oblasti práce s dětmi a mládeží
a sportu.
Děkuji všem členům komise pro partnerská města, kteří se podíleli na přípravě programu a průběhu návštěvy, za
ochotu a pomoc, bez níž by se návštěva
nemohla uskutečnit. Poděkování patří paní Marii Lejčkové, ředitelce ZŠ
Bezručova, a panu Pavlu Bednářovi,
řediteli ZŠ Masarykovo nám., že umožnili žákům svých škol setkání s rodilými
mluvčími, která jistě podpoří zájem dětí
o další studium němčiny. Za spolupráci
děkujeme hotelu Pavilon Říčany, restauraci Říčanský pivovar a Průvodcovské
službě Kutná hora.
Návštěva borkenské delegace nebyla
poslední možností setkání s Borkenskými v Říčanech. V srpnu se můžete
těšit na vystoupení rockové kapely
Punch`n`Judy v rámci open air koncertu
v Olivovně spolupořádaném ZUŠ Říčany a v říjnu budeme moci přivítat v Říčanech při příležitosti oslav 100. výročí
vzniku samostatného Československa
starostku Borkenu s doprovodem.
Radka Mandátová,
Komise pro partnerská města
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Řidiči pozor, v devíti obcích je nově
instalované úsekové měření rychlosti

Úsekové měření rychlosti je nejlevnějším a velmi účinným opatřením
pro zvýšení bezpečnosti. Starostové
a zastupitelstva okolních obcí a také
představitelé osadních výborů proto
začali v roce 2016 jednat s městem
Říčany na rozšíření systému. Město Říčany, jako zřizovatel městské
policie, s obcemi uzavřelo patřičné
smlouvy a společně připravili projekt a veřejnou zakázku na rozšíření
systému. Žádosti některých dalších
obcí, například Kozojed či Modletic,
již Říčany musely odmítnout. Od zavedení úsekového měření v Říčanech
v roce 2014 se díky pěti sledovaným
úsekům podařilo nejenom zklidnit
dopravu, ale i dopadnout nejednoho
pachatele trestného činu. Pozitivem
je i finanční přínos do rozpočtu města. I díky prostředkům z pokut lze
realizovat mnohé z investic do dopravní infrastruktury.
V roce 2014 zavedly Říčany v rámci
města úsekové měření rychlosti na
pěti místech, kde docházelo k častému porušování stanovené rychlosti,
na místech nebezpečného křížení
komunikací či přechodu pro chodce.
Chování řidičů bylo ovlivněno takřka
okamžitě po zavedení systému. Pro-
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kazuje to i výzkum, který v Říčanech
provedl Libor Dušek z Vysoké školy
ekonomické v Praze, který prozrazuje
některá čísla z provedené studie: „Úsekové měření výrazně a trvale přispělo ke
zklidnění provozu. Před jeho zavedením
překračovali řidiči padesátku a v případě Štuksáku čtyřicítku v 29,5 procentech
průjezdů. V důsledku úsekového měření
se výskyt těchto průjezdů snížil o 62,3
procenta. Překračování vyšších rychlostí kleslo ještě výrazněji. Ve srovnání
s prvními měsíci od spuštění úsekového
měření také až na třetinu klesl počet
ukládaných pokut,“ a dokončuje závěrem: „Hlavním a potvrzeným efektem
je opravdu zklidnění provozu a nikoli
příjmy do rozpočtu.“
Malé obce bez obecní policie a možnosti zřídit rozsáhlý aparát na řešení
přestupků mají jen omezené možnosti,
pokud chtějí řidiče přimět ke snížení
rychlosti. Namátkové měření státní policie má pouze okamžitý efekt a z důvodu podfinancování působí preventivně
jen velmi zřídka. Nabízejí se různě nákladné stavební úpravy vozovky, které
však mohou přinášet zvýšení otřesů,
hluku či emisí a mnohdy ani nejsou
proveditelné. Další možností je instalace semaforů s měřením rychlosti,

jejichž instalace se pohybuje v řádu milionů korun. Žádné z uvedených řešení
však nemá požadovaný dlouhodobý
efekt na řidiče ve vztahu k respektování
stanovené rychlosti.

Četné zahraniční studie automatického měření rychlosti a nehodovosti prokázaly pokles počtu nehod v souvislosti
se snížením rychlosti nejčastěji o 14
až 25 % (z novějších studií například
De Pauw a kol. 2014). Je to jen jeden
z pozitivních benefitů, které kamery
úsekového měření přinášejí. Václav
Řezáč, velitel městské policie v Říčanech, uvádí další: „V průměru čtyřikrát
týdně jsme osloveni Policií ČR k součinnosti v pátrání po průjezdu vozidel při
odhalování a objasňování trestných
činů,“ a doplňuje: „Často tak byli vypátráni například viníci dopravních nehod,
kteří od nehody ujeli. Záznamy z kamer
úsekového měření často figurují jako důkazní materiál v soudních řízeních.“
Umístění kamer úsekového měření
navrhují samy obce, respektive jejich
vedení. Vybírají místa, kde dochází často k nedodržování rychlosti, v důsledku
čehož mohou být ohroženi chodci či
vznikat vyšší riziko nehod. Vše však
probíhá se souhlasem příslušného dopravního inspektorátu Policie ČR.
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Říčany rozšiřují úsekové měření ve
městě o další tři lokality, nezapomněly ani na žádost Kuří a Pacova.
Konkrétně v ulici Rooseveltova oceňují opatření zejména místní, kteří
si často stěžovali na značné překračování rychlosti. Jelikož kamery umí
detekovat i kamiony, měly by omezit
i průjezd kamionů, které se zde vyhýbají průjezdné váze na 101. V ulici
Olivova přibylo měření z kopce dolů
před nebezpečnou křižovatkou, kde
dochází k dopravním nehodám (navíc bude v křižovatce instalováno
zrcadlo). Podobně radar přibude
i na ulici Říčanská. Původní počet
měřících stanovišť dle požadavků
okolních starostů byl ještě větší, po
jednání s obcemi a policií však došlo
k redukci.

Proč se vedení sousedních obcí
ve spolupráci s městem Říčany
rozhodlo zřídit úseková měření?
Která konkrétní místa vybralo
a proč? Na tyto otázky odpověděli
sami představitelé obcí:
Pacov
předsedkyně
Osadního výboru
Věra Krejčová
Předem bych ráda jako předsedkyně
osadního výboru Pacov městu poděkovala, že námi označený nebezpečný úsek na křižovatce U Křížku na
silnici 101 – Říčanská byl zařazen
do úseků, které budou vybaveny úsekovým měřením. Průjezdnost aut na
této křižovatce – dle úsekového měření na této silnici v úseku od Mozartovy k Úvalské - je v průměru 10 tis.
aut denně jedním směrem, tj. oběma
směry je to přes 20 tis. aut. Dopravní nehodovost na této křižovatce
během půl roku je min. 15 nehod,
které řešila Policie ČR a zasahovaly
záchranné jednotky, tj. v průměru
2 - 3 nehody měsíčně. A to nemáme informace o počtu nehod, které
vyřeší řidiči sami bez účasti policie.
Nově byly realizovány chodníky podél 101 v úseku od této křižovatky po
Úvalskou vč. nových autobusových
zastávek. Chodci tak budou mít zajištěnu bezpečnou cestu na hřbitov
a k nově budované autobusové za-

stávce, bohužel však stále nemají
zajištěn bezpečný přechod z Pacova,
z Mírové ulice na tento nově budovaný chodník. Schváleno je zde, na křižovatce U Křížku, pouze místo pro
přecházení, které řidiči vůbec nerespektují, natož aby snížili rychlost
na současně platných 50 km/hod.
Tak třeba pomůže úsekové měření.
Louňovice
starosta obce
Josef Řehák
Spolupráce s městem
Říčany, jako obcí s rozšířenou působností, byla vlastně jedinou možností,
jak úsekové měření rychlosti v Louňovicích instalovat. Naše obec nemá
pravomoci a ani personální obsazení
k řešení přestupků v úseku dopravy.
Jednání s městem Říčany ohledně uzavření veřejnoprávní smlouvy na úsekové měření rychlosti nebyla jednoduchá.
Nakonec jsme upřednostnili, na rozdíl
od některých obcí, možné zklidnění dopravy na úkor případného finančního
plnění obce vůči městu Říčany za provozování systému úsekového měření
rychlosti.
Hlavním důvodem instalace systému
úsekového měření rychlosti na silnici
I/2 v Louňovicích byla neutěšená situace, kdy povolená rychlost v obci byla
běžně překračována o 20 – 30 km/h,
nezřídka i o 50 km/h. Také předjíždění
v úseku se zákazem předjíždění a plnou
čárou bylo „běžným přestupkem“. A to
i u kamiónů. Protože je obec Louňovice silnicí I/2 rozdělena na dvě části, je

velký pohyb osob a vozidel přes tuto
komunikaci. Při vyšší rychlosti vozidel
pohybujících se po hlavní silnici je velké riziko jak při přecházení osob, tak
i při vjíždění na silnici I/2 z vedlejších
komunikací a přilehlých nemovitostí.
O přejíždění této silnice ani nemluvě.
Přestože úsekové měření rychlosti je
v ostrém provozu velmi krátce a nemáme zatím k dispozici žádné statistické
údaje, tak ihned po instalaci kamer
došlo k výraznému zklidnění dopravy
a tím i k omezení hluku. Výhodou instalovaného systému také je, že jsou
monitorovány oba pruhy v jednom
směru tak, aby se kamera nedala objet
vedlejším pruhem. Pokud je někde vedena negativní kampaň proti úsekovému měření rychlosti, tak drtivá většina
ohlasů na instalaci úsekového měření
v Louňovicích je od jejích obyvatel pozitivní.
Mnichovice
starostka města
Petra Pecková
Instalaci úsekového měření a jednání o jeho provozování s městem Říčany předcházela snaha zklidnit
průjezd městem Mnichovice i jinými
způsoby. Komunikace, které nás trápí,
jsou v majetku Středočeského kraje.
Snaha o opatření typu retardéry, šikany
nebo snížení rychlosti, byla správcem
komunikace odmítána. Státní policie
zase rychlost měřila jen velmi sporadicky. Zajistit bezpečnost byla priorita, i za cenu, že to možná bude „něco
stát“. Projekt bychom možná realizo-
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vali sami, ale Mnichovice nemají svůj
vlastní přestupkový odbor, proto záštitu
převzaly Říčany, jako obec s rozšířenou
působností.
Hlavní průjezd, ulice Pražská a Ondřejovská, je v majetku Středočeského
kraje (silnice II/1012). Po úzkých chodnících v centru chodí stovky lidí, včetně
dětí do školy a školky, nezřídka se dělo,
že rychle jedoucí vozidlo zachytilo zrcátkem chodce na chodníku třeba za ruku.
Ti, kteří u hlavní ulice bydlí, nemohou
ve špičce téměř vyjet ze svých vrat na
silnici, auta se v centru běžně předjíždějí a ohrožují chodce na přechodech.
Měření intenzity dopravy už v roce 2015
prokázalo průjezd téměř 8 tisíc aut denně. Nejvyšší naměřená rychlost byla 100
km/h a 15 % řidičů jelo téměř sedmdesátikilometrovou rychlostí. Za ty tři roky
intenzita dopravy ještě stoupla.
Druhý úsek bude v ulici Myšlínská
(III/113 19), kde vznikly dvě soukromé mateřské školky a soukromá základní škola. Jedná se o hustě obydlenou oblast, zatím bez chodníků, opět
o krajskou komunikaci a mírný kopec,
kde to řidiči rádi „pustí“. Průjezd je
nyní kolem 2000 aut denně a nejvyšší
naměřená rychlost byla 106 km/h na
padesátce. Úsekové měření je nejúčinnějším způsobem, jak docílit dodržování povolené rychlosti 50 km/h v obci.
Tehov
starosta obce
David Hlouch
Stabilní úsekové měření bylo zvoleno jako jedno z mála mož-

ných, dostupných a skutečně účinných
řešení dopravní situace v Tehově. Malé
obce nemají možnost si samy ve své
režii vynucovat pořádek na silnicích,
přičemž kapacita státní policie je zcela nedostatečná. Tehovem vedou sice
pouze komunikace 3. tříd, přesto je na
nich enormně vysoký provoz zhruba
pěti tisíc aut denně. Osazen bude úsek
na Všestarské ulici od základní a mateřské školy až na konec vesnice, kde
bude měřena rychlost a detekována
nákladní doprava, která má zakázaný
průjezd naší obcí. Po zkušenostech z jiných obcí věříme, že se projekt i u nás
osvědčí, přispěje ke zklidnění dopravy
a zvýšení bezpečnosti silničního provozu v naší obci a brzy přidáme ještě
úseky na ulici Panská.
StRančice
starosta obce
Jiří Šindelář
Možnost umístění úsekového měření nás oslovila v rámci zajištění bezpečnosti v naší obci, zejména
v úseku u mateřské školy a základní
školy.
Nově instalované kamery
úsekového měření:
Kamenice - Ládví, ul. Benešovská, dva směry
Louňovice - východ, ul. Kutnohorská, dva směry
Louňovice - západ, ul. Kutnohorská, dva směry
Mnichovice ll, ul. Pražská, dva směry
Strančice ll, ul. Revoluční, dva směry
Struhařov - sever, ul. Ondřejovská, dva směry
Světice l, ul. K Dálnici, jeden směr
Říčany - Hill2, ul. Říčanská, jeden směr

Říčany - ul. Olivova, jeden směr
Říčany - ul. Rooseveltova, jeden směr
Říčany - Pacov, ul. Říčanská – schválen pouze
směr z Křenice
Mirošovice, ul. Hlavní, dva směry
Říčany - Kuří, ul. Rooseveltova, jeden směr
Tehov lll, ul. Všestarská, dva směry
Všestary l, ul. Říčanská, dva směry
Kamenice - Olešovice, ul. Pražská, jeden směr
Výši určené částky provozovateli vozidla
za překročení povolené rychlosti stanovuje dle § 125h zákona č. 361/2000
Sb. o silničním provozu obecní úřad,
tj. správní orgán, nikoliv starosta či jiný
představitel samosprávy. Při stanovení
určené částky správní orgán přihlédne
k závažnosti porušení povinností řidiče
nebo pravidel provozu na pozemních
komunikacích. Stejně se postupuje při
stanovení pokuty, pokud provozovatel
vozidla určenou částku neuhradí a zahájí se správní řízení.
Smlouva s pronajímatelem technologie
je uzavřena na dobu 5 let – tedy do roku
2023. Město Říčany nese veškerou
koordinační a organizační zátěž s realizací projektu, nemluvě o zátěži administrativní a technické se zajištěním fungování celého procesu. Po odečtení všech
nákladů pochopitelně i případný zisk
z udělených sankcí putuje do rozpočtu
města. Hospodaření města je transparentní a na webu města je k dispozici
„rozklikávací rozpočet“, kde najdete
všechny investiční projekty města.
Kateřina Lauerová
Tisková zpráva města

Vítání občánků
Dne 19. června 2018 se uskutečnilo v obřadní síni na Staré radnici
slavnostní vítání občánků. Starosta
města Vladimír Kořen přivítal 18 nových občánků. Zazpívat nám přišly
děti z mateřské školky U Slunečních
hodin. Všem moc děkujeme a těšíme
na další setkání, které se uskuteční na
konci října 2018 a to pro děti narozené v dubnu až červenci 2018.
Jana Šimková, Lucie Nováková
matrikářky
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Plnění rozpočtu
města

Schválený
rozpočet
v Kč

Upravený
rozpočet
v Kč

Skutečnost
k 31. 3. 2018
v Kč

% plnění
k uprav.
rozpočtu

PŘÍJMY
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

284 668 810,00

100 912 739,48

35,45

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

115 844 351,00

110 032 992,34

39 972 322,92

36,33

6 550 000,00

11 960 000,00

5 678 403,00

47,48

95 370 890,00

104 722 475,03

26 653 083,53

25,45

Přijaté splátky půjček

112 930,00

112 930,00

51 850,00

45,91

Rozpočtové příjmy
běžného roku celkem

499 575 171,00

511 497 207,37

173 268 398,93

33,87

Přebytek hospodaření za minulý rok

112 191 349,00

124 386 962,09

124 386 962,09

100,00

56 251 695,00

0,00

0,00

611 766 520,00

692 135 864,46

297 655 361,02

43,01

338 968 754,00

351 410 971,26

141 797 762,09

40,35

9 609 000,00

7 286 006,81

0,00

0,00

Běžné výdaje celkem

348 577 754,00

358 696 978,07

141 797 762,09

39,53

Kapitálové (investiční) výdaje

222 953 707,00

289 566 786,75

74 476 634,76

25,72

Kapitálové příjmy (příjmy z prodeje
majetku)
Přijaté dotace

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

Rezervy na investice

12 591 344,00

12 728 384,64

0,00

0,00

Investiční výdaje celkem

235 545 051,00

302 295 171,39

74 476 634,76

24,64

Rozpočtové výdaje běžného roku
celkem

584 122 805,00

660 992 149,46

216 274 396,85

32,72

27 643 715,00

31 143 715,00

11 878 235,06

38,14

611 766 520,00

692 135 864,46

228 152 631,91

32,96

0,00

0,00

69 502 729,11

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

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

Vítání občánků v Říčanech

Narodilo se vám miminko v termínu 1. 4. – 31. 7. 2018, má vaše dítě
trvalý pobyt v Říčanech (Říčany, Radošovice, Strašín, Kuří, Voděrádky, Pacov, Jažlovice) a chtěli byste se zúčastnit slavnostního přivítání?
Město Říčany připravuje čtvrtletně vítání dětí v obřadní síni, Masarykovo náměstí 83. Přihláška na slavnostní přivítání vašeho dítěte je ke stažení na webových stránkách města (https://info.ricany.cz/mesto/-matrika), na podatelně (Masarykovo nám. 53, Komenského nám. 1619) a
v kanceláři matriky (Masarykovo nám. 83).
Tuto přihlášku je nutné zaslat poštou na adresu úřadu, nebo osobně doručit
do podatelny nebo kanceláře matriky. Na vaši návštěvu se těšíme.
Bližší informace vám budou podány na matrice:
Jana Šimková, tel. 323 618 110, jana.simkova@ricany.cz
Lucie Nováková, tel. 323 618 101, lucie.novakova@ricany.cz
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Foto Helena Kulíková

Koupání na Marvánku na vlastní nebezpečí
V červnu minulého roku byl na
rybníku Marvánek v Říčanech
potvrzen výskyt cerkárií (larev
ptačích motolic). Bylo zaznamenáno i několik případů cerkáriové dermatitidy u dospělých i dětí. Město na základě
výsledků informovalo veřejnost,
že nedoporučuje koupání v této přírodní nádrži.
Odbor správy majetku oddělení vodohospodářské
přizval k řešení odborníky ze společnosti ENKI sídlící v Třeboni. Tato společnost se mimo jiné zaobírá i obnovu rybničních ekosystémů a spolupracuje
s katedrou parazitologie Univerzity Karlovy. Parazitoložku doktorku Janu Bulantovou, který se zabývá situací na Marvánku, jsem požádala o několik
odpovědí.

Co může parazit způsobit? Je ohrožen každý, kdo
se vykoupe?
Cerkárie ptačích motolic, konkrétně tzv. ptačích
schistosom, mohou u lidí způsobit alergickou kožní

Foto Kateřina Lauerová

Letos byly provedeny kontrolní odběry plžů, jak dopadlo jejich vyšetření na přítomnost cerkárií?
Na Marvánku jsme letos byli již dvakrát, 2. 5. a 21. 5. 2018.
V obou případech se nám podařilo prokázat problematické
cerkárie konkrétně druh Trichobilharzia franki v plovatkách Radix auricularia (uchatka nadmutá). Z množství 17
a 51 plžů byl přitom pokaždé pozitivní pouze jediný.

Co výsledky znamenají pro návštěvníky, kteří se
chtějí vykoupat?
V tuto chvíli snad jen ostražitost v případě, že několik
hodin po koupání zaregistrují přítomnost svědivých
pupínků na kůži, které přetrvávají i více než týden.
Pokud se podobné projevy dostaví, je vhodné se spojit
s Jiřím Sedláčkem z oddělení technické správy města
(tel.: 323 618 192, e-mail: jiri.sedlacek@ricany.cz),
který je o problematice informován a může operativně
zajistit vyvěšení aktualizovaného varování, ať už přímo
na lokalitě, nebo na webu. Z hlediska celonárodního
přehledu o výskytu a závažnosti cerkáriové dermatitidy je možné vyplnit také dotazník nazvaný „Zdravotní
problémy vzniklé v důsledku koupání nebo kontaktu
s koupací vodou“, který lze najít na stránkách Státního
zdravotního ústavu (http://www.szu.cz/tema/zivotni-prostredi/dotaznik-zdravotni-problemy-vznikle-v-dusledku-koupani-nebo). Získaná data jsou důležitá
zejména pro další výzkum, který vede k lepšímu porozumění problematice cerkáriové dermatitidy u nás.
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vyrážku – cerkáriovou dermatitidu. Jde o reakci našeho těla na cerkárie, které se zavrtají do kůže, kde jsou
ve většině případů zlikvidovány bouřlivou imunitní
reakcí. Ta se projevuje zmíněnou vyrážkou doprovázenou úporným svěděním. V případě intenzivního napadení velkým množstvím cerkáríí se mohou dostavit
také celkové příznaky v podobě horečnatých stavů.
O tom, jestli bude mít člověk po koupání v rybníce
s prokázaným výskytem cerkárií ptačích schistosom
problémy, však rozhoduje mnoho faktorů. Patří mezi
ně aktuální přítomnost nakažených plžů v místě vstupu do vody, směr větru, který může cerkárie přichycené k povrchové vodní blance navát ke koupajícím se
lidem a samozřejmě i individuální citlivost a odlišná
imunitní odpověď každého z nás. Citlivější osoby pohybující se např. v prohřáté vodě na mělčině tak mohou mít intenzivní projevy dermatitidy, zatímco jiní
lidé koupající se ten samý den na opačné straně rybníka nezaregistrují vůbec žádné příznaky.
Existuje nějaké preventivní opatření například
ošetřit kůži, aby nebyla kůže koupajících parazitem napadena?
Z potvrzených prostředků, které, zdá se, fungují proti
pronikání cerkárií ptačích schistosom do kůže a jsou
určeny k preventivnímu použití u lidí, je to například
přípravek proti medúzám (Safe sea) nebo voděodolný
opalovací krém s obsahem účinné látky niclosamidu.
Naopak, některé jiné krémy mohou obsahovat např.
mastné kyseliny, díky kterým se lidská kůže stane pro
cerkárie ještě více atraktivní.
Může mít na snížení výskytu plžů vliv i počasí?
Určitě. Zatímco za slunečných dní lze vidět množství
plžů velmi blízko břehové linie, v deštivých, podmračených nebo chladných dnech se naopak stahují více ke
dnu. Z hlediska cerkáriové dermatitidy pak je důležitý
i fakt, že cerkárie reagují na intenzitu světla, které je
stimuluje k opuštění mezihostitelského plže. Tehdy cerkárie přecházejí do vodního prostředí, kde se snaží najít
definitivního hostitele.
Je cerkáriová dermatitida na vodních nádržích novým jevem?
Ne tak docela. Na území ČR byla cerkáriová dermatitida poprvé prokázána už v šedesátých letech dvacátého
století. Její výskyt sice zatím bohužel není systematicky
sledován ani hlášen, podle našich údajů však bylo do letošního roku na našem území zaznamenáno minimálně
padesát jednotlivých případů. Četnost hlášení případů
cerkáriové dermatitidy se přitom poslední dobou zvyšuje, což ovšem může být i důsledek lepší informovanosti dermatologů, provozovatelů koupališť, hygieniků
i samotných koupajících se občanů.
Z posledních let lze zmínit případy nádrží Rolava (Karlovarsko), Velkého boleveckého rybníka (Plzeňsko)

nebo jezera Michal (Solokovsko), které jsou snadno
dohledatelné na internetu.
Lze nějakým způsobem zabezpečit vodní plochu
preventivně, aby nedošlo k přenosu nákazy?
Teoreticky ano, prakticky nikoli. Přírodní vodní plochy
využívají lidé v letních měsících ke koupání a dalším rekreačním aktivitám, celoročně jsou však útočištěm pro
velké množství jiných organismů, které jsou propojeny
do složitých sítí vzájemných vztahů. Aby bylo možné
přerušit životní cyklus konkrétní motolice, museli bychom nějakým způsobem eliminovat všechny plže v nádrži a rybník celoročně zasíťovat proti ptákům. Obojí je
prakticky nerealizovatelné a z dlouhodobého hlediska
neudržitelné. Rybník je oproti (z hlediska cerkáriové
dermatitidy) „bezpečnému“ vykachličkovanému bazénu komplexním přírodním biotopem, jehož kouzlo
často spočívá právě v rozmanitosti života v něm. Mezi
organismy, které nám nevadí, nebo jsou přímo žádoucí,
se však mohou vyskytnout i takové, které nám působí
nepříjemnosti.
Jaké existují metody řešení vzniklé situace a jaký
je jejich časový horizont řešení?
Výzkum na tomto poli stále probíhá. Složitost ekologických vazeb a fakt, že každá nádrž, na které byl
potvrzen výskyt cerkáriové dermatitidy, je jiná, často
znemožňuje volit univerzální řešení. To, co lze s úspěchem aplikovat na jednom rybníce, nezaručuje, že
bude stejně účinné na jiné lokalitě nebo třeba jen v jiné
sezóně s jiným druhem ptačí schistosomy. Díky proměnlivosti systému často taková řešení nebývají stoprocentně účinná, ani dlouhodobě udržitelná. Z možných přístupů lze zmínit například manuální sběr plžů
nebo jejich diskutabilní chemické trávení, kompletní
vypouštění rybníků na zimní období, likvidaci podvodní i příbřežní vegetace nebo nasazování línů, kteří rádi požírají právě vodní plže. Zajímavý je rovněž
experimentální postup, při kterém se na lokalitu vysadí druh motolice, který je schopen požírat vývojová
stadia ptačich schistosom uvnitř mezihostitelů a tím
cíleně omezit nebo dokonce zastavit produkci problematických cerkárií do vodního prostředí. Konkrétní
postup je vždy potřeba doslova ušít na míru každé lokalitě zvlášť a modifikovat ho podle aktuálního vývoje
stavu nádrže. I když se náš vědecký tým na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy (www.helminthology.cz) věnuje ptačím schisostomám již dlouhé roky,
naše vědomosti o nich jsou v některých ohledech stále
nedostatečné a z důvodů, které zazněly výše, je zřejmé, že požadovaný výsledek takových opatření nemusí vždy vyjít dle původních předpokladů. Situaci na
Marvánku však plánujeme ve spolupráci s „městem“
a třeba i za přispění ostatních místních občanů sledovat a pokusíme se navrhnout takové řešení, které bude
prospěšné pro lokalitu i pro její návštěvníky.
Rozhovor připravila Kateřina Lauerová
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Poznejte Říčany z polepů autobusových zastávek
Mlýnský rybník, Lihovar a Olivovna jsou další tři místa, o kterých se
dozvíte zajímavosti z polepů autobusových zastávek. Dvě zastávky
jsou umístěny Pod Lihovarem a
jedna Na Rychtě. Za poskytnutí
informací i historických fotografií
děkuji říčanskému muzeu. Polepy
přibližují minulost i současnost zajímavých lokalit textem i obrazem
a pro lepší orientaci je zde i mapa
města. O tématu polepů jste rozhodli sami v hlasování Řídím Říčany. Jak se vám líbí a chcete, aby
přibyly další?
Foto, text, vizuál zastávek KL

Zastávka Na Rychtě s motivem
z Olivovny. Fotografie zachycuje i oltář
v kapli, který je kulturní památkou,
očím návštěvníků však zůstává ukryt
za skleněnou vitráží.
Protější zastávka Pod Lihovarem
s námětem Mlýnského rybníku.

Zastávka Pod Lihovarem s informacemi
z historie říčanského lihovaru.

Rozkvetlé Říčany
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Na Masarykově náměstí pokračuje oprava střechy a krovů

Foto Vladimír Kořen

Foto Kateřina Lauerová

Restaurátoři již sundali
historické
malby ze
stropu v
prostorách
bývalé
knihovny.

Teršípův dům přivítá čtenáře

Foto Kateřina Lauerová

Knihy již netrpělivě čekají na své čtenáře v nových
prostorách Teršípova domu
na Masarykově náměstí 66.
Husova knihovna (oddělení
pro dospělé) se přestěhovala
a spouští provoz v nových
prostorách. Slavnostní otevření je plánováno na 25. 6.
2018 a v té době je prázdninové číslo Kurýru již v tiskárně.
Prohlédněte si, jak historickému domu knihy sluší.
kl
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Masaryk v Říčanech

9. 9.
2018

Městské slavnosti
Přeneste se s námi do Říčan před 100 lety!
PROGRAM
13:00:

13:15:
14:00:

17:00:
18:30:

Příjezd prezidenta Masaryka parním vlakem
na nádraží / Prohlídka originálního vagónu
prezidenta Masaryka a dobový automobil
Jízdenky na cestu parním vlakem kupujte
od 15. 6. na www.smsticket.cz/Parním vlakem
do Říčan nebo v infocentru na nádraží
Průvod s hudbou na Masarykovo náměstí
•Přivítání prezidenta TGM na Masarykově nám.
•Veletrh volného času a sportu
(Prezentace říčanských spolků)
•Vojenské ležení (KVH Druhý pluk Nymbursko)
•Vernisáž výstavy Muzea Říčany „Velká válka“
• Dřevěný kolotoč / Ruční hasičská stříkačka
Koncert folkové skupiny Javory
Koncert Anety Langerové

Moderuje Jiří Holoubek.

Do Říčan přijede
parním vlakem TGM!
Přijďte se podívat!
Vítáno dobové oblečení, mávátka a vlaječky.
Podrobné informace
naleznete na webu Města Říčany.

Parním vlakem do Říčan
9. 9.
2018

na Městské slavnosti
Oslavte vznik Československého státu
společně s prezidentem Masarykem.
Zvláštní vlaky
Praha-Vršovice – Strančice a zpět
9:01
9:08
9:24
9:29
9:34
9:41
9:47
10:06
10:13
10:19

12:24*
12:29
12:34
12:41
12:47
13:39
13:46
13:52

15:54
15:59
16:04
16:11
16:17
16:24
16:31
16:37

Praha-Vršovice
Praha-Strašnice zast.
Praha-Hostivař
11:34
Praha-H. Měcholupy 11:30
Praha-Uhříněves
11:25
Praha-Kolovraty
11:19
Říčany
11:12
Říčany
10:51
Světice
10:46
Strančice
10:40

15:20
15:16
15:11
15:05
14:59
14:37
14:31
14:25

18:10
18:04
17:57
17:52
17:47
17:41
17:35
17:07
17:01
16:55

* 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 nebo infocentrum na 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!
Přijďte se podívat!
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Dětský den plný sportu
Město Říčany pozvalo děti na Den
otevřených dveří nového sportoviště U Říčanského lesa. V areálu,
který je těsně před dokončením,
si děti i jejich blízcí vyzkoušeli
nejrůznější disciplíny. Atraktivní
skatepark, pumtrackovou dráhu,
parkour, workout fitness, ale také
velké hřiště s tartanovými dráhami,
nebo víceúčelové hřiště. Nápadité
hrací prvky pro nejmenší ocenili
předškoláci i batolata. Hrací plochu
zaplnila stanoviště fotbalistů, ragbistů, sokolů, judistů, bruslařského
klubu, šachistů, Klubu Cesta, taneční školy Fuego, Olivovy dětské
léčebny, Husovy knihovny a Muzea

Říčany. Víceúčelové hřiště ovládli
volejbalisté, karatisté a florbalisté, to parkourové bylo královstvím
říčanského APDT. Na pumtracku jsme obdivovali cyklotrialisty
z Mraveniště. Letošní novinkou
byly exhibice profesionálů na skateboardové rampě, malých fotbalistů
a ragbistů. Před areálem vytvořili
ráj pro technicky naladěné návštěvníky dobrovolní hasiči, městská
policie a Celní úřad pro Středočeský kraj. Sponzor letošního ročníku
- Nagel Česko s.r.o. připravil zajímavé soutěže a velmi štědré dárky.
Povedené zahájení, při kterém odmítla poslušnost startovací pistole,

všechny pobavilo, zejména vzácné
hosty – úspěšné atlety Adama Helceleta a Radka Jušku. V pestrém
programu se představila celá řada
účinkujících. Berušky z Bezručky,
děti z mateřské školy Zahrádka,
gymnastky z TJ Tourist Říčany,
Taneční klub Fuego, pěvecký sbor
Elišky Erlichové, Team GJ, Electronic Boogie Michala Nedvěda, TS
DANCE EB, základní škola U Říčanského lesa, taneční klub AT
Studio Domino. O finále se postaral Vlasta Kabeláč Čiháček se svou
cyklotrialovou show. Moderoval
Matouš Zah z Déčka - Planeta Yó.

jb

Defilé našich sportovců

Slavnostní výstřel, který nevyšel

Parádní jízda na skateboardové rampě
Atletika nás baví
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Workout fitness
Nechybělo ani divadlo pro nejmenší
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Autogramiáda

Stepařky z DS DANCE EB
Sponzor akce – Nagel Česko s.r.o.

Celní správa Středočeského kraje v akci

Florbal je prima

AT Studio Domino
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Zastupitelé

Čím více křesel v zastupitelstvu, tím lepší Říčany?
Nově založená stranická buňka
politického uskupení STAN přišla
s návrhem rozšíření počtu říčanských zastupitelů z 21 na 25. Klidné město žádnou paralelu mezi
počtem zastupitelů a lepší správou města nevidí, proto naši radní
a zastupitelé tento návrh odmítli.
Pokusím se vysvětlit, proč:

1.
2.

Myslíme si, že obyvatele Říčan trápí úplně jiné problémy, než je počet křesel v zastupitelstvu.

Samotné další křeslo pro politika ještě neznamená
větší prosperitu obce. Mnohem důležitější je aktivita, komunikace a znalosti každého zastupitele při řízení
obce.

3.

Náklady na rozšíření počtu zastupitelů by se počítaly
ve stovkách tisíc korun. Nejde jen o samotné zákonné náhrady (odměny zastupitelů), bavíme se také o nákladech spojených s přestavbou jednacího sálu, který je uzpůsoben stávajícímu počtu, či o fixních nákladech rostoucích
úměrně s počtem zastupitelů. Postavme raději nové hřiště
pro děti, podpořme akce pro seniory nebo vytvořme nové
květinové záhony.

4.

Sbírání křesel a funkcí je obecný nešvar. Myslíme
si, že nelze sedět na několika židlích zároveň. Pozice
starosty, krajského zastupitele, senátora vyžaduje celého
člověka. Jejich prolínání je na úkor kvality veřejné práce.

5.

Srovnatelná či větší města jako Poděbrady, Roudnice
nad Labem, Mariánské lázně nebo Dvůr Králové mají
stejný počet zastupitelů jako Říčany. A bohatě jim vystačí.

6.

Samotný počet křesel není důležitý pro demokratickou debatu nad správou města. Klidné město se
vždy snažilo přitáhnout obyvatele do řízení města nejen
v době voleb. Usilujeme o neustálý dialog – proud nápadů, připomínek a kritických rad. Demokracie je podle nás
každodenní akt a je přístupná všem.

7.

Nechceme na městské radnici kabinetní politikaření ve stranických klubech, které bývá založeno
na přebíhání zastupitelů z jednoho tábora do druhého.

8.

Nelíbí se nám na první pohled viditelná účelovost takového návrhu. Do politiky účelové změny prostě nepatří (a do té komunální už vůbec). „Dnes
se mi hodí vyšší počet zastupitelů, abych zvýšil své
šance na vstup do vedení města, zítra budu chtít zase
počet volitelů omezit, abych hlas svých oponentů oslabil…?“ Mají se měnit zavedené pořádky podle toho, jak
se nám to právě hodí? NE! Chceme hrát čistě, fair play,
podle jasně daných pravidel.
Při hlasování rady města byl návrh STAN na rozšíření počtu zastupitelů odmítnut. Na červnovém jednání zastupitelstva jej pak už ani nikdo k hlasování ani veřejné diskusi
nepředložil.

Vladimír Kořen, starosta města
a zastupitel (Klidné město)

Děláme to dobře (?)
Jako Klidné město jsme často kritizováni opozicí, v posledních měsících i bývalými kolegy. Nestavíme
to, co chtějí, stavíme to, co nechtějí,
a navíc většinou špatně. Cítím proto
potřebu napsat do rubriky názorů
krátké zamyšlení.
Děláme jistě chyby. Ano, kdo nic
nedělá, nic nezkazí. Někteří sbírají
funkce a sedí na mnoha židlích, jiní dovedou dlouze povídat „o ničem“ či dokonce prosazují své osobní zájmy. Někdo ale musí pracovat a každodenně rozhodovat o zdánlivých maličkostech i věcech naprosto zásadních. Musí
také nastavovat tvář i dobré jméno, nést odpovědnost za
úspěchy i neúspěchy. Ten je samozřejmě i vidět. To může
někoho iritovat... A zkuste vymyslet věc, která by uspokojila všech 16 tisíc obyvatel našeho města.
V Říčanech si stěžujeme na relativní malichernosti, protože většina věcí funguje anebo je alespoň snaha o jejich
zlepšení. Fungování našeho města ale není zdaleka stan-
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dardem. Zhrozil jsem se, když mi nedávno říkal kamarád z
podobně velkého města v jiném kraji: „Jo v zastupitelstvu a
radě města? Tak to si přihraješ ty granty, dotace a jsi ve dvě
doma, viď?“ A myslel to smrtelně vážně, u nich to dodnes
takto chodí. A to tam není zdaleka takový tlak na územní
plán, výstavbu a každý metr čtvereční zeleně, jako u nás v
blízkosti Prahy.
Pro mě je zásadní, že lidem z Klidného města jde „jen“
o Říčany, o kvalitu našeho života. Děláme to srdcem a
bez dalších zájmů. Nejde nám ani o pozice ve vyšší politice, ani o pozemky či dohazování zakázek známým.
Nezaštiťujeme se líbivými hesly typu „zajistíme, aby
nebyly kolony aut a abyste měli kde parkovat“. Máme
dlouhodobou vizi udržitelného rozvoje a atraktivního
„švýcarského městečka“, kde se lidé na sebe usmívají.
A na tom prostě pracujeme (neplést se slovem „makáme“),
i když to jde leckdy ztuha.
Jak se nám to daří, zda to děláme dobře a zda Říčany kvetou, můžete nakonec již brzy rozhodnout sami…

David Michalička, radní (Klidné město)

texty.kuryr@ricany.cz

Zastupitelé

Stacionář OLGA slouží lidem již tři roky
Ano, je to tak. Od otevření říčanského stacionáře uplynuly
na konci května tři roky. V době
jeho plánování a stavby měla
v každém vydání Kurýru místo
poznámka o tom, kolik peněz se
na něj podařilo vybrat. Kdo by nevěděl: jednalo se u nás o unikátní
projekt, který byl z větší části financován ze sponzorských darů Říčaňáků, které zahrnovaly jak milionové
dary, tak stokorunové položky. Na podporu stacionáře se uspořádaly také benefiční akce, kde vystupovali
bratři Vlčkové. Možná na jejich úžasné houslové koncerty také vzpomínáte. Celkem se vybralo devět milionů korun, zbývající částku doplatilo město. Vážím si
všech, kdo přispěli, už pro ten pocit, že jsme se spojili
pro dobrou věc. A ta se zdařila, stacionář dnes funguje,
jak jsme si představovali.
Stacionář v současné době poskytuje ambulantní péči
pro seniory a nesoběstačné nebo zdravotně postižené
osoby. Je možné využít buď čtyři lůžka odlehčovací
služby na dlouhodobější pobyty, nebo osm až deset
míst služby denního stacionáře. Počet lidí, kteří sta-

cionář navštěvují, se proměňuje. Někdy je obsazený
plně, někdy z poloviny, velký zájem je především o odlehčovací služby, které jsou na letní měsíce prakticky
všechny zamluveny.
Klientům ve stacionáři pomáhají zvládnout základní úkony při osobní hygieně, jídle a obecně při péči o
sebe. Čas se najde i pro zabavení – malování a jiné tvoření, různé terapie, které rozvíjejí nebo alespoň udržují
pohybový aparát a duševní zdraví, pedikúru, manikúru
nebo procházky. K zařízení patří i bezbariérové auto,
kterým je možné klienty přivézt i odvézt. Tento automobil s logem stacionáře OLGA můžete potkat každý
den v našem městě.
Jsem rád, že jsem mohl jako radní a člen sociální komise přispět k vybudování takto prospěšného zařízení. Nikdy bych nechtěl, aby se moje práce na radnici
smrskla na prosté zvedání ruky při hlasování nebo na
pózování pro fotografa při slavnostním stříhání pásek,
a tak doufám, že i v budoucnu nalezneme společně nějaký podobný projekt, kterému rád pomůžu na svět.
Pokud budete mít nějaký nápad, neváhejte mě kontaktovat.
Michal Mrázek, radní (STAN)

Žádá město dostatečné
dotační prostředky na
výstavbu nové školy?

počtu. Pokud by se však požádalo o 400 mil. rovnou, ušetří
tak město 75 mil. a to není zrovna málo.
Nezbývá tedy než doufat, že se podaří dostat náklady zázračně do částky 306 mil. s DPH a nebudeme tak řešit otázku kde vzít peníze na dovybavení nedokončené školy.

Na červnovém zastupitelstvu proběhlo hlasování o souhlasu s podáním žádosti o dotaci na výstavbu ZŠ
na Komenského náměstí. V obecné
rovině je to samozřejmě v pořádku,
ale je škoda, že zastupitelé nevyslyšeli mojí námitku k výši možných
investičních nákladů.
Je totiž možné, že město tak přijde o
desítky miliónů z dotačních prostředků a bude pak muset
tyto prostředky najít ve svém rozpočtu. Investiční náklady
na školu byly v minulém roce odhadnuty na částku 250
mil. Kč. Dnes se kalkuluje již s částkou 306 mil. Kč, podle
aktuálních investičních nákladů škol v jiných městech se
investice podobného rozsahu může vyhoupnout až přes
400 mil. Kč.
Rostoucí stavební náklady, podzemním parking, staveniště obklopené zástavbou a přísnější normové požadavky
mohou klidně cenu stavby dostat do zmiňovaných mezí.
Pak je to jednoduchá matematika. Pokud se nyní v žádosti
uvede o 100 mil. menší investice, nežli skutečně nastane,
bude si zmíněných 100 mil. muset město zaplatit z roz-

Hlasování zastupitelstva o
významné změně ÚP pravděpodobně proběhne za účasti
pouhých 14 zastupitelů
Blíží se schvalování zásadní změny ÚP, která etapizuje výstavbu v Říčanech. Je velmi pravděpodobné, že hlasování
zastupitelů k tomuto tématu proběhne již v červenci, kdy
bude chybět 1/3 zastupitelů. Finální materiál a vypořádání připomínek zatím není veřejně k dispozici a tak by se
dala očekávat poměrně zajímavá diskuze. Je ale jasné, že
v termínu dovolených proběhne schválení zastupitelstvem
poměrně v tichosti a bez možnosti zvážení pozitivních a
negativních dopadů této změny všemi zastupiteli.
Proto jsem návrh v rámci červnového zastupitelstva materiál odložit a pevně věřím, že tento rozumný pohled na věc
rada města ještě zváží.
Miloslav Šmolík, zastupitel (ODS)
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Zastupitelé

Vážení obyvatelé Říčan, milí přátelé,
čekají nás na podzim volby do městského zastupitelstva. Vytvořili jsme silný tým
Říčaňáků pro profesionální správu města. Jsme rádi, že nám vyjadřujete
své sympatie.
Nebudeme politikařit, budeme naopak společně s Vámi tvořit smysluplnou
budoucnost Říčan. Chceme v Říčanech prosadit méně byrokracie, méně zákazů
a příkazů. Jde nám o řešení dopravní situace, aby se v Říčanech netvořily kolony
aut a aby bylo kde zaparkovat. A prioritou je samozřejmě podpora dobrého vzdělávání v našich školách, podpora občanských spolků, zájmových a sportovních
organizací ve městě.
Sledujte nás na našem FB. Budeme rádi za vaše postřehy a návrhy, které zlepší
život v našem městě.
Přejeme vám hezké léto.
Za tým Starostů a nezávislých Říčany,
Martin Altrichter
Petr Bartoš
Robert Bělohlávek
Zdeněk Hraba
Jan Hříbal
Jitka Jančíková
David Kalaš
Tomáš Krebs
Renata Kristianová
Zdeněk Kůstka
Marek Mrázek
Michal Mrázek
Pavel Novák
Kateřina Pokorná
Adam Polánský
Jan Steininger
Filip Svatoš
Pavlína Šantorová Filková
Antonín Šašek
Tomáš Vítek

Zdeněk Hraba

Michal Mrázek
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Bezpečnost a infrastruktura
Městská policie Říčany

Komenského nám. 1619/3, 251 01 Říčany
e-mail: mestska.policie@ricany.cz

Tel. 323 618 150
Mob. 725 022 765
Městská policie radí a informuje
Červen patřil dětem. Tradiční dětský den na Pacově, Říčanský dětský den, Den bez úrazů ale i jiné sportovní a
kulturní akce. Strážníci městské policie nabídli dětem
prohlídku služebního vozu, vyzkoušení výzbroje a výstroje
včetně neprůstřelných vest, střelbu ze vzduchových pušek
ale i jiné aktivity. Děti zájem projevily ve velké míře a náležitě si vše užívaly.

Z knihy událostí
21. května, 07.35
V křižovatce ulic 17. listopadu a Štefánikova došlo
k dopravní nehodě mezi cyklistou a osobním vozem,
cyklista byl zraněn na hlavě, zejména v obličejové
části, s poměrně velkým krvácením. V době střetu se
v místě nacházel strážník, který zde vykonával dozor
nad bezpečností chodců při přecházení vozovky po
přechodu pro chodce. Strážník na místě ihned poskytl první pomoc. První pomoc poskytuje i procházející policista v době osobního volna. Vyrozuměna byla
zdravotnická záchranná služba a autohlídka městské
policie z důvodu usměrňování provozu vozidel v místě nehody. Celá nehoda je předána k dalšímu šetření a
dořešení Policii ČR.
1. června, 21.00
Při hlídkové činnosti v ulici Haškova pozorují strážníci pohyb mladistvých osob, které se scházejí u nedaleké trafostanice. Místní obyvatelé si stěžují na chování
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mládeže v této lokalitě a narušování veřejného pořádku, proto strážníci přistupují ke kontrole. Když mladistvé osoby spatří strážníky, dávají se na útěk. Strážníky jsou dostiženy a vyzvány k prokázání totožnosti a
k podrobení se orientačnímu vyšetření na přítomnost
alkoholu v organismu. Dechová zkouška následně
prokázala u všech přítomnost alkoholu v rozmezí od
0.98 promile do 1.21 promile. Mladistvé osoby strážníci převezli na služebnu městské policie, kde si je
převzali zákonní zástupci. Strážníkům se podařilo
zjistit i několik souvisejících přestupkových jednání
s touto událostí, která byla oznámena příslušnému
správnímu orgánu, do jehož působnosti projednání
patří. Dále byla celá událost oznámena orgánu sociálně-právní ochrany dětí k provedení dalších opatření.
2. června, 01.00
V rámci obchůzkové pěší činnosti provádí hlídka
strážníků kontrolu parkoviště nákladních vozidel
v ulici Politických vězňů. Hlídku strážníků zaujalo na
vedlejším parkovišti pro osobní vozidla jiné vozidlo,
které mělo na střeše umístěno víčko nádrže i s klíči.
Navíc se u zadních dveří vozidla nacházel plastový barel a jiné příslušenství k přečerpání pohonných hmot.
Strážníci provedli prvotní prohlídku místa a vozidla,
kde se nikdo nenacházel, a vyčkávají. Zanedlouho
přichází k vozidlu muž, který má špinavé oblečení a
chová se velmi nervózně na kladené otázky strážníků.
Vzhledem k podezření z nevěrohodnosti uváděných
skutečností mužem a důvodného podezření ze spáchání trestného činu je na místo přivolána hlídka Policie
ČR. Dalším šetřením v místě jsou zjištěna u dvou zaparkovaných nákladních vozidel nezajištěná víčka od
palivových nádrží, kdy na zemi pod nádržemi je vždy
velká skvrna od zbytků paliva. Policie ČR následně
provádí prohlídku vozidla, o kterém muž tvrdí, že jej
řídil kamarád, kterému jej někdo půjčil. Při otevření
dveří zavazadlového prostoru vozidla se muž ke krádeži paliva z nákladních vozidel přiznává. Je omezen
na osobní svobodě a předán Policii ČR k provedení
dalších úkonů.

Jindřich Joch, zástupce vedoucího Městské policie Říčany

texty.kuryr@ricany.cz
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Co nového u hasičů
www.sdhricany.cz
Milí čtenáři našich příspěvků, dovolte mi seznámit vás
s děním kolem říčanského dobrovolného sboru a jednotky. Sice máme oficiální léto teprve pár dní, ale letošní
jaro bylo opravdu teplé a na srážky vskutku skromné,
alespoň u nás v Říčanech. Buďte prosím opatrní při jakékoliv manipulaci s ohněm a věnujte zvýšenou pozornost
i věcem ve vašem okolí.
V měsíci červnu pomyslně oslavil náš sbor 144 let od
založení a my jsme rádi, že stále plně funguje. Sice nemáme vlastní hasičskou zbrojnici, ale jsme spokojeni, že
máme alespoň zázemí v areálu sběrného dvora na Fabiáně. Máme stále se rozrůstající základnu mladých hasičů – mladší a starší žáky. Z původních malých hasičů se
již pomalu stávají dorostenci a my jen doufáme, že láska
a chuť k hasičině je neomrzí a vydrží až do dospělosti,
aby doplnili řady výjezdové jednotky. Každý rok se naše
družstva dětí účastní dětské hasičské ligy (DHL) a ani letošek není výjimkou. 19. 5. byla soutěž ve Svojšovicích,
20. 5. v Lojovicích, 2. 6. v Křížkovém Újezdci, 23. 6. v Popovičkách
a po letní pauze nás čeká soutěž
v Modleticích hned 1. 9., kde bude
vyhlášení celé ligy. Před prázdninami pro děti uspořádají jejich trenéři
rozlučku se sezónou. V termínu od
25. 8. do 31. 8. budeme pořádat letní soustředění v Benecku.
Nejen naše hasičské děti potřebují
péči, a proto se i my dospělí vydáváme každoročně pomáhat začátkem
června na tzv. Den bez úrazu, konaný na dopravním hřišti. Celou akci
pořádá Cesta integrace pro žáky
třetích tříd. Většinou dětem ukazujeme techniku, co k čemu slouží, co
se má a nemá dělat v krizových situacích a jako odměnu si děti mohou
vyzkoušet zásahový oblek a zastříkat na simulovaný požár v podobě
papírového domečku. Akce se také
pravidelně účastní Městská policie a
Záchranná služba. Dále se naše jednotka prezentuje na dětských dnech
a preventivních akcích, jakými letos
byl DD na ragbyovém hřišti, Říčanský hafan, DD u lesa, Tátohraní na
Jurečku, Den IZS na říčanském náměstí a zatím největší hasičské akce,
kterou byla Hasičská fontána 2018
na počest a oslavu 100. výročí založení naší republiky. Fontána se kona-

la 2. 6. v Praze a věřím, že se všem přítomným líbila. Přes
tisíc hasičů připravilo podívanou, na kterou se jen tak nezapomíná. I nás těšila naše účast a o to více jsme byli rádi,
když jsme na úvodní stránce nejmenovaného pondělního
deníku nalezli fotografii s našimi hrdými hasiči!
Členové naší výjezdové jednotky absolvovali praktický výcvik, který připravil velitel jednotky, aby prověřil
znalosti a zdatnost svých hasičů. V pátek 18. 5. jsme tak
cvičně zasahovali u požáru sklepa, kde bylo nebezpečí
výbuchu tlakových lahví a bylo nutné vyhledat zraněné a pohřešované osoby. Další výcvik se konal v sobotu
9. 6. na Vyžlovce, kde jsme si opět oživili práci s motorovou pilou. Z výčtu výjezdů máme 31. 5. požár osobního
automobilu v Kolovratské ulici, 1. 6. únik nebezpečných
látek - v tomto případě motorový olej – v Jiráskové ulici,
5. 6. menší požár ohniště v lese nad fotbalovým hřištěm
a 8. 6. čerpání vody po havárii prasklé vody v MŠ U slunečních hodin. Přes prázdniny máme v plánu prověřit
svou fyzickou zdatnost každoroční cyklotúrou a letním
pobytem v Jižních Čechách. Začátkem června se naši dva
zástupci účastnili soutěže Železný hasič v Senohrabech
a přivezli krásné 2. a 14. místo.
Závěrem vám přeji klidnou a ničím nerušenou dovolenou, příjemné prázdniny a mnoho nových zážitků.
Dominik Pokorný, jednatel SDH Říčany
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Životní prostředí a zdraví

124
Marhaník
granátový
Odborně správné jméno marhaník se v běžné řeči moc nepoužívá. Běžně rozšířené je označení
granátovník nebo jednoduše granátové jablko.
Na světě rostou jen 2 druhy marhaníku. Druh Punica protopunica
roste pouze na jemenském ostrově
Sokotra. Zato marhaník granátový je již po tisíce let šířen a pěstován. Z pravděpodobně původní
oblasti výskytu na území dnešního
Íránu a Turkmenistánu se ve starověku dostal do celé subtropické
oblasti Evropy a Asie, od Španělska přes Indii po Čínu.
Hustě větvený opadavý keř nebo
strom dosahuje výšky kolem 5 m.

foto: P. Forster

Punica granatum

Mladé větve bývají trnité. Listy jsou
tuhé a celokrajné. Nápadně červené
květy vyrůstají na konci větví jednotlivě nebo po dvou až třech. Kvetou od června do září.
Plodem je vysýchavá bobule, s tuhou kožovitou slupkou a vytrvalým
kalichem na vrcholu. Zbarvená
je od žluta do červena. Uvnitř je
několik pouzder se semeny, těch
bývá 200 až 300. Každé semeno je

obaleno šťavnatou dužninou, která
může být podle odrůdy růžová až
temně purpurová, sladké až kyselé
chuti.
U nás se marhaník pěstuje v květináčích a na zimu přenáší do tepla.
Během prázdninových cest do Středomoří se s ním určitě setkáte, protože je vysazován i jako dekorativní
dřevina. Byly vyšlechtěny a pěstují
se stovky odrůd. U nás je známý
zakrslý kultivar Punica granatum
‚Nana‘, na obrázku.

Foto: J. Halaš

Plody obsahují řadu zdraví prospěšných látek, odedávna se z nich
lisuje šťáva, vyrábí sirupy a víno.
Svařením šťávy s cukrem vzniká
grenadina. Ze slupek se získávalo
červenohnědé barvivo k barvení látek a koberců.
Granátové jablko se často vyskytuje
ve starověké mytologii. Bylo např.
atributem bohyně Héry, Paris granátovým jablkem zvolil Afroditu
nejkrásnější ženou atd. Díky velkému množství semen bylo také symbolem plodnosti.
U nás najdeme motivy granátového
jablka na cibulákovém porcelánu
nebo moravských výšivkách.

Jakub Halaš
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Životní prostředí a zdraví

Do školy po Říčanech bez auta
Do soutěže Zelené kilometry se na Říčansku zapojily čtyři školy a dohromady
podnikli žáci více než tři tisíce cest bez
auta. Nejúspěšnější byly třídy 7. C ZŠ ze
U Říčanského lesa, 6. C z 1. ZŠ Říčany
a 6. B ze ZŠ Světice a dostaly atraktivní
ceny, za které sponzorům děkujeme:
vstupné do kina a do bazénu Na Fialce,
poukaz na dobroty z kavárny Coffee‘s a
Bistra Na Růžku. Vítězové vyhráli školní
výlet do Slaného do Laborky.cz. Blaho-

přejeme všem, kteří si vyzkoušeli, že cesta do školy bez auta může být zábavná,
příjemná, dobrodružná, pohodlná nebo
výzva plná sportovních výkonů, prostě
taková, jakou jen ji sami chcete prožít.

Kosení louky
Zveme všechny přátele rozkvetlých luk,
motýlů, hrabání a sena na kosení vojkovské louky, které proběhne ve čtvrtek
19. července. Díky pravidelné péči tu
každé jaro kvetou stovky orchidejí, modrají se tu kosatce a svítí žluté blatouchy,
létají modrásci, vřetenušky a perleťovci.
Seno na místě se snažíme usušit a zkrmit našim zvířatům na Dvorku naproti
Muzeu Říčany. Přidejte se k nám ve
čtvrtek nebo s hráběmi celý následující
víkend. Sena bude dost pro všechny,

pokud máte králíka nebo morče, určitě
si přijďte odpracovat a odnést svůj díl.
Obraceči sena, obraťte se, prosím, na
Káču Čihákovou pro rozdělení služeb na
sušení na tel. 607 082 356 nebo e-mailu
katerina.cihakova@muzeum.ricany.cz
Kateřina Čiháková

CHODCI A JEZDCI Zdeněk Vávra, grafik, říčanský patriot, autor a realizátor
mnoha nápadů – mj. knihpoliček na nádraží a v japonské zahradě,
organizátor městských cyklojízd a celého Street Food Festivalu

ní etapové závody, což je dovedlo až k vítězství v okresních školních závodech.
Ke kolům se vrátil po desetileté pauze
s nástupem horských kol, tehdy s přáteli
založili sportovní bike club. Přečtěte si
odpovědi na další pravidelné otázky.
Vaše oblíbená trasa na kole v Říčanech a nejbližším okolí? „To záleží, na
jakém kole – když na horském, tak třeba
mukařovské rybníky nebo Aldašín, podél
Šembery, taky Zvánovické údolí… Na cestovním pak zadem, po nefrekventovaných
silničkách, k výhledu od Švehlova památníku (památníku obětem druhé světové
války) nad Ždánicemi.“
Proč jezdíte (rád) na kole? „Oproti

chůzi je to rychlejší, pohodovější i zábavnější, a tak pro dobrej pocit, pro radost…“
Troufnete si na kole i na říčanské
silnice?„Jezdím po Říčanech běžně
a 've všech směrech' – ale ve všední dny
před sedmou ranní a pak až po sedmý
večer, tak je to v mírnějším provozu.
Problémy s auty ale i tak mívám.
Kudy vede vaše oblíbená pěší
trasa?„Divišovou ulicí do luk, přes jezírko
(Lůmek u tratě) na Skobláku, podél tratě
s pohledem na Thomayerku, k Srnčímu
paloučku a nádržím na Rozpakově, úvozovejma cestama k samotě Šemaura – to
je zatím pořád jen málo pozměněná 'krajina mýho dětství'.“
Proč chodíte (rád) pěšky? „Pro relax
(to i v bosobotách) a potkávání se s lidma
– při chůzi se nejvíc poznává.“
Pro podporu jízdy na kole a chůze po
Říčanech Zdeněk Vávra nedávno navrhoval symbol “JDI-ŠLAPEJ-SVEZ
SE“ a označení cyklostání a boxů B+R
u vlakové zastávky. Chystá poutače pro
úschovny kol u škol.
Připravuje Renata Skalošová
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Trialsection.cz – Lukáš Buriánek

Medailony říčanských
obyvatel, kteří se neostýchají
vybočit z hlavního proudu.
Častěji než do auta usedají
na kolo a chodí pěšky.
Zdeněk Vávra jezdí po Říčanech celoročně na kole (má jich hned několik, různých značek a příběhů), i když uznává,
že „město není pro cyklodopravu z různých důvodů nejvhodnější“. Jízdní kola
ho provázejí celé dny – s kamarádem
připravuje už čtvrté muzeum plné kol;
navrhoval také velkou cyklistickou prodejnu v Praze na Spořilově. Kdy a kde to
všechno začalo? Ve věku kolem čtyř pěti
let vedl s tátou ulicí Karla Marxe, dnešní
Olivovou, své první kolo, poděděné po
kamarádovi: „Táta mi na tom maličkým
kole jízdu předváděl (dokonce i bez držení) a pak mě přidržoval za sedlo s tím, že
druhej den budeme ve výuce pokračovat.
Nedalo mi to a sám jsem se pokoušel přes
den z mírnýho kopečku na zahradě udržet rovnováhu – odpoledne už jsem tátovi
ulicí vyjel naproti.“ Malý červený Start
ze sobotínského Velamosu vyměnil za
Pionýra po bratranci a pak už to byl nový
závodní Favorit. V šesté a sedmé třídě se
spolužáky denně trénovali, pořádali tříd-

Pro seniory

SENIORCENTRUM ŘÍČANY
Jaro jsme završili komentovanou prohlídkou zámku Libochovice,
rozhledny Stříbrník a archeoparku Březno. Počasí
bylo příjemné, skoro by
se dalo říci cestovatelské.
Zámek je jedním z nejhezčích raně barokních
zámků u nás a prohlídku
jsme si opravdu užili.
I rozhledna Stříbrník je
hodně zajímavá stavba
z roku 1910. A závěr zájezdu tvořila komentova-

ná prohlídka Archeoparku Březno. Ten
je výsledkem archeologického výzkumu
z roku 1981. Poznali jsme, jak žili naši

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

Pravidelné akce:

předkové, co všechno už znali a uměli.
Červen proběhl také ještě ve znamení
třídenního rekondičního pobytu (letos
již druhého) na Šumavě
poblíž Kašperských hor.
Ani letní měsíce nebudou
výjimkou, takže se budete
moci těšit na výlet na hrad
Valdštejn nebo na výstavu
Země Živitelka. Některé
pravidelné akce se na dobu
letních měsíců přerušují,
ale hned z podzimu se na ně
budete moci opět těšit.

Irena Moudrá
předsedkyně
správní rady

v roce 2019 ve výši 100,- Kč. Odjezd: 7:00h aut. zastávka
Masarykovo nám., 7:05 h aut. zastávka Sukova ul., 7:10h
aut. zastávka K Žel. stanici.
Příspěvek účastníků: 250,- Kč (zahrnuje dopravu a pojištění). Přihlášení a úhrada zálohy ve výši 100,- Kč do 10.
8. 2018.
Kontakt (informace a přihlášky):
Irena Moudrá, tel.: 732 383 424,
e-mail: seniorcentrumricany@centrum.cz, kontaktní
místo: DPS Senior, Komenského nám. 1850, Říčany.
Návštěvní den (ostatní dny a hodiny dle domluvy):
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.

Pravidelné akce, na které jste zvyklí, se po dobu letních
prázdnin přerušují a těšíme se, že vás opět budeme moci
přivítat od září, resp. října.

Akce:
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
kulturních 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 25. srpna, sobota – Zájezd do Českých Budějovic –
výstava Země Živitelka
Jednodenní autobusový zájezd do Českých Budějovic. Výstava zemědělské techniky, zemědělské a rostlinné výroby,
lesního a vodního hospodaření apod. Kulturní program
spojený s dožínkami. Možnost navštívit centrum města a
plavecký bazén. Účastníci obdrží slevový kupón na akce
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Věnujeme se dětem ze škol a jsme s klubem i v ulicích
31. 5. je již tradičně WHO vyhlašován jako Světový den bez tabáku.
Kampaň upozorňuje na zdravotní
rizika spojená s kouřením a má za cíl
prosazovat efektivní politiku vedoucí
k omezení kouření v celé populaci.
Průměrný věk v ČR, ve kterém děti
vykouří svou první cigaretu, se pohybuje okolo 10 let a 90 % kuřáků se stává závislými ještě před dosažením plnoletosti. Cesta integrace za finanční
podpory města Říčany již tradičně
pořádala preventivní akci pro žáky 5.
tříd základních škol v Říčanech. Ve
čtvrtek 31. 5. se konal již 9. ročník
této akce. V průběhu dopoledne se
v parčíku za kostelem vystřídalo 10
tříd ze čtyř základních škol a přes
200 dětí. U stánku s informacemi se
zastavilo i několik kolemjdoucích občanů. Žákům byla také předvedena
názorná ukázka ze smoke analyzeru,
kterak jedna cigareta zanese naše
plíce dehtem. Akce pro žáky byla vedena hravou a soutěžní formou, za
které si pak děti odnesly malé ceny.
Děti si také mohly zahrát stolní fotbal nebo vyrobit tematickou placku
v rámci souběžně probíhající akce
Klub i v ulicích, která pokračovala
i odpoledne. Děti si vyzkoušely dj
workshop Cool-DJ-School, airbrush

tetování, zahrály si turnaj ve fotbálku, nebo se mohly účastnit soutěže o
nejoriginálnější placku. V odpolední
části nás navštívily družiny z I. ZŠ Říčany a spousty dětí, které šly ze školy.
Děkujeme za vaši účast, za podporu
městu Říčany i MŠMT a těšíme se na
příští ročník.
7. 6. dopravní hřiště opět ožilo díky
akci Den bez úrazů. Akce byla určena žákům 3. tříd základních škol
z Říčan. Zapojilo se sedm tříd ze ZŠ
Bezručova a ZŠ U Říčanského lesa,
celkem 151 dětí. Sbor dobrovolných
hasičů přijel s dvěma vozy a děti nejenom, že si vozidlo prohlédly, ale i si
oblékly výjezdové oblečení či uhasily
domeček. U zástupců městské policie
Říčany procvičily značky, dopravní
předpisy a věnovaly se povinné výbavě kola. Záchranář ze Středočeské
záchranné služby pak děti seznámil
s jeho činností, nejběžnějšími úrazy,

Otevírací doba bezplatné
Občanské poradny Říčany
v červenci a srpnu 2018
Středa 9 – 12, 13 – 17 hod., popřípadě dle
předchozí domluvy i jiné dny
Kontakt: 312 315 284,
poradnaricany@cestaintegrace.cz
Adresa: Masarykovo nám. 6, Říčany

vozidlem. Celé to bylo završeno soutěžemi v oblasti dopravní a zdravotní
výchovy (telefonní čísla, přivolání
pomoci, ošetřování, značky a předpisy), které připravili pracovníci Cesty
integrace. Pro děti byly připraveny
krásné tematické odměny na výlety
nejenom na kole. Odnášely si tak
plně vybavené cyklo lékárničky, batůžky, lahve na kolo, lepení, zvonky
atd. Akci pořádala Cesta integrace
za finanční podpory města Říčany a
BESIP – Ministerstva dopravy ČR.
Velmi děkujeme všem zapojeným záchranným složkám za jejich skvělou
pomoc, které si nesmírně vážíme!
Viktorie Ryčlová
a Markéta Hubínková

Klub Cesta otevřen
i o prázdninách:
15 x otevřeno od 13. do 18.00*
vždy po, st a čt
VSTUP ZDARMA
„jít s dětmi a mládeží 7 – 19 let kus cesty“
Na Obci 2049, Říčany
facebook.com/klub.cesta
podpora, zábava.
* Červenec: 2,4,9, a 30; srpen 1,2 a 13-30
pouze po, st a čt.
Ostatní dny probíhají příměstské tábory.
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Skautská výprava do jižních Čech
V sobotu 5. května se skauti a skautky ze střediska Lípa sešli na
nádraží v Říčanech už po sedmé ráno. Jeli jsme na dvoudenní
výpravu na Třeboňsko. Okolo poledne jsme konečně vystoupili z vlaku a po doplnění zásob v obchodě jsme se vydali na
šestnáctikilometrovou pěší cestu k tábořišti.
Pozdě odpoledne jsme na místo našeho přespání konečně
dorazili. Bylo parádní, jednalo se o písčitou pláž na břehu
rybníka Holná. Uvařili jsme si večeři, zahráli pár her a pak
ulehli do spacáků. V noci bylo jen šest stupňů, takže mnohým z nás byla zima. Ráno nás vzbudili vedoucí, abychom
si zabalili věci, tak jsme vše nandali zpět do krosen a šli. Na

nádraží v Říčanech jsme se rozloučili a běželi domů. Výprava
byla super, všichni si ji užili.
Za 4. oddíl skautů Kuba Skřivánek

Výprava světlušek do Divoké Šárky
V sobotu 26. 6. 2018 jsme se vydaly
se světluškami na výlet do Divoké
Šárky. Holky měly za úkol pomoci
starému čínskému turistovi v důchodu a poslat mu fotografie zajímavých míst ze seznamu. Místa
byla vyznačena na mapě a světlušky si samy musely najít trasu, aby v
časovém limitu stihly obejít co nejvíce míst.
Po cestě je čekaly i další úkoly, jako jít se svázanýma nohama
nebo poslepu, či se vyfotit s pejskařem a cyklistou. I přes neuvěřitelné horko ale většinu fotografií získaly. O pár týdnů později se vrátila jedna z našich vedoucích ze studijního pobytu
v Číně a přivezla holkám balíček od čínského turisty a pravé
čínské bonbony.
Za vedení 6. oddílu světlušek Vosa - Zuzana Gašparínová

Veselé prázdniny přeje Mraveniště!
Mraveniště touto cestou děkuje
všem dětem, kamarádům, rodičům
i prarodičům, kteří si našli během
školního roku cestu do našich zájmových kroužků nebo na některou akci,
kterou jsme pořádali. Věříme, že jste
se dozvěděli a naučili mnoho nového,
ať už jste navštěvovali výtvarný, keramický, hudební kroužek, sportovní
klub MTB&TRIAL Mraveniště nebo
naše Mateřské centrum.
V neděli 17. června jsme pro naše nejmenší připravili dětský den s tatínky –
TÁTOHRANÍ, které se stalo již tradicí.
V tento den totiž mají všichni tatínkové
svátek, slaví mezinárodní den otců, a
my pro ně připravujeme dárek – den
strávený se svými ratolestmi. Všichni si
tento výjimečný den řádně užili, společně se pobavili a domů odcházeli s pěknými zážitky. Rádi bychom poděkovali
za finanční podporu této akce Městu
Říčany, dále za velmi příjemné prostředí a podmínky Restauraci Na Jurečku a
všem spolupracovníkům, kteří s dětmi i
tatínky pracovali na stanovištích.
Nyní nás všechny čekají krásné a dlou-
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hé prázdniny a s nimi mnoho zážitků,
dobrodružství i splnění tajných přání.
Ale jak už to bohužel bývá, prázdniny
uplynou, než bys řekl švec. Nevadí, už
teď se můžete těšit na nové aktivity, které již pro vás připravujeme.
Určitě se mohou těšit maminky s těmi
nejmenšími – zveme vás do Mateřského centra na nový program a mnoho
lákavých aktivit. Připravujeme pro děti
Mravenčí školičku, což je příprava pro
děti mezi 2 - 3 rokem do mateřské školy. Děti se učí socializaci, spolupracovat

s ostatními dětmi, dětské říkačky a hry
a učí se pomalinku si zvykat bez maminky. Tak neváhejte a sledujte facebook Mateřského centra nebo webové
stránky, těšíme se na vaše ratolesti.
Přejeme všem lektorům zasloužený
odpočinek a načerpání sil do další
práce s dětmi. Velmi jim za jejich
práci děkujeme. Tak a teď přejeme
všem, hlavně dětem, naprosto báječné prázdniny.
Hana Špačková,
koordinátor Mraveniště
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Další rok v lese utekl jako voda

Právě uplynulý školní rok utekl v Pramínku jako voda.
Je dobré se na chvíli zastavit a spočinout, a podívat se
zpět. Děti v Pramínku jsou mnohem blíže přírodě a je
velmi pravděpodobné, že díky této blízkosti vnímají
roční období se vším, co přinášejí, intenzivněji. Vlastně každý rok v Pramínku je obdobný. Září – scházíme
se, poznáváme se, přichází pomalu podzim, slavíme

najednou. Jaro je tu jen chvilku. Děti ožívají, všichni po
té blátivé, dlouhé zimě ožívají. Les ožívá. Slunce jakoby
svými paprsky vlilo dětem i dospělým do žil nový život.
Svítí téměř každý den. Nejkrásnější čas v lese. Ráno jen
tričko a kraťasy. Celý les voní. Bylinky letos přicházejí
mnohem dříve. Dozrávají třešně, lesní jahody… Svatý
Ján – nádherná slavnost na konci školního roku. Vaříme
kouzelný čaj, za tmy se děti noří do kouzelného svatojánského lesa. Oči jim údivem svítí, letos jdou jen předškoláci, ti, kteří odchází. Je to jejich poslední cesta. Loučení.
Slzy a dojetí.
Dobrý rok to byl.

Olga Jarkovská a Bára Smetánková

Zdravé pánevní dno – celodenní kurz 15.7.
Základní seminář se bude konat v komunitním domě
15. července od 9:30 do 16:30 hodin, kurz vede certifikovaná lektorka Alena Stellnerová. Informace a přihlášení a.stellnerova@centrum.cz, tel.: 777 299 272.

Pro zdravý zrak - jednodenní kurz pro
zlepšení zraku přirozenou cestou
sv. Václava a Michaela. Říjen a listopad – les se nádherně vybarvuje, barevných listů není nikdy dost, děti je
sbírají, nosí domů v baťůžcích… ubývá světla. Dospělí
se začínají obávat tmy a zimy. Děti s nadšením vyčkávají na první sníh. Advent a Vánoce, magický čas v lese,
málo světla, o to víc o světle s dětmi mluvíme, těšíme
se z praskajícího a teplo vydávajícího ohně v kamnech,
spočíváme, děti jsou klidnější. Nový rok, když je nám
dáno, užíváme si sněhu a ledu. Zimy ale již nejsou to,
co bývaly. Letošní zima je více o bahnu. Zdá se nám, že
letos bylo bahno pořád. Děti bahno milují. Vaří z něj,
tvoří… Rodiče trochu mumlají, kdo to má pořád prát.
Vynášíme Moranu, jaro ještě úplně nepřichází. A pak

Pracujete na počítači? Trápí vás bolest a únava očí?
Rádi byste odložili brýle nebo se naučili pečovat o svůj
zrak, abyste jejich nošení předešli?
Na kurzu se naučíte, jak se o svůj zrak starat, aby vydržel v dobré kondici až do vysokého věku, plně využívat
celý zrakový systém, a také jak lze přirozenou cestou
dosáhnout nápravy různých očních vad. Kurz je pro
5–12 osob.
Kdy: v sobotu 13. října 2018 od 9 do 17 hod.
Kde: Komunitní dům (Pramínek), Lesní ulice 47, Světice
Cena kurzu: 1 400 Kč
Lektorka: Dita Vávrová (certifikovaná lektorka)
Přihlášení a informace: tel.: 602 626 366

Léto v Kolovrátku

Naše školka je o prázdninách v provozu formou příměstského tábora,
kde každý týden má svůj program,
jeho cena je u půldenní docházky 1.850,- Kč a u celodenní docházky 2.600,- Kč (včetně stravy a pitného režimu).
Sourozenci mají slevu.
Čekají nás úžasné tematické týdny plné rozmanitých aktivit pro děti. V létě v Kolovrátku budeme společně vařit, rybařit, tábořit atd. Především si však budeme hrát, a to nejen
v rozsáhlých prostorách školky, ale především na zahradě,
kde dětem umožňujeme během hry co největší pohybové
vyžití. U nás ve školce je pro nás důležitý individuální, rodinný přístup. Snažíme se podporovat u dětí samostatnost
a rozvíjet jejich emoční inteligenci a přirozenou kreativitu.
Nové kamarády a kamarádky, kteří by s námi chtěli trávit
společný čas ve školním roce 2018/2019, budeme přijímat
během celého léta.
Těší se na vás TETY z KOLOVRÁTKU
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Pro více informací ohledně naší školky navštivte stránky
www.skolka-kolovratek.eu, www.facebook.com/skolkakolovratek ,nebo nás kontaktujte:
tel. č. 605 555 009 (MŠ Kolovrátek)
tel. č. 602 484 921 (p. Jonáková – majitelka MŠ)
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Olivovna před prázdninami
Koncem května se uskutečnil velký open air koncert pro
děti a rodiče na louce pod zvoničkou. Kdo přijel, nelitoval.
Vždyť vysoká kvalita výuky naší ZUŠ je všeobecně známá.
Den dětí jsme oslavili spolu s dětmi z družiny ZŠ u Říčanského lesa. Po celém areálu Olivovny jsme rozmístili různé
soutěže a každý účastník si odnesl malý dárek. Také jsme
se zúčastnili s dětmi na pobytu Dne dětí v novém sportovním areálu u Říčanského lesa, kde jsme s malými návštěvníky malovali na keramické placičky. Tento workshop je u dětí
velice oblíben. Turistická soutěž Říčanské věže II. proběhla
po celých Říčanech a okolí. Olivovna byla jedním z kontrolních bodů, kde turisté dostávají soutěžní otázky. V kapli
pak na ně čekalo drobné občerstvení. Také koncert dětského
pěveckého sboru Elišky Erlichové byl situován do malebné
javorové aleje. Srdečné setkání s rodiči a přáteli před prázdninami bylo pojato jako piknik.
Odbornou veřejnost jsme v červnu oslovili při dvou lékařských seminářích. Tématem prvního byla interpretace
imunologických nálezů pro pediatrickou praxi, o dva týdny
později proběhl seminář Psychosomatická problematika dětí
a mládeže. Účast lékařů na obou seminářích byla vysoká.
Absolventské koncerty ZUŠ Říčany v kapli byly tentokrát
rozvrženy do dvou dnů. Žáci tak uzavřeli jednu z malých etap
začínajícího muzikanta.
Největší akcí v červnu bylo Říčanské filmaření. V Olivovně proběhlo na čtyřech místech. V recepci, klubovně, kapli
a samozřejmě také venku pod zvoničkou. Účast díky letnímu

počasí a skvělému programu byla vysoká. Z pódia také zazněly jazzové melodie a vůně posekané trávy připomněla, že
prázdniny se nezadržitelně blíží.
Tak hezké léto všem a po prázdninách vás rádi uvidíme na
akcích v Olivovně.
Vaše ODL

Květnem
nám
pomalu
začaly
výlety, na které
se děti vždycky
moc těší. Na první celodenní výlet se vydala třída Jablíček, a to po okolí Říčan.
Děti se svými paní učitelkami jely
MHD na zastávku Rychta a pak
již celou cestu pěšky. Ušly neuvěřitelných 8 km a během cesty
si stihly pohrát na hřišti, překonat různé překážky, prozkoumat
mraveniště nebo objevit několik
lesních domečků.
Na další celodenní výlet se vydala
již celá MŠ Zahrádka, a to do Mirákula. Tam se jednotlivé třídy rozdělily a každá zamířila jinam. Děti
skákaly na obřích trampolínách,
prolezly si tunely, jezdily na tobogánech a pneumatikách a prošly
podzemím či bludištěm, aniž by se
ztratily. Přestože bylo velmi teplé
počasí, výlet jsme si užili.

Brzy poté opět celá mateřská škola
vyrazila na další celodenní výlet, tentokrát do ZOO Praha. I v tento den
nám přálo pěkné počasí, takže děti
měly možnost většinu zvířat pozorovat venku. Nevynechali jsme však
ani vnitřní prostory a terária – prošli
jsme m. j. indonéskou džunglí, africkým domem, pozorovali jsme i ty
nejmenší živočichy. Dětem se ve stanovený čas odjíždět nechtělo, lákaly
je další možnosti prohlídek.
Návštěva u zvířátek však tímto neskončila. Městskou hromadnou dopravou jely jednotlivé třídy na farmu
a do Minimlékárny v Tehově. Ochotný personál děti farmou provedl, seznámil je s chovanými zvířaty, jejich
životem a užitkovostí a připravil jim
malou ochutnávku jednoho z jejich
vlastních produktů. Exkurze byla zajímavá a děti strávily pěkné dopoledne v přírodě. Tímto bychom chtěli zaměstnancům této farmy ještě jednou
poděkovat.

Posledním celodenním výletem celé
naší mateřské školy, který se uskuteční ve druhé polovině června, bude
výlet do Vodního domu Želivka a
Včelího světa v Hulicích.
Samozřejmě jsme na děti nezapomněli ani v den jejich svátku. Na
mezinárodní den dětí jsme pro ně připravili soutěžní zábavné dopoledne
na školní zahradě, kde plnily různé
úkoly. Za jejich snahu nechyběla odměna. Pro učitele byl odměnou radostný a spokojený výraz všech dětí.
Vzhledem k tomu, že pro mnoho dětí
je tento školní rok posledním rokem
stráveným v naší mateřské škole a
po prázdninách usednou do školních
lavic, připravili jsme pro ně další zábavné dopoledne na téma Pirátská výprava. Toho se zúčastnily všechny děti
ze školy a několik rodičů. Pod vedením
protřelého piráta hledaly drahokamy,
plnily další úkoly, tančily a bavily se.
Vyvrcholením programu bylo pasování předškoláků na školáky pirátem.
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Od svých paní učitelek pak na památku dostaly stužku a knihu na památku.
V rámci rozloučení s předškoláky se
také konalo tradiční spaní ve školce.
Tentokrát se ho zúčastnili budoucí
školáci ze třídy Hruštiček, Švestiček a
Jablíček. Paní učitelky pro ně připravily Pevnost Boyard, kde děti plnily
úkoly různých obtížností. Dětem odvaha nechyběla a hravě zvládly nejen
cestu pevností, ale i nocování bez rodičů. Všichni si to moc užili.

Ve třídě Třešniček je dětí v posledním
ročníku předškolního vzdělávání nejvíce, rozhodly se paní učitelky zorganizovat pro ně dvoudenní výlet do
Doks u Máchova jezera. S průběhem
výletu vás seznámíme v dalším čísle.
A na úplné rozloučení se školním rokem jsme pro děti a jejich rodiče připravili Rodinný běh kolem Marvánku. Přihlásila se spousta rodinných
týmů, z čehož máme pochopitelně
velkou radost. Po zdolání celé trasy

každý účastník běhu obdrží medaili
a sladkou odměnu a celou podvečerní
akci zakončíme posezením a opékáním špekáčků u společného ohně.
V neposlední řadě vám všem přejeme krásné a slunečné léto, pěknou
dovolenou a spoustu jiných příležitostí k odpočinku a načerpání
nových sil.
Kolektiv MŠ Zahrádka

Zprávičky z MŠ U Slunečních hodin

Jaro je již v plném rozpuku,
příroda nezahálí a i nás láká
voňavý jarní vzduch ven ze
tříd. Jak sluníčko trochu ohřálo zem, vyrazili jsme s dětmi
na zahradu připravit rostlinky.
Jarní výlety s batohem na zádech podnikáme teď častěji. Buď
autobusem do vzdálenějších míst nebo vlakem či pěšky poznávat zblízka okolní krajinu.
Za celý rok jsme se toho ve školce hodně naučili, a tak je teď čas
pozvat maminky, tatínky a blízké na besídky a pochlubit se na
vystoupení básničkou, písničkou nebo tanečkem. Společně se
rozloučíme s kamarády, kteří půjdou v září do školy.

ku z bylinek z naší „Zahrádky pod břízkou“. Nechyběly samozřejmě buřty a zpívání u ohně. Večer nás čekaly pohádkové aktivity a úkoly a po setmění jsme se vydali s baterkou na stezku
odvahy. Ti nejodvážnější sledovali cestu jen podle světla svíček.
A protože odvážnému štěstí přeje, kdo došel na konec cesty, čekal ho pohádkový poklad pravých drahokamů. Nakonec šup
do spacáku a dobrou noc. Brzy ráno nás vzbudí ptačí koncert.

Nocování ve školce
1. 6. proběhlo ve třídách Žabiček, Kuřátek a Berušek tradiční
nocování ve školce. Akci každoročně pořádáme jako rozloučení s předškoláky. Opekli jsme buřtíky, zazpívali písničky s
kytarou a hledali poklad za pomoci skřítků. Akci si užily děti i
paní učitelky.

Písničkový maraton
Konec školního roku se blíží a děti se nemohou dočkat prázdnin, které již pomalu klepou na dveře. Ještě před nimi jsme ale
nemohli vynechat zpívání a přednášení babičkám a dědečkům
v Domově seniorů. Celé setkání se neslo v duchu letních písní,
které si s námi všichni zanotovali. Aby to nebylo líto těm nejmenším, zúčastnili jsme se vítání občánků na říčanské radnici.
Do třetice děti vystupovaly před dětmi ze ZŠ v Nerudově ulici,
což byla milá tečka za našim písničkovým „maratonem“. Tak
zase ahoj za rok! Ryby a Zajíci.
Kolektiv učitelek z MŠ U Slunečních hodin

Stanování na zahradě
Sluníčka je letos více než dost, tak je dětem ze třídy Včelek na
zahradě lépe než v horké třídě. Chodíme ven co nejdříve, na zahradě si povídáme, stavíme z polínek a kamenů, vaříme nebo
zkoumáme zajímavé koutky pod stromy. Na zahradě zažíváme společná dobrodružství s kamarády. Je nám tu dobře, a tak
jsme letos zahájili poprvé nocování pro předškoláky právě na
naší zahradě. Společně s dětmi jsme postavili stany, připravili
karimatky a spacáky na spaní. Pak jsme si připravili čaj v kotlí-
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Erasmus byl ukončen

K 31. 5. 2018 byl ukončen dvouletý
projekt Cesty k efektivnější výuce
jazyků II, který byl financovaný z programu Erasmus+. Jeho
hlavním cílem bylo posílit didaktické i jazykové kompetence
učitelů AJ . stupně a učitelů NJ 2. stupně a využít je následovně ve prospěch žáků. Díky projektu mohly dvě učitelky AJ
z 1. stupně a dvě učitelky NJ z 2. stupně absolvovat odborné
vzdělávací kurzy ve Velké Británii, Rakousku a Německu. Na
nich získaly vyučující AJ nové znalosti v oblastech „metody
práce s žáky SPU, SPCH a práce v inkluzivní třídě“ a „moderní a efektivní metody výuky AJ pro věkovou skupinu 6
– 12 let“. Vyučující NJ si rozšířily znalosti o využití metod,
které podporují komunikativní schopnosti žáků, o využití
digitálních technologií a o možnostech zprostředkování kultury a reálií německy mluvících zemí ve výuce NJ. V rámci
kurzů se také podařilo navázat kontakty s vyučujícími NJ ze
ZŠ v Polsku a využít je k společným aktivitám žáků v rámci
výuky NJ. Věříme, že díky využívání poznatků z kurzů se hodiny cizích jazyků staly pro naše žáky atraktivní, motivující
a zvyšují jejich sebedůvěru aktivně užívat cizí jazyk.
Nabídka pro ostatní učitele: V případě zájmu o bližší informace k náplni kurzů, k získaným materiálům či k předání
zkušeností s projektem a kurzy kontaktujte koordinátorku
projektu zuza.havlik@seznam.cz.
Zuzana Havlíková, koordinátor projektu

Do „školy na náměstí“ zavítaly
návštěvy z Německa a Polska
V závěru školního roku měli naši
žáci možnost aktivně použít své
znalosti cizích jazyků a dozvědět
se více o životě nejbližších sousedů během krátkých setkání se zahraničními hosty v naší škole.
V květnu nás navštívili čtyři zástupci partnerského města Borken, v čele s paní starostkou Mechtild Schulze Hessing.
Skupina deváťáků p.uč. Havlíkové se v besedě s paní starostkou dozvěděla nejen zajímavosti o Borkenu, ale i o školním
systému v Německu. Druhá skupina p.uč. Nejedlé si naopak
připravila prezentaci v němčině o Říčanech a naučila hosty několik českých slov, včetně známých jazykolamů. Poté
se k našim milým hostům přidala i zbývající část delegace
z Borkenu, která v těch dnech Říčany navštívila, a se zájmem
si prohlédli pod vedením pana ředitele Bednáře geologický
park v areálu školy. Jako každý rok i letos jsme využili možnosti projektu Europa macht Schule, v rámci kterého si
zahraniční studenti z Univerzity Karlovy připravují projek-

ty pro žáky českých škol. Tentokrát k našim osmákům do
hodiny NJ zavítala studentka politologie Victoria Saur, aby
jim představila své univerzitní město Kostnici (Konstanz).
Viktorie přiblížila nejen našim dějinám blízkou historii
města, ale i možnosti, které toto nádherné město na březích
Bodamského jezera turistům a hlavně studentům nabízí.
Osmáci se díky Victorii dozvěděli i o budoucích možnostech
studia v zahraničí, o výhodách a hlavně o nových přátelstvích a kontaktech, které tyto zahraniční pobyty přinášejí.
V červnu jsme u nás přivítali školáky z polského Leborku,
kteří k nám se svými vyučujícími němčiny a angličtiny zavítali na krátkou návštěvu v rámci svého školního zájezdu do
Prahy. S některými z nich se znali naši deváťáci ze společných
činností v rámci hodin němčiny, kde s leborskými dětmi buď
komunikovali v rámci videochatu či si psali dopisy a přání.
Polskou návštěvu u nás nejdříve provedli deváťáci po Říčanech. Následně se jí ujali sedmáci, kteří pro ni sami připravili výborné české moučníky a krátké aktivity, během nichž se
mohli naši polští hosté naučit skrze němčinu a angličtinu pár
českých frází. Odměnou všem, kteří se na přípravě a realizaci
programu pro polské žáky podíleli, byla velká taška plná typických polských cukrovinek od našich polských hostů.
Zuzna Havlíková, vyučující NJ

Historický fotokvíz – šestý ročník
Vybraní žáci říčanských základních škol se sešli v Infocentru. Pětičlenná družstva byla složena ze žáků od páté do deváté třídy. Po zadání instrukcí se žáci chopili map a hledali
jednotlivá místa v Říčanech a Radešovicích, jejichž legendy
bylo třeba zapsat do odpovědního listu. Tentokrát byl fotokvíz zaměřen na události 20. století, které jsou dokumentovány na pamětních deskách nebo nápisech ve městě.
Součástí kvízu byly i staré fotografie říčanských budov
a bylo třeba k nim doplnit, které instituce v nich dnes sídlí.
Tato část úkolu rozhodla. Jedna chyba určila pořadí družstev. Na prvním místě skončilo družstvo 1. ZŠ, na druhém
místě družstvo 2. ZŠ a na třetím místě družstvo 3. ZŠ. Děkuji všem účastníkům za skvělou orientaci ve městě, za znalosti historie města a za bezproblémový průběh akce. Městu
děkuji za příspěvek do soutěže, za který jsem pořídil krásné
knižní odměny pro všechny žáky. V příštím roce opět u historického fotokvízu na shledanou.
1. základní škola Říčany hledá kvalifikovaného

učitele/učitelku
na II. stupeň od září 2018.

Nejlépe s aprobací ČJ, VV, NJ.
Nabízíme náborový příspěvek 24 tisíc vyplácený po dobu tří let 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
Školní výlet za králem Artušem
do Cornwallu 3. - 9. 6. 2018

Již tradičně na konci školního roku vyjíždí naše
škola za zážitky, zkušenou a znalostmi do Anglie. Letos jsme
vybrali západ země, oblast kolem historického přístavního
města Plymouth a bájného hradu Tintangel. Dopoledne všech
40 žáků absolvovalo kurz angličtiny s lektory a odpoledne jsme
vyjížděli do malebných míst jako Totnes, kde jsme dobyli strážný normanský hrad a navštívili ojedinělou tudorskou radnici z
16. století. V přístavu Plymouth odkud vyjížděl korzár Sir Walter Raleigh na své loupežné výpravy a odkud vypluli r. 1621 do
Ameriky Pilgrim Fathers hledat náboženskou svobodu, jsme
navštívili fascinující Aquarium. Jeden z výletů nás zavedl do
opuštěného kaolínového dolu, kde v Eden Projekt obrovské
futuristické skleníky navozují podnebí deštného pralesa a suchého subtropického pásma.
Na závěr jsme prošli známá místa Londýna - Greenwich, The
Tower, The Tower Bridge a St. Paul‘s Cathedral. Tečkou byla
projížďka po řece Temži a dobrodružná cesta Londýnským
metrem. Děti si odvezly spousty zážitků a suvenýrů z výletů
i hostitelských rodin, které byly velice milé a báječně se o nás
staraly.
Kr. Plešingrová

Finanční svoboda podruhé

„Mně se hra velice líbila. Díky tomu jsem si uvědomila, že hospodaření s penězi je důležité.“
Takto žáci v drtivé většině hodnotili hru Finanční svoboda v
rámci projektu finanční gramotnosti. Letošní deváté ročníky
tuto hru nehrály poprvé a my jsme rádi, že na loňské hraní
vzpomínaly a zužitkovaly finanční strategii, kterou se tehdy
naučily.
Někteří však zažili nové situace. „Poté, co jsme začaly druhou
hru, měly jsme se svojí spoluhráčkou odlišné názory. To způsobilo, že naše hra neskončila tak úspěšně. Všimla jsem si, že
vždycky dva lidi nebudou mít stejné názory. Hodně jsem se z toho
naučila.“
Žáci devátých tříd tedy dohromady za dva projektové dny odehráli čtyři scénáře, kdy se stali finančními poradci rodiny. Té se
snažili pomoci v dosažení jejich cílů v horizontu 30 let. Koupit
byt, investovat do akcií či dluhopisů, odcestovat na dovolenou,
ale pozor! Nesmíme se zapomenout pojistit. To vše a ještě více
jsou teď termíny, které naši deváťáci ovládají.
„Tato hra mě naučila více, než matematika v hodnotě 10 hodin.
Bylo to lepší, než normální vyučování a mohlo to trvat déle.“
David Beneš a Miloslava Straková

rehabilitaci a především cílem k celkovému zlepšení kondice a
zdravotního stavu.
Povedlo se! Všechny děti a kantoři školy nejen běželi, ale také
přispěli k celkové částce 33 870,- Kč.
Denisa s celou svou rodinou všechny děti na startu přivítala a
rodiče všem poděkovali za příspěvek. Nakonec i ona, sice na
speciálním vozíku, ale přesto trať také zdolala.
Říká se: „Něco za něco“. Spolek Bezručovka, který akci zajišťoval, poděkoval všem účastníkům.
Každý dostal na posilněnou čerstvý koláč z říčanské pekárny
pana Frydrycha. Koláče byly výborné.
Panu Frydrychovi patří velké díky za sponzorování naší akce.
Vládla pohoda a chuť pomáhat.
Děkuji všem, kteří se zúčastnili a pomohli.
Marie Lejčková – ředitelka školy
Máme slzy na krajíčku, když vzpomínáme na akci Run
and Help. Celý den jsme si neskutečně užili. Přestože
dcerka byla unavená, chtěla zůstat až do konce. Říkala: „Když to vydrží děti, tak já také.“
Všichni se k Denisce chovali úplně normálně, a to nám
dává sílu a víru, že právě díky nim bude Denisa jednou
taková jako oni.
Vůbec, ani v nejmenším jsme v tak nádhernou částku
nedoufali. VELKÉ DÍKY VŠEM!

Denisa s rodinou

Troufalost na Jakufestu

Již pátým rokem pořádá ZŠ Jakutská v Praze festival školních
kapel. Troufalost, školní kapela z Bezručovky, byla pozvána
pořadatelem panem Stratilem již na druhý ročník. Tenkrát si
nás sám našel a oslovil.
Sám jsem byl překvapený, kolik takových hudebních uskupení
v Praze a okolí vlastně je. No, v okolí – z největší dálky na festival dorazila kapela Divoké víno z Plzně.
Letos 3. 6. jsme tedy jeli zase. Netuším, jak to pan Stratil dělá,
ale vždy mu vyjde počasí, což je důležitý faktor pro úspěch této
open air akce. I tentokrát bylo nádherně slunečno.
Po zhlédnutí programu jsme zjistili, že jsme dostali společně
s výše jmenovanou skupinou na hraní největší časový prostor,
což je samozřejmě zavazující. Snažili jsme se ho tedy vyplnit
žánrově pestrým repertoárem, ve kterém se postupně představili všichni zpěváci a zpěvačky našeho hudebního tělesa.
Vzhledem k tomu, že během našeho vystoupení se hlediště nevylidnilo, zvukař si, na rozdíl od mnohých předchůdců, na nás
dal opravdu záležet a publikum nás naopak odměnilo velkým
potleskem. Troufalost obstála!
Martin Mužík – vedoucí školní kapely Troufalost

RUN AND HELP 2018

Tak zase po roce, již počtvrté, se celá škola přesunula na
koupaliště Jureček, aby pomohla Denisce Sklenářové, desetileté dívce z Říčan.
Smysl akce je dvojí – zasportujeme si a pomůžeme někomu,
kdo má život složitější vzhledem svému hendikepu.
Pokaždé víme, komu pomáháme a na co svým malým dílem
přispějeme. Tentokrát jsme přispívali Denise na lázeňský
pobyt. Ten je pro rodinu a Denisu důležitým bodem při její
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základní škola u Říčanského lesa
ZAHRANIČNÍ STUDENTI VE VÝUCE

ABSOLVENTSKÉ PRÁCE 2018
Tradicí školy se staly absolventské práce devátých ročníků. Co
si pod tímto představit? Žáci si na začátku roku vyberou téma
dle svého zájmu a osloví vyučujícího, který se stane vedoucím
jejich práce. Během školního roku žáci s vedoucím práce nejméně třikrát svou práci konzultují, než ji na konci dubna odevzdají v písemné podobě. V květnu svou práci obhajují před
tříčlennou komisí a nižšími ročníky. Při obhajobě žáci své téma
přednesou za opory powerpointové prezentace. S potěšením
můžeme říci, že většina letošních témat byla i pro vyučující velmi obohacující a obhajoby měly vesměs vysokou úroveň. Tímto
deváťákům blahopřejeme a přejeme jim mnoho úspěchů při
dalším vzdělávání.

Zuzana Pokorná

Již třetím rokem jsme
na týden ve škole hostili osm vysokoškolských studentů z nejrůznějších částí světa
(Gruzie, Rusko, Brazílie, Hong Kong, Kanada, USA, Jižní Korea, Indie). Dny byly opět nabité. Kromě interaktivních prezentací zemí jsme pro žáky i lektory připravili pestrý program:
literární kavárnu, kde si cizinci nachystali typický příběh ze své
země, který žáci dále zpracovali; vaření národních pokrmů;
hraní národních her a sportů. Jedna studentka byla k dispozici
žáčkům 1. stupně. Poslední den jsme se rozloučili na Global village, každá třída předala našim cizincům knížku s věnováním
a prezentovala svůj plakát s informacemi o zemi svého cizince,
který bude zdobit školu po celý příští rok. Velmi nás těší pozitivní zpětná vazba od zahraničních studentů, kteří zhodnotili naše
žáky jako nejlépe jazykově vybavené a nadšené v cizím jazyce
komunikovat (studenti pracovali na pěti školách).

Zuzana Pokorná

NÁVŠTĚVA PARTNERSKÉ ŠKOLY OPATOWEK

DĚTSKÝ DEN ŠKOLY A OLIVOVY NADACE
V pátek 1. 6. 2018 se v krásných prostorách parku Olivovy léčebny uskutečnil Dětský den. Pro 200 dětí bylo připraveno 12
stanovišť se sportovními a logickými úkoly. Každé dítě na startu
dostalo kartičku, kam jim po splnění jednotlivých úkolů zapsala
hlídka na stanovišti svou značku. Po splnění všech úkolů si děti
v cíli vyměnily vyplněnou kartičku za balíček s dárky a dobrotami. Během sportování a přemýšlení se mohly děti občerstvit
na terase, kde na ně čekala pečená kuřátka, špekáčky, ovoce v
podobě jahod, hroznového vína a jablek. Celý den se náramně
vydařil a už se těšíme na příští rok. Děkujeme Olivově nadaci za
celoroční spolupráci, která byla pro tento školní rok zakončena povedeným Dětským dnem. Poděkování také patří žákům
2. stupně, kteří věnovali svůj volný čas organizaci Dětského
dne.
Zuzana Pacalová a děti ze ŠD a ŠK

Na přelomu května a června nás již podruhé navštívila skupina
žáků a učitelů z partnerské školy v polském Opatowku. První
den se žáci dopoledne podívali do hodin výuky a naši šesťáci jim
v hodině občanské nauky, kde právě probírali téma „místo, kde
žiji“, přiblížili město Říčany ze všech stran. Po obědě si návštěva prošla Olivovu léčebnu, kde se nás mile ujal a areálem nás
provedl pan Boubín; navštívili jsme pana starostu na radnici;
na 1. ZŠ žáky pan ředitel Bednář provedl geoparkem a ukázal
jim, jak se řežou a leští kameny; v kostele pan učitel Jánoš zahrál
na varhany a několik děvčat zazpívalo. Večer se naši i polští žáci
sešli a společně
hráli fotbal, volejbal, přehazovanou, vybíjenou
nebo si povídali.
V úterý čekala na
žáky a učitele vycházka Prahou a
plavba parníkem.
Večer se opět sešli
naši žáci a jejich polští kamarádi. Poslední den se žáci účastnili výuky a ti nejstarší se podívali na obhajoby absolventských
prací našich deváťáků. Na podzim naše škola dostala pozvání
navštívit Opatowek, na což se už nyní velmi těšíme.
Dalibor Dudek

3. ZŠ u Říčanského lesa v Říčanech přijme

vychovatelku do školní
družiny/školního klubu

Středoškolské vzdělání pedagogické směru výhodou, praxe vítána.

Svůj životopis  a dotazy zasílejte na
zuzana.pacalova@zs.ricany.cz - vedoucí vychovatelka.

55

Ze života škol(ek)

Závěr školního roku ve 4. ZŠ Nerudova

Poslední měsíc tohoto školního roku byl plný mimoškolních akcí, doplňujících a zpestřujících každodenní výuku.
Žáci oslavili Den dětí sportem – proběhlo školní kolo závodů v lehké atletice. Na ně navázalo meziškolní kolo o Pohár
4. ZŠ Nerudova, kterého se zúčastnili žáci z Benešova a
Kostelce nad Černými Lesy.
Svoji zručnost si žáci 1. stupně vyzkoušeli při výrobě drobných
dřevěných hraček s panem Markem Pilnáčkem z Dřevíčkové
dílny. Znalosti z historie si žáci celé školy doplnili zhlédnutím
představení skupiny historického šermu „Pernštejni“.
Netradiční prožitkový program v rámci minimální prevence
na téma kyberšikany zažili žáci 2. stupně.
Žáci 2. stupně absolvovali projekt EVVO „Žabí putování“,
který připravilo pro naše žáky Muzeum Říčany ve spolupráci
s Ekocentrem . Ochrana přírody a ekologická výchova se promítly do soutěže pro děti přípravné třídy a dětí z MŠ Zahrádka a U Slunečních hodin, na jejíž přípravě se mimo učitelů

podíleli i žáci 8. a 9. ročníku. Nezahálela ani školní družina.
Paní vychovatelky, opět za pomoci žáků z nejvyšších ročníků,
připravily odpoledne netradičních sportů. Proběhlo oblíbené
přespání ve škole s různými soutěžemi.
Konec školního roku byl uzavřen tradičním rozloučením s vycházejícími žáky přípravné třídy a 9. ročníku na říčanském
hradě. Děti z přípravné třídy se budou setkávat po prázdninách s novými spolužáky v prvních třídách ostatních říčanských základních škol. Deváťáci byli všichni přijati na vybrané
učňovské obory a nastane jim také nová etapa v životě. Přejeme jim všem hodně úspěchů na nových školách. Ostatním žákům a také všem pedagogům děkujeme za celoroční aktivitu a
přejeme jim krásné prázdniny.

Blanka Veselá

Mateřská škola

PŘI OLIVOVĚ DĚTSKÉ LÉČEBNĚ
●
●

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

● Dohled

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

● Možnost

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

●

PLATÍ SE
POUZE DNY,
KDY JE DÍTĚ
SKUTEČNĚ VE
ŠKOLCE

Příjem během celého roku

● Nadstandardní

péče – hra na flétnu,
kroužek anglického jazyka, logopedie

● Příprava

na ZŠ,
vzdělávací program jako v běžné MŠ

● Menší

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

● Kvalifikovaný

personál,
včetně speciálních padagogů

● Zdravá strava s možností diet

– jídelníček sestavený nutriční terapeutkou

OLIVOVA DĚTSKÁ LÉČEBNA, O.P.S.

tel.: 323 631 120, mob.: 602 360 438, skola.olivovna@seznam.cz, www.olivovna.cz
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Výlet do země čokolády
O půlnoci 30. 5. jsme se vydali na cestu do Švýcarska. Čekala nás krátká, ale zato velmi intenzivní exkurze po této
nádherné, upravené zemi s tradicí přímé demokracie.
A přestože tu o hodně záležitostech rozhoduje lid, parlament tu také mají. Tuto krásnou budovu jsme navštívili
a nebyla to jediná památka, která se nám v Bernu líbila.
Jakožto správní vlastenci jsme také museli navštívit německou Kostnici, což je město s historií tak bohatou, že
se možná mistr Jan Hus cítí trochu opomíjený.
Kromě krásných měst je však Švýcarsko proslulé něčím
úplně jiným - překrásnými jezery, vodopády a horami.
Za celý výlet jsme jich spatřili nespočet a myslím, že právě díky té nádheře se sem brzy znovu vrátím. Alpy jsme si
vyzkoušeli na vlastní kůži. Část cesty jsme vyjeli zubačkou
a zbytek jsme šli po vlastních. Výhled byl k nezaplacení.
A k švýcarským horám neodmyslitelně patří i výroba čokolády. Navštívili jsme interaktivní muzeum a výrobnu, kde
jsme si mohli poslechnout celý příběh čokolády, zatímco
se
záhadně
otevíraly dveře do dalších
místností plných příběhu.
Po k r a č o v a la část, kde
jsme si mohli
poslechnout
různé výpovědi jak od
zaměstnanců,
tak i od zdroje mléka - krávy. A co by lépe zakončilo náš
výlet do země čokolády než velká ochutnávka jejích nejrůznějších druhů.
To a mnoho jiného jsme stihli zažít. Domů jsme se vrátili
trochu zklamaní, že výlet končí, ale zároveň plní zážitků
a nezapomenutelných chvil.

Štěpánka Slámová, kvarta

Neobyčejná návštěva botanické zahrady
Jak je známo již od dob Jana Amose Komenského, teoretický
výklad by měl být pro lepší pochopení doprovázen nějakým
pokusem či praktickým pozorováním se zapojením všech
smyslů. Naši kantoři se tohoto dávného pravidla drží, jak jen
mohou, a protože se v biologii zabýváme rostlinami, zorganizovali návštěvu Botanické zahrady Přírodovědecké fakulty
Univerzity Karlovy. Exkurze byla od první chvíle nádherná
a vypadalo to, jako bychom vstoupili do ráje. Rozlehlé skleníkové interiéry subtropů nás všechny doslova pohltily. Při
komentované prohlídce jsme procházeli pod mohutnými
listy banánovníku, zblízka prozkoumali kakaovník, kávovník a pepřovník a pro milovníky hudby tu byly stromy kujeta,
z nichž se vyrábějí rumbakoule. Navíc tu kvetly a voněly kvě-

tiny všech možných barev. Pak už jen na skok ze subtropů do
suchého horka skleníku kaktusů a sukulentů, ze kterého jsme
naštěstí všichni vyšli bez zranění. Na skleníky celý den pražilo sluníčko, takže jsme si chvílemi připadali jako v obrovské
peci. Návštěva botanických pracovišť byla zakončena masožravou rostlinou (mucholapkou podivnou) v akci, ale neděste
se, domů jsme se vrátili v plném počtu. J. A. Komenským jsem
začala, pojďme jím i skončit: „Teorie zůstane pouhou teorií,
pokud nepřikročíme k činu.“
Sára Mondscheinová, 1. ročník

Po stopách Aleše Hrdličky
Mezinárodní svátek dětí jsme se třídou C3 oslavili na exkurzi v Hrdličkově muzeu člověka v Praze. Pravda, ne
všichni jsme stále děti, ale i tak jsme si tento první červnový
den příznačně užili. Jak samotný název muzea napovídá,
založil ho Dr. Aleš Hrdlička a to již kolem roku 1922. I po
těchto necelých 100 letech si expozice muzea stále drží
svou původní podobu. Je rozdělená do čtyř částí, které
se zaměřují na vývoj a rozličnost lidského druhu, vývoj
lidského jedince a doplňkové téma tvoří nemoci, odchylky a smrt. Nám byly všechny tyto informace sděleny při
komentované prohlídce, u které jsme měli možnost sdílet
vlastní postřehy a vědomosti z této oblasti. Na každého
z nás působilo Hrdličkovo muzeum odlišně. Některým se
vystavené kostry, části těl a dokonce tři mumie zdály poněkud surové, a naopak jiní právě tyto nevšední věci shledávali velmi zajímavé.
Tak či onak byla exkurze poučná a přínosná, a každý mi
dá jistě za pravdu, že
závěrečné posezení
u zmrzliny brali všichni jen a jen pozitivně!
Sandra Sýkorová,
3. ročník

Hledáme zaměstnance, nabízíme práci na následující pozici:

hlavní účetní a hospodářka
(plný úvazek)

V případě zájmu kontaktujte přímo ředitelku školy na rs@gyri.cz
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Příběhy našich sousedů na Říčansku

Školy, které spadají pod
správu obce s rozšířenou působností Říčany, se od nového školního roku zapojí
do projektu Příběhy našich sousedů.
Školáci se už seznamují s místní historií
v projektu Říčanské kameny zmizelých
(osudy židovských obyvatel v období
druhé světové války) nebo v aktivitách
Muzea Říčany při používání metody
orální historie; nyní je tu další možnost
poznání dějin 20. století. Příběhy našich
sousedů jsou jednou z aktivit organizace
Post Bellum, která zaznamenává vzpomínky pamětníků významných událostí
minulého století a snaží se, aby se
o jejich příbězích dozvěděla široká
veřejnost. Buduje sbírku příběhů
a fotografií veřejně přístupnou
v internetovém archivu Paměť národa. V tomto vzdělávacím projektu se pamětníků – svých starších
spoluobčanů – ptají na životní příběhy žáci a studenti, doprovázení
svými učiteli a lidmi z Post Bellum.
Na jedno školní pololetí dostanou

možnost stát se rozhlasovými nebo televizními dokumentaristy, aby vyprávění
zachytili i pro nás ostatní. Metody používané při tomto druhu projektové výuky
představili zástupci Post Bellum na setkání ředitelů škol, které proběhlo 14.
června v budově Městského úřadu na
Komenského náměstí. Jako dopady
projektu uvedli mimo jiné budování a
obnovování mezigeneračních vztahů
(mezi dětmi a seniory i mezi dětmi a
učiteli).
V prvním pololetí školního roku
2018/19 se do Příběhů našich sousedů
zapojí pět až sedm dokumentaristických

týmů z Říčan a okolí. Aktivita se koná v
rámci projektu ORP Říčany – Místní
akční plány rozvoje vzdělávání II v ORP
Říčany, reg. číslo projektu CZ.02.3.68/0
.0/0.0/17_047/0008643, který je financován z Evropského sociálního fondu,
z rozpočtu České republiky, z rozpočtu
města Říčany a z rozpočtů vybraných
obcí ORP Říčany.
Linda Kůstková,
manažerka MAP a koordinátorka
implementačních aktivit
Renata Skalošová,
místní koordinátorka projektu
Příběhy našich sousedů

Co nového v Žákovském Zastupitelstvu?
Další velikou akcí
pořádanou žákovskými zastupiteli města Říčany byl
již tradiční Rugby turnaj Říčanských
škol. Po několik týdnů jsme vymýšleli jeho realizaci v letošním roce tak,
aby vše sedělo a organizace byla ještě
hladší a lepší než v letech minulých.
Letos se soutěžilo ve čtyřech kategoriích (dívky a chlapci ze 7. a 6. tříd a dívky a chlapci z 9. a 8. tříd) Do turnaje
bylo přihlášeno veliké množství týmů
skoro ze všech škol. Když bylo vše
připravené, mohly se soutěžní týmy
24. 5. slavnostně seřadit na oficiálním
turnaji v sedmičkovém Rugby města
Říčany. Každý zápas probíhal pod
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okem zkušených trenérů a hráčů z Rugby Clubu Říčany, kterým patří veliký
dík nejen za ochotnou pomoc při organizaci celého dne, ale i za spravedlivé a odborné souzení jednotlivých
klání. Z pohledů nadšených sportovců
mohu soudit, že se celá akce vydařila a
každý si přišel na své. Rugby se hrálo
téměř nepřetržitě celé dopoledne, které završilo exhibiční utkání ragbistů.
Po namáhavém sportovním dni přišlo
na řadu vyhlášení výsledků, kdy všichni byli obdarováni výborným pečivem
od pana Frydrycha. Za obsazení prvních míst dostali sportovci nádherné
ocenění se sportovním vybavením a
volné vstupy do kina Na Fialce.

Závěrem bych rád dodal, že celá akce
by se neuskutečnila bez aktivní podpory sponzorů, kterým bych jménem
všech organizátorů z řad Žákovského
zastupitelstva poděkoval. Jsou to zejména Rugby Club Říčany, Centrum
Na Fialce a pekařství Frydrych. Dále
pak panu starostovi města Říčany
Vladimíru Kořenovi, místostarostce
Haně Špačkové, fotografovi Petru
Hněvsovi, Asociaci dobrovolných
záchranářů a společnosti Veolia, bez
jejich pomoci by turnaj nebyl zdaleka
ani tak zdařilý, jako letos, a proto jim
patří veliký dík.
Tomáš Mondschein,
místostarosta ŽZ

texty.kuryr@ricany.cz
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ZUŠ Říčany
SPOLUPRÁCE S HUDEBNÍ
ŠKOLOU V BORKENU
POKRAČUJE
Tento školní rok jsme v srpnu 2017 začali velice netradičně a neformálně, účastí
na malém říčanském jazzovém festivalu, na který jsme pozvali děti a pedagogy
z partnerského města Borken a uspořádali v Olivovně JAZZ JAM 2017. Bohužel, z provozních důvodů němečtí kolegové na festivalu nevystoupili, nicméně
zájem o vystoupení přetrval.
Doufám, že letošní rok bude příznivější, a že v Říčanech přivítáme na
OPEN AIR koncertu JAZZ JAMu
dvě kapely z hudební školy v Borkenu – Rock Band Punch`n`Judy, pod
vedením Olivera Jüngta, a Pop Band
One More Light, vedoucí souboru
Manfred Eichler-Lohmann.
Vedle německých kapel vystoupí i Samba band, pod vedením Radka Břicháče,
Sax&Rhythm Junior pod vedením Tomáše Remka a Taneční orchestr ZUŠ
Říčany pod taktovkou Jiřího Odcházela.
Základní umělecká škola v příštím roce
oslaví 65 let své činnosti a tento koncert
bude prvním koncertem v sérii vystoupení, které v tomto roce připravujeme.
Návštěva německých dětí a pedagogů proběhne od 28. 8. – 31. 8. 2018.
Přijede 18 muzikantů a čtyři učitelé.
Jako vždy pro ně připravujeme zajímavý program. Ubytování proběhne
v rodinách a já moc děkuji rodičům,
kteří nám nabídli svou pomoc.

Děkuji všem dětem rodičům i pedagogům za tento velice náročný, ale
skvělý školní rok.
Myslím, že si všichni dopřejeme
opravdu zasloužený odpočinek. Odpočívat budeme ale jen chvíli, protože JAZZ JAM se už blíží…
Zveme vás tedy do Olivovny 29.

srpna od 18.00 na velký OPEN
AIR KONCERT JAZZ JAM k zahájení oslav 65. výročí založení
ZUŠ Říčany. Občerstvení zajištěno, deky s sebou. Přijďte s námi
přivítat nový školní rok.
Hezké prázdniny všem!
Kolektiv zaměstnanců ZUŠ Říčany

1. Absolventský koncert ZUŠ Říčany

První řada zleva: Zuzana Ruszová –
kytara, Barbora Černohorská – klavír, Ema
Pračková – housle, Magdaléna Sirovátková
– klavír
Druhá řada zleva: Michal Špejra –
klavír, Anna Židlická – výtvarný obor, Andrea
Křešťáková – klarinet, Linda Termerová – klavír,
Alexandra Vicherová, Michael Eisenreich
– výtvarný obor, Tina Šafránková – saxofon,
Jindřiška Šebestová – zpěv, Lucie Palivcová –
klavír, Tomáš Cílek – výtvarný obor
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Střípky z MASky
l Příjem žádostí do výzvy MAS
z Programu rozvoje
venkova přes Portál
Farmáře bude ukončen 13. 7. 2018
do 16 hodin v kanceláři MAS.
Celková výše alokace je 14
115 000,- Kč. Podrobnosti
naleznete na www MAS.
l Všechny avizované výzvy
IROP byly Centrem pro regionální rozvoj schváleny a
příjem byl zahájen poslední
dny v červnu. I přes prázdniny
s námi můžete konzultovat své
projekty do vyhlášených výzev,
které naleznete na www MAS.
Celkem MAS rozdá do regionu
43,5 mil. Kč.
l Všechny tři projekty 3. výzvy
OPZ Prorodinná opatření žada-

telů spolku La Mamka, Kolovrátek a
Klubu dětí a mládeže Čtyřlístek prošly úspěšně věcným hodnocením.
V průběhu července proběhne jednání Programového výboru MAS a
následně budou projekty předány na
OP Zaměstnanost k závěrečnému ověření způsobilosti.
l Ve středu 6. 6. 2018 se na
zámku Berchtold sešli staros-

Za MAS Říčansko ředitelka
Pavlína Šantorová Filková

Poděkování
Tahák na prázdniny:
✿ stezky, cyklotrasy,
naučné stezky
✿ zajímavá místa
✿ kulturní, sportovní,
enviromentální akce
na: www.laduv-kraj.cz

Vzpomínka
Dne 16. července
vzpomeneme na
nedožité
80. narozeniny
pana Zdeňka
Strejčka.
S láskou
vzpomínají
manželka,
synové a sestra
s rodinou.
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tové území Říčanska na společné
snídani, kde byli seznámeni s aktuálními dotačními možnostmi do
výzev MAS. Děkujeme přítomným
starostům, že si přes své vytížení
našli čas na společné setkání. Další
setkání plánujeme začátkem listopadu.
l Majitel zámku JUDr. Václav Růžička provedl celý tým MASky zámkem a jeho nepřeberné znalosti pro nás byly příjemným
zakončením dopoledne stráveného se zástupci obcí.
l MAS Říčansko všechny
zdraví a přeje krásné prázdniny a užijte si svoji zaslouženou letní dovolenou.

Děkujeme touto formou za vstřícnost
a skvělou péči všem zaměstnancům
říčanského stacionáře Olga. Kéž by
takových zařízení s kompetentním a
příjemným personálem bylo více v celé
České republice. Říčanská Olga by mohla
být vzorem.
Marcela Beránková a Michal Hladík
Poděkování MŠ U Slunečních hodin
Rádi bychom velmi poděkovali MŠ U
Slunečních hodin, zejména pak skvělým
učitelkám Haničce Pazourkové, Jiřince
Šancové a Pétě Koukolové, za uplynulý

školní rok. I přesto, že byl pro našeho
synka premiérovým, viděli jsme obrovské
nadšení, se kterým každé ráno do třídy
Zajíců docházel. Oceňujeme nepřeberné
množství písniček a básniček, které se
naučil, mnoho zajímavých výletů, které
absolvoval a hlavně s jakým srdečným
přístupem se denodenně setkával. Jako
rodiče bychom rádi alespoň touto formou
vyzdvihli nasazení, elán a trpělivost se
kterou se celý tým okolo paní ředitelky
Jarmily Šebkové stará o naše ratolesti.
Přejeme krásné a zasloužené prázdniny.
Eliška a Michal Erlichovi

VZPOMÍNKA

S hlubokým zármutkem v srdci jsme přijali smutnou zprávu o úmrtí výjimečného
člověka, našeho přítele a zakládajíciho
člena našeho sdružení, akademického
malíře pana Karla Pokorného.
Jeho dílo i láska k Říčanům daleko
přesáhly hranice našeho města.
Poslední rozloučení proběhlo v pondělí
18. června v kostele sv. Petra a Pavla v
Říčanech.
Děkujeme za vše co pro nás a naše
město jako zastupitel, umělec i člověk
vykonal. Nikdy nezapomeneme.

Říčanská ODS

texty.kuryr@ricany.cz
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Říčany a vznik první republiky/ 7
Jak probíhalo říčanské léto 1918?
Kronikář Alois Mudruňka spílá drahotě a nedostatku potravin, což změnilo a do značné míry určovalo život
v městečku. Potraviny i další zboží se
sháněly, kde se dalo.
Úrodu na polích museli sedláci ostražitě hlídat. Lidé se pouštěli do domácí
samovýroby produktů, které si dříve
každý běžně koupil v obchodě – bylo
tomu tak například u tabáku. Rodičům hojně vypomáhaly děti, které
měly prázdniny. Zápisy přinášejí řadu
pozoruhodných detailů.
13. července 1918
Dnes jsme ukončili školní rok. Děti se
těší, že budou choditi na sbírku, aby
nějaké klásky si nasbíraly. Obecní chléb
se nepeče. Maso prodávají řezníci jednou týdně pouze v sobotu, a to malý
kousek za drahé peníze. Od 20. tohoto
měsíce se bude dávat pouze na lístky.
Na osobu týdně 10 dkg! Zemský soud
potvrdil rozsudek zdejšího soudu, jímž
M. Bohuslavová ze Všestar prodávala 1
l mléka za 2 koruny, vězení 10 dnů neb
50 korun pokuty. Proto nyní bude prodávati litr za 3 koruny, aby si ztrátu a
soudní výlohy nahradila.
Veškeré sbírky nyní se konají ve prospěch
Českého srdce. Protože ale penězi papíro-

vými se lidé nenají, žádají vedoucí osobnosti tohoto sdružení, aby venkov přijal
na tuto nejhorší dobu pražské děti pod
svou ochranu, aby hlady nezhynuly, aby
se zabránilo tím šíření souchotin.
Na zahradách pěstují lidé pilně tabák.
Vada jediná při tom jest ta, že nedovedeme jej upravit tak, jako se prodává.
V sobotu 6. tohoto měsíce uspořádalo Volné sdružení pro oslavy Husovy přednášku
redaktora Jiřího Pichla z Prahy „O M. J.
Husovi“. První oslava památky Husovy
konala se roku 1868 v Říčanech Čtenářskou besedou, přičemž vzplála hranice u
lesa, o čemž svědčí protokol besední i účetní doklad na 3 zlaté za dříví.
28. července 1918
Svaté Anny! Divím se, že dosud den
ten nevymýtili z kalendářů, když nám
tolik neblahých časů přinesl. Vstupujeme do pátého roku války. Bída
velká, nouze o potraviny. Dávno nám
jen poloviční dávku mouky dávají a
masa, dosti špatné jakosti, tu nepatrnou úředně určenou dávku. Dětem
se líbila posledně nacvičená píseň:
„Blaze tomu, kdo nic nemá“, ale nikterak s obsahem jejím nesouhlasily.
Nemohly pochopiti to blaho, které
máme nyní, když nemáme co jísti, čím
se odívati, čím topiti...

Při zmíněných bojích na Piavě prý také
několik vojínů z Říčan bylo raněno a zabito (21/6 – 28/6).
11. srpna 1918
Při pouti ve Strančicích vybráno mezi
přítomnými k podnětu studujících ze
Strančic a Mnichovic ve prospěch Českého srdce, odbočka v Žižkově 740 korun. O
životních poměrech nás poučuje nejlépe to
opatření, že dnes se musí na polích hlídati ve dne i v noci obilí, brambory zkrátka
vše. Nic nepomáhá vyhláška na rozích, že
jména domácích, kteří dopadeni budou
při plním pychu, budou uveřejněna na
rozích, cizí příslušníci, že budou z obce
vyhnáni, a že se nesmí od 9 [hodin večer]
do 5 hodin ráno choditi do polí...
Tabatěnky jsou již v oběhu. Každý kuřák
se musel přihlásiti u některého trafikanta, koupiti si lístek na přihlášku, udati na
něm své jméno, stav, bydliště. U finanční
stráže pak minulý týden vydávali odběrné
lístky, a sice na 14 dní dostane na příslušný odstřižek buď 2 balíčky kuřáckého
tabáku, vlastně shnilé, v lese nahrabané
listí...
Vše drahé, tudíž i cihly. Ukazoval mi ve
Voděrádkách hospodář tašky, které koupil na opravu střechy. Bídná jakost, není
uhlí. 1000 tašek platil za 464 korun,
1000 cihel za 240 korun... Pak arciť se

Foto: z archivu Muzea Říčany

První světová válka byla válkou zákopovou – francouzská fronta
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Neznámý fotograf zachytil scénu, kterou
zažila řada říčanských rodin. Na tomto
snímku vidíme T. Š. Kozáka – rukuje k 18.
pluku v Hradci Králové. Září 1917

Foto: z archivu Muzea Říčany

17. srpna 1918
Mlynáři dávají za obilí pod rukou semleté
polovinu mouky...
Ráno, v den narozenin J. V. císaře Karla,
slavné služby boží. V kostele pouze učitelstvo, zástupci úřadů a náměstek okresního starosty a okresní tajemník. Ženy,
které jindy chodily, čekají od 8 na lístky na
maso, které mnohé případně, jak obyčejně, nedostanou. Děti v polích. Prápory dle
nařízení.

nedivím ceně, když v sousední vesnici mi
hospodář ukazoval pěkného koně, kterého dokoupil do páru ze dvora v Nupacích
za 15000 korun.
Když státu zvyšuje takto cenu obilí, že
lichvářové či „keťasové“, jak se říká, žádají za 1 metrák 400–700 korun. V Praze
některý vtipný občan pro ně si vymyslil
inzerce

místo řádu zvláštní odznak, který se prodává po 1 koruně a jde na odbyt a připevňuje se keťasům, ať pravým neb nikoli,
vzadu na šos.

25. srpna 1918
Minulý týden 17. a 18. slavili jsme 50tileté výročí trvání Čtenářské besedy. V sobotu měla se dávati „Kolébka“ od Jiráska,
ale týden před představením se zřekl
režírování i hry samotné Dr. Chloupek,
protože mnozí ochotníci nechodili do
zkoušek a místo toho narychlo musel býti
uspořádán „Slavnostní večer“. Pozvánky

REALITNÍ PORADNA
Ing. Jana
Karlachová
REMAX Alfa
Realitní makléřka
pro Říčany a okolí
Chcete také poradit při
prodeji, koupi nebo pronájmu nemovitosti? Pošlete mi svůj dotaz k problému, který řešíte.
Otázka: Dobrý den, jaké existují možnosti, pokud
mám nemovitost v exekuci? Děkuji, Aleš Z.
Odpověď: Pokud vám bylo doručeno rozhodnutí o
nařízení exekuce, bude s největší pravděpodobností existovat pravomocné a vykonavatelné rozhodnutí, což znamená, že vaše nemovitost půjde do dražby. Nemovitosti
se v dražbě vyvolávají za dvě třetiny znaleckého odhadu.
Pokud vlastníte byt, jehož tržní hodnota je 3 miliony Kč,
znalec exekutora jej může odhadnut klidně na 2,4 milionu
Kč. Což znamená, že vyvolávací cena v prvním kole dražby
bude 1,6 milionu Kč. Pokud se neprodá, do dalšího kola
či kol se bude vyvolávací cena ještě snižovat. Rozdíl ceny,

hotové na stránce s programem divadla
musely býti přetištěny a přelepeny. Návštěva byla slušná. Druhý den ráno byla
přednáška v Besedě na radnici „Padesát
let života a práce Besedy“ za účasti as 30
osob spojená s mimořádnou valnou hromadou. Místo toho, aby spisovatel Jirásek byl jmenován čestným členem Besedy,
darováno 50 korun na Národní divadlo
v Brně. Sbírka na tento ústav po městě
nekonána a místo ní přispěly na stavbu
divadla brněnského většími obnosy zdejší
peněžní ústavy...
Pokračování příště.
Renata Skalošová – Martin Hůrka

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

týkajících se konce
Rakouska-Uherska i nově vzniklé
Československé republiky.
Telefon: 323 603 161
E-mail: jan.boukal@muzeum.ricany.cz

za kterou se nemovitost prodá v dražbě a cenou, za kterou je možno nemovitost prodat na trhu může být značný.
Dražba sebou nese také náklady na organizaci dražby, to
vše se zaplatí z výnosu z prodeje v dražbě a o to vám zbyde
méně. Určitě se nesnažte dražbu své nemovitosti bojkotovat například tím, že neumožníte účastníkům dražby
prohlídku nemovitosti či jim budete hrozit, že se nikdy
neodstěhujete. Pokud to uděláte, tak některé zájemce od
účasti v dražbě odradíte, ale samotnou dražbu tím nepřekazíte. Dosáhnete pouze jediného. Menší počet účastníků
dražby a s tím i nižší vydraženou cenu. Jinými slovy ještě
větší ztrátu pro vás.
Jaké je řešení, pokud existuje hrozba exekuce? Nenechat to dojít tak daleko…
Jestliže už vám exekuce reálně hrozí a vlastníte nemovitost, jsme schopni vám s vaší situací pomoci. Závazky za vás zaplatíme a vykoupíme vaši nemovitost
za férovou cenu, která bude výrazně vyšší, než kolik
byste dostali v rámci exekuční dražby. Řešením může
být také rychlý prodej bez výkupu nemovitosti.

Vaše dotazy k realitní problematice můžete posílat na
e-mail:
jana.karlachova@re-max.cz
nebo přes webový formulář zde:
www.janakarlachova.cz
/realitni-poradna
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Příběh pokladu, díl třetí: Renesanční kachel

Foto: z archivu Oblastního muzea Praha-východ

Náš seriál vám představuje zpracování mimořádného objevu
z říčanského náměstí. Jiří Škába před časem nalezl ve starém
sklepení svého domu hrneček s
348 pražskými groši, které pocházejí především z doby vlády
Václava IV. Věnujme se novým nálezům učiněným
v dotčeném sklepě na
jaře 2018, které
pomáhají
upřesnit

historii unikátního sklepení i celého domu.
V souvislosti s nálezem mincovního
depotu je v současnosti prováděn průzkum historického sklepení, v němž
byly mince nalezeny. Prozatím jsme
zjistili, že dobře zachována a nezasypána (respektive před asi 25–30 lety
od recentního zásypu vyčištěna) je
pouze vstupní chodba, která klesá ze
zadní části dvora směrem k náměstí. Vstupní šíje byla
vyzděna
z lomového
k a mene
místního
původu
(břidlice). Pro
představu:
jedná
se
o obdobný
materiál, ze
kterého byl vystavěn
říčanský hrad. Svrchu je
vstupní chodba sklenuta valenou klenbou. Prostor vlastního
sklepa je stále zasypán neporušeným historickým zásypem (starým
patrně několik staletí). Počátkem
dubna došlo v důsledku působení
vody k mírnému vyvalení zmiňovaného historického zásypu. Sesutý
materiál byl před jeho vyvezením
prozkoumán archeology, přičemž
došlo k několika novým objevům.
Nalezeno bylo několik keramických zlomků, kovových předmětů, ale také značné množství poměrně velkých kusů
nepálené jílovité hlíny (výmazy spojů mezi stěnou a
stropem, nepálené cihly
zvané vepřovice a
další). Především si
však Martin Škába,
syn majitele domu,
ještě před příchodem
archeologů

všiml na sesuté hromadě kusu keramiky s reliéfem. Po očištění se nám
ukázal krásný renesanční kachel.
Kachlová kamna již od středověku
vyhřívala světnice lidských obydlí – nejprve na panských sídlech a
v měšťanských domech, později i u
sedláků ve vesnicích. Kamna byla
tvořena desítkami keramických
kachlů. Čelní stěnu komorových
kachlů zdobily nejčastěji náboženské, heraldické, mytologické,
světské nebo ornamentální motivy.
V Říčanech a okolí byla nalezena
již řada gotických i renesančních
kachlů – desítky jich uchovává ve
svých fondech místní muzeum.
Nynější nález je velmi pozoruhodný. Na zlomku kachle můžeme identifikovat v architektuře
umístěnou polopostavu neznámé
„šlechtičny“. Kdyby byl kachel
celý, po její levici bychom jisto jistě spatřili „šlechtice“, jejího muže.
Hlavy obou by směřovaly mírně
k sobě. Můžeme si to dovolit tvrdit,
obdobný (ale kompletní) kachel je
totiž položkou uloženou pod inventárním číslem A 91 v říčanském
muzeu. Byl kdysi nalezen rovněž
v Říčanech, bohužel ale nevíme,
kde přesně. Po jejich porovnání
vysvítá, že se oba kachle shodují.
Je velmi pravděpodobné, že vzešly
z jedné formy a jedné hrnčířské
(snad i místní) dílny. Jeden rozdíl
mezi nimi přesto existuje – povrch muzejního kusu na rozdíl od
nyní nalezeného pokrývá zelená
glazura. Kresebná reprodukce tohoto muzejního kachle dokonce
v roce 2007 vyšla na známce České
pošty včetně schematického náčrtu kachlových kamen (známka
katalogové číslo 0522 s názvem:
„Renesanční kamna, Říčany u Prahy“). Více či méně podobné analogie známe i z Prahy a odjinud.
Nejen podle nich můžeme datovat
nynější nález do 16. století.
Pokračování příště.
Martin Hůrka

Zlomek renesančního kachle nalezený v blízkosti pokladu na říčanském náměstí
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Aquapalace v červenci a srpnu
Konečně jsme se
dočkali léta! Hřejivé
sluneční paprsky a období stvořené pro
koupání. Ale ani v létě o prázdninách není
vždy ideální počasí, rybníky a přehrady
nemají ideální vodu, nebo vy nemáte
ideální dovolenou po celé dva měsíce. Dá
se to pokaždé řešit! Vnitřní i venkovní
část Aquapalace Praha je otevřená po
celé léto a čekají na vás tobogány, divoká
řeka, lehátka na slunění i vlnobití. Tak
na nic nečekejte a prodlužte si dovolenou
v Aquapalace Praha.

Saunový svět

Každý den vás v saunách čekají
ceremoniály v saunovém světě ve
znamení vybraných vůní. Pro velký
zájem se opět do nabídky vrací oblíbené saunování při svíčkách. Těšit
se na něj můžete každý lichý týden
ve čtvrtek od 19.30 hodin. V létě také
můžete vychutnat letní ceremoniály
s příchutí ovoce. Nechte své smysly
okouzlit vůní čerstvého ovoce, jehož lahodnou chuť si vychutnáte po
skončení ceremoniálu, a to každý
den od 16 hodin v Malé finské sauně.
Kromě toho můžete navštívit v červenci a srpnu premiéry saunového
ceremoniálu:
l Saunový ceremoniál „Obětní rituál“
Společně s Dodem obětujeme zimu!
Staňte se svědky příchodu horkého
léta, kterým vás provede šaman Dodo.
Ceremoniál na vás čeká v neděli 29.
července ve 20 hodin.
l Saunový ceremoniál „Cesta Druida“
Příběh o tajemném muži, který
chrání přírodu a bojuje proti zlu.
V podání saunového mistra Petra.
Ceremoniál na vás čeká v neděli 26.
srpna ve 20 hodin.

Vodní svět

O letních prázdninách vás čeká džungle v nejzábavnějším aquaparku ve
střední Evropě! Hned u vstupu vás uvítají domorodci a poté si vás převezmou
badatelé, se kterými budete muset plnit
nelehké úkoly, abyste v naší džungli
přežili. V průběhu celého dne budete

získávat naše unikátní džungletony,
které pak proměníte ve skvělé odměny.
l 1. 7.– Zahájení letních
prázdnin s Chupa Chups
Vítání letních prázdnin s maskoty z Madagaskaru. Navštíví nás lev
Alex, zebra Marty, hrošice Glorie a
žirafa Melman.
l 7. – 8. 7. – Filmový víkend
s Hotelem Transylvánie
l 21. – 22. 7. – Víkend integrovaného záchranného systému se
Skupinou ČEZ
Tradiční víkend se záchrannými složkami. Těšit se můžete na policii, hasiče nebo záchranáře.
l 28. – 29. 7. – Filmový víkend
s Jumanji
l 4. – 5. 8. – Víkend s Corny
Pokud chceš získat nejoblíbenější
Corny tyčinku Corny Big, přijď tento
víkend do aquaparku a projdi naši
upravenou Corny stezku. Corny Big
je správná porce chuti a energie pro
váš aktivní život.
l 11. – 12. 8. Filmový víkend
s Úžasňákovými
Na děti čeká úžasná stezka s Úžasňákovými a pro dospěláky máme připravené soutěže s partnerem víkendu
TUKAS.
l 18. – 19. 8. – Víkend s Mentos
Smajlíkové bonbóny? Ano!!! V průběhu tohoto víkendu neodejde nikdo
bez svého smajlíka. Seznamte se hravě prostřednictvím Mentos bonbónů.
l 25. – 26. 8. – Víkend
s Chupa Chups
Vlnobití plné lízátek, pro děti jednoznačná stanice, kterou chtějí v prů-

běhu prázdnin navštívit. Přijď i ty a
odnes si sladkosti od Chupa Chups.
l Miss Léta 2018
Pokračování semifinálových kol hledání krásných dívek, které jsou potenciální Miss Léta 2018. Čeká vás
módní přehlídka a volba finalistek.
14. 7. 3. semifinále
28. 8. 4. semifinále

SPA & Wellness

l Stop celulitidě v červenci
Cvičíte? Stravujete se zdravě? A stále
se nedostavil požadovaný efekt? Řešením je detox! Program na bázi mořských řas a rostlinných výtažků ve
třech krocích. Využijte celý program
v červenci a získejte výhodu 50 % slevy na ošetření integrative slimming.
l Frigi v srpnu
Je vám vedro? Potřebujete se osvěžit a
efektivněji spalovat tuky? Vyzkoušejte
ledově osvěžující ošetření Frigi, které
odstraní pocit těžkých nohou a zároveň působí proti celulitidě! Vhodné
pro ženy i muže.
Více na www.aquapalace.cz
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Řídící učitel a hudební skladatel
Kamil Victorín (pokračování)
Kamil Victorín, řídící učitel školy na náměstí v posledních desetiletích 19. a na začátku 20. století, dlouhá léta zápasil s nedostatkem místa pro výuku školní
mládeže v Říčanech. Počet dětí totiž v městečku a
okolí rychle narůstal.

Foto: ze sborníku Národního muzea v Praze

Kamil Victorín opatřil notovým zápisem písně z okolí říčanského

Kromě říčanských dětí sem do školy totiž chodili i žáci
z Radošovic, Voděrádek, Kuří, Lipan, Krabošic, což nebývalo jednoduché. Potvrzuje to i zápis ze školní kroniky
k dané situaci: „Ozvaly se z mnohých stran stížnosti na
klesání zdejší školy. Zvláště chování se mládeže mimo školu jest od roku k roku horší.“ Pro představu – v roce 1884
měla první třída 100 žáků, třetí dokonce ještě o šest více.
Celkový počet v pěti třídách činil 438. V roce 1877, kdy
Victorín na školu nastoupil, to bylo celkem 384 dětí.
I přes tyto problémy byla v listopadu roku 1890 při škole
zřízena Pokračovací škola průmyslová. Své místo nalezla v obecním domě č. 57, kde byly umístěny dvě učebny.
Dozor nad touto školou byl svěřen Albínu Bráfovi, profesoru c.k. Státní průmyslové škole v Praze. Učilo se tři dny
v týdnu (pondělí, čtvrtek a neděle). Kromě víkendového
dne ve večerních hodinách. Náplní byly „písemnosti“
(nejspíš psaní), počty a kreslení. Právě Kamil Victorín,
který zde také učil, zodpovídal zároveň za správu i
účetnictví této vzdělávací instituce. O dva roky později (1892) se podařilo otevřít ještě Hospodářskou školu
pokračovací, kterou Victorín také vedl – na rozdíl od
průmyslové školy však zájem o ni postupně klesal, až se
nakonec ve školním roce 1898/99 neotevřela vůbec. Pro
nedostatek žactva přetrvávala tato situace minimálně do
smrti Kamila Victorína. Studenti se zde mohli učit počty,
jazyk, měřičství, hospodářství.
Po vyučování věnoval Kamil Victorín svůj čas hudbě,
a to nejen z pozice vedoucího kostelního kůru. Byl to-

66

tiž také talentovaný a schopný skladatel. Komponoval
polky, pochody, smyčcová kvarteta či kvinteta, skladby
pro klavír…. Velmi populární byly jeho Slovanské melodie 1–3, které vyšly i tiskem. Školní kronika k této
činnosti praví: „… prováděl četné své vlastní skladby
hudební, které se zvláště proto lidu líbily, že byly české.“
Své hudební schopnosti a dovednosti předával i ve spolku, který v roce 1881 spoluzakládal, totiž ve Zpěváckém
spolku Jablonský, kde zastával pozici horlivého sbormistra a později také předsedy. Vedoucí funkci měl ještě
ve Čtenářské Besedě nebo v Učitelské jednotě Budeč, jež
měla jako spolek za účel „nabývati a rozšiřovati školské
vědomosti za účelem zvelebení školství… všestranně si pomáhati a pěstovati ušlechtilé zábavy.“ Jednatelem byl u
Okresního hospodářského spolku v Říčanech a v Odštěpeném spolku Červeného kříže v Říčanech. A nesmíme
opomenout, že Victorín byl jedním z pětačtyřiceti členů
říčanského Sokola v době jeho vzniku roku 1896.
První půlka devadesátých let 19. století, se nesla ve znamení dvou významných kulturních událostí, kterých se
Kamil Victorín účastnil. Tou první byla Jubilejní zemská
výstava v roce 1891, na kterou spolu s dalšími učiteli doprovázel (jak se dočteme ve školní kronice) sedmdesát
sedm dětí z nemajetných rodin. Právě jim byl věnován výnos z taneční zábavy, kterou uspořádali říčanští studenti.
Součástí výletu bylo i pohoštění, o které se postaral uzenář
Antonín Chmela, který dal k dispozici své chutné párky.
Druhou událostí byla Národopisná výstavy českoslovanská v roce 1895. Právě řídící učitel měl, jak uvádí školní
kronika, „hlavních zásluh o zdar výpravy, on velmi se obětoval a horlivě přičinil, aby co největší počet dítek výpravy se
zúčastnilo.“ Nakonec jich bylo přes padesát. K večeři se
servírovalo pivo a uzenky.
Pan řídící se podílel na přípravě výstavy, kdy čeští vlastenci sbírali folklorní materiály. Jeden takový soubor
písní, říkanek, pověr a pověstí pod názvem „Písně z okolí
říčanského, hlavně však z krajiny mezi Sázavou a Janovicemi Uhlíř“ sebral i říčanský učitel Josef Jaroš. Kamil
Victorín pak příslušné části tohoto rukopisného díla
převedl do not. Uveďme alespoň názvy dvou písní – Když
jsem přišel k vám do Říčan a Ty říčanský kostelíčku.
Dokončení příště. Šárka Vydrařová
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Když jsme na začátku sedmdesátých let hrávali v Radošovicích závodně tenis, jezdívali jsme po sezoně na
víkendový pobyt na chalupu do Krkonoš k Benecku.
Patřila naší rodině, měli jsme ji tehdy napůl se švagrem.
Benecko si oblíbili mnozí další lidé z Říčan – co vím, na
dovolenou tam jezdili někteří říčanští učitelé. Dokonce, když byly moje děti ve školním věku, z podnětu paní
učitelky Grůzové vypravovala škola v Bezručově ulici do
hor v zimě autobus na krátký víkendový pobyt. Ocenili to
zvláště rodiče dětí, které trpěly „na průdušky“.
Na naší pánské jízdě se členy tenisového oddílu nás bývalo
sedm osm, jezdívali jsme dvěma auty nebo autem a motorkou. Ten první zájezd mám v živé paměti – odjíždělo se od
tehdejšího hotelu Morava na rohu ulic Černokostelecká a
Strašínská (dnes je zde autobazar) v pátek brzy odpoledne. Předem každý přispěl stovkou na jídlo, u pana Svobody v dnešní Olivově ulici jsem koupil to nejlepší maso, to
se upeklo, vezli jsme s sebou i hotový guláš, dva bochníky
chleba… První zastávku jsme měli v Poděbradech, pak
v Jičíně, v Jilemnici (zde jsme se vyfotografovali u kašny,
stejně tak i v dalších letech), ve Vítkovicích – tam jsme dokoupili dvě basy piva – a odtud už to na chalupu na Levínku nebylo daleko.
Našimi sousedy bývali Bínovi, starousedlíci, kteří chovali
krávy, obhospodařovali kus pole a louku. Když jsme přijeli
k chalupě, nevím, co to kluky popadlo, vyskočili – naproti
v kopci zahlédli tři ženské postavy, jak obracejí seno – a
běželi s křikem do kopce za nimi. Jarda Brož popadl vozembouch, který si přivezl s sebou. Vyběhl jsem se za nimi
a z dálky poznávám osmdesátiletou sousedku se dvěma
pomocnicemi. Jak viděly tu běžící bandu, lekly se, pustily hrábě, a protože to k nim domů bylo přes potok, hbitě
ho přeskočily (včetně osmdesátileté babičky) a běžely se
schovat. „Pánové, to bude vysvětlování,“ vrtěl jsem hlavou
nad jejich nápadem. Další den ráno jsem šel situaci „vyžehlit“, naštěstí nám bylo odpuštěno.
V sobotu dopoledne jsme většinou sekali dřevo na topení, postavil se ping-pongový stůl a hráli jsme turnaj, večer
jsme vyráželi do okolí za zábavou. Jednou jsme zavítali na
vesnickou tancovačku v Poniklé. Tam Franta Novák, který
z nás byl nejstarší (bylo mu v té době už kolem šedesáti
let) udělal stojku, kapela přestala hrát, vytvořili jsme spolu s místními kolem něj kolečko, on chodil po rukou a my
všichni provolávali: „Ať žije Francois Novák!“
Také neveselou událost nelze vymazat ze vzpomínek. Spoluzakladatel naší tenisové party, první předseda tehdejšího tenisového oddílu Čenda Svoboda, který jako zaměstnanec zahraniční firmy cestoval po světě, dostal zákeřnou
nemoc a v mladém věku zemřel.
Když jsme tenis hráli závodně čtvrtým rokem, začala mě
bolet pravá ruka a nemohl jsem udržet raketu. Říká se
tomu tenisový loket. Obstřiky, mazání – nic nezabíralo. Čekala mě buď operace, nebo ozařování. Zvolil jsem

Část tenisového oddílu
TJ Sokol Radošovice
při cestě na víkendový
pobyt do Krkonoš. Na
kašně na náměstí v
Jilemnici zleva shora
dolů: F. Novák, Vl. Čech,
J. Pětický, V. Hervert,
J. Vančura (v tmavém
klobouku). Sedmdesátá
léta 20. století

Foto: z archivu Vl. Čecha

Vladimír Čech: Ozvěny starých časů II
Scházíme se dál

druhou možnost, docházel jsem do Všeobecné fakultní
nemocnice v Praze v Klimenstské ulici a shodou okolností
jsem se tam setkal s vítězem Wimbledonu Janem Kodešem, kterého trápily stejné zdravotní potíže. Dali jsme se
do řeči a trochu jsme tenis probrali…
Iniciativu v tenisovém oddíle TJ Sokol Radošovice v době,
kdy jsem marodil, převzala rodina Michaličkova. Zpočátku Ladislav Michalička, pak jeho tři synové Jiří, Vladimír
a Radek. Vladimír Michalička, současný předseda tenisového klubu Radošovice, trénuje děti a mládež. (Jeho
starší syn David, říčanský radní, tenis hraje aktivně na regionální úrovni za radošovický klub a občas trénuje mládež. Mladší syn Marek se před dvěma lety umístil na 235.
příčce žebříčku ATP. Nyní už nehraje na turnajích; trénuje
tenis na univerzitě ve Spojených státech.)
Tenisové kurty za Jurečkem se od našich dob rozrostly, z původních dvou je dnes šest; zvětšila se klubovna.
Vypracovala se řada nových hráčů… Po problémech
s loktem jsem si musel od tenisu odpočinout a pak jsem
se na pár let vrátil, už jen rekreačně, na tenisové dvorce
do centra Říčan.
S kamarády-tenisty z Radošovic se stále scházíme – na
podzim některou sobotu kolem Dušiček se my říčanští
s těmi z větší dálky potkáváme v restauraci Na Zastávce.
Udržujeme partu do dneška.
Redakční spolupráce: Renata Skalošová
Za zapůjčení fotografií a tenisového deníku, které posloužily při vzniku této série článků, děkujeme Jaroslavu Brožovi
a Jiřímu Vančurovi.
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Od 10. června je kulturní život našeho města chudší o vzácnou osobnost,
akademického malíře Karla Pokorného (74). Říčanský rodák od dětství
navázal na múzické záliby svých předků a vystudoval Akademii výtvarných
umění v ateliéru pro figurální malbu
a grafiku Vojtěcha Tittelbacha. Figurální malbu neopustil, ale těžiště jeho
tvorby patřilo krajině. Záhy se zařadil mezi přední české představitele
realistické a expresívní krajinomalby. Maloval krajinu v okolí rodných
Říčan, Sázavu, Berounku, jihočeské
rybníky, i významná místa českých
dějin. Učarovala mu Itálie, později
i jižní Francie a Holandsko. Ohlas
jeho úspěšných výstav jen potvrdil
jeho pevné místo mezi nepřehlédnutelnými malíři a grafiky.
V letech po obnovení demokracie se
obětavě angažoval v místní samosprávě a nejspíš mnozí nevědí, že je
autorem návrhu na prapor města
Říčan. Nehynoucí zásluhou Karla

Pokorného je Kruh přátel hudby. Právě on před více než čtyřiceti lety tuto
tradici, úžasné místní seskupení milovníků krásné hudby, založil a zdárně organizoval. Až se letos na podzim

Milujete kávu a chcete
pracovat v Říčanech?
V Centru Na Fialce právě rozšiřujeme
tým Café & bistro.
Nabízíme pohodovou atmosféru, férové
finanční ohodnocení, nástupní bonus
10 000 Kč a hromadu zaměstnaneckých
benefitů (bazén, kino, sleva na občerstvení).
Požadujeme nadšení pro dobrou kávu,
všechno ostatní vás rádi naučíme.
Dejte nám o sobě vědět.

Foto Rudolf Flachs

Opustil nás Karel Pokorný

sejdeme v sále U Labutě na prvním
večeru koncertního cyklu, mnozí mu
jistě věnujeme tichou vzpomínku.
Karle, děkujeme.
Jiří Černohorský

inzerce
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Účetní a daňová poradna pro podnikatele
RADIUS Øíèany s.r.o.

Téma na léto: Nákup existující obchodní společnosti
V tomto čísle se budu věnovat situaci kolem nákupu
již existující obchodní společnosti, protože tento krok
s sebou přináší nejen pozitiva, ale i určitá rizika. Nejprve si zodpovíme otázku, proč lidé kupují již existující firmy (nejčastěji se jedná o společnost s ručením
omezeným). Základním důvodem je fakt, že takto se
kupující vyhne zdlouhavému a pro někoho i složitému procesu samotného založení, a nemusí tedy čekat
na to, až obchodní soud společnost zapíše do svého
rejstříku. Velmi často totiž prodávající přichází s již
připravenou smlouvou, takže kupují „jen“ podepíše, a
prodávající často zajišťuje i proces faktického podání
na obchodní soud. Dalším důvodem nákupu společnosti pak bývá fakt, že prodávaná firma je již z minulosti registrována jako plátce DPH, takže kupujícímu
opět odpadá jeden proces, a to žádost o registraci firmy jako plátce DPH. Zejména v poslední době se totiž
proces dobrovolné registrace mezi plátce DPH docela
ztížil. A jaká jsou rizika takovéhoto nákupu? Jednou
větou řečeno: s firmou si kupujete i její historii, tedy i

její pohledávky a závazky, a to obecně i ty, které v účetnictví k datu prodeje nejsou z nějakého důvodu evidodanì, finance
vány. Kromě nebezpečí například utajených závazků
ekonomické poradenství
z obchodního styku (faktur přijatých) se tato zmínka
zpracování úèetnictví
váže i na výsledky případných kontrol ze strany finančního úřadu, tedy i na doměrky daní za minulá léta
a příslušenství. A to může být velmi nepříjemné překvapení. Takže mé doporučení pro takovéto situace je
www.radiusr
Edvarda
Beneše 467,
251zvažujete
01 Øíèanynákup již existujívelmi
jednoduché:
pokud
cí firmy (obchodního podílu), spojte se s odborníkem
na účetnictví a daně a nechte si prověřit, jaké případné
riziko by vám mohlo hrozit. Obvykle se takovéto situace řeší i ustanovením o záruce či pozastávce části kupní ceny, nebo osobní směnkou prodávajícího. I s tímto
procesem vám můžeme pomoci.
V případě jakýchkoliv dotazů neváhejte kontaktovat
RADIUS Říčany s.r.o., rádi se vám budeme věnovat.
Ing. Věra Tauberová,
tel. 728 832 303, vera.tauberova@radiusricany.cz

RADIUS Říčany představuje své zákazníky
Vážení čtenáři, pro letní dvojčíslo jsem do této rubriky zařadila
společnost DODO for life s.r.o.
Sídlo společnosti se nachází
v Kolovratech, ale záběr firmy
je výrazně širší - firma provozuje 10 poboček napříč Prahou, a
také v Mladé Boleslavi a v Plzni.
A čím se tato společnost zabývá? Zjednodušeně řečeno je to
prodej a montáž značkových
dveří, zárubní, kování a také laminátových podlah a obkladů.
V její nabídce naleznete různé
značky od několika výrobců,
jmenovitě například SAPELI,
COBRA, ECLISSE, BALTERIO
nebo STEGU. Na vzorkových
prodejnách si můžete v klidu
prohlédnout, co tato společnost nabízí. Vždy se vám tam
budou věnovat odborníci, kteří
přesně vnímají vaše zadání –
ať již upřednostňujete při svém
výběru cenu, styl a vzhled,
nebo i další kritéria. Naprostou
samozřejmostí je dodávka tzv.

na klíč, tedy včetně odborného
zaměření a montáže. Zaměstnanci i spolupracovníci sledují
nejnovější trendy ve svém oboru a pravidelně se školí, takže
při montáži dodržují všechny
technologické a pracovní postupy, stanovené výrobcem.
Myslím, že velmi výmluvný je
jeden fakt: od roku 2011 se firma DODO for life pravidelně a
každoročně umisťuje na úžasném prvním místě v prestižní
soutěži o nejúspěšnějšího prodejce dveří SAPELI. Ano, to je
myslím fakt, který nepotřebuje
další komentář. Udržet se tolik
let na absolutní špičce v oboru, kde je konkurence opravdu vysoká a měří se napříč
celou Českou republikou, to je
úspěch, kterým se může chlubit jen málo firem v této zemi.
DODO for life s.r.o. mezi ně patří. Tento úspěch ale nespadl
z nebe. Stojí za ním konkrétní
lidé a jejich každodenní práce.

V první řadě je to majitel firmy
pan Zbyněk Dokulil a hned za
ním pak tým jeho zaměstnanců. Klientem RADIUSU je tato
společnost již více než šest let,
a já jsem opravdu hrdá na to,
že máme ve svém portfoliu tak
významného zákazníka. Spolupráce s nimi je efektivní a pro
nás určitě příjemná a motivující.
Pokud tedy přemýšlíte nad nákupem dveří, firma DODO for
life je ta nejlepší volba.
Říká se, že oči jsou oknem do
duše. Dveře DODO for life jsou
dveřmi do světa.
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Čtyřicáté narozeniny říčanských slunečních hodin

Foto: z archivu A. Bezděka

V Aristofanově komedii Ženský
sněm říká Athéňanka Praxagora
svému muži Blepirovi: „Teď jen dávej pozor, až bude stocheion 10 kroků dlouhý – pak se natři vonnými
mastmi a přijď na večeři.“ Stocheion údajně znamenal délku vlastního stínu, kterou si každý zjistil
počtem kroků (nebylo to snadné).
Nepřehlédnutelnou a již z dálky viditelnou dominantou města Říčany je
věž kostela sv. Petra a Pavla na Masarykově náměstí. Viditelné jsou budovy gymnázia, základní školy a další
výškové budovy. K pamětihodnostem
města patří zřícenina raně gotického
hradu ze 13. století. V létě před čtyřiceti lety přibyl další významný prvek,
který spoluutváří vzhled města – sférické sluneční hodiny, umístěné u
mateřské školy v sousedství Muzea
Říčany.
Jejich autorem je Karel Hůrka, umělecký kovář ze Strančic, který hodiny
sestrojil s týmem spolupracovníků.
Usazení této časomíry se ujal stavitel Jiří Pánek, který s kompasem
v ruce vyměřil místo pro zakotvení
betonového základu. A to tak, aby
byl ukazatel hodin orientován právě
severojižním směrem. V sobotu 26.
srpna 1978 byly hodiny odhaleny a
k ozdobě města občanům slavnostně
předány.
Ciferník těchto slunečních hodin
tvoří římské číslice, na něž byly naneseny šupinky ryzího zlata. Rozměry
hodin jsou úctyhodné, neboť jejich
výška je 3,5 metru a šířka rozpětí 4
metry. Celková hmotnost je 1 100 kg.

Sluneční hodiny dřív zdobily také
fasádu státního gymnázia.
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Sluneční hodiny v zahradě říčanské mateřské
školy na rohu ulic Rýdlova a Štefánikova

Ladislav Kochánek ve své publikaci
1 000 československých nej. (Praha,
Albatros 1988) hovoří o hodinách
Karla Hůrky jako o „originálních
slunečních hodinách, v netradičním
provedení, připomínajícím radarové
zařízení“. Miloš Nosek, spoluautor
knihy Sluneční hodiny na pevných
stanovištích (Praha, Academia 2004)
je nazývá „hodinami prstencovými“.
Sluneční hodiny zdobí vnější stěny
chrámů, klášterů, knihoven, hradů,
zámků a významných budov. Jsou
pýchou mnoha měst. Je potěšující
jejich včlenění do života říčanských
občánků. Označení mateřské školy U
Slunečních hodin, bude po celý život
absolventům této školy připomínat
jejich sounáležitost se sluníčkem a
jedním z nejstarších způsobů měření
času. I v době digitálních a atomových hodin mají svůj půvab a výchovný význam.
Vynecháme-li megalitické
stavby
typu Stonehenge,
jsou sluneční hodiny
nejstarším
časoměrným zařízením. Nicméně,
ani v dnešní době
jim není „odzvoněno“. U Bezvěrova na Plzeňsku
byly letos – v den
jarní rovnodennosti – slavnostně
představeny nej-

větší sluneční hodiny v České republice, možná i na světě. Jejich ukazatelem, který podle pohybu Slunce vrhá
stín, je věž vysílače Krašov. Velikost
hodin se pohybuje v řádech až stovek
metrů, stožár vysílače měří přes 340
metrů a svojí výškou přesahuje i Eiffelovu věž.
Hodiny odměřují čas lidem 21. století
stejně zřetelně, jako sloužily pozorovatelům ve starém Egyptě. Nabádají
k zamyšlení nad zdánlivým pohybem
Slunce i nad skutečným pohybem
Země. Jsou symbolem sférické astronomie i nebeské mechaniky a dávné
touhy lidstva po poznání Vesmíru.
V Říčanech byly ve skutečnosti sluneční hodiny dvoje. Ty skromnější
zdobily jižní stěnu budovy gymnázia
na Komenského náměstí a byly viditelné ze školního hřiště, ukryty před
očima kolemjdoucích občanů. O vyměření časových bodů na zdi budovy
se postarali studenti, kteří maturovali v roce 1980: Vláďa Kovář, Vláďa
Matys, Vašek Beránek, Jiří Gažda a
Jaroslav Žilka. Autorkou výtvarného
námětu byla paní profesorka Jarmila Maťátková. Hodiny byly opatřeny
dvěma stupnicemi: Horní arabská
ukazovala středoevropský čas zimní,
letní čas pak odměřovala stupnice
dolní, popsaná číslicemi římskými.
Zateplením školní budovy, provedeným v roce 1999, veškerá sláva těchto „studentských hodin“ velmi rychle
zanikla.
Alexej Bezděk

texty.kuryr@ricany.cz
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Ještě k šumavskému táboření říčanských
sokolů po druhé světové válce
Reakce na články Jaroslava Svobody
Na vzpomínky na šumavský pobyt zareagovali další
čtenáři – rádi se k tématu s jejich postřehy vracíme.
V létě 1946 se říčanští sokolové vydali tábořit do šumavské krajiny, autor článků na stránkách Kurýru vzpomínal na tábory v obcích Želnava a Nová Pec.
„K této lokalitě se vztahují i naše rodinné vzpomínky,
provázané s Mnichovicemi a Říčany,“ napsal do re-

dakce Kurýru Miroslav Vrabec, který nyní žije v Mnichovicích. Hana Ťukalová z Říčan zase uvádí: „Po
přečtení Jaroslavova textu jsem se i já vrátila ve vzpomínkách do malebného šumavského údolí s prázdnými
opuštěnými chalupami, kde jsme v roce 1946 trávili
část léta.“ Vydejme se spolu s nimi na Šumavu poválečných let.

1938 musel Český Krumlov opustit (za
války působil jako ředitel měšťanské
školy v Borovanech), ale v roce 1945
se do tohoto půvabného města vrátil.
V letech 1945–1948 působil opět jako
ředitel českokrumlovské Masarykovy
měšťanské školy, v letech 1948–1951
jako ředitel I. střední školy v Českém
Krumlově (reformovaná měšťanská
škola). Byl činovníkem Národní jednoty pošumavské a velmi intenzivně
prožíval období narůstajících konfliktů
mezi českým a německým obyvatelstvem.
V roce 1926 byl Jan Karták pověřen
funkcí knihovníka v Českém Krumlově, ve stejném roce absolvoval státní
knihovnickou zkoušku; poprvé tak do
knihovny nastupuje odborně vzdělaný
knihovník, který působil v městské
knihovně (s nucenou přestávkou válečných let) až do roku 1951. V kronice českokrumlovské školy se lze dočíst, že po zabrání Sudet v roce 1938
zůstala celá česká veřejná knihovna
v Českém Krumlově. Knihovník
Karták, v té době pověřený řízením
měšťanské školy v Borovanech, se pokoušel knihovnu převézt do Českých
Budějovic. Knihovna byla určena do
stoupy pro papírnu. Původně požadovaná cena
za knihovnu – čtyřicet
tisíc korun – byla nakonec usmlouvána na osm
tisíc, a to i s veškerým
inventářem. Po roce
1945 zajistil Jan Karták
návrat zbytku knihovny
(asi tři tisíce svazků) do
Učitel Oldřich Toufar s žáky ve školním roce 1945/46
Českého Krumlova.

Foto: z archivu M. Vrabce

Státní obecnou školu s československým jazykem vyučovacím v Želnavě-nádraží (Nové Chalupy 43) ve školním roce 1945/46 otevřel řídící učitel
Oldřich Toufar. Tento učitel obecné
školy přišel z Mnichovic u Prahy.
V obci Nová Pec u Želnavy žil po druhé světové válce náš přítel z Velkých
Popovic Josef Kaňka, jehož otec byl
příslušníkem tamní finanční stráže.
Pepa byl spolužákem Antonína Nesvačila (rodáka z Mrače u Benešova);
ve školní kronice se dočteme, že v roce
1947/48 byli žáky druhé třídy. Josef
Kaňka s manželkou později působili
jako učitelé v Horní Plané. Jako „dohlédací orgán“ školu navštívil učitel
Jan Karták, zástupce okresu Český
Krumlov, který se později přestěhoval
do Mnichovic a poté do Říčan.
Jan Karták – malíř, grafik a pedagog,
významná osobnost Jihočeského kraje
– se narodil 2. června. 1895 v Soběslavi, datum úmrtí neznáme. V roce 1924
nastoupil jako učitel na českou měšťanskou školu zřízenou v roce 1919 v Českém Krumlově, v roce 1935 se stal jejím
ředitelem (do září 1938). V důsledku
připojení Českého Krumlova k hornorakouské župě Oberdonaugau v roce

Foto: z archivu M. Vrabce

Jihočeští učitelé a žáci

Malíř, grafik a pedagog Jan Karták

V počátku padesátých let změnil Jan
Karták působiště: ve školním roce
1951/52 se stal ředitelem školy v Mnichovicích a poté působil na škole v Říčanech. S panem ředitelem Kartákem
mám spojeno několik vzpomínek.
Nikdy jsem nezapomněl jeho výklad
Smetanova cyklu symfonických básní „Má vlast“ a čím jsem starší, tím
víc si připomínám chodskou lidovou
píseň, kterou nás v hodinách zpěvu
učil: „Náš pán nemůže bez stoličky do
postele, náš pán nemůže bez stoličky
do lože, naše paní přiskočila, stoličku mu přistrčila, náš pán už může se
stoličkou do lože“. Stěnu našeho bytu
zdobí jeho olejomalba zimní šumavské krajiny.
Jistě se mnou budou souhlasit všichni
bývalí mnichovičtí spolužáci, že nám
byl laskavým učitelem.
Řadu informací o J. Kartákovi uvádí
Jana Prášková ve své diplomové práci „K problematice činnosti Národní
jednoty pošumavské na Českokrumlovsku“. (Jihočeská univerzita v Českých
Budějovicích, Pedagogická fakulta,
historický ústav FF, 2010.)
Miroslav Vrabec
Pokračování příště
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Petice za ohleduplnou výstavbu na
Komenského náměstí
Stavba školy na Komenského náměstí je jedním z největších říčanských projektů za mnoho let a ovlivní stovky lidí
ve svém nejbližším okolí (kde nyní žije bezmála osm set
lidí s trvalým pobytem a jistě mnoho dalších bez něj). Již
několik týdnů marně čekám na jasnou odpověď, které třídy
se vůbec ve škole mají otevřít. Zůstává dojem, že to nikdo
neví, stejně jako nikdo neřeší, jak škola ovlivní okolí. Mezi
obyvateli panuje strach z nárůstu dopravy a úbytku parkovacích míst. Ačkoliv pan starosta slíbil vypracování dopravní studie, zatím se nic neděje. Ředitel 1. ZŠ Mgr. Bednář
v Kurýru napsal, že by to s dopravou neviděl tak černě. Přihlásil se také k tomu, že nemá auto ani řidičák a celý život
jezdí jen na kole. Tomu samozřejmě fandím, ale nevěřím
tomu, že to tak bude dělat i všech 500 žáků nové školy. Kolik dalších aut bude jezdit kritickou křižovatkou Rýdlovy
a Štefánikovy ulice, kde bylo dle policie za poslední tři roky
zraněno minimálně devět lidí (nehody bez zranění zřejmě
nikdo ani nepočítá)? Podle odboru dopravy je prý křižovatka „v souladu se zákonem“, Říčaňáci si ale zaslouží víc
než to. Akceschopnost orgánů města řešit dopravu dobře
ilustrují nové dopravní značky, které jsou na „Komeňáku“
už přes půl roku zapytlované. Sečteno a podtrženo, nikdo
problémy neřeší. Se sousedy jsme proto sepsali petici, kde
požadujeme, aby se naše obavy nebagatelizovaly, aby se
s námi mluvilo a naše připomínky se řešily. Neprotestujeme
proti škole. Chceme jen, aby doprava z ní plynoucí nezhoršovala náš domov. Budeme rádi, když nás do konce července podpoříte podpisem na www.petice24.com/ricany
nebo na archu na dveřích „dvoutisícovky“ vedle stavebního
úřadu (Melantrichova 2000/38). Pokud chcete pomoci petičnímu výboru a např. obstarat podpisy sousedů ve Vašem
domě, můžete nás kontaktovat na petice.skola@gmail.
com. A především prosím požadujte jasný postoj k našim
obavám i od Vašich kandidátů v podzimních volbách.
Kryštof Horn

TŠ Twist - záruka kvality
Jako maminky spokojených dětí bychom rádi touto cestou
poděkovaly za činnost v tanečním klubu TŠ Twist Říčany.
Když jsme hledaly pro svoje malé děti kroužek, dost jsme
vybíraly. Nakonec jsme vybrali TŠ Twist. Už léty prověřený
taneční soubor se zaměřením na rokenrol a boogie-woogie
působí v Říčanech mnoho let. Jeho odchovanci získali třikrát titul mistrů světa, vicemistrů Evropy, mnoho mistrů
ČR. A to jak párech, tak v dívčích formacích.
Ale to není to nejdůležitější.
Všichni trenéři TŠ Twist se starají o svoje svěřence s láskou
a snahou co nejvíce dobrého předat. A to jak tanečně, tak lidsky. Naše děti odcházejí z tréninků unavené, zpocené, ale hlavně spokojené. Hlavní vedoucí a zakladatelé souboru jsou Jiří
a Zuzana Boháčkovi - dříve úspěšní reprezentanti naší země
(pan Jiří v rokenrolu a paní Zuzana a v latinsko-amerických
tancích). Sami se snaží pečlivě vybírat a svým příkladem vést
nové trenéry. Těch je celkem 12, všechno dospělé osoby s tre-
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Vážený pane Horne,
z investičního záměru vyplývá, že škola má mít kapacitu 540
žáků. To je 18 kmenových tříd s kapacitou pro 30 žáků, 4 oddělení školní družiny, 1 velkou tělocvičnu s možností rozdělení,
venkovní hřiště a kuchyni s jídelnou. To jsou obecně známá
fakta. Vyžadujete organizaci výuky, nicméně ta se plánuje s velkou mírou operativy. Ředitelé kupříkladu do poslední chvíle
nevědí, kolik otevřou prvních tříd. Rodiče mají právo výběru.
Provoz školy může ovlivnit mnoho faktorů, které se dopředu
nedají odhadnout. Vzniká nová výstavba a rodiče občas mění
trvalé bydliště svých dětí podle popularity školy a jejích učitelů. I spádovost je proměnlivá, město je živé…Podstatné je, že
cílovou hodnotou maximálního zatížení je 540 žáků. Škola plného stavu dosáhne postupně a uvažuje se například s rekonstrukcemi stávajících budov 1.ZŠ. Chcete výpočty s mnoha
neurčitými proměnnými. A podobné je to s dopravou. Pečlivě
jsme prověřovali několik možných variant pro novou školu
v Říčanech a jako JEDINÉ vhodné místo s horizontem výstavby do čtyř let se ukázalo Komenského náměstí. Shodneme se,
že je to oblast hodnotná a dopravně skutečně složitá. Ale které
místo v Říčanech není? Školy máme v centru města, na okraji
i u nejfrekventovanější silnice. A všude vznikla nová nárazová dopravní zátěž. Komenského náměstí trpí nedostatkem
parkovacích míst a jsou zde úzké ulice. Problém jsme zdědili
po těch, kteří přesunuli úřad a stavěli bytové domy. Problém
nerozšiřujeme, bráníme se stavbám bez zajištění dostatku
parkovacích míst, jako je sportovní hala u gymnázia. A hlavně sami nová parkovací místa tvoříme. Součástí projektu je
vybudování podzemního parkoviště. A kdo bude pod školou
přes noc parkovat? Učitelé? Rodiče? Ne – lidé, kteří v oblasti
žijí! Vámi zmíněná dopravní studie je zadaná, a to v poměrně
velkém rozsahu, jak bylo říčanskou veřejností požadováno.
Opatření a stavby, které z ní vyplynou, však budou samostatnou investicí, proběhnou samostatná řízení a jejich výsledek
nelze dopředu předjímat. Řešení je na nás všech, protože se
k nim může vyjádřit takřka kdokoliv – zejména lidé, kteří na
Komenského náměstí žijí.

Vladimír Kořen, starosta města

nérským oprávněním. Výsledkem je největší a podle výsledků
i nejúspěšnější rokenrolový oddíl v ČR.
Bohužel jediné co nás mrzí je, že TŠ Twist nemá v Říčanech
dostatek prostoru k tréninku říčanských tanečníků. Ti nejpilnější - reprezentace - musí trénovat často i o víkendech,
což je pro celou rodinu velmi náročné a ne vždy všichni mohou. Bohužel to pak ovlivní trénink zbylé formace.
V TŠ Twist pracují s dětmi od čtyř let do dospělosti kontinuálně. Není ale výjimkou, že se do Twistu přihlásí i ti
starší, kterým se jinde nelíbilo. Svoje místo si tu najdou jak
ti zarputilí, tak i ti s menším zájmem o medaile. Více jak
200 členů ve 12 oddílech hovoří za vše. V TŠ Twist Říčany
pracují s dětmi celý rok. Nyní v létě probíhají soustředění.
Z vlastních zkušeností tedy doporučujeme novým zájemcům - přihlaste svoje dítě do TŠ Twist Říčany. Budete spokojeni vy, i vaše ratolesti.
Za mnoho spokojených rodičů
Jana Trnková a Jana Kopečná

texty.kuryr@ricany.cz

Foto Kateřina Lauerová
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Prosím policii (městskou i státní)
o ochranu chodců na chodnících
Bezpečnost chodců se letos v Říčanech opět zhoršila, protože už se ani nedá mluvit o chodnících, ale o cyklostezkách, na
které (na vlastní nebezpečí) ještě chodci mohou vstoupit…
Provoz cyklistů, kteří vůbec nerespektují nejen dopravní
předpisy, ale ani práva a bezpečnost chodců, se oproti
minulým (i tehdy už dost nebezpečným) letům zvýšil.
Vylepšili to také dospělí na koloběžkách (i elektrických)
a vrcholem všeho je jízda elektrické čtyřkolky na palubě
se dvěma rozjívenými mladíky, kteří se proháněli městem a rozháněli za hlasitého smíchu chodce v Olivově a
Rýdlově ulici.
V Olivově ulici vznikl pruh pro líné cyklisty (to jsou ti, kteří
nesundají zadek z kola ani v jednosměrce, kterou by mohli kolo protlačit), který je při vjezdu na náměstí doplněn
vtipnou značkou „cyklisto sesedni z kola“. Neudělá to ani
jeden, naopak v plné rychlosti přeskočí na chodník a pokračují po něm vesele dál, nebo přeletí přechod (pro auta
lahůdka při brzdění) a jedou na náměstí (samozřejmě po
chodníku). Za vznik tohoto pruhu „zaplatilo“ město de-

seti zrušenými parkovacími místy a také znemožněním
zásobování všech obchodů v ulici.
Chápu, že není v silách policie stále hlídat všechny chodníky, ale i občasná bezpečnostní akce by snad alespoň trochu pomohla. Předem děkuji

Roman Lenard
Rád bych uvedl na pravou míru a doplnil informace k ulici
Olivova
• Parkování i zásobování bude zajištěno na druhé straně
ulice. Aktuálně je zde stavba, ale potom budou místa řádně
vyznačena.
• V ulici skutečně několik míst (neumím teď spočítat, ale 10
míst to podle mě, aspoň oficiálních, nebylo) muselo ustoupit,
ovšem před cca 2 lety město naopak na stejném místě vytvořilo prostor pro parkování více než 30 aut. Počet parkovacích
míst je tedy výrazně vyšší i po vyznačení cyklopruhu. Osobně
jsem se o to zasadil a vše dojednal s vlastníkem pozemku.
• V neposlední řadě – cyklistů tam denně projede zcela jistě
o mnoho více než 10 líných řidičů, kteří zde chtějí parkovat,
než aby popošli kousek od parkoviště za Anežkou.

David Michalička

Téměř neviditelné přechody pro
chodce v Rooseveltově ulici

chodců, nebo ne? Dočkáme se, my v ulici žijící, v dohledné
době nápravy? Děkuji za odpověď
Jana Hehlová

Stále čekám, kdy se v Rooseveltově ulici objeví dělníci, obnovující přechody pro chodce čili „zebry“, a stále marně.
To si opravdu nikdo nevšiml, že přechody nejsou skoro
vůbec viditelné? Snad je MÚ oprávněn obnovení přechodů (i pod hradem) vyžadovat na příslušné organizaci
(údajně Správa silnic)? Ve dne v noci ulicí projedou stovky
různých vozidel a přechody nikde. Několikrát za den tudy
projede i policie, ani ta to nevidí? Snad tu jde o bezpečnost

Komunikace Rooseveltova je silnicí III. třídy, která je ve
správě Krajské správy a údržby silnic Praha. Tato organizace provádí veškerou údržbu a opravy jimi spravovaných
komunikací tedy i zmíněnou obnovu vodorovného dopravního značení na silnici Rooseveltova. Město Říčany
již tuto organizaci vyzvalo k nápravě stavu.
Dušan Suchý, Odbor správy majetku
Vedoucí oddělení technické správy
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Trénujeme i v létě
Máme tu prázdniny
a s nimi pomyslnou
polovinu soutěžního roku. Naše páry
však nezahálejí a prázdniny pro ně
nebudou ani zdaleka odpočinkové.
Hned na začátku července vyjede celý
klub na letní soustředění do Rokytna
u Nového Města na Moravě. Na konci léta nás samozřejmě čeká klubové
minisoustředění na tanečním studiu
v Sokolské.
Na konci června jste nás všechny
mohli vidět na tradiční akademii a
posoudit tak posun a zlepšení našich
svěřenců. Je tedy na místě zhodnotit
polovinu taneční sezony z pohledu
statistiky. Našim párům se podařilo
společnými silami nasbírat 2940 bodů
(tedy porazit 2940 párů). Na kontě
mají 98 medailí a k tomu 68 počítaných finálových umístění (potřebných

k postupu do vyšší třídy). Přestupů do
vyšších tříd se podařilo rovnou sedm.
Jmenovitě Maty a Kája Týblovi z JUN
II E LAT do JUN II D LAT; David Muk
s Klárkou Valíkovou a Fíla Süsmilich
s Luckou Doležalovou z D LAT do C
LAT; Fíla Thein s Joanou Majidovou,
Jirka a Jana Tomkovi z C LAT do B
LAT; Petr Tlustý s Joly Kováčikovou
a Márty Nový s Niki Lehovcovou z D
STT do C STT.
Nové kurzy se budou rozjíždět v průběhu září a rádi přivítáme zájemce o
rekreační i soutěžní tanec. Pro více
info sledujte webové stránky www.
fuego.cz nebo náš facebook. V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat
na emailu info@fuego.cz.
Krásné protančené léto a na podzim
tanci zdar.

Vaše Fuego

Maty & Kája

I fotbalistům začínají prázdniny

Dohráno.
Dobojováno.
Během června se odehrály
poslední mistrovské zápasy
a turnaje, proběhly poslední tréninky
a všichni hráči se rozloučili s fotbalovou
sezonou 2017/2018. Protože v době
uzávěrky Kurýru se ještě hrála poslední
kola soutěží a konečné výsledky nebyly
známy, hodnocení sezony ponecháme
do příštího čísla.
V červenci čekají na všechny fotbalové
prázdniny. Ale ne nadlouho, protože již
v srpnu začíná formou tréninků a soustředění příprava na novou sezonu, ve
které se budeme snažit uspět co nejlépe.
První mistrovské zápasy krajského přeboru startují pro naše žáky a dorostence
již na konci srpna, tak přijďte fandit.
V srpnu proběhne na fotbalovém hřišti
velký mládežnický fotbalový svátek,
kdy se bude konat již 15. ročník Memoriálu Miroslava Šafaříka. Do Říčan se
v sobotu 18. 8. opět sjedou oddíly přípravek předních ligových klubů z celé
republiky, aby si společně s fanoušky
užily celý den fotbalových zápasů. Tento
celostátní turnaj se stal již velkou tradicí
a „Šáfa“, který zasvětil velkou část svého života výchově fotbalové mládeže, by
měl jistě velkou radost.

Jsme klub, ve kterém v podmínkách
malého města fungují soutěžní mládežnická mužstva všech fotbalových
kategorií. Od nejmladšího oddílu fotbalové školičky až po oddíl staršího dorostu. Oddíly dětských kategorií hrají
oficiální soutěže okresního přeboru
Praha-východ, žákovské a dorostenecké oddíly dokonce krajský přebor Středočeského kraje. A to v dnešních podmínkách není málo. Cílem naší práce
je tento stav udržet i v budoucnu. Není
to jednoduché, jde o velmi složitou, výchovnou práci s mládeží. A za to, že se
to daří, patří velký dík a uznání všem
trenérům, vedoucím, ale i rodičům,
kteří s námi spolupracují. Děkujeme
Městu Říčany za poskytnutou dotaci

na provoz klubu ve výši 228.250,- Kč,
děkujeme sponzorům a všem, kteří
mají zájem a ochotu nám v našem snažení jakoukoli formou pomáhat.
Krásné prázdniny a na shledanou v nové
sezoně 2018/2019.
FK ŘÍČANY pořádají

MEMORIÁL
Miroslava Šafaříka
15. ročník turnaje v kopané starších přípravek

Sobota 18.8.2018 8:30 – 17:00

Fotbalový stadion FK ŘÍČANY
Účastníci turnaje:
FK Říčany
FK Mladá Boleslav
FK Ustí nad Labem
AC Sparta Praha
SK Slavia Praha
Zbrojovka Brno

FK Baumit Jablonec
FK Viktoria Žižkov
FC Slavia Karlovy Vary
FK Teplice
Bohemians Praha
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Páté místo na 56. mistrovství ČR družstev

O víkendu 2. 6. - 3. 6. 2017 se v krásném sále v Chrudimi hrály slavné
ZAJEČICE. Již 56. ročník byl opět
zároveň Mistrovstvím České republiky družstev starších žáků, tzn. hráčů
do 15 let. Popularita a historie tohoto
turnaje je neuvěřitelná. Letos startovalo rekordních 70 šestičlenných
družstev. Turnaj byl zahájen zpívanou hymnou. Poté ředitel turnaje, p.
Hájek, představil hosty na pódiu a

jako první dostal slovo starosta Chru- uhrál na první desce šest bodů z dedimi Petr Řezníček, který všechny víti partií.
hosty (přes 900 osob) přivítal a vy- B tým ve složení:, Strnad, Döme, Zeslovil přesvědčení, že se jim v Muzeu i men, Pressler, Strnadová, Sehnoutková skončil na 19. místě což je výrazně
v Chrudimi bude líbit.
KŠ Říčany 1925 nasadilo do soutěže lepší, než jsme čekali. Nejlepší hráčem
dva týmy. A tým ve složení Novotný, byla Monika Strnadová se sedmi body.
Otrubová, Hlavina, Bartoš, Němec, Vítězem se stalo družstvo BŠŠ FrýdekMačok a Šmolík skončil na 5. místě. -Místek se 100% výsledkem.
Jaroslav Říha
V celé historii této soutěže se jedná o 
vyrovnání historicky
nejlepšího výsled- POHÁR města ŘÍČANY 2018
16. ročník
ku z loňského roku.
Klub šachistů Říčany 1925 zve přátele šachu do Říčan na otevřený turnaj pro všechny kategorie.
Říčany se jedno25. 8. – 1. 9. 2018
značně zařadily do
V sále Kulturního centra Labuť Říčany
TOP mládežnických
Časový program:
týmů v ČR. Nejlep- So 25. 8. prezentace 13.30–15.30 hod. 1. kolo 17.00 hod. (Slavnostní zahájení 16.45 hod.)
Ne 26. 8. 2. kolo 9.30 hod.
3. kolo 15.00 hod.
ším hráčem byl opět Po-Pá 27. 8.– 31. 8. 4.–8. kolo vždy od 17.00
hod. So 1. 9. 9. kolo 9.30 hod.
Martin
Novotný,

TŠ Twist Říčany - mistr republiky
Na mistrovství
ČR ve formacích
19. 5. v Kladně
měl náš oddíl doslova zlaté žně.
Posuďte sami, kolik toho TŠ Twist Říčany získala:
Dětské formace (do 10 let)
- 1. místo Stars, 2. místo Jungles
Girls  formace (do 14 let)
- 1. místo Madonna, 2. místo Minnies
Ladies formace (od 14 let)
- 2. místo Czech Ladies
Párová juniorská formace - 2. místo Twister
Malé dívčí formace děti
- 1. Goldies, 5. místo Babies
Malé juniorské formace
- 2. místo Twisties, 5. místo Iris
Malé seniorské formace - 4. místo Cats
Tedy celkem 11 formací zastupovalo naše
město. A všechny úspěšně.
Na další mezinárodní soutěži v Praze 9. 6. naše formace skvělá místa
vesměs obhájily, Madonna, Stars
i Goldies vyhrály. Tam ale startovaly
i naše páry. A jak se jim vedlo v obrovské zahraniční konkurenci? Mezi
akrobaty obsadil Marek Vodička

75

a Dorotka Zaalová těsně až 4. místo.
V dětských párech nás zastupoval
Antonín Holoubek s Adélkou Strnadovou, druzí z ČR, celkově 7. místo.
V žákovské ktg. Vojta Šimek s Aničkou Bláhovou třetí z ČR, celkově
12. místo, jen o příčku hůře dopadl
Filip Borl s Rozárkou Kvapilovou.
A za nimi další z ČR byl Maty Klubal
s Amálkou Titzovou. Všechny páry se
chystají na Světový pohár do Zelené
Hory v Polsku, kde se nejen utkají
o nominaci na podzimní MS, ale budou zároveň soutěžit na ME ve formacich.
Vraťme se ještě k výsledkům ME
párů v Moskvě 19. 5., kde Filip Borl
s Rozárkou Kvapilovou vytančili 24.
místo. A na ME dívčích formací ve
Slavonském Brodu 26. 5. naše Czech
Ladies obsadily 12. místo.
Soutěžní sezonu ukončíme tedy
v polské Zelené hoře, kde budou bojovat naše páry na Světovém poháru
i v párových formacích.
No a pak už jen letní soustředění
a v září zase do světa - takový je program TŠ Twist Říčany.

Už nyní ale mohou mnozí rodiče zvažovat, jak k nám do přípravky dovést
svoje ratolesti. Přípravka pro děti od
4 let se koná v ZŠ U Lesa, vždy v pondělí od 16.00 hodin.
Těšme se na všechny budoucí posily.
Jiří a Zuzana Boháčkovi
www.tstwist.cz, twist@post.cz

texty.kuryr@ricany.cz

Ze sportu

Rugby Říčany
www.rugbyricany.cz, www.twitter.com/rugbyricany, www.facebook.com/rcricany

Muži
Extraligový tým zatím třetí
První dvě odvetná utkání zvládl náš
extraligový tým na výbornou. Nejdříve
porazil brněnský Dragon v jejich “Cacovické kleci” 19:27 (6:13) a pak doma
na stadionu Josefa Kohouta druhý
moravský tým z Vyškova 33:8 (12:3).
V posledním utkání před letní pauzou
hostíme Slavii Praha. Tým bude postrádat zraněné hráče Kučeru, Cimpricha,
Schlangera, Rohlíka, Caltu, Stejskala,
Másla, Burnarda, Roczyna, Hemelíka a
bratry Sadílky.

ŽENY
Ženy třetí
Naše ženy potvrdily dobrou výkonnost
ziskem bronzových medailí. Navíc se
daří nábor nových hráček a tým se rozrůstá.

5. RC Tatra Smíchov, 6. RC Havířov, 7.
RC Slavia Praha, 8. RC Praga Praha, 9.
RC Bystrc

Tým kategorie do 14 let porazil ve finále Slavii a již poněkolikáté získal zlaté
medaile (šest výher, jedna prohra, skóre
386:76, +310). Celkové pořadí U14
Ligy: 1. RC Mountfield Říčany, 2. RC
Slavia Praha, 3. RC Tatra Smíchov, 4.
JIMI RC Vyškov, 5. RK Petrovice, 6.
RC Bystrc, 7. RC Dragon Brno, 8. RC
Mountfield Říčany B, 9. RC Zlín, 10.
RC Sparta Praha, 11. Sokol Mariánské
Hory, 12. RC Praga Praha, 13. RC Olomouc, 14. RC Havířov, 15. RA Olymp
Praha

RC Dragon Brno, 7. JIMI RC Vyškov, 8.
RC Bystrc, 9. RC Slavia Praha, 10. ARC
Iuridica, 11. RC Olomouc, 12. RC Griffins Jablonec nad Nisou.
Tým kategorie do 8 let obsadil na turnaji na Slavii páté místo. Celkové pořadí:
1. RC Praga Praha, 2. RC Mountfield
Říčany, 3. RK Petrovice, 4. RC Tatra
Smíchov, 5. RC Sparta Praha, 6. RC
Bystrc, 7. RC Praga Praha B, 8. JIMI RC
Vyškov, 9. RC Olomouc, 10. RC Slavia
Praha, 11. ARC Iuridica, 12. RC Tatra
Smíchov B, 13. RC Slavia Praha B, 14.
RC České Budějovice, 15. RC Plzeň, 16.
RC Kralupy nad Vltavou, 17. RK Petrovice B

UDÁLOSTI

DĚTI

MLÁDEŽ
Finálové účasti mládeže
Nejstarší kategorie hráčů do 18 let
obhájila mistrovský titul již počtvrté v
řadě. Ve finále celostátní ligy U18 jim
byl za soupeře společný tým dvou pražských klubů Tatry Smíchov a Petrovic
(pět výher, skóre 304:65, +239). Celkové pořadí U18 Ligy: 1. RC Mountfield Říčany, 2. RC Tatra Smíchov/
Petrovice, 3. RC Bystrc, 4. RC Slavia
Praha, 5. RC Dragon Brno, 6. RC Havířov.
Tým kategorie do 16 let našel v letošní
sezóně přemožitele až ve finále, kde prohrál s Dragonem Brno. Moravský tým
byl složen z hráčů Dragonu, Olomouce, Zlína a Nového Města na Moravě
(pět výher, jedna prohra, skóre 213:79,
+134). Celkové pořadí U16 Ligy: 1. RC
Dragon Brno, 2. RC Mountfield Říčany, 3. RC Sparta Praha, 4. RK Petrovice,

Závěrečné celostátní turnaje
Dětské týmy odehrály výborné celostátní turnaje a udělaly tak tečku za domácí
sezónou.
Tým kategorie do 12 let zvítězil na turnaji hraném v Přelouči v konkurenci
čtrnácti přihlášených týmů. Celkové
pořadí: 1. RC Mountfield Říčany, 2.
RC Tatra Smíchov, 3. RC Bystrc, 4. RC
Praga Praha, 5. RK Petrovice, 6. RC
Slavia Praha, 7. RC Dragon Brno, 8. RC
Sparta Praha, 9. JIMI RC Vyškov, 10.
RC Olomouc, 11. RC Rakovník, 12. RC
Zlín, 13. RC Kralupy nad Vltavou, 14.
RC Přelouč.

Dětský den na ragby
Letošní 14. ročník dětského dne se
konal v neděli 10. června za účasti
673 dětí od 3 do 12 let, které obdržely
hrací karty s dvaceti stanovišti soutěží
s ragbyovými dovednostmi na dvou
ragbyových hřištích stadionu Josefa
Kohouta v Říčanech na Lázeňské louce. Svůj volný čas na akci věnovalo neuvěřitelných 170 dobrovolníků z řad
trenérů, hráčů, dalších členů, rodičů
a fanoušků klubu. Celkový počet osob
na akci, která proběhla dopoledne,
byl při započtení rodičů a doprovodu
okolo 2500.

POZVÁNKA NA RAGBY
STADION JOSEFA KOHOUTA

Tým kategorie do 10 let obsadil na turnaji v Petrovicích páté místo. Celkové
pořadí: 1. RK Petrovice, 3. RC Sparta
Praha, 3. RC Praga Praha, 5. RC Tatra
Smíchov, 5. RC Mountfield Říčany, 6.

8. 9. | 14:00 | Extraliga |
Mountfield Říčany vs Sparta Praha
8. 9. | 16:00 | Pohár |
Mountfield Říčany U23 vs Sparta Praha B
28. 9. | 14:00 | Extraliga |
Mountfield Říčany vs Tatra Smíchov
28. 9. | 16:00 | Pohár |
Mountfield Říčany U23 vs Tatra Smíchov B
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Atletky, atleti, atleťata... aneb dění v atletickém
oddíle T. J. Sokol Říčany a Radošovice
Atletické jaro a léto je velmi akční. Po
vydařeném Běhu kolem Olivovny s rekordním počtem 216 startujících jsme
uvítali opět téměř dvě stovky závodníků od 6 do 15 let na Jarních atletických
závodech ve sprintu přes překážky,
běhu na 300/500m, ve skoku dalekém
a hodu/vrhu podle věkových kategorií.
Těchto závodů se zúčastnila většina
našich mladých atletů a rádi jsme přivítali sportovce z jiných týmů i z řad
veřejnosti. Závody se vydařily – organizace i elektronická časomíra šlapaly jako
švýcarské hodinky, závodníci byli disci-

plinovaní, mnozí měli radost z vlastních
osobáků a nováčci si rozechvěle vyzkoušeli opravdové atletické zápolení. Moc
děkujeme městu Říčany za dotaci, která
nám umožňuje vytvořit odpovídající
prostředí pro tento tradiční svátek atletiky v Říčanech.
Díky systematické a kvalitní práci trenérů a jejich svěřenců naše družstva mladších žáků a žákyň a přípravek úspěšně
bojují v soutěžích družtev Středočeského kraje. Do minulého kola přípravek se
podařilo sestavit 3 družstva s celkem 30
dětmi! Naši závodníci se úspěšně prosa-

zují i v individuálních disciplínách. Největšími čerstvými úspěchy jsou 3. místo
Lucky Jonákové z krajského přeboru
jednotlivců starších žákyň a žáků v běhu
na 1500m a dvě 1. místa Vojty Šaška
z krajského přeboru mladšího žactva
v kouli a oštěpu.
Do konce školního roku nás ještě čeká
3. kolo družstev mladších žáků, oddílový přebor ve skoku vysokém a potom
hurá na prázdniny. Poslední dva týdny
prázdnin budou probíhat soustředění
přípravek a žáků, na závěr letní sezony
bychom tedy měli být dobře připraveni.

45. mezinárodní setkání v Oetzu
Ani v tomto roce jsme nechyběli na setkání sokolů v Rakouském Oetzu, abychom uctili památku tragicky zesnulého zakladatele Sokola Dr. Miroslava Tyrše. Letos se organizace chopili
Švýcaři, kteří měli připravené i netradiční hry pro děti i dospělé.
Výprava z Říčan byla tentokrát menší, protože mnozí členové
jednoty se pilně připravovali na oblastní slet v Brandýse nad
Labem, který se konal o týden později. Proto jsme nepostavili
volejbalové družstvo, ale zúčastnili jsme se všech ostatních her
kromě běhu okolo jezera. Zápolili jsme např. v hodu lasem na
koně, v házení kroužků na lahve, střílení z malé kuše na terč či
v hodu kamenem. Zbyl i čas na vycházky okolo Piburgského
jezera a do okolních hor. Každý večer jsme si vždy u slavnostního táborového ohně opekli buřty a zazpívali s lidovým souborem písní a tanců z Moravy, který pak na Svatodušní pondělí
vystupoval na pódiu v Oetzu po mši s panem farářem z Mnichova. Nechyběl ani slavností průvod k pomníčku Dr. Miroslava Tyrše na břehu řeky Ache.
Počasí nám velmi přálo. Očekávali jsme deštivé počasí, ale
krátká sobotní sprška nám vůbec nevadila. Naše obličeje byly
rozzářené nejen sluníčkem, ale i proto, že jsme se opět setkali
s mnoha přáteli z Vídně, Mnichova, Švýcarska, Francie, Slovenska a Čech.
Děkujeme městu Říčany, že jsme díky grantu dostali příspěvek
na cestu do tohoto malebného městečka v Rakousku. Vůbec se
nedivíme, že tam br. Tyrš tak rád jezdil na dovolenou.
Jarmila Voráčková - náčelnice
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Sokolský slet 2018
V Tělocvičné jednotě sokol Říčany a Radošovice se připravujeme na XVI. všesokolský slet v šesti skladbách.
Nácvik seniorské skladby „Princezna republika“ vedli
Jana Scharffová a Josef Bláha. Na Oblastním sletu jsme
vystoupili 27. května v Brandýse n/Labem, na krajském
sletu v Hradci Králové 3. června a na oblastním sletu ve
Voticích 16. června.
Cvičenky a cvičenci ve skladbách Ženobraní - cvičitelka
Jarmila Voráčková, Siluety - cvičitelka Alena Kurajdová,
Děti, to je věc! - cvičitelky Kateřina Bělohlávková a Lenka Černá, Méďové - cvičitelka Eva Horáčková Jungmannová a Noty - cvičitelka Pavlína Škodová, předvedli své
cvičení v Brandýse n/Labem na Oblastním sletu.
Také my 100. výročí založení republiky oslavíme cvičením
5. a 6. července na XVI. všesokolském sletu na pražském
stadionu Slavie v Edenu. SRDEČNĚ ZVEME.
Závěrem DĚKUJI všem cvičitelům a cvičitelkám naší
jednoty za obětavou práci, kterou nezištně věnovali
přípravě cvičenců na sletové oslavy. Poděkování patří
též všem cvičencům.

Miloslava Pangrácová
náčelnice župy Barákovy

texty.kuryr@ricany.cz
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Basketbalová sezona 2017/18 skončila

Sezona našich družstev je u konce.
Všechny výsledky v podstatě určují charakter budoucí sezony. A tak
tedy holý výčet faktů. Tým žen byl
omlazen dorůstající generací odchovankyň našeho oddílu a spolu s již
stálými hráčkami postoupil do vyšší
soutěže, tedy Pražského přeboru žen.

Dorostenecký tým U 17 odehrál těžkou sezonu v celostátní lize a musel
svoji účast pro příští sezonu znovu
vybojovat v kvalifikaci, pro kterou
se spojil s U 15. Tým U 15 odehrál
žákovskou ligu se střídavými úspěchy a po spojení s U 17 vytvořil nové
družstvo, které se opět kvalifikova-

lo do celostátní dorostenecké ligy.
U 13 odehrál krajský přebor také se
střídavými úspěchy a příští rok bude
opět bojovat v krajských soutěžích.
Naše nejmladší U 11 prožily křest
ohněm, neboť odehrály Pražský přebor, který patří mezi nejkvalitnější
soutěže v této kategorii. I tak mají
na svém kontě některá cenná vítězství. První krůčky okusila přípravka
a její celoroční snažení vyvrcholilo
na květnovém turnaji, který se konal
v Říčanech za účasti šesti družstev.
Stará sezona končí a vzhůru do nové,
která začne 13. 8. 2018 v oblíbeném
sportovním areálu UK v Horním Poříčí v jižních Čechách.
Na závěr bych chtěla poděkovat, tak
jako každý rok, za viditelnou i neviditelnou práci, která je nutná k chodu
celého oddílu, a to organizátorům,
trenérům, rodičům a hráčkám. A úplně na závěr ještě jednu takovou specialitu. Basket se dostává pod kůži
v různých podobách a já mám radost,
že ty podoby jsou nejen hráčské, trenérské, organizátorské a divácké, ale
i rozhodcovské. Bára Kopecká se učí
dívat na hru z druhé strany, k tomu
potřebuje objektivitu, nadhled a okamžitou správnou
reakci,
což
v kontaktním
sportu
není
jednoduché.
Držme jí palce, ať dokáže
soudcovat na co
nejvyšší možné úrovni. Chuť do toho
má, a to je polovina úspěchu.
 Jana Machová, SK Slunéčko, z. s.
TRÉNINKY
ZÁŘÍ 2018 - ČERVEN 2019
ROČNÍK 2007 - 2008
Út: 16.00 - 17.30
Pá: 14.30 - 16.00
ROČNÍK 2009-2010
Po: 16.30 - 18.00
St: 15.30 - 17.00
ROČNÍK 2011 a mladší
Po: 15.00 - 16.30
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Říčanské gymnastky mezi nejlepšími z ČR
Blíží se ke konci
nejúspěšnější rok
v historii celého
oddílu. Jak se nám dařilo v květnu?
Teamgymové LEMURKY (Ludvíková,
Dosoudilová, Jechová, Bišková, Jiroušková, Bojdová, Hanušková, Housková)
si na závěr sezony odvezly z Prahy zlato.
Přebornicí Středočeského kraje v nej-

vyšší soutěži ČGF se stala Amélie
Žvejkalová, která postupuje na MČR
a poprvé v historii našeho oddílu bude
závodit v A linii, ve které jsou top oddíly
z celé ČR. Z 2. místa v ktg VS2 může

postoupit i Ellenka
Pospíšilová (v případě, že jí bude udělena divoká karta)
– držíme palce. Na
MČR pojede i Magdaléna Škardová,
která postoupila se
stříbrem na krku z B
linie roč. 2007. Na
krajských přeborech
v Kolíně zářila i další
děvčata v nepostupových kategoriích.
Medailové úspěchy jsme sbíraly i na
Dokské kladině – 1x zlato, 4x stříbro,
2x bronz a k tomu 2x pohár za nejvyšší
známku na kladině.
Nezávodní skupiny mají po ukázkových hodinách, rozloučily se v tělocvičně zábavnou hodinou – nejraději
mají všichni opičí dráhu s využitím
pomůcek a vybavení celé tělocvičny.
Na další školní rok se nám hlásí většina stávajících dětí, což nás moc těší.

S některými se uvidíme již v létě na
příměstských táborech – které jsou
u nás tradiční a oblíbené již šestou
sezónu.
Všem přejeme krásné prázdniny
plné odpočinku a v srpnu či v září
se těšíme opět v tělocvičně na viděnou.
Veškeré informace hledejte na
www.gymnastika-ricany.cz nebo pište
gymnastika-ricany@seznam.cz.

Taneční studio dance eb poprvé
míří na mistrovství Evropy
V minulém čísle jsme uváděli
všechny naše letošní úspěchy
na nejrůznějších soutěžích.
Ovšem nevěděli jsme, jak dopadne finále taneční sezony
pro pom pom týmy. Soutěžní
týmy z MČR přivezly medailová umístění:
2. místo MČR malá formace
kadetky Irsko
2. místo MČR velká formace
děti Trolíci
3. místo MČR velká formace
juniorky Hollywood
4. místo MČR malá formace
minikadetky Elzičky
Poprvé po dvou letech jsme dosáhli na
příčky nejvyšší, museli jsme porazit
více jak desítku nejlepších týmů z celé
republiky a stálice na nominacích Evropy a světa. Stále sklízíme na postupové soutěži velký obdiv, protože jsme
nováčci. Letos se nám díky medailovým pozicím podařily přímé postupy
na mistrovství Evropy, které se bude
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Mistr ČR freestyle clogging
Vícemistr ČR sólo clogging
Vícemistr ČR duo clogging s Ester
Vieweghovou

konat poprvé v historii v Praze. A to
již 5. – 8. července. Tým juniorek bude
součástí tanečního ceremoniálu, který
5. 7. ráno Evropu zahájí. Dále bude
soutěžit v pátek a v neděli.
Držte nám palce! O tomto postupu jsme
snili. Kdo chce Říčany podpořit, ať dorazí: Aréna Sparta, Podvinný mlýn.
Nesmíme zapomenout na další úspěch
na MČR a to v tanečním stylu clogging,
kde Kryštof Klein do Říčan přivezl:

Díky za podporu našim fanouškům
a městu Říčany. Všem přejeme
krásné léto, dětem plno odpočinku, spoustu pohybu, ale i nějaký
ten tanec. Po celé září a říjen nabíráme nové tanečníky do všech
nabízených kurzů. Máme pro děti
soutěžní i nesoutěžní složky. Tančíme s dětmi od 3 let v přípravce a v
soutěžních složkách od 6 let. Tančíme
s třásněmi, klapeme se stepkami na nožkách, skáčeme s rekvizitami, cvičíme
gymnastiku a balet, tempo zrychlíme
při disco dance, do pohody se hodíme
na street dance a při tom všichni milujeme tanec a fajn partu, kterou máme.
Začínáme 10. 9. Přijďte si v září kurz
vyzkoušet zdarma.
Sledujte nás na FB, Instagramu a na
www.danceeb.cz

texty.kuryr@ricany.cz
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RADO děkuje městu Říčany
za novou „umělku“ U Lesa
Dne 3. 6. 2018 došlo ke slavnostnímu otevření sportovního areálu U Lesa, který obsahuje travnatou
„umělku“ o velikosti 60x40m. V zimě bude „umělka“
dokonce zastřešena. Takové podmínky nemají kluby
v širokém okolí. Naše město tak dokázalo v posledním
desetiletí vytvořit se svými partnery skutečně perfektní místo k životu, který je naplněn sportem.
ŠKOLIČKA RADO - Úspěšnou sezónu má za sebou naše
školička. Trénovaly a hrály v ní děti ročníků 2011-2013. Na
soupisce jsme měli 27 dětí, do práce ve školičce se zapojilo
šest trenérů z řad rodičů. I když ne všichni mohli přijít na každý trénink, téměř vždy přišlo zhruba 20 kluků a holek a čtyři
trenéři. Na trénincích tak připadalo pět hráčů na jednoho
trenéra. To nám umožnilo pouštět se i do organizačně náročnějších cvičení. Po celou sezónu jsme trénovali dvakrát týdně
a všichni tak mají za sebou desítky hodin pohybu s míčem.
Na podzim a na jaře v přírodním prostředí našeho travnatého hřiště blízko Jurečku, v zimě v tělocvičně. Pokroky jsme
mohli vidět přímo na tréninku, ale i v zápasech s jinými týmy.
Za sezónu jsme odehráli celkem 21 víkendových turnajů. Tři
turnaje jsme vyhráli, v sérii MiniStar jsme obsadili 3. místo z
24 účastníků. Vychovali jsme jednoho hráče pro Slavii Praha, další trénuje současně s naším klubem ve Spartě Praha.
Deset kluků ročníku 2011 po prázdninách přejde do mladší
přípravky FK Radošovice.
Nejde ale jenom o čísla. Největší radost máme z toho, že se

kluci a holky něco naučili. Ovládat míč oběma nohama, obejít protihráče a vystřelit, občas předvést i kombinační akci.
Našli si nové kamarády a pochopili, že bez nich je na hřišti
i mimo něj všechno těžší. Čas ale běží rychle a už hledíme k
příští sezóně s novými nadšenci. Snad se zlepší i podpora státu malým klubům jako jsme my, aby všechno nestálo jenom
na rodičích a dobrovolnících a budeme třeba moci opravit
naše kabiny. Ty už nové zájemce o fotbal svou patinou samy o
sobě asi nepřitáhnou.
MLADŠÍ PŘÍPRAVKA RADO - Tým Blesků (spíše r.
2009) právě zvítězil (víkend 9. - 10. 6.) v turnaji Elitní divize
okresu PV. Potvrzuje nám to očekávání ze zimy, že budeme
schopni prát se o první místo. Žel okolnosti nám dovolily
nastoupit v optimální sestavě jen zřídka, tedy teď je to boj o
konečné stříbro a bronz (Tým blesků vybojoval v podzimní
kvalifikaci skládající se z 52 týmů účast v elitní jarní skupině).

Tým Plamenů (spíše r. 2010) bojuje na turnajích nyní v plné
sestavě (domácího turnaje se zúčastnilo 13 borců). Všichni
jsou pozvaní, nikdo nemusí zůstávat doma. Na každý zápas
turnaje jsou nominovány 2 čtyřky plus brankář. Kdo zrovna
nehraje zápas, hraje na volné ploše 1 na 1, 2 na 2, atp., nebo
má tréninkovou aktivitu. Naše divize v okrese je pro nás to
nejlepší, co mohlo být. Vyhráváme, prohráváme, remizujeme. Na další sezónu budeme dobře připraveni.
Zúčastnili jsme se i dvou turnajů mimo systém FAČR. V Praze v Řeporyjích jsme získali zlato, když jsme ve finále otočili
vývoj utkání proti týmu Brandýs - Boleslav. Na turnaji v Pečkách jsme si to náramně užili. Jen o skóre nám unikl postup
do boje o medaile. Vykompenzovali jsme si to alespoň vítězstvím v soutěži o nejlepšího střelce.
Po náročné sezóně se už všichni těšíme na prázdniny a odpočinek. Za celou sezónu 2017-18 patří poděkování celé partě,
hráčům, rodičům, prarodičům, realizačnímu týmu. Díky.
STARŠÍ PŘÍPRAVKA RADO - Jarní sezónu jsme odehráli
s celkem 25 dětmi rozdělených do dvou výkonnostních týmů.
Náš A tým hrál divizi D, kde se podařilo vybojovat první místo
ve skupině před druhou Bášťí se stejným počtem bodů. Nakonec o vítězi rozhodovalo vzájemné skóre. Naším cílem je vybojovat v příštím ročníku účast v elitní divizi. Náš B tým měl ve
své skupině výsledky jako na horské dráze, což se projevilo i na
konečném pátém místě.
Konec sezóny znamenal současně rozloučení ročníku 2007 se
starší přípravkou. Naše 2007 můžou od příštího roku společně s 2006 konečně vytvořit plnohodnotný tým mladších žáků
a rovnat se mnohem silnějším týmům než v letošním roce.
Zkrátka rosteme od spodu z naší vlastní základny, ačkoliv začínáme stahovat i talentované děti z celého našeho regionu. Už
dávno neplatí, že za nás hrají děti jenom z Radošovic. Nyní reprezentujeme dětský špičkový fotbal za celý Říčanský region.
Jen málokteré kluby si mohou dovolit vést všechny kategorie
mládežnického fotbalu. V dospělosti můžou potom naši svěřenci bojovat za svoje místní oddíly.
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Říčanské
šlapačky 2018
Říčanské Šlapačky 2018 měly
hned několik premiér. Poprvé
se v Říčanech pořádal závod
seriálu Pražského poháru, poprvé se v České republice jel
závod UCI C1 a Mistrovsví ČR
v OPENFREE Trialu. Letní
počasí přilákalo na Marvánek
velké množství jezdců i diváků, kteří mohli sledovat výkony
české i světové špičky na připraveném téměř 4 km dlouhém
okruhu MTB závodu a 5 trialových sekcí. Přes 400 sportovců
z Čech, Německa, Rakouska,
Dánska, Maďarska či Ukrajiny
bylo snem a stalo se nad očekávání pořadatelů skutečností.
Říčanští jezdci navíc dosáhli
na čtyři tituly Mistrů republiky
(Vlasta Kabeláč Čiháček, Matěj
Bedrník, Lukáš Valný a Eliška
Hříbková). Nelze opomenout
ani umístění na 2. místě, kde

bodovala Karolína Bedrníková
(MTB - Kadetky) a Marek Buchtele (kategorie EXPERT) nebo 3.
místo Martina Dostála (ENDUROTRIAL) a Matouš Balík (kategorie OPEN). Ale máme i pár
bramborových pro Tobiáše Doláka, Josefa Neumanna i legendy
cyklotrialu Petra Jeřichu, Martina Gomboše a Marka Trynera.
Náročná stavba a organizace v tropických vedrech bohužel vzala síly
na ještě lepší umístění pro všechny,
co pomáhali, ale o to více si ceníme
pochvaly jak od vedení Pražského poháru, které hodnotí náš závod jako jeden z nejlepších celého
seriálu, oceňují krásné říčanské
prostředí a fanoušky. Stejně tak
se vyjádřil i mezinárodní komisař
UCI, který byl závodu přítomen.
Děkujeme také všem partnerům,
kteří náš závod podpořili, mezi nimi
Město Říčany, Pekařství Frydrych,
Hospůdka Na Marvánku a mnoho
dalších. Stejný dík patří i pořadu
BIKESALON, který celé závody
natáčel a příznivci cyklistiky budou

mít možnost reportáž z akce sledovat na TV PRIMA.
Celkové výsledky naleznete na
webu www.ricanskeslapacky.cz/
faq/
Pokud by vás zajímaly tréninky pod
vedením předních českých jezdců
a instruktorů, navštivte naše stránky www.mtbtrial.cz.
Vlastislav Kabeláč Čiháček,
Petr Bedrník, Hana Špačková

Kalendář sportovních akcí v Říčanech: ČervenEC – SRPEN 2018
datum
čas
25. 8. - 1. 9. 2018

sport a kategorie
šachy

program
Pohár Města Říčan

místo
KC 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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Přidejte se k nám a prožijte
nezapomenutelné léto na ledě
naší závodní skupiny a do skupiny revue, která se věnuje zejména exhibičním
vystoupením na různých akcích. S námi
zkrátka může bruslit celá rodina a proto
i vy si přijďte s námi zabruslit a rozhodnout se, zda se budete věnovat tomuto
sportu s námi.
republikových závodech. Pro všechny
zájemce o tento sport tu máme velmi
oblíbený „Letní týden bruslení“, který
proběhne v termínu 27. 8. - 1. 9. 2018.
Na tento příměstský tábor je možné se
hlásit online na našich stránkách až do
20. 8. 2018.

Nábor nových členů
Již od června probíhá velký nábor na
naše kurzy bruslení, pro začátečníky,
pokročilé, ale i dospělé. Dále také do

Klasický tanec - balet
Nově otevíráme od září i výuku baletu.
Děti se seznámí i s moderními tanečními styly. Již nyní je možné se hlásit.
Veškeré informace, přihlášky a rozvrh
na novou sezónu naleznete na našich
webových stránkách.
Pro více informací nás neváhejte kontaktovat.

www.bruslarskyklubricany.cz
e-mail: bkricany@gmail.com
775 619 993 – Daniel Zídek

Světový ženský tenis opět v OÁZE Říčany
ŘÍČANY
OPEN
2O18
Mezinárodní tenisový
turnaj žen ITF
Dotace – 10 000 USD
Areál Oáza Říčany

25/8 –2/9

FOTO: LUKÁŠ BŘEZINA

Je mi velkým potěšením a zároveň ctí, že vás mohu
opět po roce pozvat na třetí ročník mezinárodního tenisového turnaje ITF žen PENTA TRADING Říčany
open 2018 s dotací 15.000,- USD.
Turnaj se uskuteční v termínu 25. 8. – 2. 9. 2018 v areálu
OÁZA Říčany.
Už od konce loňského ročníku jsem se těšil na opětovné
setkání v našem krásném areálu při dalším ročníku. Celý
rok jsme přemýšleli, jak ještě vše vylepšit, ne jen pro hráčky, ale i pro vás, partnery a fanoušky tenisu.
Uvidíte sami, zda se nám to povedlo.
Je naším cílem dát příležitost mladým hráčkám ke startu
kariéry v profesionálním tenise a k získání prvních bodů
do světového žebříčku WTA. S rostoucí dotací našeho
turnaje se však zvedají nároky na nás, jako organizátory
turnaje, ze strany mezinárodní tenisové federace ITF. Budeme se snažit, abychom splnili jak povinnosti, tak přání
všech, kdo do našeho areálu na tento turnaj zamíří.
Chtěl bych tímto moc poděkovat generálnímu partnerovi
firmě PENTA TRADING a všem dalším tradičním, ale i
novým partnerům. Jsem moc rád, že loňští partneři tvoří
opět základ našich pomocníků a jsem moc potěšen, že můžeme v našem společném týmu přátel tenisu, Oázy a Říčan
přivítat i nové společnosti a kamarády.
Jako v loňském roce se i letos hraje turnaj pod záštitou
starosty města Říčany Vladimíra Kořena.
Doufám, že se vám týden prožitý v Oáze při turnaji
bude líbit a že si užijete jak tenisová utkání, tak setkání s přáteli.

Tereza Procházková,
Penta Říčany Open 2017
FOTO: LUKÁŠ BŘEZINA

inzerce

Začátkem června jsme za pomoci města
Říčany uskutečnili náš první „Den dětí
na ledě“. Naše děti si připravily vystoupení na námět animovaného filmu Madagaskar. Dětem se vystoupení velmi
povedlo a my bychom rádi poděkovali
za pomoc a podporu městu Říčany,
Turbo pizze a Pekařství Frydrych, díky
kterému byl ten dětský den hned sladší.
Bruslařský klub Říčany nyní připravuje závodní skupinu, která od září bude
reprezentovat město Říčany na celo-

G E N E R Á L N Í PA R T N E R Č E S K É H O T E N I S O V É H O S V A Z U

KLATOVY
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ZDRAVOTNÍ JÓGOVÁ CVIČENÍ o prázdninách
2018 pro občany našeho města ZDARMA
KDE: na malém hřišti za sportovní halou
KDY: v době prázdnin od 3. 7. do 31. 8. 2018, každé
úterý od 18.00 do 20.00 hod.
PRO PŘÍPAD NEPOHODY SE POKUSÍME
ZAJISTIT HALU PŘIJĎTE SE PROTÁHNOUT,
PSYCHICKY UVOLNIT, POSÍLIT IMUNITU
Vezměte si volný oděv, karimatku či deku a dobrou náladu. Cvičení povedou zkušení cvičitelé Jitka Mášová
a Josef Trojánek, který vede jógová cvičení v našem
městě nepřetržitě již téměř 30 let.
V našich cvičeních jde o jednoduché zdravotní cviky,
prováděné jógovým způsobem, to je pomalu a s plným
soustředěním. Cviky jsou vhodné pro všechny věkové
kategorie, zvládnutelné prakticky všemi příchozími.
V zásadě používáme cviky z osvědčených cvičebních
sestav jako například: základy jógy dle Lysebeta, cviky Norbekova, Čumpelíka, osm brokátů, pět tibeťanů,
sluneční jógy, hormonální jógy, orel v hnízdě, cvičení
ve dvojicích a další.
Na cvičeních se naučíte správně dýchat plným jógovým dechem. Lidé, kteří dýchají krátce, žijí v podstatě
trvale s nedostatkem kyslíku, jsou stále částečně přidušeni, což se projevuje únavou a ospalostí. Odzkoušíte si i další způsoby dýchání například na očistu
a odkyselení těla, intenzivní prodýchání mašinkou či
dechové cviky Japonce Okyho.

Dozvíte se jak ráno vstávat, abyste se dobře vyprázdnili
a chránili se před problémy s kyčlemi a koleny. Nebezpečí hrozí především těm, kteří mají nadváhu. Seznámíte
se se základními reflexními body na chodidlech, rukou
i uších. Ověříte si povzbuzení organizmu při aplikaci
jógového kafe a účinky bleskové relaxace. Dozvíte se
o možnostech aktivace vnitřních orgánů, hormonálního systému, odstraňování energetických bloků na čínských meridiánech a možnostech ovlivňování mozku,
o jeho harmonizaci s největší nervovou uzlinou v těle,
což pomáhá především dyslektickým dětem.
Naučíte se nejúčinnější sestavu cvičení na systematické uvolnění celé páteře i ostatních velkých kloubů
v našem těle.
Odzkoušíte si jak jednoduše posilovat a zpružnit svaly
a šlachy chodidla. To je důležité zejména pro starší lidi,
kterým se občas stává, že zakopnou a upadnou na čisté
rovině.
Zmíníme i nejdůležitější pravidla správné výživy
a hydratace těla.
V závěrečné relaxaci pocítíte uspokojení se sebou samým, příjemný pocit celkového uvolnění, klidu a celkové fyzické i psychické pohody.
Bližší informace: Jítka Mášová,
tel.: 736745968, 271071897
Josef Trojánek, tel.: 323602619

Kvadriatlon 2018 – Memoriál Honzy Kovrče

16. ročník závodu, 8. května, centrum v Týnci nad Sázavou.
Medailisté v říčanské kategorii se letos
neztratili ani v celkovém pořadí. Michal Jílek s Ondrou Zapletalem (vpravo) byli celkově devátí s časem 5hod
13min, druzí Dan Čech s Tomášem
Rajtorou(uprostřed) skončili pětadvacátí a hned za nimi doběhli Tomáš
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nout Markétu Hubínkovou s Bárou Fišerovou (na lodi), které slušný výsledek
doprovodily i všudypřítomným úsměvem. A pro ten úsměv vlastně celý tento
závod děláme.
Tradiční závod, kterého se zúčastnilo
více než 200 závodníků, letos opět
podpořili místní partneři Pekařství
Frydrych, Cyklosport paní Hroudové, rodina Stinglova (výroba medailí)
a mnoho dalších kamarádů - pořadatelů. Díky! Fotky, výsledky a pozvání
na příští 17. ročník, najdete na www.
kvadriatlon.com. Honzo, vzpomínáme na tebe.
David Michalička

Pračka s Michalem Rulcem, čas obou
přibližně 5hod 50min. Pro srovnání,
absolutní vítězové dokončili v čase 4hod
40min, což je druhý nejdelší čas vítězů v
historii závodu. Mezi smíšenkami zazářili říčanští Tereza Čechová s Tomášem
Lavickým, kteří málem „zatopili“ výše
uvedeným klukům. Z čistě dámských
týmů z našeho města nutno vyzdvih-

texty.kuryr@ricany.cz

Co se děje v kultuře
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

Zahájení provozu v Teršípově domě

před zahájením provozu. V době, kdy
Kurýr vyjde, bychom měli mít za sebou
cca týden činnosti v novém působišti.
Rádi bychom se se čtenáři a návštěvníky podělili o první dojmy, avšak to bude
možné až příště.
Zahájením nového provozu tedy končí
období dlouhého vynuceného provizória. Jsme rádi, že se nepříznivou
situaci, do které se knihovna dostala,
podařilo vyřešit. Dělo se tak samozřejmě v úzké spolupráci se zřizovatelem
– Městem Říčany, jehož představitelé
a pracovníci usilovně hledali řešení po
celou dobu. Nešlo o snadný proces, některá navrhovaná řešení se ukazovala
později jako nevhodná a bylo třeba hle-

NÁDRAŽÍ NA DEN OŽILO
Poslední květnovou sobotu jsme proměnili Nádražní ulici v multikulturní
prostor. Po celý den zde probíhal INDUSTRY ART FEST. Na dvou vzdálených pódiích „Ku Praze“ a „Na Benešov“ se vystřídalo deset hudebních
skupin a DJ. Venkovní panelová výstava
u příchodu inspirovala pohodovým žitím v Dánsku. V bývalém drážním skladu – magazinu, byla zřízena galerie plná
obrazů, fotografií i objektů s komentovanými prohlídkami za účasti většiny ze
čtrnácti autorů. Po více jak deseti letech
byla otevřena také hala výpravní budovy
s instalací reprodukcí historických vyobrazení vztahujících se k železnici v našem městě a vystaveny zde byly i práce
dětí z MŠ. Na bývalém perónu vytvářeli

návštěvníci pod dohledem dle
návrhu velkoplošný streetartový motiv ke stoletému výročí
republiky doplněný graffiti
malbou. Dvě představení plné
fantazie s akrobatickými prvky
předvedl na obří konstrukci
novocirkusový soubor. Stejně
poutavé byly také dvě vystoupení na
slackline s množstvím triků.
Do programu byl zařazen 4Xtrialový
závod, ukázky parkouru, break dance,
žonglování a skákacích bot. V dětské
piknikové zóně probíhaly workshopy
k těmto aktivitám spolu se skákáním na
velké spring free trampolíně a zřízena
byla také odpočinková zóna s výrobou
pamětních placek. V rámci festivalové-

dat dále, také názory se často různily.
Děkujeme všem za podporu a za to, že
nás „nenechali na holičkách“. Kromě
pana starosty, radních, zastupitelů a
zúčastněných pracovníků městského
úřadu považujeme za nutné poděkovat
jmenovitě jedné osobě, která s námi vše
přímo vyřizovala, pružně a doslova virtuózně řešila i nejsložitější situace a jejíž
„tah na branku“ byl skutečně obdivuhodný. Osobě na svém místě, Štěpánce
Šritrové z oddělení investic.
O prázdninách knihovny celkem bez
výjimky výrazně redukují své otevírací
hodiny, mívají otevřeno např. jen dva
dny v týdnu. Vzhledem k dlouhému uzavření oddělení pro dospělé (byť později
s uplatněním nouzového provozu) jsme
se rozhodli, že o prázdninách upravíme
otevírací dobu oddělení pro dospělé jen
minimálně.
V létě bude oddělení pro dospělé otevřeno od pondělí do pátku od 8.30 do
18 hodin.
V oddělení pro děti bude otevřeno
vždy v úterý a ve čtvrtek od 8.30 do 18
hodin.
ho dění se představilo
obří vzdušné dělo a závodní auto. Zážitkem
bylo i občerstvení u téměř dvacítky vybraných
foodtrucků a stánků.
Premiéru zde mělo
landartové betonové
křeslo, které se bude
postupně přesouvat na
nejrůznější místa ve městě.
Cílem festivalu, který nepořádalo
město, bylo oživit a představit veřejný
prostor bývalého nádraží, vzbudit zájem
veřejnosti a inspirovat tak k jeho dalšímu využití.
Děkujeme přátelům za podporu, díky
které byl i další námi pořádaný festival
pro návštěvníky zdarma.
Více na fb/streetfoodfestricany
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foto: Jakub Václavek a archiv Na Radostech

Informace z knihovny jsou v poslední
době trochu monotematické, v posledních několika vydáních Kurýru jsme
psali o zamýšleném stěhování oddělení pro dospělé do nového působiště
v Teršípově domě. Jedná se o dlouho
očekávanou událost, která byla sledována s velkým zájmem. Od okamžiku
definitivního rozhodnutí se bez otálení
rozjely akce směřující k cíli – stavební úpravy v objektu včetně statických
vyztužení, technické práce, rozsáhlé
stěhování knih, mobiliáře a veškerého
vybavení, ale také nezbytné „úřední“
úkony umožňující schválení provozu
knihovny v nových prostorách. I když
vše probíhalo relativně hladce, dlouho jsme nebyli schopni přesně určit,
kdy budeme moci knihovnu otevřít.
V minulém Kurýru jsme optimisticky
uváděli, že otevřeme „v průběhu června, spíše dříve než později“. V zásadě
jsme alespoň ten červen dodrželi, den
otevření byl stanoven na pondělí 25.6.
Průběh událostí se příliš nekryje s uzávěrkami Kurýru. Tento příspěvek píšeme v den uzávěrky, 14. června, tedy ještě

připravujeme
září, říjen 2018

Ko N C E R T Y

září

06
adam mišík
čt 06 / 09 / 2018 – 17.00
konCert NEJEN pro všeCHny škoLáky.
říčanští škoLáCi a Studenti vStup
zdarMa (dárek od MěSta říčany)
doprovod dětí do 10 Let zdarMa.

září

19
září

26

října

03

října

AdAM MIšíK

čt koncert pro všechny školáky. říčanští školáci a studenti vstup zdarMa
(dárek od Města říčany). doprovod dětí do 10 let zdarma, ostatní vstupné
250 kč.
Ko N C E R T Y

III. MEMoRIál JIŘíHo K AdluSE

St Steamboat Stompers a old Timers Jazz Band ve vzpomínkovém pořadu
na jiřího kadluse.
Ko N C E R T Y

MARCEl ZMožEK
& ZBIGNIEw CZENdlIK
St Láska je největší dar – večer plný zábavy a písniček.
Ko N C E R T Y

JAKuB SMolíK S K APElou
St koncert populárního českého zpěváka s kapelou.
dĚTI

06

KouZElNá šKolK A – MICHAl NA HRANí

října

MANdARíNKoVá IZBA

So o tom, jak si hrát s Michalem podle návodu.
d I VA d lo

25
iii. memoriál
jiříHo kadluSe
St 19 / 09 / 2018 – 20.00
STEAMBoAT SToMPERS
a old TIMERS JAZZ BANd
ve vzpoMínkovéM pořadu
na JIŘíHo KAdluSE.

čt Bratislavské Hudobné divadlo – Francouzská komedie roberta
Thomasa. Hrají: Maroš Kramár, Pavol Topoľský, Zuzana Tlučková a Bibiana
ondrejková.

NoVá SEZóNA KoNCERTů KRuHu PŘáTEl HudBY
– 2018/19
koncertní cykly kruhu přátel hudby probíhají v kC Labuť již přes plných 40 let.
ze skromných začátků se rozvinuly v pravidelnou přehlídku hudebních vystoupení
renomovaných umělců, z nichž mnozí jsou známí nejen v čr, ale i ve světě. zájem
o koncerty se stále zvyšuje, padají návštěvnické rekordy – v uplynulé sezóně
si abonentní vstupenku koupilo 198 zájemců, opět nejvíce v celé historii. věříme,
že návštěvnost bude vynikající i v nadcházející sezóně, ve které jsou opět připraveny
hudební lahůdky.
v době, kdy dokončujeme přípravu této nové sezóny, nás zastihla smutná zpráva.
Celý cyklus kpH vznikl před 40 lety díky úsilí několika hudbymilovných a zároveň
velmi erudovaných nadšenců. přední místo mezi nimi zaujímal pan karel pokorný,
vzděláním i profesí akademický malíř, ale s hlubokým vztahem k múzickému umění.
Stal se předsedou kruhu přátel hudby a vykonal pro zdar koncertů nesmírné množství
práce. Měl velkou radost z toho, jak se jeho myšlenka úspěšně naplnila, zejména
v poslední době. pomáhal
ještě připravovat i tuto sezónu,
dokud mu to umožňovala
vážná nemoc. té nakonec
10. června podlehl.

marcel Zmožek
& Zbigniew cZendlik

rozhodli jsme se na jeho
počest uspořádat při prvním
koncertu nadcházející sezóny
v našem kC výstavu jeho děl.

St 26 / 09 / 2018 – 19.00
LáSka je největší dar
– večer pLný zábavy a píSniček.

Říčany – 17. listopadu 214

+420 323 602 456

taneční
kdo tedy u nás vystoupí ?
10.10. – Gabriela Beňačková – soprán, Jakub Pustina – tenor, Marta Vašková
– klavír. gabriela beňačková, dlouholetá sólistka opery národního divadla,
vídeňské státní opery a dalších světových operních scén patří k předním
osobnostem celé historie vokálního umění. věnuje se i pedagogické činnosti,
jakub pustina je jejím žákem.
14.11. – Jitka Čechová. patří k našim předním klavírním virtuosům. jako sólistka
je vysoko ceněna kritikou v mnoha evropských zemích a také v jihoafrické
republice, kde spolupracuje s významnými orchestry a vystupuje se sólovými
a komorními programy. je pravidelně zvána na velké hudební scény a festivaly.
9.1. – Jiří Vodička – housle a Martin Kasík – klavír. Houslista jiří vodička,
koncertní mistr české filharmonie, sólista a komorní hráč, patří k nejvýznamnějším
a nejvyhledávanějším českým hudebníkům. totéž lze říci o klavíristovi
a pedagogovi Martinu kasíkovi.
20.2. – Radek Baborák – lesní roh, Hana Baboráková – violoncello, Andrea
Mottlová – klavír. Hudební kariéra hornisty radka baboráka je oslnivá,
je uznávaný jako nejlepší světový hráč svého nástroje. je častým hostem
prestižních festivalů, jeho koncerty jsou přenášeny mezinárodními rozhlasovými
a televizními stanicemi.

Taneční základní kurzy
pro mládež
– sezóna 2018
oznamujeme vám, že základní kurzy tance
a společenského chování budou zahájeny
v sobotu 15. září 2018 v 17.00 a 20.00
hodin v sále kC Labuť. taneční kurzy vede
taneční mistr ing. ivan vít s partnerkou paní
janou vítovou.

u2
// deSire
Taneční
kurzy pro+dospělé
green
prague idioTS
– sezónadaY
2018/2019
taneční kurzypraHa
pro dospělé začínají v pátek
revival

5. října 2018. kurzy budou probíhat jednou
So 04 / 06 / 2016 – 20.00
za čtrnáct dní v pátek od 19.00 a 21.00
hodin.
SpoLečný konCert
dvou

SkvěLýCH čeSkýCH
revivaLovýCH Skupin.

NEBuď
lABuť
A
zajdi n
a
kuLtur
u!

27.3. – Trio Incendio – Filip Zaykov (housle), Vilém Petras (violoncello), Karolína
Františová (klavír). trio je složené z mladých, ale již velmi úspěšných hudebníků.
v září 2017 získalo trio 1. cenu v prestižní soutěži gianni bergamo Classic Music
award ve švýcarském Luganu.
17.4. – Czech Philharmonic jazz band. vznikl na půdě české filharmonie
z podnětu několika hudebníků tohoto světově uznávaného symfonického
orchestru. vedle členů české filharmonie zde stabilně hrají i hudebníci z ryze
jazzového světa, kteří dotváří portrét této jedinečné kapely.
15.5. – Bennewitzovo kvarteto. Smyčcové bennewitzovo kvarteto je špičkovým
komorním souborem v mezinárodním měřítku, což dokládají opakovaná vítězství
ve velkých mezinárodních soutěžích, pochvalné hlasy kritiky a především koncerty
u nás a ve světě.
je možné a pravděpodobné, že bude zařazen ještě letní „přídavek“ – další koncert.
budeme o něm včas informovat.
opět se tedy můžeme těšit na jména zaručující kvalitu mezinárodní úrovně,
na umělce představující absolutní špičku ve svém oboru.
přes výrazné zastoupení „hvězdných“ interpretů v dramaturgii cyklu ani letos
nezvyšujeme cenu předplatného, zůstává na 900 kč.
vstupenky budou v prodeji od poloviny srpna. Majitel abonentní vstupenky
se stává členem kruhu přátel hudby s dalšími výhodami, jakými jsou např. stálé
místo v sále, přednostní informování o akcích kC Labuť, slevy na vybrané akce a také
značné cenové zvýhodnění oproti nákupu vstupenek na každý koncert zvlášť (to je
samozřejmě také možné). být členem kpH, či alespoň navštívit některý z koncertů
cyklu, znamená prožívat hudební zážitky při poslechu špičkových interpretů a sdílet
je s dalšími, vesměs kultivovanými a vzdělanými posluchači.
tak jako v minulém čísle kurýra, i nyní bychom znovu apelovali zejména na stále
členy kpH, aby si vstupenku zakoupili co nejdříve. Místa pro stálé držitele abonentek
se snažíme co nejdéle rezervovat, přitom ale zaznamenáváme zájem o ně ze strany
dalších návštěvníků, někdy i prosby typu „my je známe, oni to letos určitě chtít
nebudou, můžete to klidně prodat nám“. organizačně někdy stojíme před opravdu
obtížným rozhodováním, když se snažíme vyhovět všem.
těšíme se na vás v další sezóně 2018/19.

těšíme se na vaši návštěvu!

info@kclabut.cz

www.kclabut.cz

HoT SiSTerS
St 08 / 06 / 2016 – 20.00
Swingové vokáLní trio
S doprovodnou kapeLou.

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

PŘIPRAVUJEME:
Výstava Tohle je válka:
“Tatínku náš…“
od 9. 9. 2018 do 20. 12. 2018

13.03.2018 15:24:14

do 19. srpna

Znáte to – vyrazíte s dětmi do muzea a po půl hodině už vás tahají
za rukáv, že je to tam nebaví. Na
výstavě „Tvoř a hraj si!“ je to ale
naopak. Po hodině a půl slyšíme
rodiče, jak svým dětem nesměle
navrhují, že se půjde domů, a děti
často svolí jen pod podmínkou, že
se do muzea vrátí jindy, protože
kromě toho auta si přece musí vyrobit ještě letadlo, panenku, přívěsek na krk…
Nevěříte? Přijďte se s dětmi přesvědčit! Výstava bude otevřena
celé léto až do neděle 19. srpna
a stále máme dostatek vlny, látek,
prken, klacků, hřebíků a jiného
materiálu, který čeká na vaše nápady.
V muzeu Vám nově nabízíme
kávu a čaj, k zapůjčení je také
pikniková deka, kterou můžete
využít na muzejní zahradě, až
děti polezou do hnízda nebo budou zkoušet, jak funguje pumpa.
Zahrada je přes pokladnu muzea
přístupná zdarma.
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DOPROVODNÝ PROGRAM
K VÝSTAVĚ:
Příběh vyhlodaný do lýka Tvořivý workshop pro děti
úterý 24. července, 17:00-19:00

www.ricany.cz/muzeum

rodiče s dětmi od 5 do 10 let, mladší
děti ale nepřijdou zkrátka, mohou si
užít výstavu. Vstupné na workshop zahrnuje i vstup na výstavu.
Vstupné: 80 Kč; děti, studenti a důchodci 40 Kč; rodinné vstupné 200 Kč
Rezervace nutná: tel. 323 603 161
(případě, že se o víkendu nedovoláte na pevnou linku, volejte na tel.
736 107 032).

Ovečky na Dvorku –
zpracování vlny

úterý 17. července, 15:00-18:00,
Dvorek naproti muzeu
Pohladíme si ovečky, ukážeme předení na kolovratu a další zpracování
vlny. Všichni účastníci si budou moci
uplstit jednoduchý výrobek z ovčí vlny.
Program povedou Marie Tvrdoňová,
Petra Skřivánková a Jana Šilarová
Vstupné: 80 Kč; děti, studenti a důchodci 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, finančně ji podpořilo Město Říčany.

Znáte dětský časopis Raketa? Nebo
knížku Lumír včelaří? Pak asi víte,
že autorkou barevných a hravých
ilustrací je Aneta Holasová. Ta u nás
v muzeu povede tvořivý workshop,
na kterém se děti seznámí s hlavním
hrdinou její nové knížky, s Ipsíkem - lýkožroutem, který se rozhodl, že naučí
malé broučky psát. Děti si společně
s ilustrátorkou nakreslí a vyrobí vlastního broučka. Workshop je vhodný pro

foto: M. Tvrdoňová

Plakát_Kurýr.indd 3

Výstava
TVOŘ A HRAJ SI!

Válka. 1914 – 1918. To jsou vojáci,
střelba, počty mrtvých. Někdy dávno, někde daleko. A vlastně to vůbec
není vhodné téma na rodinný víkendový výlet. Máme přeci nárok si odpočinout, pobavit se.
Ale proč vlastně války vznikají? Znáte nějakého člověka, který by „Tohle“ chtěl? A přeci se dějí. Stále dokola. První světová, Druhá světová,
obsazení ruskými vojsky…máme se
teď moc dobře. Ale budou se takhle
mít i naše děti?
Přijďte si vyzkoušet, co prožívali
v zákopech naši pradědečkové. Jak
byla těžká puška, kterou museli zabíjet. Opravdu. Ne v počítačové hře.
Přitom ze všeho nejvíc chtěli být
se svými děvčaty, ženami a dětmi.
A jaké to bylo, na své chlapce a muže
čekat dlouhé čtyři roky a nevědět
o nich skoro nic?
Můžeme něco my sami udělat, aby
se „Tohle“ už neopakovalo, a dál
jsme mohli o víkendech odpočívat
a bavit se?

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

texty.kuryr@ricany.cz

Co se děje v kultuře

Z muzejních
sbírek: Přesleny
Přesleny jsou kamenné, keramické, kostěné či kovové
součástky vřetene. Vřeteno sloužilo ke spřádání nití,
nit se navlékala na dřík, který býval v dolní části zesílen, aby na zesílení držel přeslen. Ten pak při roztočení
celého vřetene sloužil jako setrvačník. Vřetena mívala
zpravidla dřevěný dřík, a jelikož dřevo snadno a rychle
podléhá zkáze, z pravěkých a středověkých vřeten se
dochovaly pouze přesleny. První vřetena (a tudíž i přesleny) se objevují v neolitu, tedy v mladší době kamenné

Za jasného počasí budeme pozorovat
povrch a atmosféru Slunce pomocí
astronomických dalekohledů s filtry.
Ukážeme si, jak lze využít energii
slunce - jak se peče v solární peci, nabíjí mobil nebo čerpá voda. V 15:00
proběhne komentovaná prohlídka
geoparku.
Program povedou Jana Švandová,
Edita Ježková a odborník z Astronomického ústavu AV ČR a Astronomického ústavu MFF UK Michal
Švanda.
Vstupné: 80 Kč; děti, studenti a důchodci 40 Kč; rodinné vstupné 200 Kč

foto: M. Tvrdoňová

neděle 22. července, 14:00-17:00

tech, vyrobíme si i odlitky, které si
návštěvníci budou moci odnést.
V 15:00 proběhne komentovaná prohlídka geoparku.
Vstupné: 80 Kč; děti, studenti a důchodci 40 Kč; rodinné vstupné 200 Kč

Akci pořádá Ekocentrum Říčany ve
spolupráci s Muzeem Říčany, finančně ji podpořilo Město Říčany.
Na realizaci akcí finančně přispěl
Středočeský kraj.
foto: J. Halaš

Didaktické centrum
geologie:
Slunce a solární energie

(cca 6000–4200 př. n. l.),
kdy se lidé naučili pěstovat
len a konopí. V pozdějších
dobách se vřetena s přesleny již nevyskytovaly samostatně, ale jako součást
kolovrátku.
Přesleny většinou nelze přesněji datovat, pokud nejsou
opatřeny specifickou výzdobou, a při jejich dataci pak
může pomoci pouze nálezový kontext. Ve sbírkách
Muzea Říčany se nachází pravěké přesleny z lokality
Doubravice u Modletic a z Říčan z mladší a pozdní
doby kamenné (neolit a eneolit) a jeden středověký
přeslen z Hostivaře.
Jan Boukal

foto: NASA

Kozí odpoledne – výroba
másla a sýra

Za trilobity a dinosaury
sobota 11. srpna, 14:00-17:00

Kde se našla první kost dinosaura
v České republice? A kde najdeme
ještě dnes zkameněliny trilobitů?
V paleontologickém nalezišti budeme pátrat po dinosaurech a trilobi-

neděle 19. srpna, 15:00-18:00,
Dvorek naproti muzeu
Seznámíme se s kozou. Ukážeme
si dojení a povíme si, co koza potřebuje ke spokojenému životu.
Vyrobíme máslo v tradiční dřevěné
máselnici a sýrařka předvede výrobu sýra.
Program povedou Marie Tvrdoňová
a Edita Ježková
Vstupné: 80 Kč; děti, studenti
a důchodci 40 Kč; rodinné vstupné
200 Kč
Vstupenka umožňuje vstup zdarma
na výstavu „Tvoř a hraj si!“ (platí
v den akce)

9. – 16. září 2018
Muzeum Říčany a Město Říčany
pořádá v září další ročník
Týdne volného času a sportu.
Veletrh volného času a sportu
neděle 9. září 13:00 až 17:00,
Masarykovo náměstí
Týden zahájíme Veletrhem volného času a
sportu na Městských slavnostech v neděli
9. září, kde říčanské organizace představí svou činnost ve stánku nebo vystoupením na pódiu v průběhu programu.
V zářijovém Kurýru naleznete zvláštní přílohu s prezentací jednotlivých organizací
a se seznamem akcí a aktivit v Říčanech,
které bude během celého týdne možné
navštívit či vyzkoušet zdarma.
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LADŮV KRAJ a okolí...
KULTURNÍ A SPORTOVNÍ KALENDÁŘ

www.laduv–kraj.cz

Změna programu vyhrazena
Vstupenky na veškeré akce získají zájemci u pořadatelů

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

Tvoř a hraj si! – Výstava v Muzeu.

do 19. 8.

Říčany

7. 7.

Louňovice

7. 7.

Velké Popovice 21.30

Kozlovo letní kino – Samotáři. V 19 hod prohlídka pivovaru s ochutnávko piva
Velkopopovický kozel.

13. 7.

Štiřín

Jiří Šlupka Svěrák & NEJENBLUES – Jiří Šlupka Svěrák - zpěv, klavír, Přemysl
Kos - kytara, Jaromír Hůla - foukací harmonika, Petr Zimák - bicí, Roman Policar baskytara. Vstupné 250 Kč. Zámek Štiřín.

14. 7.

Mnichovice

14. 7.

Louňovice

17.00

20.00

Perníková chaloupka – V rámci Louňovické letní divadelní aktivity 2018 zahraje
pohádku Divadlo Z. Fricové v areálu restaurace U Henců.

Železný hasič
19.00

Haprdáns – V rámci Louňovické letní divadelní aktivity 2018 zahraje DS Vojan
Hrádek nad Nisou v areálu restaurace U Henců.

14. - 15. 7. Průhonice

14.00

Provázení po denivkách – Průhonická botanická zahrada na Chotobouzi.

15. 7.

Říčany

6.25

Pochod Máchovým krajem – Turistický pochod Máchovým krajem přes
Hradčanské bučiny, 23 km. Odjezd vlakem ze Říčan v 6,25 hod. Přihlášky na 606
680 150 nebo irenkotkova@seznam.cz.

17. 7.

Říčany

15.00 18.00

Ovečky na Dvorku - zpracování vlny – Ukázka předení na kolovratu a další
zpracování vlny a živé ovečky na Dvorku naproti muzeu. Vstupné 80 Kč, děti,
studenti a důchodci 40 Kč, rodinné vstupné 200 Kč.

20. 7.

Stříbrná
Skalice

18.30

Olympic tour 2018 – Koncert na náměstí. Koncert se koná za každého počasí.

21. 7.

Říčany

14.00 17.00

Řezání a broušení kamenů – Geologická laboratoř v Didaktickém centru geologie
na Masarykově náměstí. Přineste si vlastní kamínek. Cena dle velikosti kamene.

21. 7.

Hradešín

13.00

Hradešínské struny – Letní hudební country festival, vstupné 200 Kč. Hrají
Monogram CW Neratovice, Od plotny skok, Modrotisk, Flashback, Hanuš&HDP,
Nová sekce, BG Cvrkot, Sem tam, Poutníci. Moderátor Jiří Holoubek.

21. 7.

Louňovice

17.00

Plavba na ostrov pokladů – V rámci Louňovické letní divadelní aktivity 2018
zahraje Divadlo Inkognito Praha v areálu restaurace U Henců.

21. 7.

Velké Popovice 21.30

Kozlovo letní kino – Tmavomodrý svět. V 19 hod prohlídka pivovaru s
ochutnávkou piva Velkopopovický Kozel.

22. 7.

Kunice

10.00

Den rytířů – Rytířské souboje, divadelní představení, středověká hudba, tance,
soutěže, balónková bitva. Zámek Berchtold

22. 7.

Říčany

14.00 17.00

Slunce a solární energie – Pozorování povrchu a atmosféry Slunce pomocí
astronomických dalekohledů s filtry. Didaktické centrum geologie na Masarykově
náměstí. V 15 hod. proběhne komentovaná prohlídka geoparku. Vstupné 80 Kč,
děti, studenti a důchodci 40 Kč, rodinné vstupné 200 Kč.

24. 7.

Říčany

17.00 19.00

Příběh vyhlodaný do lýka – Workshop pro děti o tom, jak se tvoří příběh, kdo
je hrdina a kde hledat inspiraci. Vstupné 80 Kč, děti, studenti a důchodci 40 Kč,
rodinné vstupné 200 Kč. Vhodné pro rodiče s dětmi od 3 do 10 let. Muzeum.

27. 7.

Říčany

19.00

Hudba v myšlenkách Masarykových – Pásmo slova a hudby. Hrají Jindřich
Macek - loutna, Jitka Baštová - akordeon. Vybraná hudba plynule navazuje a
pojí množství citátů i významných životních momentů T. G.Masaryka. Hradní
zahrada.
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Co se děje v kultuře
28. 7.

Louňovice

19.00

Odjezd nejistý – V rámci Louňovické divadelní aktivity 2018 zahraje DS Havlíček
Neratovice v areálu restaurace U Henců.

4.8.

Týnec nad
Sázavou

10.00

Týnecký střep – Oslava 700 let hradu Týnec nad Sázavou. Středověká hudba,
pohádky pro děti, žonglování, středověký turnaj, minidělostřeba, koncet Richarda
Pachmana. Areál hradu, vstupné dobrovolné.

4.8.

Louňovice

19.00

Ryba ve čtyřech – V rámci Louňovické divadelní aktivity 2018 zahraje DS Dipona
v areálu restaurace U Henců.

4. 8.

Velké Popovice 21.30

Kozlovo letní kino – Masaryk. V 19 hod prohlídka pivovaru s ochutnávkou piva
Velkopopovický kozel.

11. 8.

Říčany

14.00 17.00

Za trilobity a dinosaury – Dozvíte se, kde se našla první kost dinosaura v ČR a kde
ještě dnes najdeme zkameněliny trilobitů, vyrobíte si odlitky, které si budete moci
odnést. Didaktické centrum geologie. V 15 hod proběhne komentovaná prohlídka
geoparku. Vstupné 80 Kč, děti, studenti a důchodci 40 Kč, rodinné vstupné 200 Kč.

11. 8.

Louňovice

15.00

Na zahrádce je tak sladce – V rámci Louňovické letní divadelní aktivity 2018
zahraje pohádku Divadélko Kůzle v areálu restaurace U Henců.

12. 8.

Říčany

8.10

Volejbalový turnaj O Babiččin mazanec – 8. ročník volejbalového turnaje pro
padesátileté a starší. Přihlašují se jednotlivci (muži i ženy), smíšená družstva budou
vylosována. Přihlášky na tel: 720 965 170. Startovné 80,- Kč, přihlášeni po termínu
100,- Kč. Sokolské hřiště.

17. 8. 18. 8.

Říčany

17.00

Starák fest

18. 8.

Říčany

14.00 17.00

Řezání a broušení kamenů – Geologická laboratoř v Didaktickém centru geologie
na Masarykově náměstí. Přineste si vlastní kamínek. Cena dle velikosti kamene.

18. 8.

Louňovice

19.00

Libusche – V rámci Louňovické divadelní aktivity 2018 zahraje Nové divadlo
Mělník v areálu restaurace U Henců.

18. 8.

Štiřín

20.00

Rusalka – Opera pod širým nebem na Zámku Štiřín. Vstupné 300 - 1000 Kč.

18. 8.

Velké Popovice 21.30

Kozlovo letní kino – Jedna ruka netleská. V 19 hod prohlídka pivovaru s
ochutnávkou piva Velkopopovický kozel.

19. 8.

Říčany

15.00 18.00

Kozí odpoledne - výroba másla a sýra – Ukázka dojení kozy, výroba másla v tradiční
máselnici, výroba sýra. Dvorek naproti muzeu, vstupné 80 Kč, děti, studenti a
důchodci 40 Kč, rodinné vstupné 200 Kč.

25. 8.

Modletice

15.50

Modletické zvonění – Hudební festival na nádvoří Modletického zámku. Vystoupí
Rangers - Plavci aj.

25. 8.

Týnec nad
Sázavou

19.00

Netopýří noc – Pozorování kolonie netopýra velkého ve věži s výkladem, ukázka
ochočených handicapovaných netopýrů, přírodovědná stezka pro děti a další. Vše se
odehrává na hradě, vstupné dobrovolné.
Vidovický havran a výstava veteránů – Zámek Berchtold.

25. 8.

Kunice

25. 8.

Louňovice

25. 8.

Mnichovice

Mnichovické Rockování – 13. ročník festivalu rockové muziky. Areál Halašáku
- dvě pódia. Vystoupí např. kapely Dymytry, Komunál, Kreyson, Memorial, The
Primitives Group, Vítkovi Veteráni.

25. 8. 1. 9.

Říčany

Pohár města Říčany 2018 – 16. ročník otevřeného šachového turnaje pro všechny
věkové kategorie. Kulturní centrum Labuť.

19.00

Limonádový Joe – V rámci Louňovické divadelní aktivity 2018 zahraje
Spolek Mošna Vraňany v areálu restaurace U Henců.
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Historie v obrázcích
Prosíme vlastníky historických fotografií (od konce 19. století do doby po listopadu 1989), o zapůjčení či darování muzeu. Zapůjčené fotografie budou po naskenování v pořádku vráceny majiteli.
Přispějete tak k dokumentaci podoby města a okolí.
Foto: Archiv Muzea Říčany

Snímek z roku 1913 zachycuje Širokou ulici pohledem k náměstí. Zcela vpravo je původní dům č. 19 s tabulí „Široká
ulice“, dnes nahrazen moderní stavbou. Velká budova uprostřed snímku - hostinec, slouží svému účelu dodnes jako
restaurace a pizzerie. Vedle rozpoznáme měšťanský dům s barokním štítem. V pozadí na konci řady vidíme původní
hostinec Na Růžku.

