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Hlavní téma:

Cyklostezka z Kolovrat
do Mnichovic
Nová cyklostezka se začne stavět ještě letos

Slovo úvodem

Jakub Halaš,
ředitel Muzea Říčany
Muzeum Říčany slaví 110 let a stále více se otevírá široké veřejnosti
Sto deset let, je to moc či málo? Pro život člověka opravdu hodně, maximum možného. Pro
muzeum celkem dost. Dnešní Muzeum Říčany navazuje na úsilí a práci svých předchůdců, ale
zrychlilo tempo, odstranilo pavučiny a etablovalo se v sebevědomou organizaci se širokým záběrem, která ročně oslovuje tisíce návštěvníků. Má velký stabilní tým nadšených profesionálů a desítky spolupracovníků. Pořádá pravidelné výstavy, přednášky, workshopy a další akce pro fanoušky
muzejní kultury i veřejnost, ale také zábavně naučné akce pro rodiny s dětmi.
V současném Muzeu Říčany se hodně zaměřujeme na vzdělávání. Možná je to příznačné, neboť
nejvýraznějšími osobami z počátků muzea byl řídící učitel Alois Mudruňka a industriální učitelka
Růžena Klímová…
Kromě práce s dětmi podporujeme také pedagogy z praxe i VŠ studenty. Dozvídají se, jak atraktivně učit geologii, jak začlenit badatelsky orientovanou výuku do svých hodin na ZŠ nebo jak zavést
metodu Tvořivé hry do MŠ. Podporujeme moderní vzdělávací trendy a mezi pedagogy šíříme nové
vzdělávací postupy, které mají dopad na systém vzdělávání v ČR.
Jakých bylo prvních sto let? Základem sbírek byl materiál, který shromáždili Alois Mudruňka a Růžena Klímová kvůli národopisné výstavě konané roku 1894. K založení muzea došlo pak usnesením
městské rady, dne 8. října 1908, prohlášením: „že na památku 60ti letého panování Jeho Veličenstva
Císaře a Krále Františka Josefa II. zakládá se jubilejní městské museum v Říčanech“. Sbírky se sice
rozrůstaly, ale jejich uskladnění, natož vystavování, to byla vleklá peripetie častého stěhování a marných nadějí ředitele Mudruňky. Obrat nastal roku 1940, kdy zemřela Růžena Klímová, která muzeu
odkázala svoji vilu Růženku, dnešní hlavní budovu Muzea Říčany. K nastěhování došlo roku 1947.
V roce 1983 se muzeum stalo pouhou pobočkou Okresního muzea Praha - východ v Brandýse. Ke
znovunabytí suverenity došlo zřízením muzea jako příspěvkové organizace města v roce 1993. Roku
2003 začalo postupné ukládání sbírek do definitivního depozitáře v Jažlovicích.
Po sto letech nastal zlomový rok 2008, a to již mohu mluvit za sebe. Díky financím z úspěšně získávaných projektů dochází k razantní proměně muzea a k jeho otevírání veřejnosti.
Z významnějších počinů stojí za zmínku: rekonstrukce hlavní budovy a nově svěřené Říčanské
hájovny, otevření Didaktického centra geologie, vytvoření venkovní expozice v muzejní zahradě
a na Dvorku. Ale co je hlavní - nastartovali jsme pestrou činnost, vytvořili živý prostor, kam denně
proudí lidi.
Příkladem je minulý rok, kdy mimo jiné proběhlo 630 výukových programů pro školy, 76 přednášek, tvořivých dílen a akcí pro veřejnost, čtyři výstavy, tři kroužky pro děti. Celkem přišlo 15 411
návštěvníků, což odpovídá počtu obyvatel Říčan.
Sice v jiném měřítku, ale podobně jako předchůdce Mudruňka, i já bojuji s nedostatečným prostorem. Z budoucnosti mám však radost, protože ve spolupráci s městem připravujeme architektonickou soutěž na nový inspirativní objekt na hradě, který muzeum ještě více přiblíží lidem.
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Slavnostní finále se koná 14. 10. 2018 od 10 hodin
v Kulturním centru Labuť v Říčanech.

Zlatý oříšek opět tady!

Přihlaste své šikovné a talentované
děti do oblíbené soutěže
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Umíš něco zajímavého, dosáhl si vyjimečného úspěchu nebo vynaložil
mimořádné úsilí v kterémkoli oboru nebo zájmu. Pro tebe je tu soutěž
Zlatý oříšek! Tři vítězové krajského finále získají nejen finanční podporu pro
svou další činnost, ale budou navíc automaticky zařazeni do celonárodního
kola, které vrcholí novoročním televizním pořadem Zlatý oříšek 2018!

Přihlásit se můžete sami, nebo tak mohou učinit vaši rodiče,
spolužáci, sourozenci ale i učitelé nebo trenéři!
Tak neváhejte! Další informace a přihlášku najdete na

inzerce

www.zlatyorisek.cz/stredoceskykraj
Ale jen do 28. září 2018!

Informace z radnice
Krátce ze Zastupitelstva
dne 16. 7. 2018

u Zastupitelstvo schválilo návrh vypořádání uplatněných
připomínek a návrh rozhodnutí o námitkách, které byly uplatněny k návrhu změny č. 3 ÚP Říčan, v souladu s přílohou č. 3
OOP. Zastupitelstvo prohlásilo, že návrh změny č. 3 ÚP Říčan
není v rozporu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem nebo výsledkem řešení
rozporů a se stanovisky dotčených orgánů nebo stanoviskem
krajského úřadu a vydalo změnu č. 3 územního plánu Říčan.
u Zastupitelstvo schválilo uzavření úvěrové smlouvy s Českou
spořitelnou, a. s., na otevření úvěrového rámce až na 100 mil.
Kč pro financování projektů Cyklostezka do Prahy na kole,
úsek Mnichovice – Kolovraty a Rekonstrukce komunikace vč.
inženýrských sítí Politických vězňů. Úvěr bude poskytnut bez
zajištění a bez závazkové provize s fixní sazbou 1,81 %, nabízená sazba již obsahuje opci na předčasnou splátku zdarma.
Město má možnost úvěr čerpání do 31. 12. 2019 se splatností
pět let po dokončení akce. Cyklostezka bude z 90 % hrazena
z dotace, úvěr má charakter překlenovacího úvěru.
u Zastupitelstvo schválilo investiční záměr Park na Komenského náměstí před projektovanou novou budovou školy. Park
se již začíná projektovat.
u Zastupitelstvo schválilo uzavření plánovací smlouvy dle Zásad pro výstavbu ve městě Říčany mezi městem a panem A. F.,
a to v souvislosti se stavebním záměrem rodinného domu Třezalková I. a Třezalková II. na pozemcích Říčany – Radošovice.
u Zastupitelstvo schválilo poskytnutí individuální finanční
dotace z humanitárního fondu ve výši 50 000 Kč a uzavření
veřejnoprávní smlouvy pro Cestu Integrace, o. p. s.
u V souladu s novou právní úpravou schválilo zastupitelstvo
poskytnutí pololetní odměny zastupitelům a vedení města.
u Zastupitelstvo souhlasilo s uzavřením smlouvy o spolupráci
mezi městem Říčany a obcí Březí ve věci projektu Výsadba liniové zeleně, který je financován z dotačního titulu MŽP.
Zastupitelé projednali celkem 23 bodů.
Kompletní zápis ze ZMŘ je k dispozici na www.ricany.cz

Krátce z rady 21. 6. 2018
– rada přijala celkem 22 usnesení

u Rada schválila poskytnutí motivačních příspěvků pro pedagogické pracovníky škol zřizovaných městem. Učitelé mohou
získat příspěvek náborový, stabilizační a příspěvek na dopravu. Celkem radní uvolnili na podporu učitelů přes tři miliony
korun.
Hlasy pro: 7
u Rada doporučila Zastupitelstvu města Říčany schválit
uzavření plánovací smlouvy dle Zásad pro výstavbu ve městě
Říčany v souvislosti se stavebním záměrem rodinného domu
Třezalková I. a Třezalková II.
Hlasy pro: 7
u Rada souhlasila s uzavřením Dodatku č. 1 ke smlouvě se
společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., předmětem je úprava předmětu díla, termínu a ceny zpracování
jednotlivých stupňů PD pro investiční akci Přírodě blízká
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opatření na toku Říčanského potoka – II. etapa: Přírodní park
za zimním stadionem.
Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1
u Rada souhlasila se zahájením zadávacího řízení na veřejné
zakázky sdružené dodávky elektrické energie a zemního plynu
pro město Říčany a jeho příspěvkové organizace, kdy nákup
dodávek bude uskutečněn prostřednictvím komoditní burzy.
Hlasy pro: 7
Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1

Krátce z rady 28. 6. 2018
– rada přijala celkem 31 usnesení

u Rada souhlasila s vyhlášením veřejné zakázky č. 15/2018 –
Cyklostezka do Prahy na kole - úsek Mnichovice – Kolovraty
vyhlašované formou otevřeného podlimitního řízení a schvaluje zadávací dokumentaci včetně příloh. Rada jmenovala
členy hodnotící komise VZ pro účely otevírání nabídek, hodnocení a posouzení ve složení: A. Klecanda (Městská část Praha – Kolovraty), P. Kyzlink (Světice), J. Šindelář (Strančice),
J. Jech (Všestary), M. Vojtíšková (Mnichovice), V. Kořen, D.
Michalička, M. Burešová, J. Vavřinová (Říčany)
Hlasy pro: 4, zdrželi se: 1, nepřítomno: 2
u Rada schválila přijetí dotace ve výši 300 000 Kč ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS
pro rok 2018 na pořízení dopravního automobilu pro JSDH
Říčany.
Hlasy pro: 5, nepřítomno: 2
u Rada schválila Memorandum o spolupráci mezi Olivovou
dětskou léčebnou o.p.s. a městem Říčany, jejím účelem je garantovat místa pro děti zaměstnanců města a jeho příspěvkových organizací v mateřské škole při Olivově dětské léčebně
o.p.s. a pro rok 2018 uvolňuje ze své rezervy částku 54 000 Kč.
Hlasy pro: 4, zdrželi se: 1, nepřítomno: 2
u Rada souhlasila s uvolněním částky 100 000 Kč z rezervy
rady na financování výdajů spojených s provozem v novém objektu pro Husovu knihovnu Říčany, příspěvkovou organizaci.
Hlasy pro: 5, nepřítomno: 2

Pozvánka
pro říčanskou veřejnost na
řádné zasedání
Zastupitelstva města Říčany
12. září 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
u Rada doporučila Zastupitelstvu souhlasit s poskytnutím
individuální finanční dotace z humanitárního fondu ve výši
50 000 Kč a uzavřením veřejnoprávní smlouvy pro Cestu Integrace, o.p.s.
Hlasy pro: 5, nepřítomno: 2
u Rada souhlasila s poskytnutím věcného daru – záchranářského batohu pro poskytnutí první pomoci od BEXAMED
s.r.o. v hodnotě 9 999 Kč Policii České republiky, Obvodní
oddělení Říčany, a zároveň uvolňuje částku 19 998 Kč na pořízení dvou batohů (pro Policii ČR a Městskou policii Říčany)
z rezervy rady.
Hlasy pro: 4, nepřítomno: 3
u Rada souhlasila s uzavřením dodatku č. 5 ke smlouvě na
akci Sportoviště u Říčanského lesa, kterým se prodlužuje termín dokončení díla a zároveň se navyšuje cena o 164 626 Kč
bez DPH.
Hlasy: pro: 5, nepřítomno: 2

Krátce z rady dne 12. 7. 2018
rada přijala celkem 45 usnesení

u Rada vybrala C SYSTEM CZ a.s. jako dodavatele veřejné
zakázky Počítačové učebny v základních školách v Říčanech
– vybavení nábytkem a počítači, za cenu 3 229 004,79 Kč vč.
DPH.
Hlasy pro: 4, nepřítomno: 3
u Rada souhlasila se zahájením zadávacího řízení na veřejnou
zakázku Výsadba celoplošné liniové zeleně v Říčanech (v katastrálním území, Jažlovice, Voděrádky a Říčany). Jmenovala též
hodnotící komisi.
Hlasy pro: 4, nepřítomno: 3
u Rada vybrala dodavatele veřejné zakázky Koncesní
stravování v městě Říčany: ARTER – CATERINGOVÝ
SERVIS, s roční platbou za dostupnost ve výši 1 000 Kč
bez DPH. Souhlasila s uzavřením koncesní smlouvy.
Hlasy pro: 4, nepřítomno: 3
u Rada souhlasila s uplatněním připomínek k návrhu
Územního plánu hl. m. Prahy (Metropolitního plánu) ve
fázi společného jednání v tomto znění. Požaduje blíže specifikovat zařízení pro nakládání s odpady - sběrný dvůr v k.
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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 bude 19. 9.
u s místostarostkou Hanou Špačkovou
každou čtvrtou středu v měsíci, 17–18 h.
Tento měsíc bude 26. 9.
u s místostarostou Zdeňkem Hrabou
kdykoli po předchozí dohodě

ú. Kolovraty. Město Říčany doporučuje vymezit v prostoru
mezi zastavěným územím Říčan a Kolovrat, v blízkosti železniční tratě, dostatečně kapacitní záchytné parkoviště řešící nedostatek parkovacích míst v Říčanech a Kolovratech.
V souvislosti s tímto parkovištěm by bylo vhodné vymezit
také plochu nové železniční stanice, která by umožnila obsluhu daného parkoviště. Dále doporučuje významně rozšířit plochy zeleně v k. ú. Lipany, Kolovraty a Nedvězí u Říčan, a to do minimálního rozsahu tak, jak jsou v doposud
platném územním plánu a zejména ve vazbě na výstavbu
511 SOKP. Město Říčany požaduje prověřit územní rezervu pro záměr stavby „610/-/64 radiály a Městský okruh
Obchvat Říčan na silnici I/2“. Požadujeme vést trasu co
nejdále od místní části Říčany - Pacov a požadujeme povinnost provedení EIA.
Hlasy pro: 5, nepřítomno: 2
u Rada doporučila Zastupitelstvu schválit návrh vypořádání
uplatněných připomínek a návrh rozhodnutí o námitkách,
které byly uplatněny k návrhu změny č. 2 ÚP Říčan, v souladu s přílohou č. 3 OOP. Rada doporučila Zastupitelstvu vydat
změnu č. 2 ÚP.
Hlasy pro: 4, zdrželi se: 1, nepřítomno: 2
u Rada souhlasila se zahájením zadávacího řízení na veřejnou
zakázku č. 18/2018 IT – Osobní portál občana II. a jmenovala
hodnotící komisi.
Hlasy pro: 5 nepřítomno: 2

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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Informace z radnice

Do Prahy na kole po cyklostezce již příští
rok. Radnice získala téměř 100 milionů
korun a může stavět
Město Říčany ve spolupráci
s městskou částí Praha – Kolovraty, obcemi Světice, Strančice,
Všestary a městem Mnichovice
uspělo s žádostmi o dotace na cyklostezku Do Prahy na kole. Čtrnáctikilometrová trasa z Kolovrat
do Mnichovic musí být dle podmínek dotace postavena do konce
září příštího roku. Předpokládaná výše nákladů na realizaci celé
trasy je 122 milionů Kč. Evropské
dotace pokryjí 90 % způsobilých
nákladů. Město Říčany zaplatí
okolo patnácti milionů korun ze
svého rozpočtu. Základní kámen
položíme 1. 9. 2018 u sadu Srnčí
v rámci akce Vyladěný konec léta
s Billou.
Projekt cyklostezky se připravoval
několik let. Jednalo se zapojenými
obcemi, s projektanty, majiteli pozemků, kompetentními úřady a organizacemi, které realizaci povolují
nebo spolufinancují. Na projektu se
podílela Nadace Partnerství, která
pomáhala žadatelům se zpracováním studie proveditelnosti. Pro-
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jektové dokumentace k územnímu
rozhodnutí, k stavebnímu povolení
a pro výběr zhotovitele zpracoval KAP Atelier s.r.o.
„Jde o jeden z největších a nejsložitějších projektů posledních let.
Skoro rok jsme s napětím čekali na
zprávu, jestli dotaci dostaneme,
a podařilo se,“ komentuje přípravy
projektový manažer a radní David
Michalička (Klidné město).
V srpnu vedení města obdrželo
příslib financování z Evropského
Fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu
(IROP). Hned vzápětí připravilo
oddělení veřejných zakázek a dotací soutěž na výběr stavební firmy,
neboť času na stavbu je velmi málo.
Podle podmínek dotace musí být
cyklostezka s in-line povrchem hotová do konce září příštího roku.
„Podařilo se nám zkoordinovat
všech šest obcí. Museli jsme cyklostezku rozdělit na čtyři úseky, protože
maximální výška dotace na projekt
byla 30 milionů. Bylo to riskantní, ale všechny čtyři úseky nakonec

skončily na prvních čtyřech místech
hodnocení. Skvělá práce dotačního
oddělení, speciálně Jany Vavřinové,“ děkuje starosta Vladimír Kořen
(Klidné město). Podpora z Evropské unie se týká středočeských úseků, pražské Kolovraty však získaly
finanční dotaci Magistrátu hlavního města Prahy a mají peníze už na
svém účtu.
Společná stezka pro pěší a cyklisty
vzájemně propojí Prahu Kolovraty – Říčany – Světice – Strančice
-Všestary – Mnichovice. Stezka reflektuje možné napojení železniční
zastávky a naváže na již hotové či
plánované trasy v hlavním městě.
Rychle a bezpečně se tak budete
moci dostat přímo do práce, přiblížit se na vlak či metro. Povrch tři
metry široké stezky bude na většině
trasy asfaltový, a to zejména kvůli snadné údržbě, zároveň se tím
rozšíří spektrum uživatelů. Na své
si přijdou in-line bruslaři, lyžaři
na kolečkových lyžích i hendikepovaní sportovci. Součástí stezky
budou odpočívadla v říčanské části
vzniknou v oblasti na Vysoké, v Po-
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hodovém údolí, na Lázeňské louce,
u zimního stadionu, u Marvánku
a u Rozpakova. Na odpočívadlech
budou dřevěné přístřešky s mobiliářem. Některé zastávky budou mít
pikniková místa s ohništěm a posezením. Pamatuje se i na servisní
stojany, dětské herní prvky a stylové směrové ukazatele.
Projekt řeší i úpravu zelených ploch
v místech stavby, ochranu a odbornou údržbu stávajících stromů
podél trasy a především náhradní
výsadbu stromů za ty, které budou
vykáceny. Rozsah kácení byl ve spolupráci s odborem životního prostředí MěÚ Říčany minimalizován
na stromy a keře méně hodnotné
a ve špatném stavu.
Na území Říčan bude trasa dlouhá
5,7 km. Celková délka nové trasy
z Kolovrat do Mnichovic, včetně několika krátkých napojení na
okolní komunikace, bude 14,4 km.
Na trase bude celkem devět nových
klenutých lávek (osm s dřevěným
povrchem a zábradlím, jedna železobetonová) přes Říčanský a Sruhařovský potok a přes Mnichovku.
Opraví se i tři stávající mosty. Uživatelům bude na celé trase k dispozici 21 přístřešků se 246 zastřešenými uzamykatelnými stojany na
kola, plus již postavený velký přístřešek v ovocném sadu Srnčí, 20
informačních tabulí nebo 15 stylových „ladovských“ rozcestníků.

„Bylo vydáno devět územních rozhodnutí a osm stavebních povolení
u čtyř různých stavebních úřadů. Pro
oba stupně projektové dokumentace
bylo potřeba získat cca 150 vyjádření od přibližně 50 subjektů. Bylo
potřeba uzavřít dohody s nejméně
stovkou vlastníků (s dalšími se jednalo neúspěšně) v sedmi katastrálních územích a šesti obcích. Celkový
objem zpracovávané projektové dokumentace činí (např. dokumentace pro stavební povolení i pro výběr
zhotovitele) zhruba 950 příloh, které
vytištěné a svázané tvoří sloupec dosahující výšky téměř jednoho metru,“
vypočítává hlavní projektant cyklostezky z ateliéru KAP Milan Chalupa

a doplňuje ho starosta Vladimír Kořen: „A tady znovu musím poděkovat.
Nejen projektantům, ale především
třem lidem na radnici - projektovému manažerovi Davidu Michaličkovi, Monice Burešové z investičního
oddělení a Anně Richterové, která
koordinovala výkupy pozemků. Navíc
práce rozhodně nekončí, třeba dnes
projektový tým odpovídal na zhruba
třicet otázek uchazečů ve veřejné zakázce. K tomu, aby se po cyklostezce
mohli prohánět sportovci, je ještě
zapotřebí ohromné energie, znalostí,
síly a vytrvalosti. Všechno projektový
tým má.“

Kateřina Lauerová,
Tisková zpráva města

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.
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Vítězný chodník z loňského Překvapte
Říčany již dělá radost pěším
Dostavbu chybějícího chodníku v ulici Domažlická
na křížení s ulicí Legií podpořilo v historicky prvním ročníku pébéčka bezmála 250 lidí. V hlasování obsadil projekt druhé místo z deseti malých
projektů do půl milionu. Výstavba stála necelých
345 tisíc korun. Cesta do školky a školy je tak zase
o něco příjemnější a bezpečnější.
Navrhovatelem byl pan Lukáš Končický, který realizaci
komentoval: „Potěšilo mě, že se mi podařilo navrhnout
projekt, který 242 spoluobčanů ohodnotilo jako smysluplný. Chodník usnadňuje lidem cestu, je to drobný střípek
k snazšímu životu ve městě. Od ukončení hlasování do
dokončení chodníku uběhl rok. Během přípravy mě zaměstnanci MěÚ několikrát kontaktovali a ověřovali si,
jestli jdou správným směrem. Musím přiznat, že jsem to

Původní stav
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nečekal. Výsledkem je dostatečně široký chodník včetně
zábradlí, osvětlení a bezbariérového místa pro přecházení, který překonal má očekávání. Pozitivní zpětnou
vazbu jsem dostal i od prvních uživatelů chodníku.“ Pan
Končický chtěl „překvapit“ i v druhém ročníku pébéčka.
Jeho záměr kratší cesty na vlakové nástupiště však nebylo možné realizovat a byl vyřazen. Nedal se však odradit
a plánuje: „V dalších ročnících pébéčka se opět budu snažit něco užitečného vymyslet.“
Děkujeme za snahu. Záleží však na komunálních volbách, zda nové vedení radnice, vzešlé z podzimních
voleb, bude pokračování participativního rozpočtování
nakloněno.
Kateřina Lauerová,
koordinátorka participativního rozpočtování

Současnost
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Péči o městskou zeleň zajišťují nově
vzniklé malé technické služby

i s opravami městského majetku, jako
jsou součásti dětských hřišť a mobiliář,
dále drobné údržbové práce, úklid veřejných prostranství nad rámec smlouvy se společností Marius Pedersen a.s.
Půjde i o pomoc při úklidu sněhu v kalamitních situacích a podobně.

Obnova havarijního vozového parku technické správy
města

dit nosičem posypového materiálu
i radlicí na sníh. V případě sněhové
kalamity tak může vypomoci i v místech, jako jsou dvory a cestičky, kam
se vzhledem k hmotnosti a rozměrům nedostane technika smluvní
společnosti. Vždy se však jedná
o prostory v majetku města.
„Většina měst naší velikosti své technické služby zřizuje historicky. U nás
byly po revoluci zrušeny, což se mi
s odstupem času zdá jako chyba. Od
postupného znovuobnovení technických služeb pro část činností ve městě
si slibuji operativnější řízení, kontrolu a v důsledku tedy lepší pořádek
v Říčanech. Rozjezd bude
jistě chvíli trvat, ale cesta
je správná,“ komentuje novinku projektový manažer
David Michalička (Klidné
město).
Zaměstnanci
technických
služeb budou mít na starosti
také úklid listí, prořezy dřevin, neriziková kácení a pravidelnou údržbu. Počítá se

Jedno vozidlo v provedení pick-up
a jedna dodávka byly pořízeny pro
oddělení hospodářské správy města,
jelikož stávající vozidla ve vozovém
parku byla za hranicí životnosti. Jejich
technický stav neumožňoval bezpečný
provoz na pozemních komunikacích.
Vůz pick-up dostala do užívání správa
hřbitovů spadající pod zmíněný odbor.
Veřejná zakázka byla vyhlášena společně na pořízení pěti vozů, včetně nákladního s kontejnerem. Soutěž snížila
předpokládanou cenu vozů o více než
půl milionu korun. Konečná cena byla
bezmála 3,5 milionu korun a částka
byla financována z rozpočtu města.
Kateřina Lauerová,
Tisková zpráva města

Foto Kateřina Lauerová

Město Říčany dohodou ukončilo
smlouvu se společnosti ROSSY
service a.s., která pro město zajišťovala údržbu veřejné zeleně
včetně sekání. Od 26. 5. 2018 začaly tuto činnost zajišťovat nově
vzniklé malé technické služby.
Ty by měly požadavky vedení
města na péči o zeleň a údržbu
řešit s větší flexibilitou.
Vznikem malých technických služeb
reagovalo město na situaci se smluvně zajištěnou společností, která se
dostala do potíží a nebyla schopna
vyhovět požadavkům radnice na
péči o zeleň. Vedení města se tedy
rozhodlo investovat do vlastní techniky a personálního obsazení. „Byl
to vcelku plynulý přechod. Lidé si nemuseli změny ani všimnout. Technické služby umožní operativnější údržbu,“ komentuje starosta Vladimír
Kořen (Klidné město). O přibližně
28 hektarů veřejné zeleně se aktuálně starají čtyři pracovníci. Do plného stavu scházejí tři lidé. „Proto se
snažíme prioritně sekat velké pobytové plochy jako hřiště, parky, náměstí
a sídliště a poté v blocích postupujeme se sečí zeleně uliční. Věříme, že
zajištění údržby veřejných prostranství bude s vlastními pracovníky operativnější,“ vysvětluje Eva Šebková
z Oddělení technické správy MěÚ.
Nové technické služby byly vybaveny dvěma sekacími traktůrky, sekačkami a drobnější sekací a jinou
zahradní technikou. Radnice nakoupila i automobily v úpravě pick–
up, dodávku a nákladní automobil
s kontejnerovým nosičem včetně
kontejneru. Hojně využívána je multifunkční čtyřkolka s přívěsem. Jde
o víceúčelové zařízení, které lze osa-
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Hasiči v Říčanech jsou na úrovni,
kterou nám mnohde závidí
Rozsáhlá modernizace vybavení říčanských hasičů a významná finanční podpora jednotek ze strany města
vede k účinnější a rychlejší pomoci při
neštěstích. Úroveň místní jednotky lze
směle označit za poloprofesionální.
Z pohledu protipožární ochrany jsou
Říčany šťastným městem, kde jsou přímo ve městě alokovány jak stanice profesionálního hasičského záchranného
sboru (dále jen HZS), tak jednotka
Sboru dobrovolných hasičů obce (dále
jen JSDHO) a funkční Sbor dobrovolných hasičů (dále jen SDH). Na první
pohled to může vypadat jako zbytečný
luxus, ale opak je pravdou. Když se
něco semele, hasičů není nikdy dost.
O rozmístění stanic profesionálních
hasičů rozhoduje Hasičský záchranný
sbor ČR, v jehož gesci je řízení i financování celé stanice. O zřízení JSDHO
rozhoduje obec nebo město, které je
plně zodpovědné za financování a materiální vybavení. Jednotka je řízena
jmenovaným velitelem, který je zodpovědný ze své funkce starostovi města. SDH je dobrovolné sdružení osob,
které je postaveno na společném zájmu
členů. Materiální a finanční zajištění
Velitel stanice
HZS Říčany Roman
Hejzlar a Dalibor
Zeman, ředitel
územního odboru
Kolín Hasičského
záchranného sboru
Středočeského
kraje poděkovali
městu Říčany za
finanční příspěvek
na pořízení
zásahového technického kontejneru
na záchranu zavalených osob.

sdružení je plně v kompetenci jeho vedení. Nejčastějším finančním zdrojem
jsou sponzorské dary, různé dotace,
členské příspěvky.
Ač se to nezdá, tak finanční a materiální zajištění provozu JSDHO je i pro
město velikosti Říčan často oříškem.
Naše jednotka města dlouhou dobu žila
z toho, co vybudovaly dřívější generace,
a materiální vybavení sloužilo jen díky
šikovným českým ručičkám. Napjatý
rozpočet města dával často potřebám
hasičů nižší prioritu, než by si zasloužili,
zvláště pak v době finanční krize.
Ale jak je výše uvedeno, když hoří,
jsou povodně, když se stane autonehoda nebo dojde k jinému zásadnímu
problému, není hasičů nikdy dost. Po
povodních v roce 2013 si vedení města
s hasiči společně vzalo za cíl poskytnout členům jednotky odpovídající
vybavení a posunout ji na vyšší úroveň.
Prvním výraznějším zlepšením byl
v roce 2013 nákup ochranných oděvů
a pomůcek v hodnotě 98 tis. Kč, který
se opakoval i v roce 2017, kdy bylo pořízeno 15 nových zásahových obleků,
tentokrát za 220 tis. Kč. Následně se

podařilo vyjednat bezplatné poskytnutí nepotřebného vysokokapacitního
cisternového vozidla Tatra T815 CAS
32 od HZS Středočeského kraje. Toto
vozidlo nahradilo svou již alegorickou
předchůdkyni Tatru T138 CAS 32,
která už v žádném směru nesplňovala
současné nároky na hasičské zásahové
vozidlo. V roce 2015 město získalo dotaci na pořízení smykového nakladače,
který se přes první pochybnosti v následujících letech mnohokrát dobře
osvědčil. V roce 2016 město členům
jednotky nakoupilo moderní dýchací
techniku a vyjednalo s vedením HZS
Středočeského kraje bezplatné poskytnutí vodního člunu Blesk. V loňském
roce jsme získali dotaci 750 tis. Kč na
pořízení devítimístného dopravního
automobilu, který nahradí historickou
Avii. V současné době pracujeme na
specifikaci zcela nového velkokapacitního cisternového vozu, na který město
začátkem roku 2018 získalo dotaci ve
výši 3,2 mil. Kč. Mimo tyto významné nákupy techniky a ochranných
pomůcek se město každoročně snaží
při sestavování rozpočtu reflektovat
požadavky hasičů tak, aby měli pro
své poslání pokud možno odpovídající
podmínky.
Nad rámec financování vlastní jednotky v průběhu posledních pěti let město
přispělo HZS Středočeského kraje stanici Říčany v roce 2014 mimořádným
finančním darem ve výši 500 tis. Kč
na pořízení rychlého zásahového vozidla a v letech 2015 – 2017 900 tis. Kč
na pořízení speciálních zásahových
kontejnerů a vybavení, které se využívá
např. při přečerpávaní PHM při autonehodách, úniku chemických látek
nebo záchraně zavalených osob.
Výsledkem výše popsaných investic
a úsilí je fungující jednotka města na
poloprofesionální úrovni s moderním
vybavením a všemi stranami vysoce ceněná skvělá spolupráce mezi městem,
profesionálními hasiči a dobrovolnými
hasiči, kterou nám mnohde závidí.
Jiří Skočdopole, Útvar krizového řízení
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Den záchranářů proběhl premiérově na Masarykově náměstí

Dne 26. června měly děti z říčanských
škol a veřejnost možnost zhlédnout ukázky zásahů jednotlivých složek záchranného systému. Velkou pozornost vzbudily
simulátory autonehod, kde se stály dlouhé fronty na simulaci převrácení vozu či
sílu nárazu. Zaujaly i praktické ukázky
a natrénování první pomoci, možnost
jako opravdoví záchranáři se projít zakouřeným prostorem, dozvědět se o práci
asistenčních psů a jiné zajímavé aktivity.

Technický kontejner
na záchranu zavalených osob.

Simulátor nárazu.

Simulátor
převrácení vozu.

Foto kateřina Lauerová

Vedoucí
OOP PČR
Petr Kůstka
a velitel MP
Říčany Václav Řezáč
přebírají
zdravotnický
batoh.
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Město Říčany je úspěšným žadatelem
o dotace z evropských i státních fondů
Za každou podanou žádostí o dotaci se skrývá velké pracovní nasazení
celého týmu lidí, kterým patří dík za
jejich skvělou práci. Přinášíme výběr
nejvýznamnějších žádostí o dotace jak
z evropských, tak státních finančních
prostředků. Další dotace, které v tabulce
nejsou zahrnuty, jsou projekty neinvestiční. Například na mnohokrát zmiňované odbahnění rybníků (Mlýnský,
Marvánek, Srnčí a Kuří) dotace z různých zdrojů činily celkem 25 milionů
korun. Dále jednotlivé rozsáhlé výsadby
zeleně liniové i krajinné za bezmála 14
milionů korun. Mezi neinvestiční patří
i dotace krajské na Městské slavnosti,
Zlatý oříšek a několik dotací na územní

studie. Uvedené nejsou ani přislíbené dotace na novou budovu školy na
Komenského náměstí a školku v Kuří
ve výši necelých 250 milionů korun.
V součtu vypořádaných, přiznaných
a přislíbených dotací od roku 2011 do
současnosti se jedná o částku okolo
770 milionů korun. Projekty od roku

2011 až 2015 vyšly v příloze Kurýru
3/2014 a jsou dostupné v elektronické
verzi na webu. S jednou desítkou žádostí
jsme úspěšní nebyli. Například v žádosti
o dotaci na sportoviště u Říčanského
lesa. Akce byla jako mnoho dalších plně
hrazena z rozpočtu města.
Kateřina Lauerová, Tisková zpráva města

Úspěšné investiční dotace
(dle roku obdržení Rozhodnutí o poskytnutí dotace)
Rok

Název projektu

Částka dotace (v Kč)

Poskytovatel

2015

Dostavba areálu volnočasových
aktivit obce Pacov – II. etapa

13 072 292,23 Regionální
operační
program

2015

Rekonstrukce Olivovy ulice v Říčanech

7 478 207,28 Regionální
operační
program

2015

Snížení energetické náročnosti
budovy I. ZŠ Říčany

3 040 620,20 Operační program
životní prostředí

2016

Vybudování tří kmenových učeben
pro ZŠ v Říčanech, ulice Sokolská

5 713 000,00 Ministerstvo
financí

2017

Rekonstrukce a dostavba chodníků podél komunikace II/101 –
část I: chodníky „U Křížku“

1 455 871,35 Státní fond
dopravní infrastruktury

2017

Rekonstrukce a dostavba chodníků podél komunikace II/101 –
část II: chodníky podél II/101

2 467 000,00 Státní fond
dopravní
infrastruktury
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2017

Rozšíření chodníků 17. listopadu
– Říčany

2017

Modernizace části veřejného
osvětlení ve městě Říčany

907 156,00 Ministerstvo
průmyslu
a obchodu

2017

Nákup vozidel s alternativním
pohonem pro město Říčany

250 000,00 Státní fond
životního
prostředí

2017

Rekonstrukce lesní cesty
v říčanském lese

2017

Lesní posilovna na
Tehovské cestě

1 798 000,00 Státní fond
dopravní
infrastruktury

1 769 766,00 Státní intervenční
zemědělský fond

324 153,00 Státní intervenční
zemědělský fond

Úspěšné žádosti o dotace, kde se připravuje realizace
(tj. skutečná výše dotace není dosud známa – proplácí se dle reálných nákladů)
Název projektu

Max. částka dotace (v Kč)

Poskytovatel

Rekonstrukce mostu přes trať ČD, Říčany (most 5. května)

23 575 784,63 Státní fond dopravní infrastruktury

Moderní výuka anglického jazyka a počítačová výuka na
základních školách v Říčanech

17 105 000,00 Integrovaný regionální operační
program

Vodovod Říčany – vodovodní a rozvodné řady Pacov, Strašín,
Radošovice

20 731 140,75 Operační program životního prostředí

Nové funkce IS města Říčany
Intenzifikace ČOV

4 708 182,60 Integrovaný regionální operační
program
76 657 736,22 Operační program životního prostředí

Kanalizace Voděrádky

8 828 545,02 Operační program životního prostředí

Vodovod Voděrádky

2 596 330,20 Operační program životního prostředí

Cyklostezka 1.- 4. část
Venkovní učebna geomorfologie při 1. ZŠ Říčany

90 019 706,31 Integrovaný regionální operační
program (ITI)
2 866 916,46 Integrovaný regionální operační
program (MAS)

Omezení úžívání pitné vody z veřejného vodovodu
Od 16. 8. 2018 do odvolání (nejdéle do 30. 9. 2018) SE OMEZUJE
UŽÍVÁNÍ PITNÉ VODY Z VEŘEJNÉHO VODOVODU ŘÍČANY včetně z
něj zásobených obcí (Babice, Březí, Křenice, části Strašín, Pacov
a KSF Jažlovice). Platí zákaz zalévání zahrádek, mytí aut (mimo
myčky), napouštění bazénů. Zákaz používání vody z veřejného
vodovodu platí i na údržbu (kropení, mytí) veřejných i soukromých
ploch, komunikací, zeleně a podobně. V případě nedodržení tohoto opatření hrozí pokuta do výše 50 tisíc korun.

Tomuto opatření předcházel zákaz odběru povrchových vod platný
od 30. 7. 2018 v celém správním území obce s rozšířenou působností Říčany. Do odvolání je zakázán odběr povrchových vod z vodních toků pro účely zalévání hřišť, zahrad a trávníků, napouštění
nádrží a bazénů, mytí aut apod. Voda ze studní by měla být používána zejména pro pitné účely a osobní hygienu.
Více info: https://info.ricany.cz/mesto/uredni-deska-ricany
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Do nového školního roku
s přáním dobré chuti
Společnost ARTER – CATERINGOVÝ SERVIS s.r.o.
bude nově zajišťovat stravovací služby pro některé říčanské základní i mateřské školy a další zařízení. To
obnáší uvařit v průměru 1400 jídel denně jen pro město.
Od 1. 9. 2018 ARTER nahradí stávající společnost SCOLAREST, které vypršela koncesní smlouva.
Začátek školního roku přinese změnu v poskytovateli stravovacích služeb v říčanských školských zařízeních a sociálních zařízeních pečujících o seniory. Od 1. 9. 2018 začne
stravovací služby pro město provozovat společnost ARTER
– CATERINGOVÝ SERVIS s.r.o. Po osmi letech tak vystřídá společnost SCOLAREST– zařízení školního stravování
spol. s r.o., které vypršela smlouva a její nabídka v novém
koncesním řízení neuspěla.
Nová koncesní smlouva je uzavřena na pět let. Společnost ARTER převezme zaměstnance a provozovnu (kuchyň s jídelnou) ve škole u Říčanského lesa a provozovnu
(výdejnu a jídelnu) v Sokolské ulici. Výdejna v Sokolské
zajišťuje stravování pro třídy ZŠ Bezručova, které se
v budově nacházejí, pro 1. ZŠ Masarykovo náměstí a pro
4. ZŠ Nerudova. Dále ARTER zajistí výrobu teplých jídel
určených k distribuci do MŠ Zahrádka, pro DPS Senior
(stacionář Olga) a pečovatelskou službu. ARTER počítá s tím, že v provozovně bude vařit i pro další zájemce,
které má již nasmlouvané, což mu umožňuje jak koncesní smlouva, tak kapacita kuchyně. Rezerva je i pro
případné nové MŠ v Kuří a MŠ na Větrníku. Maximální
kapacita kuchyně je 2000/2300 jídel denně, garantované
minimum 700 jídel. Nový dodavatel se zavazuje ve své
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nabídce, že kapacita kuchyně nepřekročí 90 % plánované maximální kapacity z důvodu rozumného opotřebení
zařízení kuchyně.
„Rodiče budou prostřednictvím škol informováni o organizačních záležitostech. Finanční prostředky, které byly zaslány na účet předchozího poskytovatele a zůstaly nevyčerpány,
budou vráceny. Vzhledem k tomu, že SCOLARESTU končí
smlouva k 31. 8., nemá ARTER mnoho času na přípravu. Je
jasné, že rozjezd bude náročný, ale věříme, že vše zvládnou,“
komentuje změnu místostarostka Hana Špačková (Klidné
město).
Vítězná společnost jako jediná ze tří uchazečů předložila
návrh, ve kterém počítá s maximálním využitím poskytnutých kapacit kuchyně. Její podnikatelský záměr přinesl velkou úsporu do rozpočtu města. Nově bude město na stravovací služby doplácet pouze tisíc korun ročně.
„Získání zakázky v Říčanech je pro nás prestižní záležitost.
Vynasnažíme se, aby naši strávníci byli maximálně spokojeni,“ komentuje za ARTER její jednatel Josef Rožánek.
Společnost ARTER působí v oblasti gastronomických
služeb od roku 1993. Postupem času rozšířila aktivity od
školního a závodního stravování přes mobilní catering až
po zajištění mezinárodních akcí. Závodní stravování zajišťuje například ve společnosti AUTO Jarov. Toto významné
koncesní řízení pro město Říčany zajišťovala na základě poptávkového řízení advokátní kancelář HOLEC, ZUSKA &
Partneři. Příprava řízení trvala přibližně jeden rok.
Kateřina Lauerová,
Tisková zpráva města
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Víceúčelový sportovní areál
u Říčanského lesa se otevře
veřejnosti
Rok trvala stavba víceúčelového sportovního areálu u Říčanského lesa, který budou využívat žáci přilehlé školy,
sportovní kluby i široká veřejnost.
Celá stavba byla hrazena z městského rozpočtu a přišla na necelých 45
milionů korun. Kromě klasických
hřišť a sportovišť s nejmodernějšími
umělými povrchy nabízí i adrenalinové zážitky v podobě pumptrackového
okruhu, skate bazénu a lezecké stěny.
Hitem bude i parkourové a workoutové hřiště. Na své si přijdou na dětském
hřišti i nejmenší děti. Areál bude mít
svého správce a provozní řád. Slavnostně se veřejnosti otevře se zahájením školního roku, kdy bude i vysazena lípa Olgy Havlové.
Na východním okraji města Říčany
u sídliště, školy a v sousedství Olivovy
dětské léčebny vznikl během jednoho
roku moderní areál s pestrou škálou klasických i trendových sportovišť. I když
„křestem“ si již areál prošel v rámci dětského dne, dokončen a předán bude začátkem školního roku 2018. Na půldruhém hektaru si přijdou na své všichni
vyznavači pohybu z řad veřejnosti, sportovních klubů i žáci přilehlé školy. Areál
bude mít vlastního správce a provozní
řád vymezí návštěvní dobu. V době vyučování bude sportovní areál sloužit

škole. Fotbalové hřiště bude využíváno
k pravidelným tréninkům sportovními
kluby. Ostatní plochy a hřiště budou přístupné v době provozu široké veřejnosti.
Výjimkou bude lezecká stěna s vlastním
režimem a odborným dozorem.
Atletický ovál v délce 250 metrů obkroužil fotbalové hřiště s umělým trávníkem.
V zimě se zelená plocha o velikosti
60x40 m schová pod nafukovací halu.
Čtyři dráhy oválu se na jedné z rovinek
rozšiřují na šest pro sprinty a součástí je
i sektor pro skok do dálky. Nechybí sektory pro další atletické disciplíny - skok
do výšky a vrh koulí. Pro diváky je zde
malá tribuna. Modrá plocha víceúčelového hřiště s umělým povrchem je určena třeba pro odbíjenou, malou kopanou,
košíkovou. Klopené zatáčky a vlny asfaltového pumptrackového okruhu (velký
141 m a malý 36 m) přilákají malé i velké
nadšence všech typů kol. Jako extrémní
sport je označován skateboarding a jeho
vyznavači neměli řadu let možnost si
své triky zdokonalovat a své oblíbené
aktivitě se v Říčanech věnovat. Nyní budou mít prvotřídní podmínky. Betonová
vana od specialisty, firmy Mystic, maximálně využila prostor vymezený v projektu pro tento sport. Na své si přijdou
i vyznavači lezení. Desetimetrová stěna
bude mít vlastní režim a lézt zde bude
možné pouze pod odborným dozorem.

Nové sportoviště ozdobí lípa
Olgy Havlové. Zasadíme ji
společně s Výborem dobré vůle
- Nadací Olgy Havlové při slavnostním otevření areálu
Olga Havlová by
se v letošním roce
dožila 85 let.
K významnému
nedožitému jubileu
paní Olgy pořádá
Výbor dobré vůle
řadu vzpomínkových akcí. Jednou z nich je
slavnostní zasazení symbolického počtu 85
stromů po celé ČR. Říčany budou jedním z měst,
které tímto uctí památku zakladatelky nadace,
která pomáhá lidem se zdravotním postižením,
seniorům a lidem na okraji společnosti. Pomoc
formou stipendií poskytuje i dětem z dětských
domovů či jinak znevýhodněným dětem.
Donátorem stromu je Nadace Partnerství. Akce
se uskuteční 3. 9. 2018 od 10 hodin v areálu
sportoviště u Říčanského lesa za účasti vedení
města a pozvaných hostů. Srdečně zváni jsou
všichni lidé dobré vůle.

Sestavy na parkour a workout patří mezi
trendové záležitosti, které jsou v Říčanech velmi žádané a hojně využívané.
I když většina ploch a prvků je určena
starším dětem a dospělým, na své si tu
na dětském hřišti přijdou i ti nejmenší
včetně dětí ze školních družin. Takto
pestrá nabídka atraktivních sportovišť
by mohla nalákat řadu dětí k aktivnímu
trávení volného času. V blízkosti areálu
přibudou i nová parkovací místa pro
návštěvníky. Ti se budou moci k areálu
dostat pohodlně i nově zavedenou městskou dopravou, která je zdarma.
„Trochu je mi líto, že se areál neotevřel už
přes léto. Na stavbě vznikly komplikace. S
horolezeckou stěnou, přípojkami… ale se
začátkem školy už můžeme na hřiště pustit děti. V polovině září ještě přivezou nafukovací halu a otestujeme ji,“ vysvětluje
starosta Vladimír Kořen (Klidné město)
a dodává: „Nicméně teď už čekám, že u
lesa nás čeká jen radost ze sportovních výkonů a úspěchů. Vlastně ne tak docela, s
muzeem připravujeme v areálu školy ještě
projekt botanického centra s otevřenou
kuchyní. Ale to je jiný příběh.“
Kateřina Lauerová
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Radnice získala evropské finance
na rozšíření říčanské čističky
odpadních vod
Na rozšíření kapacity čističky odpadních vod čekají
drobní stavitelé a majitelé dosud nenapojených nemovitostí v Říčanech, hrozbou jsou ale velké developerské
projekty. Právě pro ně je chybějící kapacita hlavní brzdou. Získání dotací bylo základní podmínkou na dlouhé cestě ke zkapacitnění ČOV, která trvá již několik let.
Současná kapacita říčanské ČOV by měla být navýšena
zhruba o 4 440 ekvivalentních obyvatel.
V červenci obdržela radnice informaci, že Ministerstvo
životního prostředí schválilo dotaci z evropských fondů
na realizaci projektu Intenzifikace ČOV, Říčany do výše
zhruba 76,6 milionů korun. Celkové náklady na realizaci
stavby byly vyčísleny dle zpracovatele dokumentace společností Sweco Hydroprojekt, a.s. na bezmála 146 milionů korun.
„Jde o rozsáhlý projekt, který je finančně i organizačně velmi náročný. Získání dotace je jeden z důležitých úspěchů.
Kolegyně z odboru kanceláře starosty odvedly špičkovou
práci,“ děkuje starosta Vladimír Kořen (Klidné město).
Žádost o dotaci radnice podala v lednu 2018. Reagovala
na výzvu č. 71 OPŽP prioritní osa 1 specifický cíl 1.1. o dotaci na intenzifikaci ČOV. Celkové náklady na projekt jsou
145 932 728 Kč (z toho způsobilé 120 247 429 Kč a nezpůsobilé 25 685 298 Kč).
Základním cílem projektu je dostavba biologického stupně

16

a dalších potřebných objektů tak, aby bylo zajištěno navýšení
kapacity ČOV Říčany ze stávajících 16 157 EO na kapacitu
20 600 EO. Tato kapacita by měla být dostatečná pro připojení všech dosud nenapojených nemovitostí ve stávající
zástavbě města. Koncepční řešení navýšení kapacity ČOV
Říčany v jejím původním areálu na 20 600 EO navrhla studie
zpracovaná společnosti AQUA CONTACT Praha v.o.s.
„Zvýšenou kapacitu chceme využít primárně pro stávající objekty, respektive obyvatele, kteří zatím nemohli být napojeni.
Intenzifikace umožní i jednotlivou výstavbu domů, zejména
v prolukách uvnitř města. Budovat se bude i občanská vybavenost. Větší rezidenční projekty však musí být plánovány
i s ohledem na další potřeby a udržitelný růst počtu obyvatel
našeho města,“ doplňuje David Michalička (Klidné město),
radní odpovědný za vyjadřování města ke stavbám.
Současná kapacita říčanské ČOV je již několik let na hraně
své kapacity a její provozovatel, společnost 1. SčV, zájemce
o kanalizaci nepřipojuje. Pro stavitele a soukromé investory
znamená nedostatečná kapacita ČOV nutnost pořídit si dočasnou jímku nebo stavební záměry pozastavit.
„Nyní je potřeba získat stavební povolení, dopracovat projekt
na úroveň rozpočtu, pak musíme získat dalších zhruba 50 milionů korun, vysoutěžit dodavatele, čistírnu a přilehlé objekty
postavit,“ přibližuje další postup starosta Vladimír Kořen
(Klidné město) a pokračuje: „Zároveň město naráží na ka-

texty.kuryr@ricany.cz

Informace z radnice
pacitu hlavních kanalizačních stok. V oblastech, kde kanalizační řady nejsou, bude potřeba připravit projekty, získat pro
ně finance v řádech desítek milionů korun... Do toho ale hrozí,
že se na vytvořenou kapacitu vrhnou developerské společnosti,
které si ji zarezervují, a neexistuje zákonná cesta, jak jim v tom
zabránit,“ dokončuje vize starosta.
Stejně to dopadlo s kapacitou ČOV při minulém rozšíření,
kdy velké stavební projekty vyčerpaly kapacitu a nezbylo na
menší stavitele. Jednou z mála možností, jak hrozbu masivní bytové výstavby eliminovat, by měla být změna územního
plánu číslo 2. Takzvaná etapizace má za cíl další výstavbu
podmínit dostatečnou infrastrukturou a to nejen vodárenskou, ale i dopravní a školskou. Velké projekty na zelených
loukách by tak musely počkat na výstavbu potřebných školek
a škol, vodovodů a kanalizací, ale třeba i na dostavbu Pražského okruhu. Účelem etapizace není výstavbu zmrazit, ale
její tempo přizpůsobit možnostem města. V opačném případě hrozí, že kvalita života, kterou lze nyní považovat za velmi
vysokou, se bude rychle snižovat. Soukromí investoři mají
velké či menší projekty bytové výstavby připravené. Například v lokalitě Na Vysoké hrozí výstavba 25 bytových domů
s 24 rodinnými domy a dalšími objekty.

Projekty Kanalizace a Vodovod Voděrádky
získaly dotaci
Říčany uspěly také s žádostí na projekt Kanalizace Vo-

děrádky z Operačního programu životního prostředí – výzva 71. Předpokládané náklady na projekt jsou 17 milionů
korun. Evropské zdroje by pokryly přibližně 9 milionů korun. Jedná se o výstavbu asi kilometrové kanalizace v části
obce Voděrádky. Navrhovaná výstavba splaškové kanalizace by řešila odkanalizování ulic Zámecká, Krabošická,
U Boudů, Voděradská a Nad Vsí. S výstavbou kanalizace
souvisí i osazení druhé linky do stávající ČOV Voděrádky,
čímž dojde k navýšení kapacity na 600 EO. V současné
době je osazena pouze jedna linka s přípravou na rozšíření.
Podmínkou realizace je, aby město Říčany bylo vlastníkem
voděrádské čističky.
Realizace vodovodu ve Voděrádkách je podmíněna řešením odvodu a likvidace odpadních vod. Cílem projektu je vybudování vodovodu navazujícího na stávající
vodovodní řady v obci Voděrádky v ulicích Krabošická,
Jažlovická, Zámecká, U Boudů, Nad vsí, Nádvorní a Voděradská. Obyvatelé dotčené lokality jsou v současnosti
odkázáni na vodu z vlastních lokálních zdrojů, jejíž množství a kvalita je díky klimatickým podmínkám značně proměnlivá. Vybudováním vodovodu budou mít obyvatelé
zajištěn stálý přístup ke kvalitní pitné vodě. Předpokládané celkové výdaje na realizaci vodovodu jsou ve výši 6,1
milionů korun. Přiznaná dotace z výzvy č. 73 OPŽP je 2,6
milionů korun.
Kateřina Lauerová, Tisková zpráva města

Česko-německé setkání mládeže
V týdnu 21. 7. 2018 - 28. 7. 2018
se konalo česko-německé setkání
mládeže, kterého se účastnili jak
říčanští, tak grabowští žáci ve věku
12 – 18 let. Setkání probíhalo na
Přední Výtoni a neslo název „Jak
vypadá budoucnost, ve které chceme žít“. Tento projekt navázal na
partnerské projekty uskutečněné
v roce 2016 (První krok a Společně
objevovat nové břehy), které byly
také realizovány ve spolupráci partnerských měst Říčany (Komise pro
partnerská města) a Grabow, za finanční podpory Česko-německého
fondu budoucnosti.V rámci programu si žáci procvičili své jazykové
znalosti, věnovali se tématu demokracie a formám spolurozhodování
a participace mládeže na veřejném
životě, které jim bylo přiblíženo při
návštěvě Pasova panem Edmundem
Krieglem www.zeughaus-passau.de
a Českého Krumlova panem starostou Daliborem Cardou. Díky pěknému počasí měli žáci možnost užít
si i koupání na místní pláži v Přední
Výtoni, navštívit lipenskou Stezku

v korunách stromů, poznat okolí
při výletu na kolech a koloběžkách
a také si poměřit síly při sportovních
a společenských aktivitách (ping-pong, volejbal, bowling apod.).
Rádi bychom v budoucnu organizovali další akce tohoto typu, snad
již příští rok v létě, tentokráte však
v Německu.
Martina Dvořáková a Zuzana
Havlíková,
Komise pro partnerská města
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Husova knihovna začala psát
novou kapitolu v Teršípově domě
Za slunného počasí se 25. 6. 2018 sešli hosté a zájemci o prohlídku ve dvoře Teršípova
domu. Blízkost Masarykova náměstí prozrazuje věž na kostele sv. Petra a Pavla.

Úvodního slova se ujal ředitel městské
knihovny Vladimír Levický.

O historii Teršípova domu povyprávěla
i vnučka stavitele domu Karla Teršípa.

Hostům přiblížil „příběh
o stěhování knihovny“
i starosta Vladimír Kořen.
Poděkoval pracovnicím
knihovny za pracovní
nasazení a klientům za
trpělivost.

Hosté si se zájmem prohlíželi jak
půvabnou terasovitou zahradu, svažující
se k Mlýnskému rybníku, tak interiéry
knihovny pro dospělé. Husova knihovna
má opět své důstojné sídlo.

Foto kateřina Lauerová

Jedním z milých hostů, kteří knihovně popřáli hodně
spokojených čtenářů, byl i spisovatel Michal Viewegh.
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Plnění rozpočtu
města

Schválený
rozpočet
v Kč

Upravený
rozpočet
v Kč

Skutečnost
k 31. 7. 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

173 616 368,37

60,99

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

115 844 351,00

110 228 364,75

55 389 605,38

50,25

6 550 000,00

12 660 000,00

8 248 974,00

65,16

95 370 890,00

108 578 639,48

39 350 201,98

36,24

Přijaté splátky půjček

112 930,00

112 930,00

72 590,00

64,28

Rozpočtové příjmy
běžného roku celkem

499 575 171,00

516 248 744,23

276 677 739,73

53,59

Přebytek hospodaření za minulý rok

112 191 349,00

124 386 962,09

124 386 962,09

100,00

156 251 695,00

44 500 000,00

28,48

611 766 520,00

796 887 401,32

445 564 701,82

55,91

338 968 754,00

357 628 523,30

202 694 931,80

56,68

9 609 000,00

2 734 092,53

0,00

0,00

Běžné výdaje celkem

348 577 754,00

360 362 615,83

202 694 931,80

56,25

Kapitálové (investiční) výdaje

222 953 707,00

292 901 669,48

103 087 296,53

35,20

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

112 479 401,01

0,00

0,00

Investiční výdaje celkem

235 545 051,00

405 381 070,49

103 087 296,53

25,43

Rozpočtové výdaje běžného roku
celkem

584 122 805,00

765 743 686,32

305 782 228,33

39,93

27 643 715,00

31 143 715,00

19 460 630,81

62,49

611 766 520,00

796 887 401,32

325 242 859,14

40,81

0,00

0,00

120 321 842,68

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

POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ
K INVESTIČNÍ AKCI
(tato pozvánka byla zveřejněna na webu
města Říčany dne 1. 7. 2018)
17. září 2018 od 17.00 hod. v objektu společenského sálu (altán)
v obci Pacov u fotbalového hřiště proběhne informativní jednání o průběhu stavby vodovodních
a rozvodných řadů Strašín, Pacov,
Radošovice. Zváni jsou především
vlastníci nemovitostí v ulicích dle
situace v příloze: Nad Bahnivkou,
Nad Potokem, Na Ladech, Výhledová, Maková, Na Mýtince, Letní,
Domácí, Horní, Osadní, V Kapradí,

Mechová, Pokračovací, Na Okraji
(viz situace v příloze).
Jednání povede starosta města Říčan pan Vladimír Kořen. Na programu
bude představení vybraného zhotovitele
stavby a jeho zástupců, seznámení s postupem prací, financováním akce vč.
jednotlivých veřejných částí přípojek.
Dotace byla přiznána z Operačního
programu životní prostředí na projekt č.
CZ.05.1.30/0.0/0.0/16_043/0004742.
Prosíme všechny občany, kteří s městem
mají uzavřenou smlouvu o příspěvku,
tím i vyprojektovanou přípojku vody ke

své nemovitosti či pozemku, o co největší účast.
V případě nejasností kontaktujte: Oddělení investic – investiční technik
Monika Burešová, mobil: 607 082
355, tel. 323618125 a Eva Kramářová, tel: 323618119.
Děkujeme všem za účast a spolupráci již
při realizaci celého projektu.
Město Říčany
Dotaci pro vás pomohla získat a dále
zajišťuje Jana Vavřinová, odbor kanceláře starosty
Stavbu vyřizuje: odbor správy majetku – oddělení investic
Monika Burešová – technik OI
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Týden pěstounství

Středočeského kraje

10.9. Pondělí
17:30-19:00
Český červený kříž Beroun
Beseda na téma: Dítě v dlouhodobé pěstounské péči a
jeho dvě rodiny
v prostorách ČČK na adrese: Beroun, Bezručova 928

12.9. Středa
9:00-17:00
Krajský úřad Středočeského kraje
Den otevřených dveří na oddělení sociálně právní ochrany
dětí KÚSK
v prostorách KÚSK, Zborovská 81/11 - pracoviště OSPOD NRP

9:00-17:00
Den otevřených dveří na odděleních sociálně právní
ochrany dětí městských úřadů
v prostorách jednotlivých úřadů - pracoviště OSPOD Benešov, Černošice, Kladno, Mělník, Mladá Boleslav, Nymburk,
Poděbrady, Příbram ve spolupráci s Elrond z. ú.
Rakovník, Říčany, Slaný, Vlašim

2018

11.9. Úterý
Dobrá rodina o. p. s.
Uzavřené pracovní setkání na téma: Jak hledat
náhradní rodiče pro děti se speciﬁckými potřebami

od 19:00
Brandýský Matýsek, z.s.
Pěstounská péče od A do Z
Promítání ﬁlmu z cyklu „Rodiče napořád“ a následná
diskuse
v prostorách MC Brandýský Matýsek, Brandýs nad Labem,
Zahradnická 1723/A

13.9. Čtvrtek
od 14:00
Poradenské centrum pro rodinu a děti Úsměv, z.s.
Otevřená zahrada dětem s Úsměvem, aneb vyrob si své
mávátko!
v prostorách poradenského centra Úsměv, Říčany u Prahy,
Rýdlova 339/8

14.9. Pátek

9:00-16:00

10:00-15:00

Středisko Rosa, z. s.
Den otevřených dveří
v prostorách Střediska Rosa, z. s., Kladno, Římská 2846

Rozum a Cit, z.s.
Den otevřených dveří a diskusní setkání na téma
pěstounství
od 14:00 do 15:00 proběhne diskusní setkání, a to v
prostorách Rozum a cit, pobočka Kutná Hora, Česká 235

10:00-16:00
LECCOS, z. s. ve spolupráci s OSPOD Český Brod
Den otevřených dveří na téma doprovázení pěstounských
rodin: "Nebojte se pěstounství!"
v prostorách poradny LECCOS, z. s., Český Brod,
Suvorovova 1377

od 18:00
Rodinné centrum ROUTA, z.s.
Pěstounská péče od A do Z
Promítání ﬁlmu z cyklu „Rodiče napořád“ a následná
diskuse
v prostorách rodinného centra ROUTA, Čelákovice,
Sedláčkova 107

Benešov

Evropská unie
Evropský sociální fond
2SHUDĆQtSURJUDP=DPĕVWQDQRVW
Rakovník
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Závazná stanoviska orgánu územního
plánování – vysvětlení s omluvou

Stavebníci i úřady územního plánování nejen v Říčanech
se potýkají s důsledky novely stavebního zákona, která nabyla účinnost 1. ledna 2018. Ta nově převedla pravomoc
posuzovat soulad stavebních záměrů s územně plánovací
dokumentací ze stavebních úřadů na úřady územního plánování. I když se říčanský odbor ÚP na tuto změnu snažil
připravit personálně a postupně se mu podařilo navýšit
počet pracovníků o dva, nedaří se přetlak žádostí zvládat
v termínu. Nová pracovní místa musí město platit ze svého rozpočtu, neboť stát dosud neposkytl finance.
Za první pololetí roku 2018 obdržel zdejší úřad
územního plánování (posuzuje 52 obcí ORP)
něco přes 1000 žádostí, z nichž zvládl s maximálním nasazením pracovníků vyřídit přibližně
40 %. Novela zákona, která měla proces usnadnit
a zrychlit, má tak efekt opačný. Všem stavebníkům, kteří čekají na závazná stanoviska našeho
úřadu a kterým tato situace nemálo komplikuje
život, se velmi omlouváme, přestože odpovědnost za
tento stav je mimo náš úřad.
Od 1. ledna 2018 je účinná novela stavebního zákona, která převedla ze stavebních úřadů na úřady
územního plánování (tedy obce s rozšířenou působností) pravomoc posuzovat soulad stavebních záměrů s územně
plánovací dokumentací a s politikou územního rozvoje a posuzovat záměry z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního
plánování. Provádí to formou vydávání závazných stanovisek
orgánu územního plánování.
Úřad územního plánování v Říčanech, kterým je Odbor územního plánování a regionálního rozvoje městského úřadu, informuje tímto občany a zároveň se omlouvá, že aktuálně není
schopen vydávat závazná stanoviska v obvyklých lhůtách.
Odbor na základě novely nyní posuzuje stavební záměry na
území 52 obcí svého správního obvodu (jedná se o území pod
správou pěti stavebních úřadů). Odboru územního plánování tak k jeho hlavním činnostem, jimiž je zejména vysoce
kvalifikované pořizování územních plánů, regulačních plánů
a územních studií, přibyla nová obsáhlá agenda. Tuto agendu
úředníci bohužel vykonávají zčásti na úkor právě uvedených
hlavních činností.
Za první pololetí roku 2018 obdržel zdejší úřad územního plánování něco přes 1000 žádostí, z nichž zvládl s maximálním
nasazením pracovníků vyřídit přibližně 40 %.
Byl sice navýšen počet pracovních pozic o dvě, ale najít vhodné
pracovníky se vzhledem k současné situaci na trhu práce podařilo až po opakovaných výběrových řízeních, přestože jsme
s hledáním začali s předstihem, ihned po schválení novely.
Kvalifikační požadavky pro úřady územního plánování jsou
stanoveny zákonem a jsou dosti vysoké.
Situace je vyhrocená. Je zcela nemožné stihnout vydávat stanoviska v obvyklých lhůtách - v současné době žadatelé čekají
přibližně tři měsíce. Tato skutečnost přináší větší či menší
komplikace všem stavebníkům, neboť bez závazného stano-

viska orgánu územního plánování nemůže příslušný stavební
úřad vydat požadované územní rozhodnutí či územní souhlas.
Situaci považujeme za dlouhodobě neúnosnou, není však v silách našeho úřadu ji uspokojivě a rychle vyřešit. Negativní dopad lze očekávat i na obce, neboť zatížení našeho úřadu touto
agendou ovlivňuje kapacitní možnosti odboru v oblasti pořizování územních plánů, což by mohlo mít za následek, že obce
budou nuceny využívat služeb externích pořizovatelů (mimo
úřad) a tak jim vzniknou nové náklady.
Je nám líto, že lidé mají zbytečné problémy i to, že situace
poškozuje dobré jméno našeho úřadu.
Situace je obdobná nebo i horší na mnoha úřadech
územního plánování, zejména v okolí Prahy. Ministerstvo pro místní rozvoj, které novelu zákona připravilo a prosadilo, je o současné kalamitní situaci
informováno. Údaje o počtech žádostí, vyřízených
stanovisek i pracovníků mají od nás i dalších úřadů
územního plánování k dispozici jak na Krajském úřadě, tak na MMR. Čísla jsme poskytovali i některým
médiím, která opakovaně o situaci informují.Zdá
se, že až se značným zpožděním pochopilo ministerstvo dopad tohoto kroku. Cílem novely mělo být
zjednodušení procesů ve stavebním právu, ukázalo se
však, že opak je pravdou. Navíc stát dosud neposkytl na výkon
agendy konkrétní účelový finanční příspěvek, takže navýšení
nákladů hradí obce s rozšířenou působností převážně ze svých
vlastních rozpočtů.
S nadějí očekáváme výsledek poslanecké iniciativy části poslanců. Zdá se, že se podaří prosadit navrhovaný záměr zúžení
okruhu staveb vyžadujících závazné stanovisko a uleví se tak
stavebníkům i úřadům. Návrh změny stavebního zákona (již
projednaný v parlamentu) obsahuje zrušení povinnosti závazného stanoviska u staveb, jejichž význam z hlediska urbanismu a územního plánování není zásadní (např. u drobných
staveb, staveb souvisejících, dělení pozemků apod.)
Všem stavebníkům, kteří čekají na závazná stanoviska našeho
úřadu a kterým tato situace nemálo komplikuje život, se velmi
omlouváme, přestože odpovědnost za tento stav je mimo náš
úřad. Zároveň vás prosíme – neubírejte nám čas zbytečnými
stížnostmi a výtkami – o to méně práce pro vás potom stihneme. Věřte, že se snažíme ze všech sil o zlepšení nastalé situace.
Čestmíra Šťastná
vedoucí Odboru územního plánování a regionálního rozvoje
Aktuální dodatek:
S největší pravděpodobností
vejde 1. 9. 2018 v účinnost
zákon 169/2018 Sb., kterým
se novelizuje zákon 416/2009
Sb. a další související zákony
– mimo jiné i stavební zákon,
a to právě v části týkající se
závazných stanovisek úřadu

územního plánování. Pokud se
tak stane, zmenší se rozsah
záměrů, pro které se závazná
stanoviska budou vydávat.
Lze tedy očekávat jisté, nikoli
však zásadní, zlepšení popsané
situace. Podrobnější informace
na webu města www.ricany.cz.
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Musíme to opravit aneb
kde se aktuálně v Říčanech staví
Město začátkem prázdnin zahájilo opravu mostu 5. května přes železniční
trať Praha - Benešov. Výluky provozu na trati se nedotknou osobní vlakové
dopravy ČD, v některých případech mohou vlaky nabírat zpoždění v řádu
několika minut (bude zobrazen na elektronických odjezdových tabulích).
Autobusy PID budou po dobu rekonstrukce vedeny objízdnými trasami
Olivovou ulicí. Ukončení prací je plánováno na 20. 11. 2018.

ŘSD ČR odstartovalo rekonstrukci komunikace Černokostelecká. Příjezd
k obchodní zóně bude možný ve všech čtyřech etapách stavby. Benzina bude
uzavřena ve čtvrté etapě, kdy bude budován odbočovací pruh u hotelu Pratol.

Pokračuje rozsáhlá celková rekonstrukce komunikace v ulici Politických vězňů, včetně všech inženýrských sítí uložených pod komunikací. V úseku mezi ulicemi
Cesta Svobody a Scheinerova je již hotová štěrková a betonová podkladní vrstva komunikace, kterou lemuje žulová obruba. Práce v tomto úseku pokračují
pokládkou živice na komunikaci a stavbou chodníku. Mezi ulicemi Scheinerova a Sadová proběhla pokládka vodovodu a následovat bude pokládka kanalizace.

Foto Rudolf Flachs

Město začalo se s výmalbou nádražního podchodu. Vstupní
brána do města by měla být příjemným a čistým místem.
Vyznačen by měl být i orientační systém pro návštěvníky.

Opravili jsme chodník v ulici Olivova v okolí zastávky Fibichova. Po opravě
opěrné zdi v „Olivce“ budeme pokračovat vybudováním příjemného odpočinkového místa pod korunami stromů. Nové schody doplníme nájezdem
pro kočárky. Těšit se můžete i na trampolínu.
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Azbest – tichý zabiják
Odbor životního prostředí MěÚ v Říčanech
stále registruje podněty na neodborně prováděné odstraňování starých střešních krytin
s obsahem azbestu (eternit). Stále se setkáváme s tím, že dochází k lámání desek,
házení přímo na zem apod. Přitom právě při rozbíjení lámání apod. dochází
k uvolňování karcinogenních azbestových vláken.
Zákon o odpadech stanovuje pro toho, kdo nakládá
s odpady z azbestu, povinnost zajistit nakládání s nimi
tak, aby nedocházelo k uvolňování azbestových vláken
do ovzduší. Doporučujeme tedy k provádění takových
prací najímat pouze odborné firmy, které krytinu přímo na střeše vloží do obalu a opatrně sundají až do přistavených shromažďovacích prostředků. Stejně jako
jiné odpady musí být i odpady z azbestu předány pouze
osobám k tomu oprávněným. Proto doporučujeme vyžadovat doklady o tom, že váš odpad skončil opravdu
tam, kde měl.
Níže uvádíme konkrétní informace od pana Buchty z výzkumného ústavu stavebních hmot v Brně:
V minulosti se jako krytiny často používalo eternitu deskového (šablony) nebo vlnitého obsahujícího azbest, dále na vybavení bytových jader a opláštění veřejných budov (tzv. Boletické panely). Majitelé objektů obsahujících tyto materiály
si při rekonstrukčních pracích neuvědomují spojená rizika.
Krytina se před manipulací nastříká enkapsulačním přípravkem, který zapouzdří azbestová vlákna, nebo alespoň vodou.
Šetrné sundání eternitu se dělá z pomocné plošiny nebo
pomocného lešení, z důvodu lámání krytiny pochozem
po ní a uvolňování vláken azbestu při manipulaci. Profesionálně se volí podtlakový způsob krytí manipulační
plochy s odsáváním přes hepafiltr zachycující vlákna
azbestu.
Zdravotní účinky azbestu - vdechovaným vzduchem se
dlouhá a odolná vlákna dostávají až do plicních alveol (sklípků) a mohou vyvolat místní reakci projevující se následujícími onemocněními:

• AZBESTÓZA – poprvé potvrzena v roce 1900
• HYALINÓZA PLEURY
• KARCINOM (rakovina) PLIC
• MALIGNÍ MEZOTELIOM PLEURY – rakovina pohrudnice
PŘÍZNAKY: dráždivý kašel, vykašlávání krve, neurčitý tlak
v hrudníku, dýchavičnost, ztráta váhy, slabost, ztráta chuti
do jídla, projevy po cca 20 letech po expozici (vystavení).
Při práci s azbestem je vyžadováno plnění následujících
povinností:
• Práce s azbestem musí být nahlášena stavebnímu úřadu
a orgánu ochrany veřejného zdraví (příslušné krajské hygienické stanici) ke schválení
• Vlastní realizace včetně likvidace odpadu by měla být provedena odborně způsobilými firmami, velmi nebezpečné je
rozbíjení, lámání, čistění, nutná je práce s respirátory
• Bezazbestová střešní krytina eternitového typu se v ČR objevuje až po roce 2000
• Stavební odpad s obsahem azbestu je vkládán do plastových pytlů již na střeše. Velmi vysoké riziko představuje
shazování krytiny a její destrukce přímo ze střechy.
• Odpad je ukládán na vyčleněných částech skládek domovního odpadu za nízkou cenu
• Neohlášená a amatérsky prováděná manipulace s materiály obsahujícími azbest vede k riziku poškození zdraví nejen
pracovníků, ale i obyvatel v blízkosti
• Orgán ochrany veřejného zdraví a stavební úřad může za
neohlášenou a neschválenou manipulaci s materiály
Michal Vrabec,
MěÚ v Říčanech, Odbor životního prostředí,
odpadového hospodářství a ochrany ovzduší

Prvorepublikové oblečení vítáno!
Na neděli 9. září 2018 připravuje
Město Říčany úvodní část slavnosti
věnované 100. výročí vzniku Československé republiky. V rámci Městských slavností přijede do Říčan
parní vlak a pokusíme se přiblížit
občanům pomyslný historický okamžik, kdy na našem nádraží z vlaku
vystoupí TGM a vykoná v Říčanech
oficiální návštěvu. Rádi bychom

navodili dobovou atmosféru a pana
prezidenta náležitě přivítali. Zveme
vás na říčanské nádraží a poté do
průvodu, v jehož čele uvidíte pana
prezidenta v historickém vozidle,
dechovou hudbu, zástupce místních spolků a organizací v krojích
a s vlajkami a mnoho dalších zajímavých detailů. Průvod se bude
ubírat z nádraží Cestou svobody až

na Masarykovo náměstí, kde proběhne další program.
Rádi bychom vás vyzvali, pokud
máte chuť přispět k dobové atmosféře, abyste se akce zúčastnili v prvorepublikovém oblečení
a s sebou si vzali československou
malou či velkou vlajku.
Těšíme se na vaši účast!
Hana Špačková, místostarostka

23

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!

Tohle je válka
(1914–1918)

výstava
09-09-2018
20-12-2018
Na výstavu přispělo Město Říčany.

Informace z radnice

Říčanští budou mít „pohotovost“
pro dospělé i děti
Nové vedení Říčanské nemocnice a.s., člen skupiny AGEL,
vyšlo vstříc požadavkům radnice a chystá se na podzim
otevřít lékařskou „pohotovost pro dospělé“. V rámci soukromé nemocnice tak rozšíří pohotovost chirurgickou a interní o lékařskou službu první pomoci, která v Říčanech
dosud chyběla. Pacienti s akutními zdravotními problémy
budou ošetřeni v ambulanci, v případě potřeby mohou být
hospitalizováni či převezeni na jiné odborné pracoviště.
Nemocnice Říčany a.s. intenzivně pracuje na zajištění lékařské pohotovosti (neboli LSPP). Podle slov ředitele Ondřeje
Dostála by mohla služba začít fungovat už na podzim. „Impulzů pro snahu zajistit lékařskou službu první pomoci v říčanské
nemocnici bylo několik. Chtěli jsme vyjít vstříc požadavkům vedení radnice a od Středočeského kraje jsme obdrželi dotaci na
zřízení pohotovosti,“ zmiňuje hlavní impulzy ředitel Dostál
a upřesňuje: „Plánujeme, že LSPP by byla v provozu každý den
čtyři hodiny. Všední dny a neděle od 18 do 22 hodin a v sobotu od
8 do 12 hodin.“
„Pro Říčany a jejich obyvatele je to jednoznačně dobrá
zpráva. Je zjevné, že s novými majiteli přichází nová kvalita,“ komentuje vznik pohotovosti starosta Vladimír
Kořen (Klidné město) a dodává: „Největším problémem je
samozřejmě zajištění lékařů a chtěl bych poděkovat všem
praktikům, kteří se odhodlají svým spoluobčanům pomáhat o víkendu nebo večer.“ LSPP se pro pacienty rozšíří
spektrum nabízené lékařské péče v tomto zařízení, které
aktuálně nabízí interní a chirurgickou pohotovost. Personál na recepci příchozí pacienty nasměruje dle obtíží do
příslušných ambulancí. Ordinace LSPP by měla být umístěna v pravém křídle, kde se nachází laboratoř a digitalizované RTG. Tato pracoviště by byla pro vyšetření pacientů
s akutními zdravotními problémy též k dispozici. Jinak
bude mít ambulance základní vybavení jako teploměr,
tlakoměr, antibiotika, antihistaminika, analgetika apod.

Odbornost lékařů vykonávajících služby na pohotovosti
bude atestace pro všeobecné lékařství nebo interní lékařství s garancí akreditovaného všeobecného lékařství.
Součástí nemocnice jsou lůžková oddělení interny (54 lůžek), jednotka intenzivní péče, jednodenní chirurgie (18
lůžek) a následná rehabilitační péče. Nemocnice nabízí
ošetření v řadě obecných i specializovaných ambulancí,
například diabetologické, kardiologické, gastroenterologické, neurologické a řadě dalších. Na lůžkovou a ambulantní péči navazuje zcela nové oddělení klinické biochemie
a hematologie.

Dětskou pohotovost chystají v Olivovně
„Nastartovali jsme ještě jeden cíl a tím je dětská pohotovost. Tu musí zajišťovat výhradně pediatři. Dobrou zprávou
je, že se o ní začíná snažit ředitel Olivovy dětské léčebny,“
dodává starosta Vladimír Kořen. Olivova dětská léčebna
v posledních měsících doplnila počty svých kmenových
lékařů a trvale drží 24hodinovou službu lékaře v areálu
léčebny. S ohledem na potřeby obyvatel Říčan a okolí zvažuje vedení Olivovny zřízení dětské lékařské pohotovostní
služby. „Největším problémem je vždy sehnat dostatek lékařů pediatrů na zajištění pohotovostní služby. Věřím, že se
nám to díky navýšení počtu kmenových lékařů podaří zajistit. Ještě však počítám s posilami,“ potvrzuje kroky léčebny
její ředitel Miroslav Vacek a pokračuje: „O našem zájmu
zřídit dětskou lékařskou pohotovostní službu jsem již jednal s vedením zdravotního odboru Středočeského kraje.
Kraj na tyto služby poskytuje finanční prostředky. Učinil
jsem také příslušné administrativní kroky. Během několika
týdnů se dozvíme, jak velkou podporu získáme,“ zakončuje
optimisticky ředitel léčebny.
Kateřina Lauerová,
Tisková zpráva města

27

Informace z radnice

Město Říčany hledá
schopné pracovníky do dobře zavedeného kolektivu
na následující pracovní pozice:

1. Referent Odboru územního plánování
a regionálního rozvoje
POŽADUJEME: VŠ vzdělání uznané pro autorizaci v oboru územní plánování nebo se
stavebním zaměřením nebo jiná VŠ
LHŮTA PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK: 14. 9. 2018 do 10,30 hod.
TERMÍN VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ: 17. 9. 2018 v 10,00 hod. – účast na VŘ je závazná podáním
přihlášky včetně všech náležitostí – účastníci nebudou k účasti vyzýváni.

2. Referent oddělení úsekového měření rychlosti
a vážení vozidel - odbor právní
POŽADUJEME: Vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v oboru
právo na vysoké škole v České republice, případně vysokoškolské vzdělání v bakalářském
studijním programu v jiné oblasti
LHŮTA PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK: 21. 9. 2018 do 10,30 hod.
TERMÍN VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ: 24. 9. 2018 ve 13,00 hod. – účast na VŘ je závazná
podáním přihlášky včetně všech náležitostí – účastníci nebudou k účasti vyzýváni.

3. Referent oddělení technické správy
- odbor správy majetku
POŽADUJEME: Střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo vyšší odborné vzdělání
LHŮTA PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK: 14. 9. 2018 do 10,30 hod.
TERMÍN VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ: 17. 9. 2018 ve 13,00 hod. – účast na VŘ je závazná
podáním přihlášky včetně všech náležitostí – účastníci nebudou k účasti vyzýváni.

4. Referent oddělení technické správy
- odbor správy majetku (silniční úřad)
POŽADUJEME: Vyšší odborné vzdělání nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském
studijním programu, popř. střední vzdělání s maturitní zkouškou
LHŮTA PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK: 19. 9. 2018 do 17,30 hod.
TERMÍN VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ: 20. 9. 2018 ve 13,00 hod. – účast na VŘ je závazná
podáním přihlášky včetně všech náležitostí – účastníci nebudou k účasti vyzýváni.

5. Dělník čištění města - oddělení technické správy
POŽADUJEME: min. střední vzdělání s výučním listem
BLIŽŠÍ INFORMACE: 323 618 126 Dušan Suchý, vedoucí oddělení technické správy,
323 618 153 Eva Šebková, referentka oddělení technické správy
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6. Referent oddělení územního a stavebního řízení
na odboru stavební úřad
Bližší informace na www.ricany.cz/radnice/volná pracovní místa

7. vedoucí oddělení organizačního a správního
na odboru KANCELÁŘ STAROSTY
Bližší informace na www.ricany.cz/radnice/volná pracovní místa

MĚSTO ŘÍČANY SVÝM ZAMĚSTNANCŮM NABÍZÍ:















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

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

Knihy o Říčanech opět v Infocentru
V Turistickém informačním centru
stále přemýšlíme, co našim zákazníkům nabídnout. Jsme rádi, že po
dohodě s MÚ, můžeme opět prodávat publikaci Kapitoly z dějin Říčan
za 200 Kč a pěknou
obrázkovou knihu Říčany a čas za 150 Kč.
Tato kniha obzvláště
potěší ty, kteří nemají
mnoho času na čtení,
ale rádi si připomenou historii i současnost ve fotografiích.
Je velice vhodným vánočním dárkem i pro
ty, kteří se do Říčan
nedávno přistěhovali.
I přestože je stále letní

počasí, budete si moci již v září koupit stolní i nástěnné kalendáře na rok
2019 s obrázky Josefa Lady. Nabídnout můžeme i stolní kalendář Okolí
Prahy východ a Posázaví, kde najde-

te historické pohlednice měst, obcí
a osad. Turisty jistě potěší, že máme
v prodeji novou turistickou vizitku č.
4587 Pomník vojákům Rudé armády
v Říčanech. Tento pomník najdete na
místním hřbitově.
Ještě bychom vám rádi
připomněli, že si v naší
pobočce v rondelu můžete zakoupit poslední
lístky na parní vlak, který přijede z Vršovic nebo
ze Strančic do Říčan
dne 9. 9. Na Městských
slavnostech oslavíme
v tento den vznik Československého státu. 
Jarmila Voráčková,
infocentrum Říčany
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Zastupitelé

Koalice Klidného města s D. Frydrychem měla smysl
Tak tu máme volby. Bouřlivě se
diskutuje. A bohužel i tento Kurýr
je důkazem, jak se jedni snaží bez
slušnosti a studu pošpinit ty druhé.
Další se zase holedbají osobními
zásluhami, svůj přínos zveličují,
přičemž zapomínají, že všechno
ve městě vzniká v týmové spolupráci. Myslím, že soudného voliče hádky a „jájínkovské“
chvástání nebaví. Proto půjdu proti tomuto proudu a učiním něco, co se v českém pojetí politiky před volbami
vůbec nedělá. Poděkuji za spolupráci jinému – vlastně
konkurenčnímu - politickému subjektu. Unii pro sport
a zdraví Davida Frydrycha. V roce 2014 Klidné město
uzavřelo koalici právě s Unií. Dělat jsme to nemuseli,
protože volby Klidnému městu přiřkly 14 zastupitelů.
Rozhoduje se většinou 11 hlasů. Až čas ukázal, jak důležité a prospěšné spojenectví s Davidem Frydrychem
vlastně je. Lidé kolem říčanského ragby jako ekonom
Marek Fořt či Jaroslav Borovský pozitivně ovlivnili
mnohé - třeba ve finančním výboru nebo dotační komisi. Radní David Frydrych celé čtyři roky ukazoval to, co
české politice schází, o co sám usiluji, a co je mi sympatické. Totiž pevný charakter. Stisk ruky, který platí. Své
názory prezentoval otevřeně, bez emocí, s citem pro diplomacii. Má jasný, všem zřejmý cíl, kterým je podpora

sportu v Říčanech. Díky vzájemné synergii a podpoře se
podařilo nejen opravit šatny ragbistů zničené požárem,
ale kupříkladu vybudovat sportovní areál u lesa nebo volnočasové hřiště v Pacově. A nevedl souboje o nůžky při
střihání pásek jako jiní. David Frydrych má smysl pro
týmovou spolupráci. Ta se ukáže především v kritických
okamžicích, kdy jiní týmového ducha ztrácejí. Od krajských voleb 2016 bylo jasné, že část zastupitelů Klidného
města uvažuje o změně dresu a chystá se založit stranickou buňku STAN. Většina 14 hlasů se vytratila. Během
podzimu 2017 vyšlo najevo, že vláda koalice Klidného
města a Unie pro sport a zdraví stojí a padá právě na hlasu Davida Frydrycha. Bez jeho podpory by jen stěží prošla záchrana stropních maleb a koupě Teršípova domu.
Právě s novou budovou pro knihovnu zastupitelé STAN
nesouhlasili. Do ohrožení se dostaly i další projekty, které Klidné město připravovalo. Třeba i ty menší jako právě otevřené zastavení na cyklostezce s ovocným sadem.
David Frydrych je schopný vyjednavač, umí docílit kompromisu, nepíše zbytečné články a hlavně drží slovo. Tím
také udržel stabilitu ve městě v posledních měsících před
volbami. Nezradil, a navíc všichni vědí, že jeho koláčky
nechybějí na žádné dobré akci. Davide a kolegové z Unie
pro sport a zdraví, děkuji jako starosta za čtyřletou spolupráci – společný tým pozvedl Říčany o stupínek výš.

Vladimír Kořen, starosta, Klidné město

„Starý zákon má pravdu: někdy padají hradby pouhým křikem. Ale pouhým křikem se nedá postavit nic.“
Karel Čapek

„Mějte dobrou náladu. Dobrá nálada vaše problémy sice nevyřeší, ale naštve tolik lidí kolem, že stojí za to si ji užít.“

Jan Werich
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David Michalička, radní, Klidné město

texty.kuryr@ricany.cz

Zastupitelé

Poděkování říčanským seniorům
Za poslední čtyři roky jsem měl
možnost se na říčanské radnici
i mimo ni setkávat se říčanskými seniory (společně s Michalem
Mrázkem, radním pro zdravotnictví a sociální věci). Nejraději jsem
měl gratulace jubilantům. Byla to
přímá setkání s lidmi, jejichž životy a osudy jsou spojeny s městem Říčany. Buď jsou to
„staří“ Říčaňáci, kteří se znali s mým dědou a babičkou
a někteří znali i jejich rodiče, případně znají někoho z naší
rozvětvené říčanské rodiny, anebo lidé, kteří se do Říčan
přistěhovali strávit závěr života v našem hezkém městě se
svými dětmi či vnoučaty nebo v domově seniorů. Vyprávěli mi příběhy z míst, která znám od dětství, o průběhu
významných událostí československé historie, které sami
v Říčanech prožili, o osudech staveb ve městě, o měnících
se názvech ulic nebo o svérázných říčanských postavách.
Rád jsem chodíval alespoň na chvilku se pozdravit se seniory
na tanečních odpoledních akcích, které pro ně pořádá Senior

centrum v Labuti. A byl jsem rád, že město tyto akce alespoň
symbolicky podpořilo částečnou úhradou hudby nebo občerstvení.
A nakonec? Jsem rád, že se mi podařilo zorganizovat
Radu starších, kde jsem se s říčanskými seniory setkával
v zasedací místnosti říčanské radnice a představoval jim
projekty, které město připravuje nebo provádí. Diskutoval s nimi, obhajoval postoje města, ale přijímal i oprávněnou kritiku (třeba u protahujících se stavebních prací
v knihovně nebo v ulici Politických vězňů), vítal návrhy
na zlepšení života říčanských seniorů (třeba výstavbu
nových cvičebních prvků na Komenského náměstí nebo
na Jurečku, laviček na autobusových zastávkách, ale
i tipy na místa, kam by mělo zajíždět senior taxi). Bylo
příjemné vidět, že třeba nápad na představení a „osahání
si“ mobilní aplikace Říčany v mobilu někteří odvážlivci
opravdu využili.
Říčanští senioři, děkuji vám za milá setkání, která jsem v pozici
místostarosty měl možnost s vámi zažít!

Zdeněk Hraba, místostarosta, STAN

Pomoc starým a nemocným lidem v jejich domácím prostředí
Jako lékař
podporuji
služby, které
pomáhají nemocným nebo
starým lidem
zůstat co nejdéle, nebo úplně, v jejich domácím prostředí. Jedná
se o terénní sociální služby, jako je
pečovatelská služba, dále je důležité
i poskytování osobní asistence – což
je služba, která starému či nemocnému člověku zabezpečí základní životní potřeby v jeho domácím prostředí.
U těžce nemocných je důležitá domácí péče, kdy v domácím prostředí pomáhá „Domácí mobilní hospic“, kte-

rý je tvořen týmem složeným z lékaře,
zdravotní sestry, pečovatelky a dobrovolníka. Zdravotnická část týmu
se stará o zdravotní stav pacienta,
mohou upravovat medikaci, aby například netrpěl bolestí. Dobrovolníci
nejsou zaměstnanci hospice, ale pomáhají rodině v péči o jejich blízkého,
např. nákupy, hygiena, oblékání, stálý dozor atd. Pro nemocného je především důležitá přítomnost, laskavá
a klidná péče jeho blízkých. Hlavně,
nemocný není mezi cizími lidmi. Kromě této podpory z mé strany věřím
v zachování a rozšíření humanitárního fondu. Již v minulých letech se
nám v rámci práce v sociální komisi
města potvrdilo, jak je tento fond

ilustrační foto DPKS

důležitý a jak může rychle a účinně
pomoci všem, kteří se prokazatelně
dostanou do životní nouze.
Michal Mrázek, radní (STAN)

Proč jsem volil změnu?
Na úvod svého článku zastupitele,
díky opakovaným dotazům občanů,
si dovoluji podat malé vysvětlení. Žiji
v Říčanech již desítky let, myslím, že
cítím i znám hodně problémů našeho města. Před osmi lety jsme se, se
svými kolegy, stali součástí Klidného
města, abychom přinesli městu řešení
reálných problémů, vstřícnost a maximální otevřenost ze strany radnice.
Postupně se však, dle našeho mínění,
tento přístup vytratil a naše názory

byly v menšině, bez větší možnosti
ovlivnit dění na radnici. Proto jsme
v zastupitelstvu založili nový klub
a rozhodli se jít dál samostatně. Stejný
a podobný pohled na dění na radnici
mají také další silné osobnosti, které
jsou místní rodáci, patrioti nebo se již
dlouhodobě podílejí na rozvoji Říčan
v rámci spolků, občanských sdružení
nebo volnočasových aktivit. Naší vizí
je slušnost, nelíbí se nám např. arogantní jednání s občany, kteří mají od-

lišný názor než vedení města, kontrola
médií s manipulací při informování
veřejnosti atd. Politika na komunální
úrovni se má dělat ve shodě, bez válcování názorových oponentů za každou
cenu. Velkou chybou je myslet si, že
radnice má patent na rozum a ví, co
občané chtějí nebo by spíše měli chtít.
Předností by vždy mělo být řešení reálných problémů, a ne líbivých a podbízivých titěrností.
Michal Mrázek, radní (STAN)
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Hvězdy NHL opět v Říčanech
Vážení Říčaňáci,
rád bych vás informoval o tom, že se
již stává tradicí vidět o prázdninách
v MERKUR ICE ARÉNĚ české
i zahraniční hráče ledního hokeje
té nejvyšší úrovně. V loňském roce
na říčanském ledě absolvoval letní

přípravu mimo jiné i vítěz posledního Stanley cupu Jakub Vrána. Letos
to například byli: Vladimír Sobotka, Filip Chlapík, David Pastrňák,
Tomáš Hertl, Michael Frolík, Jan
Rutta a další. Kluci nešetřili chválou na kvalitu ledu, zázemí a celko-

vý vzhled arény. My jim na oplátku
přejeme v letošní sezóně pevné
zdraví, sportovní úspěchy a štěstí,
aby nám Stanley cup mohli přivézt
i do Říčan.
Petr Bartoš,
zastupitel STAN Říčany

Na fotografii z leva: Vladimír Sobotka, Filip Chlapík, David Pastrňák,
Tomáš Hertl, Petr Bartoš, Martin Altrichter, Michael Frolík, Jan Rutta.

Rybníky ve městě a okolí se nám daří čistit
Voda a sucho.
To jsou slova,
která se v letošním parném
létě skloňovala
téměř každý
den.
Říčany
patří do oblasti, kde bylo zaznamenáno výjimečné
až extrémní sucho, které se stanovuje
podle stupně sucha v půdní vrstvě.
Náplní našeho rybářského spolku není
jenom starost o ryby a sezení u rybníku
s prutem, jak by si někdo mohl myslet.
Na brigádách naši členové dobrovolně
upravují okolí rybníků, sekají je a čistí,
zarybňují je a loví. Nově je naší starostí
právě i boj se suchem – zapojujeme se
do velkých dotačních projektů města,
které se zaměřují na zvýšení retenční
schopnosti krajiny, např. jde o odbahnění rybníků nebo o úpravy koryta
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Říčanského potoka. Velkým počinem
bylo odbahnění Mlýnského rybníku,
kde se nám následně podařilo ve spolupráci se Středočeským územním rybářským svazem vytvořit druhý revír,
který je vyhledáván místními i přespolními rybáři. Prvním je Říčanský potok
2, přičemž oba revíry sami zarybňujeme. Nově se městu podařilo odbahnit
Srnčí rybník, z nádrží na Říčanském
potoce nám tak zbývá ještě vyčištění
Rozpakova, kde je v havarijním stavu
břeh, na němž je frekventovaná cesta.
Problémem jsou tu majetkové vztahy,
rybník leží na několika soukromých
pozemcích, což projekt vždy zbrzdí,
podat na něj žádost o dotaci např. půjde jen stěží. Snad se ale v dohledné budoucnosti i tento projekt podaří. Jsme
nakloněni ale i malým akcím, které pomáhají v období sucha. Blízko Srnčího
rybníku, za železničním viaduktem,

je v lese zapomenutá nádrž, která se
mnoho let nepoužívala a vzpomenou
si na ni asi jen pamětníci. Plánujeme ji
v rámci brigády vyčistit, aby se mohla
využít jako rezervoár vody v krizových
časech.
Od září opět vedeme při 1. základní
škole rybářský kroužek, abychom si
vychovávali nové členy, kteří budou
mít nejen zájem o chov a lov ryb, ale
také o péči o ně a o prostředí, kde
žijí. Absolventi tohoto kroužku nám
udělali radost a vyhráli krajské kolo
rybářského závodu v chytání na plavanou. Rybářskému spolku se nyní daří
a rozvíjí se, do jeho majetku město
převedlo klubovnu a sádky v areálu
u Marvánku, který opravujeme. Nezakřikněme to, jen tak dál..
Pavel Novák,
předseda ČRS MO Říčany,
zastupitel za STAN

texty.kuryr@ricany.cz

Zastupitelé

S čistírnou stále o krok pozadu
Doslova za vteřinu dvanáct uspělo naše město s žádostí o dotaci
na rozšíření čistírny ve zřejmě
poslední výzvě financované
EU tomto dotačním období. Teď
už stačí jen doložit spousty dokladů, získat vodoprávní rozhodnutí, vysoutěžit dodavatele. Měli
bychom jásat. Opravdu?
Za bezmála 120 mil. korun rozšiřujeme čistírnu o 4 000
ekvivalentních obyvatel (EO) na kapacitu, o které víme,
že bude nedostatečná už při jejím dokončení, a je v rozporu se závazkem z Plánu oblasti povodí na rozšíření
čistírny na 27 tis. EO do r.2020. Předpokládaná cena
je navíc nezvykle vysoká, běžné náklady pro podobná
rozšíření bývají poloviční. Kdybychom žádali před lety,
byla by dotace výrazně vyšší.
Jediným pozitivem stávajícího záměru tak zůstává, že je
nakonec navržen k možnému rozšíření s menšími stavebními nároky, než město původně zamýšlelo. I tak to
bude znamenat úpravy v objektech, které budou nyní
nově budovány. Je to hospodárné?
Od ledna začne platit novela vodního zákona č. 113/2018
Sb., ze které mj. plyne povinnost likvidovat odpadní vody

z jímek výhradně na čistírně. Pokud to nebude moct být
v Říčanech, likvidace se výrazně prodraží, nehledě na to,
že jedna centrální čistírna o doporučené kapacitě by našemu městu slušela a byla odpovídající potřebám. Jen doplňuji, že u některých lokalit nebude díky změně územního
plánu možnost budovat jímky vůbec.
O problému s nedostatečnou kapacitou pitné vody město
raději mlčí.

Pár poznámek na konec
Závěrem pro nedostatek prostoru zmíním pár postřehů
z poslední doby. Čekají nás velkolepé a drahé slavnosti,
jako na potvoru po čtyřech letech opět před volbami. Za
pár dní se spustí projekt Školního autobusu. Je to sice
krok správným směrem, ale nepovedený plagiát bezmála
osm let starého návrhu. Tento způsob je zbytečně drahý a
nenabízí dostatečné množství spojů, které lidi k hromadné
dopravě přitáhnou. Tím je jen úplná integrace do stávajícího systému.
Je jen škoda, že na jednu stranu se pro děti dělá školní autobus a na druhou stranu se blokuje výstavba tělocvičny.
A tak i po letošním přerozdělování tělocvičen budou malé
děti cvičit večer i po sedmé hodině.
Miloslav Šmolík, zastupitel (ODS)

Zastupitelé

Komunální politika má výhodu okamžité zpětné vazby
Vážení říčanští obyvatelé,
milí sousedé,
dovolila jsem si naposledy v tomto
volebním období využít prostor určený každému ze zastupitelů města. Chci vám především poděkovat
za důvěru, kterou jste v nás vložili,
a pevně doufám, že jsme ji nezklamali. Mluvím-li sama za sebe, snažila jsem se, aby veškerá
má rozhodnutí byla učiněna s nejčistším svědomím.
Minulé čtyři roky mne naučily mnohé. Komunální politika
má obrovskou výhodu téměř okamžité zpětné vazby. Pokud se vaše hlasování někomu nelíbí, řekne vám to kdykoli,
kdekoli vás potká. Své rozhodnutí vysvětlujete sousedům,
kamarádům, bývalým spolužákům i neznámým lidem,
které potkáte. A to je moc dobře. Každé další ano či ne vyslovujete s mnohem větší zodpovědností, protože nerozhodujete jen na papíře. Vaše stanovisko má brzy konkrétní
podobu, kterou sami odžijete. Nejednou mi bylo vyhrožováno i žalobou a mí blízcí se mě často ptali, jestli to mám
zapotřebí. Stálo to za to. Zkušenost, kterou jsem získala,
mi už nikdo neodpáře.
Velkým zklamáním pro mne však byl obrovský nezájem
drtivé většiny místních obyvatel o činnost samosprávy, o práci a rozhodování jimi zvolených zástupců. Sál
zastupitelstva se zaplní pouze ve chvíli, kdy se projed-

návaný bod dotkne ožehavého tématu života ve městě
a konkrétní skupiny obyvatel. Jindy jsou jednání zastupitelstva přítomni pouze vedoucí jednotlivých odborů
úřadu a sál zeje prázdnotou. Proto vás prosím, zajímejte
se o to, co se mění ve městě, kde žijete. Zastupitelstvo
můžete sledovat i on-line z pohodlí domova. Myslím, že
jen tak si uděláte skutečný obrázek o lidech, kteří o vašem životním prostoru rozhodují. Pak můžete opravdu
zodpovědně rozhodnout, kdo vaše zájmy bude hájit
v dalším volebním období.
Své jméno jsem v minulých volbách spojila s hnutím ANO.
Během čtyř let jsem se však výrazně odchýlila od celostátně
prosazované politiky tohoto hnutí a zvláště zkušenost s vedením Středočeského kraje mě dovedla k názoru, že nadále
nechci být součástí žádné strany ani hnutí, které přesahuje
hranice Říčan. Chci se starat jen a pouze o město, ve kterém jsem se narodila, kde jsem vyrostla a kde doufám vyrostou i mé dvě děti.
V nadcházejících volbách podpořím kandidátku Unie
pro sport a zdraví, kterou vede David Frydrych. K tomuto
rozhodnutí mne dovedla celá řada důvodů. Jedním z neopominutelných je i fakt, že David dané slovo vždy dodrží
a to je hezký zvyk, který se už dnes bohužel tolik nenosí.
Přeji vám, milí říčanští, abyste v říjnových volbách dobře
rozhodli a své volby po další roky nelitovali.
Karolína Skrčená, Nezávislá za hnutí ANO

inzerce

2. ročník

KOTLÍKOVÉHO GULÁŠE V KUŘÍ

sobota 29. 9. 2018 | 12: 00 | U rybníka
Přihlásit se můžete do 14.9. na emailové adrese:
jurkovaadrea@seznam.cz.
Jako hosta uvítáme pana starostu V. Kořena
a farmaceutku, Miss 2004 Janu Doleželovou.
Přijdte se pobavit, dobře se najíst a užít si volný čas s přáteli.
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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

Bezpečnost a infrastruktura
Městská policie Říčany

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

Tel. 323 618 150
Mob. 725 022 765
Městská policie radí a informuje
Z knihy událostí
17. června, 04.45
Při hlídkové činnosti
strážníci pozorují chování a úmyslné jednání
muže, který narušuje veřejný pořádek v ulici Černokostelecká, kdy muž
poškozuje dopravní značení a povrch chodníku.
Celé jeho chování je zaznamenáno městským
kamerovým dohlížecím
systémem a kamerou,
která je umístěna ve služebním vozidle strážníků. Při řešení události muž strážníkům
přesvědčivě tvrdí, že dopravní značka již byla poškozena před
jeho jednáním. Své chování a úmyslné jednání bagatelizuje,
nevhodnými narážkami a posměšky připomínkuje práci strážníků. Po upozornění, že v místě události je umístěn kamerový bod městského kamerového dohlížecího systému, který
celý průběh jeho jednání zaznamenal, se odmítl k přestupku
a svému jednání dále vyjadřovat. Přestupkové jednání muže je
strážníky oznámeno k vyřízení příslušnému správnímu orgánu, do jehož působnosti projednání patří.
26. června, 19.34
Městské policii je nahlášeno napadení ženy mužem v lokalitě
vlakové zastávky Říčany. Strážníkům se v místě nedaří najít
agresora ani napadenou ženu, proto se dotazují přítomných
osob na vlakové zastávce. Před restauračním zařízení nedaleko kolejiště se nacházejí dva muži a žena. Při jejich vytěžování se jeden z mužů chová hlučně a nevhodně. Strážníci jej na
vhodnost jeho chování upozorňují. Žena se snaží muže uklidnit a sděluje, že na místo již jede vozidlo taxi, které všechny
odveze. Z neznámého důvodu a příčin se muž najednou rozebíhá k zábradlí, jež odděluje prostor pro cestující a kolejiště. Po
překonání zábradlí dopadá tvrdě na zem a to přímo na obličej,
zvedá se a běží kolejištěm pryč. Strážníci běží za mužem, jelikož není znám důvod jeho útěku. Po jeho dostižení dochází
přímo v kolejišti k použití donucovacích prostředků a muž je
znehybněn a spoután. Následně jej strážníci vyvádějí z kolejiště zpět do bezpečného místa. Muž klade aktivní odpor, pokouší
se o útěk, a to do takové míry, že jej strážníci musejí připoutat
k zábradlí. Strážníci ošetřují zranění muže a na místo je přítomnou ženou přivolána i zdravotnická záchranná služba. Na
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místo se následně dostavuje k součinnosti i hlídka Policie ČR.
Muž je stále agresivní, a to i na záchranáře, stěžuje si, že jej vše
bolí a nemůže dýchat. Nespolupracuje a odmítá ošetření. Událost na místě byla dořešena přítomnou hlídkou Policie ČR, která mužovo nevysvětlitelné chování kvalifikovala jako za porušení zákona o drahách, kdy bez povolení vstoupil do kolejiště,
za což mu byla uložena na místě pokuta. Po uklidnění a sejmutí
pout se muž okamžitě dává opětovně na útěk kolejištěm, kdy
těsně před dostižení strážníkem a policistou zakopává, padá
na zem, lehá si na břicho a sám od sebe dává ruce za záda. Následně přijíždí vozidlo taxi, do kterého oba muži i žena nasedají
a odjíždějí. Chování muže tak zůstalo neobjasněno.
22. července, 00.33
Při kontrolní činnosti na Strašíně v ulici U Hájovny si strážníci všímají odstaveného vozidla na lesní cestě. Ve vozidle svítí
stropní světlo a je vidět pohyb osob. Strážníci vozidlo a jeho
tříčlennou posádku kontrolují. Muž na sedadle řidiče sděluje,
že není řidičem, vozidlo právě v tuto chvíli prodal a řidič odešel neznámo kam. Dále tento muž uvádí, že vozidlo má blíže
nespecifikovanou poruchu a čeká se na odtah. Chování posádky bylo již od prvotního kontaktu nejisté a tvrzení nevěrohodná, zejména po zjištění, že se ve vozidle nachází osoba již
v minulosti vícekrát trestána pro majetkovou trestnou činnost.
Hlídka místo opouští a kontroluje přilehlé ulice a nemovitosti
na Strašíně, jelikož vše nasvědčuje tomu, že se jedná o možné
pachatele majetkové trestné činnosti. Do místa je přivolána
druhá hlídka strážníků a posádka vozidla tak nezůstává bez
dozoru. Porouchané vozidlo se po nějaké době rozjíždí do ulice
Vojkovská. Strážníci vozidlo sledují a následně jej zastavují. Řidič je vyzván k prokázání totožnosti a předložení dokladů potřebných k řízení vozidla. Strážníkům sděluje, že nemá žádné
doklady ke kontrole. Na místo je přivolána i hlídka Policie ČR
z důvodu důkladné kontroly celé posádky vozidla a kontroly
vnitřních prostor vozidla z hlediska pátrání po předmětech pocházejících z trestné činnosti. Výsledkem je zjištění, že osoba
řidiče má platný zákaz řízení motorových vozidel do roku 2020
a po ženě cestující na zadních sedadlech je vyhlášeno pátrání
policií od dubna letošního roku. Všechny osoby ve vozidle byly
již v minulosti trestány pro majetkovou trestnou nebo přestupkovou činnost. Celou událost si k dalším úkonům a opatřením
na místě přebrala hlídka Policie ČR k dořešení.
28. července, 23.33
Policie ČR žádá strážníky o součinnost při prověření oznámení
od občana o poškozování dopravního značení v ulici Černokostelecká neznámým pachatelem. Operátor kamerového dohlížecího systému zjišťuje, že došlo k poškození směrové desky, osazené v horní části oranžovými výstražnými světly, kdy
toto světlo bylo kopem uraženo mladším mužem. Popis muže
operátor předává všem
dostupným hlídkám.
V 04:10 hodin při kontrolní činnosti si strážníci všímají skupinky
osob v ulici Černokostelecká, kdy od této skupinky se oddělil mladší
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Bezpečnost a infrastruktura
muž odpovídající popisu a začal násilím vylamovat dopravní
značku. Při řešení události se mladý muž omlouvá a přiznává
i poškození směrové desky. Na místo byla strážníky přivolána
hlídka Policie ČR, které byl mladý muž předán k provedení dalších úkonů a opatření.
8. srpna, 21.58
Při kontrolní hlídkové činnosti míjí při nájezdu na ulici Černokostelecká služební vozidlo strážníků řidič ve vozidle, které je evidentně po
nehodě. Vozidlo je
strážníky zastaveno a je zjištěno, že
má promáčknuté
dveře,
ulomená
zpětná
zrcátka, píchlou pneumatiku a vyčnívají-

Co nového u hasičů
www.sdhricany.cz
Vážení čtenáři říčanského Kurýru,
po dvouměsíční odmlce máte opět možnost zjistit, co se
dělo u dobrovolných hasičů o prázdninách. Věřím, že
nejeden z vás si dovolenou užil, ať už v zahraničí, nebo
u nás v ČR, protože toto léto bylo velmi horké a bohužel
na srážky stále velmi chudé. Kvůli suchu bylo zaznamenáno v letošním červenci nejvíce požárů za posledních
10 let! A to i přesto, že byla pro většinu krajů vyhlášena
výstraha o zákazu kouření a manipulaci s otevřeným ohněm, rozděláváním ohňů v přírodě apod. Naše jednotka
byla během letních prázdnin několikrát svolána na zálohu stanice HZS Říčany, a to buď jen k nám do hasičárny,
nebo i přímo na stanici profesionálních kolegů. Tyto zálohy – pohotovosti jsou stále častějším druhem výjezdu,
kdy pomáháme profesionálním kolegům, když mají více
výjezdů, komplikovanější zásah apod. Další zásahy se týkaly likvidace nebezpečného hmyzu.
V naší jednotce máme několik vůdců malého plavidla,
a proto se v sobotu 14. července uskutečnil praktický
výcvik na vodě. Všemu předcházela teoretická příprava
a rekapitulace první pomoci tonoucího. Pro praktickou
část nám posloužila řeka Labe kousek od Lázní Toušeň.
Na vodě se vyřádil jak zásahový člun Blesk, tak i záložní
loďka Kačenka. Dále jsme se v srpnu s naší jednotkou
vydali na každoroční cyklotúru, abychom si vyzkoušeli
svou fyzickou zdatnost. Cesta vedla z Říčan do Stříbrné Skalice. Počasí nám přálo, dobrá nálada nechyběla
a věřím, že to byl pro všechny zúčastněné příjemný zážitek. Nezbývá, než se těšit na podobně vydařenou další akci. Nejen zábavu, ale i spoustu práce na technice
jsme zvládli, ať už pouhým úklidem nebo opravou. Na
závěr prázdnin jsme se účastnili dvou akcí jako požární
hlídka.

cí kus blatníku. Řidič je vyzván k vystoupení z vozidla, kdy
vozidlo musí opustit dveřmi spolujezdce, jelikož dveře řidiče
jsou vlivem poškození zablokované. Ihned je zřejmé, že řidič
je pod vlivem alkoholu. Koordinace pohybů je značně nejistá
a komunikace složitá i při pokládání jednoduchých otázek.
Řidič strážníkům tvrdí, že žádný alkoholický nápoj před
jízdou nepožil, avšak provedená orientační dechová zkouška
s výsledkem 3,08 promile alkoholu v dechu svědčí o něčem jiném. Řidič je důvodně podezřelý ze spáchání trestného činu,
je omezen na osobní svobodě a na místo je přivolána hlídka
Policie ČR k provedení dalších úkonů a opatření. Jelikož
bylo vozidlo zjevně po dopravní nehodě, strážníci se pokouší
zmapovat jízdu řidiče vozidla a nalézt místo nehody. Při tomto šetření je nalezeno poškozené odstavené vozidlo nedaleko
místa zastavení řidiče strážníky. Tyto zjištěné skutečnosti
strážníci předávají Policii ČR, tak aby mohla být zadokumentována i dopravní nehoda řidiče vozidla.
Jindřich Joch, zástupce vedoucího Městské policie Říčany
A co nejmenší? Nejen školní, ale i hasičské prázdniny
jsou v měsících červenci a srpnu, jen končí o trochu dřív.
Jako již několikátým rokem mají naše děti poslední týden
měsíce srpna soustředění, aby se připravily na podzimní
soutěže a utužily kolektiv. Letos byly v Benecku v Krkonoších, a to v termínu od 25. 8. do 31. 8. Standardní náplní je příprava na podzimní kola hry Plamen, kde
děti běhají v pětičlenných hlídkách a plní úkoly, jako je
například střelba ze vzduchovky, uzlování, znalost hasiv,
rozpoznání topografických značek, práce s buzolou, šplh
po laně a v neposlední řadě i zkouška fyzičky, protože
všechna stanoviště jsou rozmístěna po lese v rozmezí 3
- 5 kilometrů. Každý den se proto začíná rozcvičkou a vedoucí pro ně pořádají pěší výlety, návštěvu bazénu a dále
se ještě věnují požárnímu útoku, protože druhý den po
návratu se koná jedna z posledních útokových soutěží,
a to 1. 9. v Modleticích.
Tento den se také konal memoriál Míly Dlabače v blízkém Tehovci, kterého se každoročně účastníme. Jedná
se o soutěž v netradičním požárním útoku a druhou disciplínou bývá přeplutí návesního rybníčku na raftech.
V měsíci září čeká dospěláky praktická příprava jednotek tzv. Za tři rohy v Mukařově a v říjnu pak noční soutěž
v Dolínku. Krásný zbytek léta a dobrou náladu přeje
Dominik Pokorný, jednatel SDH Říčany
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Příroda
Říčanska

Na tomto místě pravidelně vychází
článek o dřevinách Říčan. Za 11 let
jsme se podívali na 124 druhů stromů a keřů. I když říčanské zahrady
a jejich stromy jsou téměř nevyčerpatelným zdrojem námětů, šíře místních přírodních zajímavostí je daleko
rozsáhlejší. Proto se nadále nebudu
zaměřovat jen na dřeviny a začnu se
věnovat i dalším zástupcům nebo
fenoménům živé i neživé přírody Říčanska.

Sinice
Během léta jsou sinice častým tématem ve zprávách. Tam, kde se
přemnoží, je konec s koupáním.
Zajímavější je ale skutečnost, že
sinice žijí téměř všude a v podstatě odjakživa tvoří základ naší
biosféry.
Na Zemi se vyskytují minimálně
3,5 miliardy let, přičemž až do začátku prvohor (před cca 540 miliony let) patřily mezi nejvýraznější
zástupce života. Dokladem jsou
fosilie stromatolitů. Sinice představují nejjednodušší zelené organizmy schopné fotosyntézy. Hlavně
díky nim vznikla na Zemi atmosféra
s dostatkem kyslíku.
Systematicky řadíme sinice do bakterií. Rozlišujeme několik tisíc druhů, některé jsou jednobuněčné, jiné
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tvoří různé typy vícebuněčných vláken. Konkrétní druhy žijí ve sladké
i slané vodě, v půdě, v puklinách
hluboko ve skalách, ale i v horkých
pramenech, extra slaném prostředí,
v pouštích nebo na Antarktidě.
Sinice se rády a často velmi intimně přátelí s jinými organizmy.
Vznikají tak různé druhy symbióz.
Příkladem je soužití s houbami za
vzniku některých druhů lišejníků.
V dávné minulosti pronikly sinice
do rostlinných buněk a natrvalo se
tam zabydlely. Dnes jsou z nich buněčné organely. Jeden typ – zelené
chloroplasty umožňují rostlinám
fotosyntézu.
V říčanských rybnících přirozeně
a neškodně žijí mj. rody Oscillatoria nebo Dolichospermum zachycené na obrázku. V muzeu je běžně
zkoumáme během výukových pro-

gramů. Nejprve je však děti a učitelé musí nalovit pomocí speciální
síťky planktonky.
Když stoupne teplota vody v rybnících, kde je vysoký obsah živin
(hlavně fosforu z hnojených polí
a odpadu z domácností), dojde
k vytvoření tzv. vodního květu –
přemnožení sinic. Člověku při koupání hrozí alergické reakce. Kvůli
toxinům ze sinic je nutné hlídat
také pitnou vodu.
Pro medicínské účely se ze sinic
vyrábějí vitamínové tablety nebo laboratorní barviva. Probíhá výzkum
na jejich využití v lécích např. na rakovinu, testují se jako zdroj energie
pro biopaliva. V budoucnu se možná stanou základem jídelníčku pro
dálkové vesmírné výpravy.

Jakub Halaš

foto: Archiv muzea

Cyanobacteria
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Koza na Dvorku

Otevřený Dvorek

Od začátku prázdnin u nás na Dvorku pobývá koza Kabelka
s kůzletem Kvítkem. Náš malý dvorek jí samozřejmě nestačí,
protože kozy ze všeho nejraději oždibují listy stromů a keřů.
Proto jsme si ji vlastně také půjčili - v létě jsme je každý den vodili na pastvu na násep u trati, o který se už dva roky s ekocentrem staráme. Prořezali jsme svahy i horní plošinku, kudy se teď
dá procházet a užívat si postupně třešní, višní a ostružin, které
rostou ze všech stran. Divoce obrážejí i v místech, která se snažíme udržet bez keřů, rozkvetlá pro včely a motýly. V tom nám
Kabelka s Kvítkem pomáhají lépe než křovinořez.
Na pastvu kozy vodí maminky s dětmi. Snažíme se, aby po
kozách na chodníku nic nezůstávalo, a komunikujeme s kolemjdoucími pejskaři, jejichž svěřenci třeba kozu vidí poprvé
v životě. Zato starší lidé si díky koze na vodítku vzpomínají na
své dětství a líčí nám příběhy a obrazy ze života svých babiček
a dědečků.
Vzpomínky na dětství na venkově rádi zaznamenáváme pro
připravovanou výstavu v Muzeu Říčany Proměny krajiny. Pokud i vás obrázek pasoucí se kozy inspiroval ke vzpomínkám,
budeme rádi, když se o ně s námi podělíte.
Kateřina Čiháková

l úterý 11. září 16:00 - 18:00:
Den otevřených dveří - vstup
zdarma v rámci Týdne volného
času a sportu
l pondělí 17. září 15:00 - 17:00:
Králičí odpoledne na Dvorku
– akce o králících s programem
ve spolupráci s Muzeem Říčany,
podrobnosti viz sekce muzea
l úterý 25. září 15:00 - 17:00
– Otevřený Dvorek – bez programu, vstupné dobrovolné jako
příspěvek na krmení
l úterý 9. října 15:00 - 17:00 – Otevřený Dvorek –
bez programu, vstupné dobrovolné jako příspěvek na
krmení
V rámci Otevřeného Dvorku si děti budou moci pohladit králíky a slepice a dozvíte se zajímavosti o jejich
chovu.
Marie Tvrdoňová

OLIVOVA DĚTSKÁ LÉČEBNA, O.P.S.

NUTRIČNÍ AMBULANCE
pro děti od 3 do 18 let

POSKYTUJEME:

● péči o děti s nadváhou
a obezitou
● výpočet bazálního metabolismu
● určení energetického příjmu a výdeje
● rozbor a zhodnocení jídelníčku
● pravidelné přeměření a konzultace
● jídelníček se zásadami zdravé výživy

Ordinační hodiny
ÚT: 8.00 – 15.00
ST: 8.00 – 15.00

Na konzultaci se předem telefonicky objednejte
Nutriční terapeutky:
Bc. Miroslava Tichá tel.: 323 619 127
Jaroslava Petříčková, Dis. tel.: 323 619 105
Kontakt: nutricni@olivovna.cz
www.olivovna.cz, Olivova 224, Říčany
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Jaroslava Tůmová,

CHODCI A JEZDCI

Poslední rok Jaroslava Tůmová po
Říčanech víc chodí, než jezdí na kole.
I když cyklistiku měla a má moc ráda,
musí být dnes opatrnější kvůli případnému pádu. Autobus zatím používá
zřídka: „Ale ono se to brzy změní…

než když jedu na kole. Ale jízdu na kole si
pořád užívám pro jakýsi pocit větší volnosti, svěžesti…“
Troufnete si na kole i na říčanské
silnice? „Troufnu si na ně, to ano,
protože si zatím nepřipouštím, že by
mohla nastat kolize ať z mé strany,
nebo jiného dopravního prostředku.
Vítám vyčleněné pásy pro jízdní kola,
v poslední době vjezd z Olivovy ulice
do Masarykova náměstí. Nebezpečím
jsou však cyklisté na chodnících. Není
to tak dávno, kdy mě málem smetla
maminka s dítětem na kole na chodníku, když jsem vyšla ze dveří polikliniky
ve Štefánikově ulici!“
A co další oblíbené sportovní aktivity? „Bývala jsem ‚živé‘ dítě, a tak kotouly, přemety, přeskoky a později cvičení
na nářadí v Sokole v Mnichovicích mi
nedělalo problém. A pokud jsem pak
sportovala, tak až na krátkou etapu závodního volejbalu v Praze to byla vždy
forma sportu rekreačního. Mám ráda
i pěší turistiku a výlety za poznáním
s přáteli z místního KČT, kde jsem členkou, mi stále přináší radost.“
Připravuje Renata Skalošová

Foto: z archivu J. Tůmové

dřívější dlouholetá vzdělavatelka místního Sokola,
cvičitelka se zaměřením na zdravotní tělocvik,
účastnice a spolutvůrkyně kulturního života Říčan
Občas využiji i Senior taxi, což je skvělý
nápad města!“ Při procházkách zamíří do luk a dál do alejí. Jindy zase směr
„Thomayerka“ k meditační zahradě
a pak dál do lesa. A pak: „Naši vnuci od
malička milují vlaky, tak u trati jsme velmi často. A pěkně pěšky dojdeme Lázeňskou loukou ke zřícenině hradu a pak se
obvykle ještě stočíme pohladit památný
stoletý dub.“ Kolo používá především
k rychlé dopravě po městě. Dřív pro ni
bylo hlavním dopravním prostředkem
při poznávání Říčan: „Když byl synek
malý, měla jsem ho na sedačce a projela
jsem kdejakou ulici ve městě a to ‚dole
i nahoře‘. Od té doby umím i dost poradit těm, kdo ulici hledají.“ Poprvé si Jaroslava sedla na kolo v jedenácti letech:
„No, sedla: vlezla jsem pod rám na tatínkově kole, odrážela jsem se a dělala jsem,
že jedu. Pamatuji si, že jeden ráfek byl ze
dřeva!“ Současné kolo značky Madison
má od roku 2001: „Je to dobré kolo, byť
mne párkrát shodilo…“ Jsou zde další
pravidelné otázky a odpovědi na ně.
Proč chodíte (ráda) pěšky? „Protože
mám ráda pohyb a mohu se rozhlížet
a vnímat všechno kolem sebe intenzivněji,

Medailony říčanských
obyvatel, kteří se neostýchají
vybočit z hlavního proudu.
Častěji než do auta usedají
na kolo a chodí pěšky.

BOSONOHÁ STEZKA V OLIVOVNĚ

Koncem
července
jsme slavnostně
otevřeli
bosonohou
stezku. Křest proběhl doslova „ohněm“. Kmotry byli lidé z Říčan, děti
i rodiče na pobytu a zástupci bosé turistiky. Vrcholem večera pak byla chůze
naboso po žhavém uhlí. To už ale vyžaduje značnou část odvahy a soustředění. Pozitivní účinky bosé chůze jsou
již všeobecně dobře známy. Zlepšuje
kondici a imunitu, při chůzi se zapojuje
více svalů, pomáhá při léčbě plochonoží a má i další pozitivní účinky. Děkujeme společnosti DM drogerie markt s. r.
o. za uspořádání finanční sbírky na tuto
stezku, Bosé turistice, z. s., která stezku
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postavila a připravila také nevšední zážitek při otevření. Díky patří všem, kteří
na tuto stezku finančně přispěli.
Vaše ODL

texty.kuryr@ricany.cz

Životní prostředí a zdraví

PSYCHOTERAPIE ZDARMA
V MODRÝCH DVEŘÍCH
V rámci projektů MAS Podlipansko, MAS Říčansko
Obyvatelé Středočeského kraje mají
od 1. 9. 2018 v Kostelci nad Černými
lesy a od 1. 10. 2018 v Říčanech, v Terapeutickém centru Modré dveře, z. ú.
možnost čerpat psychoterapie zdarma.
Jedná se o dvouletý projekt, který je zaměřen na osoby pečující o jiné závislé
osoby, osoby pečující o malé děti, osoby
postižené nebo rodiče samoživitele.
l Není vám dobře, máte vy nebo někdo
z vašich blízkých psychické problémy?
Potřebujete poradit, podpořit v náročné
situaci v životě? Má vaše dítě nebo někdo blízký, o kterého pečujete specifické
potřeby, se kterými si nevíte rady? Staráte se o svého blízkého a již je pro vás
péče dlouhodobě vyčerpávající, chcete
si o tom promluvit?
l Nabízíme individuální, párovou
a rodinou psychoterapii, v případě
naplnění otevřeme také psychote-

rapeutickou skupinu pro dospělé
klienty. V centru v Kostelci nad
Černými lesy plánujeme otevřít dětskou skupinu pro děti s obtížemi
v komunikaci (nácvik sociálních
dovedností).
l Cílem poskytované služby je zmírnit
dopad prožívané zátěže na psychické
zdraví, posílení odolnosti vůči zátěži, nalezení zdravých, efektivních způsobů vyrovnávání se se zátěží, podpora psychohygieny a péče o vlastní psychické a další

Terapeutické centrum Kostelec n. Černými lesy
tel.: +420 721 967 425, všední dny 8 - 12 hod.
e-mail.: centrum.kostelec@modredvere.cz

potřeby, celkové zlepšení kvality života,
duševního zdraví a psychické stability.
l Vyhledejte podporu v našem centru.
Možnost promluvit si s odborníkem
o vašich starostech vám může pomoci
najít směr v náročné situaci. Nebojte se
požádat o pomoc, každý se ve svém životě může dostat do situace, kdy potřebuje
pomoc a podporu. Někdy je těžké najít
zdroj této podpory ve svém okolí.
l Modré dveře, z.ú., je nezisková organizace, která se již od roku 2012 zabývá
zkvalitňováním života lidí, kteří potřebují podporu či pomoc v náročných životních situacích (např. pomáhá lidem
v krizi, osobám s duševním onemocněním, rodinám, pěstounům).
Nejste si jistí, jestli je projekt pro vás? Zavolejte nám.Již před zahájením projektu
mohou zájemci o psychoterapeutické
služby kontaktovat naše pracoviště:

Terapeutické centrum Říčany
tel.: +420 725 833 833, všední dny 8 - 12 hod.
e-mail.: centrum.ricany@modredvere.cz

Psychterapie zdarma je realizována díky finanční podpoře MAS Říčansko a MAS Podlipansko.

inzerce

Pomoc, poradenství i možnost práce na zkoušku
Pro lidi, kteří mají invalidní důchod nebo jsou zdravotně znevýhodněni, může být i v současné době obtížné sehnat práci.
Pokud mají navíc např. jen základní vzdělání nebo věk vyšší
než 50 let, je to ještě obtížnější. Tito lidé pak bývají dlouhodobě nezaměstnaní a přestávají si důvěřovat. Týká se to i vás?
Pomůžeme vám získat větší sebevědomí a obnovit základní pracovní návyky, lépe komunikovat s okolím, zdokonalit
manuální zručnost i znalosti práce na počítači a s mobilním
telefonem.
Součástí naší podpory je i práce na zkoušku. Umožníme
vám poznat i vyzkoušet si nové pracovní činnosti a zároveň
si přivydělat.
V případě zájmu o dlouhodobější práci vám poradíme, jak
najít a správně oslovit vhodného zaměstnavatele i jak sepsat
životopis a motivační dopis. Můžeme s vámi absolvovat jednání s budoucím zaměstnavatelem a v případě potřeby doprovázet v začátcích nového zaměstnání.
A to vše zdarma. Nečekejte a ozvěte se co nejdřív.

Stačí jen zavolat na telefon 727 864 773 nebo vstoupit
do „Modrých dveří“ na adrese: Říčany, ul. Tyrše a Fügnera 105/7,
kde probíhá většina programů
Více informací si vyžádejte na mailu:
centrum.ricany@modredvere.cz
V „Modrých dveřích“ můžete
využít také psychoterapii,
krizovou pomoc v obtížné situaci,
služby klinického psychologa
i navazující sociální služby.
Pokud jste zaměstnavatel a chcete nabídnout práci někomu se zdravotním postižením, rádi vám poradíme, jaké jsou potřeby a omezení OZP, vysvětlíme důležitost,
podmínky i výhody zaměstnávání těchto lidí. Volejte na 727 864 773.
Program je realizován v rámci Operačního programu Zaměstnanost ESF. Hrazeno z projektu
CZ.03.1.48/0.0/0.0/15 040/0002399

www.modredvere.cz
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Pro seniory

SENIORCENTRUM ŘÍČANY
Léto budiž pochváleno – doufáme, že jste letní dny prožili v příjemné pohodě i přes tropické teploty. Senioři uskutečnili ještě v červenci
zájezd na hrad Valdštejn, spojený s prohlídkou města Turnova a Drábských světniček.
Na tomto zájezdu nás překvapil náhlý déšť, ale i přesto se výlet
vydařil. V září nás čeká zájezd do Litoměřic a třídenní rekondiční
pobyt v Železných horách (viz níže uvedeno).

Irena Moudrá, předsedkyně správní rady

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.
Kontakt a informace: každé první a třetí pondělí v měsíci od 14:30 do16:30 hodin.
Telefon: 732 383 424
E-mail: seniorcentrumricany@centrum.cz
www.seniorcentrum-ricany.webnode.cz/

Pravidelné akce:

Zahájení pravidelných akcí – v průběhu měsíce září,
resp. října. Některé jsme bohužel museli pozastavit
vzhledem k omezeným finančním prostředkům.
Cvičení na židlích – DPS Senior každé úterý od 15:30
do 16:30 hodin.
Zdravotní jógová cvičení – DPS Senior každé úterý od
18:00 do 20:00 hodin.
Kavárnička – každý třetí čtvrtek v měsíci od 15:00 hodin.

Akce:
n 12. září, středa – Povídání o historii – Čeští cestovatelé od 13. stol. po Hanzelku a Zikmunda
Místo: DPS Senior – společenská místnost. Začátek: 16:00
h. Vstup zdarma. Na setkání se těší Jiřina Kutláková.
n 15. září, sobota – Zájezd do Litoměřic (Zahrada
Čech, Vinobraní) a prohlídka Muzea českého granátu
v Třebenicích
Jednodenní autobusový zájezd do Litoměřic a Třebenic. Podzimní výstava patří mezi největší výstavy svého druhu u nás. Zaměřuje se na zahrádkáře, chalupáře, kutily, zahradníky a milovníky přírody. Součástí je
i kulturní program, kde mj. zazpívá i zpěvačka Petra
Janů a chybět nebude také tradiční dechovka Vinšovanka. Ve městě se pořádá Vinobraní – prezentace
o ochutnávky mnoha vinařství a bohatý kulturní pro-
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gram. Účastníci obdrží slevový kupón na akce v roce
2019 ve výši 200,- Kč. Příspěvek účastníků: 300,- Kč
(zahrnuje dopravu, pojištění, vstupné do muzea). Místa odjezdu: 7:25 h aut. zastávka K Žel. stanici, 7:30 h
aut. zastávka Rychta, 7:35 h aut. zastávka Sukova, 7:40
h aut. zastávka Masarykovo nám.
n 20. září, čtvrtek – Společenské hry – trénování paměti
(nejen pro seniory)
Místo: DPS Senior – jídelna. Začátek: 14:00 h. Karetní,
společenské a stolní hry. Setkání je určeno pro všechny věkové kategorie. Občerstvení a vstup zdarma.
n 20. září, čtvrtek – Kavárnička
Místo: DPS Senior – jídelna. Začátek: 15:00 h. Příjemné
posezení při kávě, čaji a něčeho dobrého k tomu. Vstup
zdarma.
n 25. – 27. září– Rekondiční pobyt – Železné hory
Třídenní autobusový zájezd. Ubytování: Horní Bradlo.
V rámci rekondice navštívíme např. Čáslav, hrady
Lichnici, Oheb, Rabštejn, Včelařské arboretum apod.
Příspěvek účastníků: 1300,- Kč (v ceně je doprava, ubytování se snídaní, vstupné, pojištění, tištěný materiál).
Místo odjezdu: 8:30 h aut. zastávka K Žel. stanici, 8:35
h aut. zastávka Rychta, 8:40 h aut. zastávka Sukova ul.,
8:45 h aut. zastávka Masarykovo nám.

Připravované akce:
n 1. října, pondělí – Setkání s hudbou
Místo: Kulturní centrum Říčany. Začátek: 14:00h. Akce se
koná u příležitosti oslav Mezinárodního dne seniorů. Tentokrát se můžete těšit na Staropražské pardály
Vstup zdarma, přijďte se pobavit a strávit příjemné odpoledne plné hudby.
n 2. října, úterý – Setkání s Evou Hruškovou a Janem
Přeučilem
Místo: Kulturní centrum Říčany. Začátek: 14:00 h. Příjemné posezení se známými herci nejen o životě hereckém. Vstup zdarma.
n 4. října, čtvrtek – Posezení s lidovými písničkami
Místo: sál restaurace Sport, Černokostelecká ul.
Začátek: 14:00 h. Příjemné posezení s harmonikáři.
Vstup zdarma.

Rada starších bude 27. 9. 2018 od
9.00 hodin v zasedací místnosti radnice.
texty.kuryr@ricany.cz

Pro seniory

Domov pod Kavčí skálou
Nový školní rok ukončil prázdniny a my
stojíme na začátku září se zatajeným
dechem a otázkou: „Povede se nám překonat úspěch prvního ročníku Běhu pro
Domov Pod Kavčí Skálou?“ Loňský ročník totiž předčil očekávání spolku Báječných žen v běhu, které Běh pro Domov
Pod Kavčí Skálou organizují, a podařilo
se pro obyvatele domova získat téměř
17.000 Kč. Tyto prostředky pak byly použity na nákup terapeutických panenek,
aromaterapeutického setu a ergoterapeutických pomůcek, které pomáhají
seniorům při zábavném trávení volného
času zlepšovat motorické funkce. Zaplatilo se i pár hodin oblíbené canisterapie
a s nadšenou odezvou obyvatel domova
proběhl sedánek s přednáškou o Africe.
Loňský běh přinesl společně se získanými prostředky radost. Povede se to
i letos? Laťka je poměrně vysoko. Budeme mít alespoň takovou účast běžců
jako loni? Jedno víme jistě, krátká trať
pro seniory, na níž bude probíhat klání
obyvatel, bude mít tři kategorie: chodci, účastníci s chodítkem a účastníci na
vozíku. Ti obyvatelé Domova, kteří se
účastnili loni, moc dobře vědí, do čeho
půjdou. Hned jak proběhne hlavní závod
skutečných běžců, i oni hrdě připnou
na hruď závodní číslo, vyfasují startovní
balíček a na chvíli se vrátí do mladých
let. Ti, co to zažili, vědí, že podél jejich
trati budou fandit skupinky běžců a rodinní příslušníci. Ano, chystáním běhu
žije celý Domov. Obyvatelky se scházejí

a šijí látkové hračky, levandulové sáčky,
vaří bylinkové sirupy, aby ceny pro vítěze
dopoledních závodů měly tu správnou
„babičkovskou“ duši a aby se bylo čím
pochlubit i v tombole. V těchto dnech
probíhá chystání startovních balíčků,
párování špendlíků k číslům a pečení
účastnických medailí. Tak vás z celého
srdce zveme: říčanští i přespolní, přijďte nás podpořit, ať společně ten krásný
výsledek z loňska alespoň o kousek
překonáme. Zaběhněte si příjemnou
šestikilometrovou trať Říčanským lesem. Nebo se zastavte třeba jen zafandit
a chvíli jen tak pobejt, dát si guláš od
nejšikovnější kuchařky Jiřinky či dobrou
kávu a kus koláče. Parčík nad Domovem Pod Kavčí Skálou v neděli 16. 9.
2018 dopoledne ožije a nabídne zábavu
nejen pro běžce, ale i pro jejich doprovod
a děti. V dětském koutku plném soutěží
vám pohlídají děti, zatímco vy si zaběhnete závod anebo si v zábavném koutku
pro dospělé vyzkoušíte některé dovednostní kvízy a pár vychytávek z tréninku
paměti. Registrovat se můžete na www.
behprodomovpodkavciskalou.cz nebo
v den závodu, 16. 9. 2018 od 8.00 hod.
v hale Domova Pod Kavčí Skálou. Můžete nás sledovat i na facebooku a když
se budete chtít na cokoliv zeptat, napište
nám tam nebo na zastupce@domovpks.
cz. Anebo za námi přijďte ke stánku, který budeme mít na Masarykově náměstí
u příležitosti Veletrhu sportu a volného
času. Rádi si tam na vás uděláme čas.
Těšíme se moc!

DPS Senior a stacionář Olga
Říčany, příspěvková organizace
vyhlašuje výběrové řízení na pozici:

sociální
pracovník/ce

Požadavky na uchazeče:
Bezúhonnost, zdravotní a odborná
způsobilost dle zák. 108/2006 Sb.
Pracoviště: DPS Senior, Komenského nám.
1850, Říčany.
Předpokládaný nástup: 1. 1. 2019
Bližší informace: Iveta Závodská,
tel.: 323 604 244-6
Přihlášku spolu s profesním životopisem
zasílejte do 30. 9. 2018 na adresu:
DPS Senior a stacionář Olga Říčany, p.o.,
Komenského nám. 1850, 251 01 Říčany,
nebo E-mail: iveta.zavodska@dps.ricany.cz
Vhodné uchazeče oslovíme
k osobnímu jednání.

43

Pro seniory

Moje maminka má Alzheimerovu nemoc
Pečujete doma o blízkého člověka s Alzheimerovou
nemocí nebo některým typem demence? Pak právě
vás zveme na setkání pečujících, které v Říčanech pořádá organizace Dementia I. O. V., z. ú. Každé 4. úterý
v měsíci od 18.00 hod. Scházíme se v prostorách Domova Pod Kavčí Skálou, na adrese: Marie Pujmanové
2045/2. Další setkání proběhne v úterý 25. 9., dozvíte
se více na téma: Jak poznat demenci u seniora a jaké
kroky podniknout. Konkrétní informace o projektu
„Neformální péče“ naleznete na webových stránkách
naší organizace www.dementia.cz.
A jak mi vlastně pomůže, když se zúčastním? To by nám
určitě řekla paní Helena, která péčí o maminku již prošla
a prožila mnoho těžkých dní a nocí, než se zcela vyčer-

paná rozhodla přijít pro radu a pomoc. O rok později se
nám svěřila, že kdyby se tehdy rozhodla zvládnout vše
sama, psychicky by ji to zlomilo. Podle jejích slov jí asi
nejvíce pomohla duševní podpora, tipy, jak zvládat náročné situace, a neméně také možnost probrat starosti
každodenní péče s lidmi, kteří přesně ví, o čem mluví.
Společně se dá vše zvládnout snadněji… Těší se na vás
Petra Petříková, koordinátorka neformální péče
tel.: 724 076 964, petra.dementiaiov@gmail.com

POZVÁNKA NA SETKÁNÍ
Pracovnice Odboru sociálních věcí
a zdravotnictví Městského úřadu Říčany
zvou na setkání dne 17. 9. 2018 v 17:00
v jídelně DPS Senior Říčany
všechny zájemce, kteří se chtějí informovat o možnostech poskytování
sociálních a zdravotních služeb poskytovaných v domácím prostředí
a o dávkách sociální péče.

3
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Pro děti a rodiče

Tábor vlčat a světlušek v Měsíčním údolí
Po roce čekání a těšení vyrazili vlčata a světlušky v druhé polovině července na tradiční letní tábor. Ten letošní byl ale speciální – po mnoha letech celostřediskových, nebo oddělených
klučičích a holčičích táborů se totiž letos vlčata a světlušky
vypravili na tábor společně, bez velkých skautů a skautek, a zamířili do Měsíčního údolí nedaleko Vlašimi.
Kluci a holky trávili oněch čtrnáct dní bez rodičů hraním her,
učením se nových věcí a především pátráním po ztraceném
pokladu dávných Inků. Během mnoha dobrodružných výprav
a her museli získat svitky s legendami i magické artefakty a také
se utkat s nelítostnými lidojedy obývajícími džungli. Společně
se jim ale podařilo překonat všechny překážky – vyluštit tajemné písmo Inků, porazit lidojedy a hlavně proniknout do chrámu plného pastí a získat poklad. Všichni
(děti i vedoucí) odjížděli z tábora unaveni,
ale spokojeni. A už teď
se těšíme na příští rok.
Lukáš Pavelka,
vedoucí tábora

Večer si děti mohly vybrat, zda chtějí hrát sport, zpívat, či se
věnovat jiným společenským aktivitám.
A jaké by to byly prázdniny bez koupání? Ocenili jsme blízkost
vyhlášeného lomu v Hříměždicích, do kterého jsme se vypravili na kolech či pěšky několikrát vykoupat
Tábor jsme si všichni moc užili a už teď se těšíme na další tábor.
Doufáme, že se sejdeme zase v tak v hojném počtu, jako tomu
bylo letos.
Michal Remeš - Ořez, vedoucí tábora
Tímto moc děkujeme Městu Říčany za finanční podporu na
provoz našeho střediska.

Tábor skautů a skautek v Nečíně
Jak tomu bývá každý rok, tak i tento jsme uspořádali jednu
z nejdůležitějších a největších akcí skautského roku – tábor. Po
dlouhé době jsme jeli jen oddíly skautů a skautek společně na
louku u nedalekého Nečína.
Tábor jsme si sami od základů postavili a další dva týdny jsme
se věnovali různým skautským dovednostem od přežívání
v přírodě přes vaření v kuchyni až po základy poskytnutí první
pomoci.
Téma naší celotáborové hry byl tentokrát Divoký západ. Většina našich velkých programových bloků se odehrávala právě
v tomto stylu a dokonce jsme měli návštěvu s dvěma koňmi, na
kterých se děti s radostí povozily.

S HoStem nově i ve Středočeském kraji
HoSt Home - Start ČR je nezisková
organizace zaměřující se na rodiny
s malými dětmi (0 - 6 let), které jsou
ohroženy tíživou sociální situací. Od
roku 2003 působíme po celé Praze
a v současné době se nově rozšiřujeme
i do Středočeského kraje, kde již úzce
spolupracujeme s OSPOD Říčany.
Těžištěm naší činnosti je práce dobrovolnic přímo v rodinách. Dobrovolnice
s rodičovskou zkušeností dobře chápou
problémy spojené s péčí a výchovou malých dětí. Pokud se k tomuto náročnému
období v životě rodiny přidají ještě pro-

blémy s penězi, bydlením, nedobré rodinné zázemí, nemoc, opuštěnost a nemožnost sdílet radosti a starosti, pak je
leckdy jen krůček k přetížení a zhroucení rodiče. Dobrovolnickou podporou
mnohdy můžeme těmto dramatickým
scénářům přirozeně předejít.
Dobrovolnice provázejí rodiny náročnými ale i každodenními situacemi především prostřednictvím naslouchání
a sdílení zkušeností. Chápou a nesoudí,
což jsou zbraně mnohdy silnější než
sebeprofesionálnější metody sociální
práce. Provází rodiče např. do dětských

heren, vaří spolu, pomáhají zbavit se
plenek, drží palce při zvykání ve školce
nebo spolu třeba objevují radost ze společné hry.
Pokud se rodiny nacházejí ve složitější
situaci, dojíždějí do rodin terénní sociální pracovnice. Nabízíme také možnost
individuální a rodinné terapie.
Pro více informací volejte na
723 132 339, nebo pište na kralertova@hostcz.org. Můžete také navštívit náš web www.hostcz.org, kde je
možno o nás a našich dobrovolnicích
shlédnout i dokument ČT.
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Den záchranářů v Říčanech
Poslední úterý v červnu patřilo
Integrovanému záchrannému
systému a také dětem ze škol
i veřejnosti. Na Masarykově
náměstí v Říčanech byla k vidění stanoviště s vybavením
Policie ČR, Městské policie
Říčany, Hasičského záchranného sboru ČR ze stanice Říčany, Sboru dobrovolných hasičů Říčany, Asociace dobrovolných záchranářů ČR z Vestce,
BESIP týmu a Pestré společnosti. V průběhu akce probíhala
dynamická vystoupení, jako ukázka zákroku proti nebezpečnému pachateli, ukázka první pomoci při autonehodě. Následovalo představení dýchací techniky či cyklohlídky. Účastníci
si mohli také ve speciálním hasičském stanu vyzkoušet pohyb
v zakouřeném prostředí i s termokamerou. Při příležitostí této
akce byl starostou města Říčany Vladimírem Kořenem předán
Hasičskému záchrannému sboru ze stanice Říčany technický
kontejner pro záchranu osob a Policii ČR z místního oddělení
a Městské policii Říčany záchranné batohy, vybavené nejnutnějšími lékařskými pomůckami k poskytnutí první pomoci.
V rámci akce si mohli přítomní vyzkoušet trenažéry od BESIPu, které simulovaly náraz při autonehodě. V neposlední
řadě proběhlo vystoupení asistenčních psů z Pestré společ-

nosti. O ozvučení akce se postarali z „Bez cirkusu“. Asistovat
u zakouřeného stanu hasičů pomohla MAS Říčansko, o.p.s.
Pořadatelem akce byla obecně prospěšná společnost Cesta integrace, která se na Říčansku dlouhodobě věnuje práci s dětmi
a mládeží v oblasti prevence i dopravní výchovy a s mnohými
přítomnými mnoho let spolupracuje. Na akci kromě organizátora Cesty integrace finančně přispělo a poskytlo zázemí město Říčany i BESIP. Akce přivítala na 800 účastníků. Na jejím
průběhu se podílelo nejméně 50 osob, všichni si zaslouží velký
dík a obdiv. 
Za pořadatele Cestu integrace
Tereza Zajíčková, Petra Nyklová

Letní příměstské tábory
Cesta integrace, díky podpoře z OP Zaměstnanost v rámci výzvy MAS Říčansko – číslo projektu:
CZ.03.2.65/0.0/16_047/0007601, mohla o letních prázdninách uspořádat tři turnusy příměstských táborů za výhodnou cenu. A co jsme zažili?

Ve dvou turnusech s tématem „Ztraceni“ se děti vypravily do
Dominikánské republiky, ale co se nestalo, turbulence a bouře
způsobily pád letadla. Naštěstí všichni přežili, ale ocitli jsme se
na pustém ostrově. Nic jiného než průzkum ostrova a doufání
v možnou záchranu nám nezbylo. Během průzkumu se děti
bránily nájezdům opic, poobědvaly s domorodci (špagety
z kokosových ořechů), našly deník Jamese Smithe u zříceniny
hradu Hláska, vlastními oštěpy ulovily myšáka s hlavou plnou
buřtíků, zkusily si své lanové dovednosti v Mirákulu, veslovaly
pro indicie na Mlýnském rybníku, nakonec našly a zprovoznily
vysílačku a se záchrannými pomůckami, které vrtulník shodil
na ostrov, přepluly Atlantik (Jureček) do rukou šťastných rodičů. Děkujeme firmě Dekos za jídelní servis do letadla!
Jeden turnus s tématem „Tour de Říčansko“ děti přejmenovaly na Tour de Středočeský kraj a my vedoucí na Tour de koupání. V extrémně teplém počasí jsme za pět dní najeli 151 km
a projeli čtyři světadíly, kde děti za tematické hry získávaly vlajky jednotlivých zemí. Výletničili jsme na Hlásku k Sázavě (40
km), do Kozojed (36 km), na koupaliště Vyžlovka, Struhařov,
prostě parádní týden plný sportu, her a kamarádů. Děkujeme
BESIP za tematické ceny pro děti a reflexní vestičky!
Markéta Hubínková, Cesta integrace
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A který kroužek
je pro mě vlastně

ten pravý?!?!

aSI TO PROSTĚ ZKUSíM
3. 9. OD 15:00 NA fIALCE
NA VELETRHU KROUŽKŮ!
PŘIJĎTE SE SEZNÁMIT S LEKTORY

A PROHLÉDNOUT SI NOVINKY, KTERÉ JSME

PRO VÁS PŘIPRAVILI NA NOVÝ ŠKOLNÍ ROK!

VÍCE NA WWW.NAFIALCE.CZ

Pro děti a rodiče

Ohlédnutí za Dětským dnem na Marvánku
Psal se den 26. 5.
2018, slunce pálilo
a všude bylo veselo… ideální čas pro
uspořádání akce na počest svátku
všech dětí.
Ti, kteří ten den dorazili do příjemného prostředí rybníka Marvánek, určitě nelitovali. Pro děti bylo připraveno
hned několik soutěžních disciplín,
o jejichž přípravu a organizaci se po-

starali vedoucí a praktikanti ze spolku
Vesmír Říčany spolu s říčanskými vodáky. Vše se letos uskutečnilo za výrazné finanční podpory města Říčany,
za kterou ještě jednou děkujeme! Odměnou nám všem byla rekordní účast
dětí i jejich rodičů.
Pro děti bylo připraveno spoustu zajímavých odměn, ale jak se říká, bez
práce nejsou koláče, a proto děti musely projít všemi vodáckými disciplínami, které pro ně byly připraveny.
Některé byly opravdu zajímavé. No
uznejte, kde jinde si můžete zazávodit jako raci, vylovit kapříka z vody,
házet vodáckou holínkou, naučit se
střílet jako správný pirát nebo se naučit zatlouci hřebík, abyste mohli v budoucnu postavit svou vlastní loď? Měli
jsme štěstí na samé šikovné děti, které
si s těmito záludnými úkoly hravě poradily a zasloužená odměna je neminula. A komu ještě zbylo pár sil, mohl

se osobně setkat s vodníkem, který ho
povozil na lodičce po Marvánku.
Bylo nám jasné, že po splnění takových úkolů je potřeba doplnit energii,
proto jsme naši akci zakončili opékáním buřtů a posezením u ohýnku.
Zasloužený špekáček si dali i organizátoři, aby načerpali nové síly na příští
rok, a mohli opět plánovat Dětský den
na Marvánku 2019.
Za Vesmír Říčany, z. s.,
Denča

Co nového od září v Mraveništi?
Prázdniny bohužel zase tak rychle
utekly, co naplat. Avšak volné chvilky
v průběhu školního roku je možné
trávit v našem volnočasovém centru
opět. Zveme všechny zájemce do našich kroužků.
Nový školní rok zahájíme v pondělí
17. 9. 2018. Můžete se těšit na spoustu
oblíbených aktivit pro školáky i předškoláky, jako je keramika, výtvarné
techniky, rozličné hudební kroužky,
Roboti, Arduino, Malý logik, tréninky
MTB a Trialu a další. I letos máme novinky, v mateřském centru otvíráme
znakování s miminky, seminář o nízkosacharidové stravě Low Carb, nebo
třeba kurz první pomoci od batolat po
školáky. Pro 5. a 9. třídy chystáme přípravný kroužek k přijímacím zkouškám na gymnázium.
V Mateřském centru můžete hlásit své
děti již nyní do oblíbené přípravky před
vstupem do mateřské školy - Mravenčí
školičky, a to každé pondělí a čtvrtek
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od 8:30 do 12:00. Jedná se o zábavný
a vzdělávací program pro děti od 2,5
do 5 let bez přítomnosti rodičů. Nabízíme individuální přístup v malé skupince max. 12 dětí, o které se budou starat
dvě lektorky.
V klubu MTB &TRIAL Mraveniště
pokračujeme v pravidelných trénincích
v Tehově každé pondělí a středu, sraz
v 17:30 v parku Tehov (na překážkách
u cyklostezky za hasičskou loukou
(u čističky). Vítáni jsou všichni – začátečníci i pokročilí i rodiče. Přivítáme
každého, kdo se nebojí překonávat sám

sebe. Naši instruktoři jsou profesionální jezdci, mistři republiky, rekordmani
ve skocích, vítězové pohárů, kteří chtějí
předávat své zkušenosti nastávající generaci. Náš sport má v regionu velkou
tradici a ve světě se mu daří, proto doufáme, že i přes svou náročnost naláká
mnoho mladých kluků, holek, ale i tátů
či maminek, aby začali jezdit. Více na
www.mtbtrial.cz
Podrobnosti naleznete na webu Mraveniště: www.mraveniste.info . Na
kroužky a do MC (mimo MTB a Trial)
je potřeba se hlásit přes rezervační
systém Mraveniště: www.mraveniste.
webooker.eu .
Přejeme všem dětem, lektorům i rodičům krásný, přínosný a pohodový školní rok 2018/2019 s Mraveništěm.
Hana Špačková,
Nina Šafránek Vaněčková (nová koordinátorka Mateřského centra);
Hana Špačková,
koordinátorka Mraveniště a
Vlastislav Kabeláč Čiháček, vedoucí
klubu MTB &TRIAL Mraveniště
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Začíná 8. ročník soutěže
pro šikovné a nadané děti

ÍČ

Ř

ZLATÝ OŘÍŠEK
Středočeského
kraje 2018

AN

Y 2018

Slavnostní finále se koná 14. 10. 2018 od 10 hodin
v Kulturním centru Labuť v Říčanech.

Umíš něco zajímavého, dosáhl jsi výjimečného úspěchu nebo vynaložil
mimořádné úsilí v kterémkoli oboru nebo zájmu. Pro tebe je tu soutěž
Zlatý oříšek! Tři vítězové krajského finále získají nejen finanční podporu pro
svou další činnost, ale budou navíc automaticky zařazeni do celonárodního
kola, které vrcholí novoročním televizním pořadem Zlatý oříšek 2018!

Přihlásit se můžete sami, nebo tak mohou učinit vaši rodiče,
spolužáci, sourozenci ale i učitelé nebo trenéři!
Tak neváhejte! Další informace a přihlášku najdete na

www.zlatyorisek.cz/stredoceskykraj
Ale jen do 28. září 2018!

Ze života škol(ek)

„Elkoninova metoda“ pomáhá dětem správně číst
„Hlavní odlišnost
metody podle Elkonina spočívá v tom, že
děti se neučí jednotlivosti pokusem a omylem, ani nazpaměť. Učí se chápat principy a pravidla, jak se z hlásek tvoří slova a jak se
mluvená slova dají zapsat písmeny.
V této metodě se postupuje od mluveného slova ke čtenému. Metodika
je zpracovaná přitažlivou formou
příběhu, děti poznávají Krajinu slov
a hlásek a seznamují se s jejími obyvateli. Například Mistr Délka prodlužuje hlásky ve slovech, Mistr Slabika
dělí slova na slabiky atd.,“ říká Mirka
Schöffelová, která je spoluautorkou
metodiky.
l V průběhu slunného léta se pedagogové z našeho regionu měli
možnost zúčastnit Letních škol,
které jsme pro ně připravili. Již
podruhé jsme nabídli možnost
rozšířit své poznatky na semináři
„Trénink jazykových schopností podle prof. Elkonina“. Mirka
Schöffelová odborně i prakticky
ukázala pedagogům, jak pracuje
s dětmi výše zmíněnou metodou,
zaměřila se na hlubší chápání jazykových mechanismů čtení a psaní
a principy a pravidla tréninku fonematického uvědomování.
Pokud vás tato metoda zaujala,
v naší kanceláři vám půjčíme Hláskáře a metodiku pro rozvoj předgrafémové a grafémové etapy, napište nám zprávu na FB nebo e-mail.

Ozvěte se také, pokud byste měli zájem se takového semináře zúčastnit.
l Dva srpnové dny byly věnovány
setkání s paní Bednářovou, která
se zabývá diagnostikou dětí v předškolním věku. Je zřejmé, že školní
zralost je téma, které naše pedagogy
velmi zajímá. Semináře grafomotorika a školní zralost byly okamžitě
obsazeny. Diskutovaly se základní
dovednosti, které by měli předškoláci zvládnout - vnímání prostoru
a času, rozvoj myšlení a řeči, základních sociálních dovedností, zrakové-

ho a sluchového vnímání, motoriky
a grafomotoriky a spoustu dalšího.
Pro velký zájem o seminář s paní Bednářovou máme již dohodnutý termín
v únoru 2019. Zájemci z řad pedagogů se mohou již hlásit.

ORP Říčany – Místní akční plány rozvoje vzdělávání II
reg. číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008643

Pozvánka pro pedagogy MŠ a ZŠ, vychovatele, případně ostatní zájemce

SCÉNICKÉ ČTENÍ S LUKÁŠEM HEJLÍKEM
A ALANEM NOVOTNÝM
Ve čtvrtek dne 27. 9. 2018 od
14:30 do 15:30 bude v kapli
Olivovy dětské léčebny probíhat
workshop s diskuzí a představením scénického čtení.
Provázet budou herci:
Lukáš Hejlík a Alan Novotný
A na co se budete moci těšit?
Na představení z románu Timura
Vermese
„UŽ JE TADY ZAS“, jehož se prodalo více než půl milionu výtisků.
„Na jedné straně komická kniha
a na druhou stranu vám zmrzne
úsměv na tváři.“
Rezervace nutná na
map@ricany.cz

Informační okénko z Dráčku
Krásné léto
je bohužel
už za námi,
s tím přichází vždy
smutné loučení s velkými dětmi,
které nás opouští, ale tím zase
máme místo pro nové menší i větší
kamarády.
Léto bylo nabité novými zážitky
a dobrodružstvím. Provázeli nás
indiáni, piráti, skřítci i zvířátka,
hledali jsme různé poklady, plnili
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nejrůznější úkoly a celý ten společně
strávený čas jsme si moc užili!
Nyní nás společně čeká barevný
podzim. Máme v plánu opět divadélka, každý den zábavný kroužek, kde
se děti naučí novým dovednostem
a budeme se společně učit a poznávat nepoznané.
Nově usilujeme o zařazení mezi dětské skupiny, které získaly dotace.
Doufejme, že se nám vše brzy podaří
a s tím přijdou i výhody pro vás.
Krásné září a babí léto přejí děti
a paní učitelky z Dráčku

texty.kuryr@ricany.cz
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Kde a kdy: ZŠ u Říčanského lesa – každé úterý od 14
do 17 hodin
Průvodce: Jiří Hrdonka
Cena: 1 250 Kč za pololetí
Informace a přihlašovací formulář najdete na
www.lesniklubpraminek.cz.

Lesní dopoledne
Setkávání žen s malými dětmi v příjemném prostředí
v rámci lesního dopoledne začínají opět ve čtvrtek 20.
září. Přihlášení a program najdete na našem webu. Těšíme se na setkání.

Ohlédnutí za příměstskými tábory
I letos ožil les o prázdninách příměstskými tábory. Letos byl novinkou Vlněný tábor - krásně barevný a vydařený.

Každé úterý celé odpoledne v lese – lesní
družina v ZŠ u Říčanského lesa opět od září
Přáli byste si, aby vaše děti trávily více času venku, v lese?
Lesní družina je ideální řešení. Děti poznávají přírodu,
jsou celé odpoledne venku v lese se zkušeným průvodcem. Užijí si čerstvého vzduchu, kamarádů a dostatečně
se vyběhají. Lesní družina začíná v úterý 18. září.

NOVÝ ŠKOLNÍ ROK JE TADY
Školka Kolovrátek měla o prázdninách otevřeno formou týdenních
tématických příměstských táborů.
Užili jsme si kuchaře, výtvarníky, rybáře i týden s pohádkou. Velmi intenzivně jsme využívali naši zahradu, kde jsme
závodili, stavěli hrady z písku a, k úplně největšímu potěšení dětí, stříkali zahradní hadicí.
Léto nám ale uteklo jako voda, Kolovrátek pokračuje vesele
dál. Rádi mezi sebou uvítáme nové kamarády a kamarádky.

Je možné přihlásit děti již od dvou let. Nabízíme docházku
celodenní, půldenní i jednotlivé vstupy.
Těší se na vás TETY z KOLOVRÁTKU
Pro více informací ohledně naší školky navštivte stránky
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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Rekonstrukce v  1. základní škole
na Masarykově náměstí
Během letních prázdnin v hlavní budově proběhla velmi důležitá výměna oken a parapetů směrem do školního dvora.
Celkem bylo vyměněno 60 oken, některá okna byla již za hranicí životnosti. Financování celé akce, kolem dvou miliónů
korun, zaštítilo město. Tím byla dle harmonogramu splněna
první etapa výměny, v dalších letech je třeba ještě vyměnit
okna směrem k Mlýnskému rybníku a směrem na náměstí.
Děkuji za koordinaci celé akce paní Alici Štěpánkové z oddělení investic.
Dále proběhly menší stavební úpravy v režii školy. Ve čtyřech
třídách byla položena nová podlahová krytina v celkové hodnotě kolem 200 000,- Kč. V pěti třídách byla vyměněna umyvadla, vodovodní baterie a položeny nové obklady, dále pak
proběhla výměna prasklých topných těles. To vše za částku
kolem 80 000,- Kč.

Akce v souvislosti se 110. výročím
otevření a vysvěcení školní budovy
č. p. 71 na Masarykově náměstí
Dle dochované dokumentace byla budova na náměstí postavena v roce 1907, slavnostně otevřena a vysvěcena v roce
1908. Tuto slavnostní událost si připomeneme 21. 9. 2018.
V tento pro naši školu významný den bude Den otevřených
dveří, dále bude odhalena pamětní deska žákům školy odvlečeným do koncentračních táborů, ve škole bude umístěna
výstava výtvarných prací žáků školy a v 18:00 hodin bude
zahájeno slavnostní setkání bývalých a současných zaměstnanců školy, které tímto srdečně zveme! Po celý den budou
probíhat komentované prohlídky v budově, školních kabinetech, sbírkách i v didaktickém centru geologie pro veřejnost
včetně bývalých žáků školy.
ředitel školy

Školní výlet do Rakouska
a Německa
Náš výlet začal hned po škole ve čtvrtek 31.5., kdy pro nás
přijel krásný autobus s usměvavou průvodkyní Sandrou.
Po necelých pěti hodinách cesty jsme konečně byli na místě, v Salzburgu, ubytovali jsme se a šli spát celí natěšení na
nastávající den.
Po skvělé snídani jsme autobusem přejeli do Berchtesgadenu. Zde jsme jako první navštívili solné doly. Moc se nám
zde líbilo, protože prohlídka byla pojata nevšední formou.
Kromě získání zajímavých informací o těžbě soli jsme měli
možnost se projet hornickým vláčkem, sjet si hornickou

skluzavku a prohlédnout si při jízdě lodí po solném jezeře
nádhernou světelnou projekci na stěnách solného dolu.
Poté jsme zamířili na horu Kehlstein, kde se nacházelo Hitlerovo sídlo, Orlí hnízdo. K němu jsme vyjeli autobusy, které
byly speciálně upravené na strmý svah, a následně mramorovým výtahem. Naší poslední zastávkou tohoto dne bylo
samotné centrum města Salzburg. Prohlédli jsme si plno zajímavých památek, jako je Mozartův rodný dům či salzburský dóm. Navštívili jsme i cukrárnu, kde se vyrábí originální
Mozartovy koule. Zkusili jsme i ty napodobené a rozdíl byl
velký. Po prozkoumání všech různých koutů historického
centra jsme se odebrali k autobusu a vrátili se na hostel.
    V sobotu jsme vyjeli z našeho hostelu do Vídně, kde jsme
navštívili překrásné zahrady, zámek Schönbrunner a dozvěděli se o tomto místě a o bavorské princezně Sisi spoustu zajímavostí díky naší původkyni Sandře. Po chvilce na
prohlédnutí okolí jsme se opět vydali na cestu, tentokrát
do proslulého zábavního parku Prater, ve kterém jsme měli
možnost jít na atrakce, jako je třeba slavné Vídeňské kolo.
Třetí den jsme se vydali do centra Vídně, kde jsme si prohlédli Stephansdom a prošli Stephansplatz. Zde jsme
i dostali rozchod, který jsme mohli využít například na
ochutnání proslulého vídeňského Sacheru. Poté jsme zamířili k autobusu a připravili se na cestu domů, která trvala
přibližně čtyři hodiny.
Letošní výlet jsme si velmi užili, dozvěděli se spoustu nových věcí a navštívili světově známá místa. Na tento pobyt
rozhodně jen tak nezapomeneme a jsme rádi za možnost
poznat tolik zajímavých míst i s kamarády.
Adriana Jesenská, Lucie Kratochvílová
a Nela Kulichová, 9.C
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základní škola u Říčanského lesa
KLUB ZVÍDAVÝCH ŽÁKŮ 2018
Již druhým rokem na naší základní škole u Říčanského
lesa působí Klub zvídavého žáka, který se snaží zájemcům
z řad dětí nabídnout široké spektrum zábavných a poučných přednášek, exkurzí a soutěží přichystaných členy
pedagogického sboru. Tento klub nevyžaduje žádné stálé
členství ani pravidelnou účast, nýbrž pouze chuť dozvědět
se něco nového či předvést některou ze svých dovedností.
Dost možná právě proto je o nabízené programy ze strany
dětí stále velký zájem.
Ohlédneme-li se zpět za téměř uplynulým školním rokem,
uvidíme, že Klub zvídavého žáka nezahálel a uskutečnil
celou řadu zajímavých programů. Pro přírodovědně založené žáky byly určeny přednášky o domácích mazlíčcích,
podivných cestách evoluce, minerálech z geologicky zajímavých lokalit a také noční pozorování hvězdné oblohy,
zatímco děti s humanitním zaměřením mohly navštívit výstavu Fenomén Masaryk nebo redakci časopisu Respekt,
případně si vyslechnout povídání o rozvoji osobnostních
vlastností. Soutěživí žáci mohli změřit své síly ve fotografické soutěži a šachovém turnaji.
Věřím, že i v příštím školním roce bude mít Klub zvídavého žáka co nabídnout a přinese žákům spoustu zábavného
poučení.
Václav Černý

končetiny. Nicméně se nevzdávají a věnují se sportu. Ke
sportování ale potřebují speciální sportovní protézu; jedna
taková protéza stojí cca 250 000,- Kč.
V pět hodin se v atriu školy sešli žáci, rodiče a učitelé, kteří
svým běháním a vkladem neomezeného objemu peněz do
připravené zapečetěné kasičky podpořili malou Simonku
(8 let). Celkem jsme nadaci Konto Bariéry předali 12 609,Kč. Velmi děkujeme všem, kteří se charitativní akce zúčastnili, a těšíme se na další ročník.
Zuzana Pokorná

SLAVNOSTI UČENÍ

RUN AND HELP
14. června se na naší škole již druhým rokem uskutečnil
charitativní běh Run and Help. Tento rok jsme přispívali
na děti, které nemají v životě takové štěstí, aby se těšily
úplnému zdraví, a které k pohybu potřebují protézu dolní
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I v letošním školním roce se s námi naši deváťáci rozloučili den před vysvědčením akcí nazvanou Slavnosti
učení. Připravili si zábavné úkoly z různých oblastí – jazykové rébusy, matematické hádanky, sportovní úkoly,
přírodovědné záhady, chemické pokusy a další. A nejen
to, úkoly byly odstupňovány náročností podle věku
a znalostí žáků. Jednotlivá stanoviště rozmístili v atriích
školy a každou vyučovací hodinu přivítali děti z jednoho až dvou ročníků. Odpoledne si některé úkoly přišli
vyzkoušet i budoucí prvňáčci, pro které byla tento den
připravena Škola nanečisto. Děkujeme našim bývalým
žákům, kterým tímto přejeme šťastný vstup na střední
školu!
Zuzana Pokorná
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Příloha městská doprava Říčany

„Městská“ se v Říčanech rozjede 3. září
Po téměř dvou letech přípravy se rozjíždí městská
hromadná doprava a školní autobusy v Říčanech.
A budou jezdit ZDARMA! Tři minibusy na třech
linkách propojí okrajové části města s centrem Říčan. Vybrané ranní spoje pojedou jako školní autobusy vyhrazené pro říčanské žáky a studenty.
Tři minibusy vyrazí do říčanských ulic první školní den. Koordinátor projektu David Michalička
(Klidné město) doplňuje: „Chceme motivovat obyvatele, aby nejezdili zbytečně autem k nádraží nebo
ke školám. Proto je ‚Městská‘ zdarma.“ Z důvodu
úspory času jsou všechny zastávky na znamení.
K nástupu nepotřebujete jízdenku, všichni cestují ZDARMA. Bezplatně se v nich připojíte na
wifi. Polohu autobusů můžete sledovat online
v mapě přes aplikaci Říčany v mobilu. Na cestu
si můžete vzít kočárek i koloběžku, ne však jízdní
kolo, minibusy jsou samozřejmě nekuřácké.
Aktuální výlukový jízdní řád reflektuje dopravní
omezení a uzavírky ve městě. Koncem roku by
mohly jízdní řády doznat úprav vzhledem k ukončení významných dopravních staveb. Na základě
ohlasů veřejnosti město může přistoupit i k úpravám jízdních řádů.
Kateřina Lauerová

Jízdní řády školních linek
Jeden ranní spoj každé linky (tzv. školní
autobus) je určen pro
dopravu žáků a studentů do škol. Jede po
jiné trase, aby svážel
děti do škol dle příslušných obvodů a na
začátek školního vyučování v každé škole.
Odpoledne
mohou
děti využít běžné městské linky, které jezdí
po celý zbytek dne.
Mapku školních linek
najdete na následující
straně.
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Vyhodnocení sběru papíru a hliníku v rámci říčanských škol
Tato soutěž je již tradičně pořádána
v rámci projektu Patriot.
V průběhu celého školního roku se konal sběr papíru na všech říčanských základních školách. Celkem bylo sebráno
100.270 kg starého papíru, v průměru
na jednoho žáka říčanských škol tedy
56,468 kg.
Sběr hliníku probíhal na dvou základ-

ních školách - 2. základní škola Bezručova, 4. základní škola Nerudova.
Hliníku sebrali žáci škol celkem 763,3
kg, v průměru na jednoho žáka zúčastněných škol je to 0,723 kg hliníku.
A kdo byl vítězem? To se nedá lehce určit, rozhodně všichni, kdo se do sběru
zapojili. Vždyť přírodu máme pouze jednu a je potřeba ji chránit.

Jaký bude školní rok v ZŠ Nerudova?
Pravděpodobně opět náročný. V novém školním roce budeme dokončovat projekt z oblasti m minimální prevence.
A protože jsme nezaháleli ani o prázdninách, byly odeslány
dvě žádosti o finanční podporu projektů. První je zahájení
revitalizace školního pozemku k Nadaci ČEZ - podpora
regionů, předpokládaný rozpočet je cca 200.000 Kč, druhá
žádost byla v rámci výzvy OP VVV v rámci tzv. Šablon II.
U obou podaných žádostí čekáme v současné době na vyhodnocení projektových žádostí.
V nadcházejícím školním roce se chceme také podílet na oslavách 100. výročí založení naší republiky projektovým dnem
k tomuto výročí.
Zaměříme se více na projektové dny, což je vidět i v plánovaných a připravovaných akcích.

V rámci EVVO se zaměříme více na náš jídelníček, máme připravené dva projektové dny pro zdravé stravování s odborníky
na výživu. Jejich součástí bude i vyzkoušení kuchařského umění našich žáků v této oblasti.
Jako tradičně se zapojíme do akcí pořádaných městem,
Husovou knihovnou - Malování na rynku, Cestou integrace
nebo Muzeem Říčany.
Budeme pokračovat i v navázané spolupráci s Domovem se
zvláštní péčí v Říčanech Voděrádkách, DPS Říčany.
Tradičně v předvánočním čase se sejdeme na Mikulášské nadílce, při Dnu otevřených dveří.
Protože v současné době připravujeme plán akcí na školní
rok, tak toto je pouze základ akcí, které budeme průběhu
školního roku doplňovat a aktualizovat.

ilustrační foto
Baví tě technika?
Líbí se ti Lego Mindstorms?
Chceš se naučit programovat Arduino?

Hledáme právě tebe!

inzerce

Přihlas se do kroužků
Roboti a Mikroprocesory
Pořádá Klub vědy a techniky Říčany http://merica.cz/kvtr
Začínáme v září v ZŠ u Říčanského lesa. Roboti 1: čtvrtek 16:00.
Mikroprocesory 1: středa 16:00, Mikroprocesory 2: středa 17:30.
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Co nového v Bezručovce, aneb léto plné změn
Budova naší školy v Bezručově ulici v letošním
horkém létě rozhodně neodpočívala.

První hudební třída naší školy, dnes 9. A letos pod vedením pana učitele a kapelníka Mužíka a paní Šindelářové nastudovala závěrečný koncert, který se konal 19. 6. 2018 v říčanském kulturním centru Labuť.

Bezručovka byla poslední školou v Říčanech, která nemohla přijímat žáky
s hendikepem. Aby se mohla spolupodílet na realizaci společného projektu
říčanských škol pod názvem „Moderní
výuka anglického jazyka a počítačová výuka na základních školách v Říčanech“,
byla v rámci projektu vyřešena i tato
bariéra.
Poprvé za dobu své existence může
škola nabídnout možnost hendikepovaným dětem a dospělým osobám bezbariérový pohyb po celé budově školy.
V členité budově bylo instalováno celkem šest transportních schodišťových
plošin. V souvislosti s tím došlo také
k přestavbě dvou stávajících toalet na
bezbariérové sociální zařízení.
Škola stojí na začátku realizace velkého
projektu. Jeho cílem je zajistit kvalitní
výuku anglického jazyka, posílit a zkvalitnit výuku počítačové gramotnosti.
Projekt pro školy zpracoval, podal a posléze i získal souhlas s realizací zřizovatel škol - Město Říčany.
Díky tomuto projektu škola získala nové
vybavení dvou počítačových učeben: 50
počítačů, dvě barevné tiskárny, 3D tiskárnu, dvě interaktivní tabule, moderní
software pro výuku anglického jazyka.
Byla posílena vnitřní konektivita školy
a zkvalitnilo se připojení k veřejnému
internetu. Dvě počítačové učebny dostaly „nový kabát“ ve formě nových PC
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tolů židlí. S tím souvisela i celková rekonstrukce elektroinstalací v učebnách
a samozřejmě i výmalba učeben.
Další zdařilou akcí, kterou ocení zejména rodiče dětí za školní družiny, je nově
vytvořený video komunikační systém
školní družiny. Mnohaleté peripetie
s vyžádáním si svého dítěte z jednotlivých oddělení školní družiny je tímto
minulostí. Cílem bylo odstranit špatné
dorozumívání s vychovatelkami a nedostatečnou kvalitu kamerového systému.
Nový systém nabízí kvalitní obraz, zřetelnou komunikaci, záznamník vzkazů
a v neposlední řadě i možnost komunikace mezi jednotlivými odděleními.
V průběhu prázdnin došlo i k řadě dalších oprav, které by měly zlepšit celkový
stav budovy - oprava podlahy ve školní
kuchyni, tak, aby již nezatékalo do hudebny školy, výměna havarijního stavu

podlahových krytin ve dvou učebnách
a rozsáhlá oprava žaluzií.
A změna poslední? V září vás ve škole
přivítá nový pan školník, pan Jan Jáně.
Věřím, že nastalé změny budou ku prospěchu nás všech.
Děkuji vedení města Říčany za získání dotace na realizaci projektu, jejíž
součástí je i modernizace vybavení
školní budovy.

Školní rok 2018 - 2019 na
svém začátku

Tak a je to tu, prázdniny školáků
a dovolená kantorů je u svého konce
a všechny nás opět čeká desetiměsíční
školní maraton.
Společně se sejdeme v pondělí 3. září
2018 při slavnostním zahájení školního
roku.
Na obou pracovištích školy (v Bezručově i v Sokolské ulici) ve stejný čas v 8:10.
Budovy budou otevřené od 7:50.
První školní den je věnován přivítání
a zahájení školního roku.
Přivítání bude trvat maximálně hodinu.
Vítáni jsou i rodiče a prarodiče.
Na odloučeném pracovišti v Sokolské
ulici jsou umístěné tři třídy prvního ročníku – dvě třídy s běžným programem
výuky a jedna třída s bilingvním programem. Třída s hudebním zaměřením je
umístěna v Bezručově ulici.
Další informace k zahájení školního
roku naleznete na webových stránkách
školy: www.2zsricany.cz
Přejeme šťastné vykročení do nového
školního roku.
Za pedagogy školy

Marie Lejčková - ředitelka školy
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ZUŠ Říčany slaví ve školním roce 2018/2019
65 let od svého založení
Milí žáci, milí rodiče. Vítáme vás v novém školním roce, který bude pro naši
školu slavnostní.

65. výročí založení ZUŠ Říčany
V letošním roce oslavíme 65. výročí založení ZUŠ Říčany. Připravili jsme si pro
vás velmi pestrý program, který začne již
29. srpna vystoupením našich a německých souborů na JAZZ JAMU 2018. Budeme pokračovat v říjnu Slavnostním
koncertem ke 100. výročí vzniku Československého státu. V listopadu jste zváni
na koncert pedagogů ZUŠ. V únoru
slavnostně otevřeme novou výstavní
a koncertní síň, a představíme veřejnosti
naše nové a jedinečné koncertní křídlo
Steinway & Sons. V dubnu proběhne
Taneční akademie, na které se bude významným způsobem podílet i naše nové
dramatické oddělení a v květnu otevřeme na ČVUT velkou, retrospektivní
přehlídku výtvarného oboru. A na závěr tohoto jedinečného roku přivítáme
v srpnu naše přátele z italského města
Pistoia a německého města Zittau na
společných koncertech. Vše plné nových
překvapení a hostů.

Naše plánované
zahraniční aktivity
Jak jsem již zmínila, v srpnu nás navštívili mladí hudebníci z partnerského města Borkenu. Naši muzikanti se
v květnu 2019 zúčastní velké akce „EXTRA - SCHICHT“ (ve volném překladu
Extra šichta), která se uskuteční v několika městech poblíž Borkenu
a v roce 2020 velký tanečně
– rockový projekt, do kterého
chceme zapojit naše taneční
oddělení.
Muzikanti z dechového oddělení by se měli v červenci představit na několika
koncertech ve španělském
Madridu a v srpnu přivítáme
v Říčanech přátele z italské
Pistoie a německého Zittau.
Jsme v kontaktu s hudební-

mi školami ve francouzském Dainville
a švédském Mölndalu, s tím se zatím
daří navazovat spolupráci velmi pomalu. Největším problémem je finanční
zajištění dopravy. Naším velkým snem
je obnovit spolupráci s orchestrem v Japonsku, protože v současné době máme
již komorní orchestr, který snese i tu nejvyšší konkurenci.

Novinky roku 2018/2019
A jako každým rokem nějaká novinka.
V loni to bylo otevření hry na kontrabas,
klasického baletu či literárně-dramatického oddělení. V letošním roce otvíráme
nové hudební zaměření – výuka hry na
harfu. Výuka bude probíhat ve Strančicích. Jsem osobně velmi překvapena,
jaký je o tento obor zájem.

Noví pedagogové
Jiří Javůrek – klarinet
Pavla Jahodová – Vondráčková – harfa
Nikola Olšaníková – příčná flétna
Lucie Nováková – zpěv
V místě poskytovaného vzdělávání
v Mnichovicích povede výuku Vojtěch
Procházka.

A nyní trochu
organizačních informací
Veškeré informace k zahájení školního
roku 2018/2019 budou pro vás připraveny od 28. 8. 2018 na www.zusricany.
cz. Najdete zde informace o rozpisu
hudebních nauk, rozpisy kolektivních
předmětů, učební třídy jednotlivých
pedagogů, termíny pro domluvy rozvrhů v individuálních i kolektivních
předmětech, úplatu za vzdělávání pro

rok 2018/2019 atd. Se vzrůstajícími
náklady na provoz školy, nákup nástrojů a další požadavky, které se týkají zabezpečení chodu školy, budeme nuceni
nepatrně zvednout úplatu za vzdělávání.
Pokud zde nenaleznete informaci, kterou potřebujete nebo očekáváte, informujte nás na tel. čísle 323 602 268 nebo
na 604 737 629, případně na info@
zusricany.cz. Chybějící informace rádi
doplníme.
Zároveň upozorňujeme rodiče na změnu termínu v placení úplaty za vzdělávání (školného), který jsme v loňském roce
podstatně zkrátili. K tomuto opatření
jsme přistoupili z důvodu častého neplacení či pozdního placení školného rodiči
a následnému odhlašování žáků.
Další změna – školné už rodiče nebudou
moci platit hotově v kanceláři školy. Prosím, vše pouze převodem z účtu.
Nově nastupující žáky a hlavně jejich
rodiče uvítáme na informační schůzce 5.
září 2018 v 18.00 hodin v budově ZUŠ,
Masarykovo nám. 57, třída č. 1 v přízemí. Pokud se někdo z vás rozhodne nenastoupit do ZUŠ, prosíme, informujte
nás s předstihem, abychom umožnili
nástup dalším dětem, které čekají na přijetí. Děkujeme!

A jedno přání na závěr
ZUŠ Říčany se v loňském roce, díky
svým vynikajícím výsledkům a akcím,
které jsou dílem skvělého pedagogického sboru, zařadila mezi nejlepší ZUŠky
v České republice. Byla bych velmi ráda,
aby zřizovatel pamatoval na ZUŠ při
rozhodování o dalších investičních záměrech v roce 2019 a aby se v našem jubilejním roce podařilo zrealizovat půdní
vestavbu, která by nám přinesla velkou
prostorovou úlevu a lepší podmínky
pro vzdělávání říčanských talentů. Neskromně musím říci, že si to říčanská
ZUŠka zaslouží.
Čeká nás opět velmi zajímavý školní rok.
Nuda v ZUŠ určitě nebude! Na viděnou
se těší
Iveta Sinkulová, ředitelka ZUŠ Říčany
Hana Javorská, zástupkyně ředitelky
a kolektiv pedagogů a zaměstnanců
ZUŠ Říčany
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Střípky z MASky
l Všechny přijaté
projekty do výzvy
MAS z Programu
rozvoje venkova byly
vybrány k podpoře. Na konci srpna
budou zaregistrovány na SZIF. Na území Říčanska se díky výzvě podpoří dva
projekty z Ondřejova a Všestar, zaměřené na lesnickou technologii. Dále si
může zemědělský podnikatel z Doubku rozšířit svou techniku a v Ondřejově
v rámci výzvy na podporu nezemědělských činností vznikne nové ubytovací
zařízení. Ve Zvánovicích a ve Struhařově začnou realizovat obnovu historických cest za účelem zpřístupnění polí
zemědělské technice a také na podporu
cestovního ruchu v regionu. Děkujeme za účast členům Výběrové komise
a Programového výboru, že si našli čas
v horkém létě na hodnocení uvedených
projektů.
l Stále trvá příjem žádostí do výzev

MAS z Integrovaného operačního programu:
4. výzva MAS Říčansko – IROP
– Školství a vzdělávání 2018
5. výzva MAS Říčansko – IROP – Sociální podnikání 2018
6. výzva MAS Říčansko – IROP – Deinstitucionalizace psychiatrické péče
2018
7. výzva MAS Říčansko – IROP – Památky UNESCO 2018
8. výzva MAS Říčansko – IROP – Doprava 2018
I nadále s námi můžete konzultovat své
projektové záměry. Veškeré informace
k našim výzvám a k plánovaným seminářům najdete na www MAS.
l Šablony II – Školy, které podaly žádost do výzvy MŠMT Šablony II, prošly
formálním hodnocením a přijatelností
a v tuto chvíli čekají na vydání právního
aktu. Některé z nich začnou realizovat
již v září.

Výlet do Kudowy Zdroje
s paní Susovou

úterý 16. října 2018

(pojede jeden VELKÝ AUTOBUS)
Odjezd z náměstí (MESTEK, Dm drogerie) je v 06.00 hodin ráno
(další zastávka - U kina, Na zastávce a Rychta. Je možné nastoupit
i v Mukařově a v případě většího počtu zájemců kdekoliv po trase.
Vystupovat se bude na nástupních stanicích - zastávkách. Příjezd
okolo 17 hodiny.
Závazně přihlásit a zároveň zaplatit je možné v TURISTICKÉM
INFORMAČNÍM CENTRU, Masarykovo nám. 83, Říčany
(stará radnice). Reservace nejsou možné.
Tel. 323 602 639, 724 514 824,
e-mail: susovamilada@seznam.cz.
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l Můžete se s námi vidět na
Veletrhu volného času a sportu,
který bude součástí Městských
slavností v neděli dne 9. 9. 2018
od 13,00 do 17,00 hodin na Masarykově
náměstí v Říčanech.
l I na projektu komunitního plánování
sociálních služeb se děje hodně aktivit.
Připravujeme setkání pracovních skupin, které se uskuteční na přelomu září
a října. Budeme vděčni za vaše názory
na sociální služby v regionu, přihlaste
se případně na e-mail socialni.planovani@ricansko.eu pro více informací.
Budeme se věnovat těmto cílovým skupinám: senioři, rodiny, děti a mládež,
zdravotně postižení a ohrožení sociálním vyloučením. Také organizujeme
fokusní skupiny s uživateli služeb tak,
abychom zjistili, jaké problémy je tíží
a co můžeme v našem regionu vylepšit.
Za MAS Říčansko ředitelka
Pavlína Šantorová Filková

Poděkování

Chci poděkovat všem lékařům a sestřičkám chirurgické ambulance nemocnice
Říčany, kteří se podíleli na úspěšné čtyřměsíční léčbě mého úrazu nohy.
Zvláště děkuji paní doktorce Sabině Kostlivé za její profesionální přístup.
Jaroslava Koktová

Vzpomínka

Dne 19. 8. 2018 by se dožil
70 let pan Miroslav Lehovec
z Říčan. Děkujeme všem,
kteří vzpomenou s námi.
Za celou pozůstalou rodinu
děkuje sestra Dana

Oznámení

Bývalé ředitelství OPP - Monitex, Jiráskova ul.
Říčany, svolává na pátek 12. října 2018 ve
14 hodin setkání bývalých spolupracovníků.
Pokud máte zájem, ozvěte se na tel. č. 606
308 907 V. Pecháčková nebo 603 568
617 H. Chudobová. Bližší informace budou
zájemcům oznámeny.

texty.kuryr@ricany.cz

inzerce
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Účetní a daňová poradna pro podnikatele
Téma na září: Financování pořízení majetku

V tomto čísle bych čtenářům ráda přinesla základní informace
o možnostech či variantách financování pořízení majetku s tím,
že principy vlastně fungují stejně jak u podnikajících fyzických
osob, tak i u právnických osob. Otázku jak pořídit auto, výrobní stroj, celou výrobní linku, případně třeba počítačovou síť
nebo vybavení kanceláří, asi řešil nebo bude řešit mnohý z vás.
Já na tomto místě shrnu nejzákladnější varianty tak, aby se každý v této otázce základně orientoval a mohl se následně dobře
rozhodnout, nebo i dotázat na další detaily. Ti šťastnější z nás
si majetek pořídí z vlastních zdrojů, tedy prostě zaplatí z firemních prostředků. Nebo nákup zcela či částečně zafinancují tím,
že do své firmy poskytnou například půjčku společníka. A ti
ostatní? Buďto budou nákup financovat úvěrem od bankovní
či jiné finanční instituce, nebo leasingem. U úvěrů platí tato základní pravidla: financovaný předmět se stává ihned majetkem
vaší firmy. Je-li pořizovací cena (u plátců DPH cena bez DPH,
u neplátců DPH pak cena s DPH) vyšší než 40.000 Kč (hovořím o hmotném majetku), promítne se vám pořizovací cena do
nákladů postupně v průběhu několika let, a to formou odpisů.
DPH z pořizovací ceny si plátci DPH ihned nárokují formou
odpočtu, což může v některých situacích účinně vylepšit cash-flow. Zaplacené úroky z úvěru jsou jistě daňově uznatelným
nákladem, u automobilů například budete mít povinnost při-

RADIUS Øíèany s.r.o.

znat a platit silniční daň, nebo třeba zákonné havarijní pojištění,
a všechny tyto související platby jsou daňově uznatelné. Obvyklé
bývá smluvní zajištění úvěru vinkulací
danì,případného
finance pojistného
plnění ve prospěch financujícího
subjektu.
se rozhodnete
ekonomické Pokud
poradenství
pro financování formou leasingu, platí základní pravidlo, že takzpracování úèetnictví
to financovaný předmět leasingu se stává majetkem vaší firmy
až po úplném zaplacení. Tato nevýhoda v sobě ale může skrývat
i výhodu pro vaše cash-flow, kdy například pojištění, servis, nebo
třeba i předem definovaná hodnota PHM u vozidel může být zaEdvarda
467, 251
01 Øíèany
hrnuta
již v Beneše
dohodnutých
splátkách.
Problematika leasinguwww.radiusr
je
dosti rozsáhlá, nejběžnější je u nás finanční a operativní leasing,
v praxi se setkáváme i s tzv. zpětným leasingem, kdy podnikatel
svůj majetek naopak prodá leasingové společnosti s tím, že stroj
či auto může i nadále využívat ke své činnosti, a naopak leasingová společnost mu cenu postupně splácí. Tento model je hojně
využíván jako ochrana před případnou exekucí. Mé doporučení
pro všechny varianty financování zní takto: zvažte partnera, se
kterým smlouvu uzavřete, a čtěte dobře celou smlouvu. Zejména pak malá písmenka. Pokud něčemu nerozumíte, obraťte se
na odborníka, který vám určitě poradí. V Říčanech to může být
právě 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 Kurýru, moc ráda
se tu s vámi se všemi potkávám
i po prázdninách. Dnes bych vám
na tomto místě ráda představila
firmu, která je klientem RADIUSU
už od roku 2011, což jistě hovoří
samo za sebe. Tímto váženým klientem je paní MARTA SPĚVÁČKOVÁ, kterou určitě zná mnohý z vás.
A  pokud třeba neznáte přímo její
jméno (nebo si ho nevybavujete),
určitě vám hodně napovím, když
přidám spojení: lidová jídelna,
Černokostelecká ulice, rychlé
a cenově přijatelné obědy, domácí
a česká kuchyně, hotovky podle
klasických receptů. Ano, už určitě
víte. A jaký je její příběh? Paní Spěváčková provozovala dlouhé roky
lidovou jídelnu právě na Černokostelecké ulici v Říčanech, avšak
v polovině roku 2017 ji potkala situace, kterou mnozí z vás také řešili: z pronajatých prostor na Černokostelecké dostala výpověď, neboť
majitel nemovitosti měl s objektem

jiný záměr. Pro zavedenou a roky
dobře fungující jídelnu to byla situace hodně těžká, paní Spěváčková
musela řešit otázku, jak dál a jestli
vůbec dál ve stejném oboru. A paní
Spěváčková se rozhodla. Rozhodla
se, že nezahodí ty roky zkušeností,
že bude pokračovat. S odhodlaností sobě vlastní nakonec našla
nové prostory ve Všechromech
čp. 58 (v místě bývalé Pizzerie),
a vybudovala zde fungující a velmi
příjemnou provozovnu. Její koncept je vlastně podobný tomu původnímu: denní či obědová restaurace, která nabízí rychlé a levné
obědy nejen ke konzumaci přímo
v provozovně, ale i tzv. s sebou, do
krabičky. Čisté a příjemné prostředí, ochotná obsluha, v příznivém
počasí možnost posedět i venku,
pod slunečníky. Pro zákazníky je
určitě hodně zajímavá i možnost
bezproblémového parkování přímo před samotnou provozovnou,
takže zastávka u paní Spěváčko-

vé a nákup jídla do krabičky může
vyřešit například i jídlo třeba pro
celou rodinu. A pokud zrovna máte
chuť, můžete si objednat i pizzu
přímo z pece, kterou si zákazníci
hodně chválí. Při výčtu nabízených
služeb této provozovny musím zmínit i rozvoz obědů do firem v okolí,
což majitelé firem i jejich zaměstnanci oceňují jako úsporu svého
času. Ze své zkušenosti mohu
prohlásit, že vlastně nic není v této
provozovně problém. Pokud potřebujete zajistit jídlo nebo i prostory
pro menší akci, obraťte se na paní
Spěváčkovou. Platit budete to,
co si domluvíte. To je má osobní
zkušenost s touto podnikatelkou,
která nade vše staví dobré jídlo
a spokojeného zákazníka. Myslím
si, že za paní Spěváčkovou úplně
nejvíce mluví fakt, že se v tomto
složitém oboru jako OSVČ udržela
tolik let, a já osobně jsem opravdu
moc ráda, že paní Spěváčková je
naším klientem.
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Říčany a vznik první republiky/ 8
V září 1918 říčanský kronikář Alois
Mudruňka zintenzivňuje své zápisky.
Hospodářská situace v zemi je velmi
složitá. Nespokojenost a nedůvěra
se šíří. Běh dějin směřuje k brzkému
rozuzlení.
Podíváme-li se na Mudruňkovy záznamy jako na celek, vysvítá z nich, jak velkou důležitost hrála železnice v životě
místních obyvatel. Lze tušit, že nejen
během války. Se zřízením první železniční stanice v Říčanech roku 1874 nastala doba modernizace městečka. Ale
zpět k událostem před sto lety.
8. září 1918
Uhlí není k dostání, leda za aprovisaci
[dodání jiných zásob, např. potravin].
Nabízejí zde za 1 metrák obilí (žita,
pšenice) 10 metráků měkkého uhlí.
Kromě toho doplatiti za dopravu po
dráze, která je opět zdražena… Aprovisační dříví pro Říčany je nyní poukázáno až za Sázavou kdes u Šternberku
a tu přijde velice draze, protože musí
dopravovat po dráze a ke dráze povozem, jakož i z dráhy...
Zde přičiněním náměstka okresního starosty pana Rathouského zahájena akce,
kde ponechali rolníci zdejšího okresu
učitelstvu, úřednictvu a některým nemajetným lidem obilí 1 metrák za 100–120
korun. V komisi, která přiděluje toto obilí, zasedají za Říčany okresní tajemník
Dr. Klapka, učitel Müller, za živnostníky
zatím tajemník Říčan Bačkovský a úředník nemocenské pojišťovny E. Čížek. Jest

[s] tím spojena nemalá práce a vděk?
Nadávají někteří komisi, i ti někteří, co
něco dostali, jakož i rolníkům, kteří obilí
věnovali, těmto „rabasi“, „chrapouni“.
Stydno mluvit.
13. září 1918
Prázdniny kvapem se chýlí ke konci.
Pozejtří v Říčanech posvícení. To nebude: „Všude to voní jako o posvícení.“ Ba
ani o ten brambor nemůžeme zavaditi.
Vláda zakazuje lidem, aby si v batohách
domů sehnali trochu brambor, ale sama
žádných nezaopatří pro hladovící obyvatelstvo. Vzdor zákazu zásobujeme se
těmito koroptvičkami střílenými motyčkami od Štolců ze Svojetic. Když v sobotu
kus pole vyorají, tu jde od nich celé procesí. Cena 1 koruna za 1 kg jest ještě na nynější drahotu slušná. Venkov přinesl 4.
tohoto měsíce zprávu, že cikáni přepadli
u Vojkova nějakého občana ze Žižkova,
který si nesl večer aprovisaci. Byli dodáni
zde k soudu. Že lidé musí hlídati ve dne
v noci brambory na poli, aby jim je neodnesli ti, co nemají vlastní pozemky, není
za nynějších blahých časů divno.
17. září 1918
Dnes jsme zahájili bohoslužbami
školní rok, potažmo již včera, kdy odpoledne po vyučování byla zde schůzka učitelstva správního okresu říčanského...
Letní návštěvníci opustili již Říčany
i Radošovice, ačkoliv jich nebylo tolik
jako léta předešlá...

Výroční trh bartolomějský byl za dnešních poměrů navštíven velice slabě.
Několik krámů s cukrovím, papíry
a drobnůstkami. Divím se, že sem ještě přijedou, když je náměstí prázdné.
Říčany mají privilej na zvláštní vlaky,
neboť po celé léto vypravují z Říčan 2
takové vlaky, arciť jen v neděli a svátek, a přec jsou plné. Včera jsem byl
na nádraží a pozoroval jsem ten ruch
při příjezdu vlaku. Ve vlaku všechna
místa k sezení obsazena, i v uličce lidé
stojí a i na plošinách. Každý ranec na
zádech, který mu překáží, aby se mohl
obrátit. Ale venku ještě lidé by rádi nastoupili. Snadná pomoc! Mezi sedadly
dá se ještě státi, ale protože vchody jsou
uzavřeny cestujícími s ranci, pomohou
dobrosrdeční lidé těm, co čekají ještě
venku a vytahují je oknem do vlaku.
Na poště a v Říčanech vůbec od počátku roku, lépe řečeno od loňska, není
na prodej korespondenční lístek, že se
používá starých lístků všeho druhu,
které bylo nutno do 1. tohoto měsíce
opatřovati známkou 10 haléřů. Podobně po celých Říčanech nemohl si
nikdo koupiti poštovních známek, neměli jich ani na poště, ani v trafikách.
29. září 1918
Včera v Praze i všech českých městech byla v pohotovosti vojenská posádka. Německé venkovské časopisy
snad i vídeňské roztrousily nesmyslný
klep, že se chystá v Praze i venku na
Němce „Bartolomějská noc“. Rozumí

Foto: z archivu Muzea Říčany

Fotografie z počátku 20. století zachytila
drážní zaměstnance před budovou nádraží
v Říčanech. Vlevo naložený nákladní vůz.
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se samo sebou, že nebylo sebemenší
příčiny k obavám, že by Češi chtěli své
německé krajany povraždit. Znamení
doby: As před týdnem modlil se v kostele pan Páter zdejší „za šťastnou budoucnost českého národa“...
Zde ve vilách u lesa, jakož i na Jílovsku,
pátrají vojáci po bezdrátové telegrafii.
Někde je zde prý přístroj, kterýmž jsou
spojeni „velezrádci“ s nepřátelskou
cizinou, tj. Českou národní radou v Paříži, která jest uznána jakožto vláda
samostatného státu českého nejen dohodou, ale i neutrálními státy, kupř.
Švýcarskem a Španělskem.
Dne 17. tohoto měsíce měl pohřeb
pokladník okresní záložny zdejší Fr.
Hartmann, který byl literárně činný
pod pseudonymem „Slabecký“, dle
svého rodiště [patrně obec Slabce]. Při
této události musím se zmínit o osobě
skromné, přičinlivé, K. Křečkovi, který
měl pohřeb na den sv. Jana Nepomuckého. Týž od božího rána do pozdní noci
roznášel po léta v putně vodu, o kterou
je zde nouze, zvláště poslední léta, ne-

boť trvalým suchem přeschly prameny
– lidé mu říkali „říčanská vodárna“.
Přestože je Mudruňkova kronika
cenným zdrojem informací, je
psána poněkud strohým jazykem
a na jejím základě je těžké představit si zdejší život za války. Rádi
byste se dozvěděli, jak prožívala
první světovou válku v Říčanech
obyčejná rodina? Život vojáků na
frontě i lidí v zázemí, převážně žen
a dětí, vám přiblíží výstava Tohle
je válka! v říčanském muzeu.
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

Střípky mých osobních vzpomínek na srpen 1968 v Říčanech
Dvacátý první srpen 1968 byl pro mne a manželku Evu dnem
třetího výročí naší svatby. Když jsme se ráno posadili na posteli, upoutaly naši pozornost tanky, projíždějící dnešní Olivovou
ulicí (tehdy ulicí Karla Marxe) směrem k náměstí. Z rozhlasu
jsme se pak dozvěděli, jaká nastala situace. Manželka mne
neprodleně vyslala do města, abych v lékárně zakoupil pro devítiměsíční dceru Lenku dětskou výživu Sunar a zjistil, jaká je
situace na říčanském náměstí. Tam jsem si vzpomněl na svého
otce, který do Říčan přijel na prvním sovětském tanku. Obyvatelé města ho v  květnu 1945 radostně vítali. Uvědomil jsem
si, že je z určitého pohledu dobře, že již nežije a nemusí být
svědkem tohoto druhého, nevítaného, vjezdu ruských tanků
do říčanského centra.
Sunar jsem úspěšně zakoupil a pak jsem se pokoušel spojit
se spolupracovníky z Elektrotechnické fakulty. Od nich jsem
dostal informaci o situaci v Praze a současně
i zprávu, že sovětští vojáci obsadili a zablokovali
všechny důležité telekomunikační objekty. Tím
znemožnili přístup k zahraničním informačním
zdrojům pro rozhlas,
televizi i redakce novin.
Vybavila se mi informace, kterou jsem sděloval
svým studentům v předmětu dálkové spoje.

Radiodálnopisné spojení se u nás tehdy realizovalo třemi
důležitými objekty – vysílacím radiodálnopisným centrem ve
Volarech, centrálním bodem na hlavní poště v Jindřišské ulici v Praze a přijímacím radiodálnopisným centrem v Tehově
u Říčan. Hlavní pošta byla ihned obsazena, a tak jsem na kole
zajel do Tehova. Byl jsem tam již dříve se studenty na exkurzi.
Vyjednal jsem možnost předávání vytištěných zahraničních
zpráv, které bychom za pomoci známých z Říčan přímo předávali do redakce Mladé fronty v Panské ulici. To se podařilo
díky tehdejším pracovníkům Pražských energetických závodů
Josefu Jahelkovi a Bohoušovi Veselému. Protože jejich pracoviště bylo v budově Dětského domu, měli redakci Mladé
fronty přímo na cestě od Hlavního nádraží. Je možné říci, že
v této kritické době prokázali říčanští občané dobrou službu
široké veřejnosti. Díky nim byli čtenáři aktuálně informováni
prostřednictvím zpráv
zahraničních agentur
a zatím nezablokované
činnosti vydavatelství
Mladá fronta.
Jaroslav Svoboda
Situaci na tehdejším náměstí
Rudé armády zachytil krátce
po invazi spojeneckých vojsk
Varšavské smlouvy do Československa František Křížek.
Sérii snímků „Srpen 1968
v Říčanech“ jste měli možnost
vidět v uplynulých dnech ve
výlohách bistra Na Růžku
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Foto: z archivu Muzea Říčany

Legionář Josef
Klíma, civilním
povoláním kovář,
z Říčan
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Slavnostní bohoslužba k Mezinárodnímu dni míru
Zveme
vás
na
setkání,
kde
si
chceme
připomenout
biblický pohled na mír a modlit se za
mír ve světě i v našich srdcích.
Setkání proběhne v neděli 23. září
2018 v sále klubu U Boudů v Kolovratech (Mírová 21/66) od 9:30.
Více informací na www.cb.cz/ricany.

Turnaje v kuličkách
I na podzim 2018 pokračuje série turnajů v kuličkách. Hrajeme vždy v neděli

od 14:00 v parku Por. Koreše v Olivově
ulici v Říčanech.
Termíny turnajů: 16. 9., 30. 9., 7. 10.,
22.10.
Přijďte oprášit dovednost z mládí
nebo si poprvé vyzkoušet tradiční
českou hru. Pro tři nejúspěšnější jsou
připraveny drobné ceny. Turnaje jsou
otevřeny všem zájemcům bez ohledu na věk nebo zkušenosti. Hrajeme
podle oficiálních pravidel Českého
kuličkového svazu. Kuličky je možné
si na místě půjčit.
Více informací na www.kulicky.com

Výlet za říčanskými památnými stromy
Srdečně zveme všechny milovníky
pohybu bez ohledu na věk na pochod
Památné stromy 7 - podzim. Pochod
pořádá KČT, odbor Praha-Karlov, odd.
Turistická banda TurBan. Letošní 7.
ročník startuje ze žel. st Říčany. Můžete
si vybrat z pěti tras. Popis trasy obdržíte
a dle něj se vydáte na procházku. S sebou si můžete vzít mapu KČT č. 37 Okolí Prahy východ. Mohou přijít i rodiče
s dětmi na krátkou 6km trasu včetně kočárku. Nejdelší je trasa 55 km a 35 km,
která startuje v rozmezí 7.00 - 10.00 hod,
ostatní trasy 9.00 - 11.00 hod. V cíli, jenž
je v Říčanech v penzionu Kozel, budete
po zásluze odměněni diplomem, razítky
a překvapením. V Říčanech a jeho okolí
poznáte několik nádherných památných stromů. V Říčanech je jich hned
několik, např. v parku por. Koreše roste
třešeň ptačí, na břehu Mlýnského rybníka jírovec maďal, lípa řapíkatá a buk
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vracel, kdosi z husitského vojska ho obvinil ze špehování a oběsili ho. Později se
zjistilo, že špehem byl člověk, který křivě
obvinil kněze. Kromě stromů poznáte
další zajímavá místa, památky - např.
zříceninu říčanského hradu, zámeček
v Myšlíně, ondřejovské nápadité lavičky.
V Klokočné zjistíte, jak vypadá klokočí.
Projdete se naučnou stezkou Říčansko
a Krásné vyhlídky Klokočná s mnoha
inf. tabulemi. V neposlední řadě načerpáte energii v místních rozsáhlých
lesích. Přijďte, projděte se, odpočiňte si.
Těšíme se na vás!

lesní v ul. Olivova, několik památných
dubů na více místech, v Pacově lípa malolistá, na Myšlíně asi 600 let starý památný Žižkův dub, v Klokočné několik
lip a hrušeň, v Hrusicích, v Ondřejově
a ve Zvánovicích též několik památných lip, v Mnichovicích několik lip,
topol černý a za Zittovým mlýnem jasan
ztepilý. Ve Svojeticích na dvoře statku
roste mohutná lípa velkolistá Stolzova. Díky vstřícnosti majitele statku,
který vám nechá otevřenou branku na
dvůr, ji můžete vidět v celé kráse a ještě
ochutnat bylinkový čaj. K Žižkovu dubu
v Myšlíně se váže pověst, dle které zde
v r. 1421 tábořil Jan Žižka a setkal se zde
s Petrem z Cimburka, knězem ze sázavského kláštera, který po jeho vypálení
žil v Mnichovicích. Osud této obce mu
ležel na srdci, proto prosil Žižku, aby
obec ušetřil, což se mu povedlo. Když se
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Řídící učitel a hudební skladatel
Kamil Victorín (dokončení)
Podle toho, co jsme se dozvěděli o náplni pracovního i volného času Kamila
Victorína, můžeme usuzovat, že to byl
velmi energický a jistě i zdravím oplývající muž.
Tedy až do roku 1903, kdy je ve školní
kronice uvedena jeho první (za celou
dobu působení!) dovolená způsobená
nemocí. Victorínův zhoršující se zdravotní stav potvrzuje v následujícím roce
další zdravotní dovolená, vlastně už poslední. Na vlastní žádost totiž v dubnu
1904 odešel na odpočinek. Zamýšlené
slavnostní rozloučení za účasti učitelů
i žáků na konci školního roku se neuskutečnilo, byl odeslán jen telegram
do Karlových Varů, kam se pedagog
odjel léčit. Obsahoval přání „… by užil
ve zdraví mnoho let zasloužené pense.“
Zdravotní potíže mu ale naplnění tohoto přání nedopřály.
Jak se můžeme dočíst
ve školní kronice, „po
trapné žaludeční nemoci dne 26. listopadu
1904 v devět hodin večer se s tímto životem
rozloučil.“
Záznam
o jeho úmrtí v matrice
zemřelých odhaluje, že
důvodem skonu byla
cirhóza jater a rakovina
žaludku.
Poslední
rozloučení
s Kamilem Victorínem
29. listopadu v půl jedenácté
dopoledne
bylo velkolepé. Účast
místních obyvatel a učitelů byla obohacena
učitelstvem z celého
soudního okresu říčanského a hejtmanství
českobrodského, c. k.
školním okresním inspektorem Františkem
Šváchou a zástupci
žižkovského učitelstva.
Průvod vedl bývalý spolužák zesnulého P. Josef
Popp, čestný kanovník
a knížecí arcibiskupský
vikář s asistencí tří farářů

a dvou kaplanů. Zpěvem ho doprovodili
učitelé. Zapisovatel školní kroniky Jan
Zima zmínil, že to byl „pohřeb, jaký po
léta v Říčanech nebyl.“ I průběh posledního rozloučení naznačuje, že pana řídícího si v Říčanech (a nejen zde) vážili.
Učitel, kronikář a spoluzakladatel místního muzea Alois Mudruňka to dokládá
v úmrtním oznámení slovy „náš milý
upřímný kolega“. Jednalo se o člověka,
který se snažil navzdory překážkám
dokončit rozdělanou práci – budiž nám
vzorem v přístupu a snaze nevzdat se
vytýčeného cíle.
Je na místě zmínit, že nositel otcova
jména, Kamil, pokračoval v rodinné
tradici a stal se z něj učitel ve Vinoři.
Podle školní kroniky „… byl horlivým
učitelem a velmi dobrým hudebníkem.
Oblíben pro svoji mírnou a příjemnou

povahu.“ Bohužel velmi mlád (v roce
1897) zemřel na tuberkulózu. Bylo mu
pouhých dvaadvacet let. Už o deset let
dříve pochoval řídící učitel manželku
Annu. Díky vnukovi pana řídícího,
Pavlu Victorinovi, můžeme prozradit
více i o Jaroslavovi, nejmladším dítěti
Kamila Victorína, který se narodil v Říčanech v roce 1881. Stal se z něj ředitel
berního úřadu ve Strakonicích, založil
rodinu a měl dva syny. Když ovdověl,
oženil se ještě jednou. Právě ve Strakonicích byl veřejně činným; propagoval
hudbu, turistiku a lyžařství. Pavel Victorin zmiňuje: „Organizoval koncerty
se slavnými houslisty Ševčíkem, Kubelíkem a jinými osobnostmi české hudební
scény. Tyto akce prý ze svého financoval
(či spolufinancoval) a osobně na nich
účinkoval jako klavírní doprovod.“ Coby
propagátor
turistiky
a lyžařství na Šumavě
osobně ve dvacátých letech zahájil provoz nově
zřízené chaty a hostince
u pramenů Vltavy (v šumavském
pralese).
Zemřel ve vysokém
věku v roce 1973. Ještě
v devadesáti letech vyšlápl s klubem turistů
stezku na Boubín, která
po něm byla později pojmenována.
Šárka Vydrařová
Jako zdroj a inspirace
k tomuto článku posloužily: školní kronika z let
1878–1926 (uložená ve
Státním okresním archivu Praha-východ), podklady ze sbírek Muzea
Říčany, na internetu
veřejně přístupné digitalizované matriční
záznamy,
Říčanský
zpravodaj č. 11/ 1989,
Sborník
Národního
muzea v Praze 2015,
sv. 69 č. 3–4 s. 59–64,
e-mailová komunikace
s Pavlem Victorinem.
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Příběh pokladu, díl čtvrtý: Historické sklepení

Foto nákres

V našem seriálu se dozvídáte o postupném zpracovávání mimořádného
objevu z říčanského náměstí. Jiří Škába před časem nalezl ve starém sklepení svého domu hrneček s 348 pražskými groši, který byl do stěny sklepa
uložen v době panování Václava IV.
(1378–1419). Přibližme si podrobněji sklepní prostor, kde k nálezu došlo.
Vstupní šíje do sklepa byla až do jejího
vyčištění před přibližně třiceti lety z valné části zasypaná. Podle vzpomínek rodiny zásyp tvořila stavební suť. Existuje
předpoklad, že šíje byla stavební sutí
zasypána ve třicátých letech 20. století
při celkové přestavbě domu. Stěny přibližně sedmimetrové vstupní šíje jsou
tvořeny lomovým kamenem – místní
břidlicí. Stěny jsou neporušené a v dobrém stavu. Jako pojivo stavitelé použili
jíl. Vstupní chodba je zaklenuta valenou
klenbou, kterou na dolním konci chodby narušuje recentní otvor. Otvor byl
vytvořen a využit při čištění chodby před
asi třiceti lety – tudy slézali synové majitele domu při prvotním ohledání a v počátcích čištění sklepní šíje. Otvor vede
z výše položeného novodobého sklepa
domu. Další druhotně v klenbě proražený a dnes zazděný otvor podle jednoho
z výkladů, který má spíš charakter legendy, byl vytvořen německými orgány
za druhé světové války – ty měly v domě

na udání pátrat po údajně ukrytých
zbraních. Některé části klenby včetně
otvoru „po Němcích“ byly v nedávné
době vyztuženy zašalovaným betonem.
Beton také Škábovi použili pro vytvoření schodiště a zpevnění celé podlahy, ve
které si kvůli potížím s podpovrchovou
vodou zřídili též jímku na vodu.
Recentní jímka na vodu nám ovšem
pomáhá odhalit základovou spáru stěny
středověkého sklepa. Ta udržuje sestupný směr, který odpovídá klesání vrcholnice klenby (viz plánek). Škábovi ještě
cihlovým zdivem zpevnili část bezprostředně navazující na středověké zdivo.
Tato část hrozila zřícením, neboť za cihlovou výztuží se skrývají netknuté archeologické vrstvy zásypu vlastního sklepa.
Prakticky celý vlastní sklep je stále zasypán. Právě v tomto zásypu byl nalezen
renesanční kachel, o kterém jsme psali
minule. V zásypu upoutá především
velké množství uhlíků a propáleného
materiálu. Zásyp dále obsahuje zlomky
keramiky, kovové předměty, stejně jako
pálené cihly i kusy nepálených výmazů
stěn a „fabionů“ s otisky prutů i slámy,
místy také břidlicové kameny. Na stropě v této nejspodnější části se nacházejí
patrně zbytky klenby (několik kamenů
opřených o sebe a položených v jednom
směru). Ve své pozici je drží právě okolní
archeologický zásyp.

Je pravděpodobné, že zdivo klesající
vstupní šíje končilo i v minulosti přibližně tam, kde dnes nasedá na cihlovou
vyzdívku provedenou rodinou Škábů.
Stojíme-li čelem ke konci chodby, pak
po levé ruce poté, co končí středověké
zdivo, stěna chodby pokračuje dále
směrem k náměstí v podobě otesané
skály. Zdá se, že tato levá sklepní skalnatá stěna nebyla původně oplentována kamennou vyzdívkou jako vstupní
šíje. Po pravé ruce poté, co končí středověké zdivo, skálu nevidíme, nýbrž
stále jen archeologický zásyp. Vlastní,
dosud zasypaný sklep se tak nachází
z větší části vpravo, tj. pod nynějším
domem. Zde dole jsme přibližně 2,5
metru pod dnešní úrovní terénu (průjezdem z náměstí do dvora).
Přesnou polohu, kde k nálezu mincí
došlo, si nálezce již nevybavuje. Nádobka s mincemi se měla nacházet
v kapse zdiva za volně položenými
kameny. V každém případě se jedná
o jeden z nejstarších (ne-li nejstarší)
sklep v Říčanech. Víte-li o jiných historických sklepeních ve městě, budeme
rádi, pokud se ozvete na adresu martin.
hurka@ompv.cz. Srovnání by mohlo
pomoci v dalším zkoumání, které bude
pokračovat.
Pokračování příště.
Martin Hůrka

Bokorys situace historického
sklepa Masarykovo nám. 60/33
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Aquapalace v září
Prázdniny
jsou
za námi, děti se
musí vrátit zpět do
škol, doba dovolených je nenávratně
pryč. Ale to nevadí! Prodloužit si léto
a vzpomenout si na zážitky z mořských
pláží můžete i v září. V Aquapalace
Praha na vás čeká spousta atrakcí,
díky nimž zapomenete na povinnosti
a na chvíli si znovu odpočinete.
Program najdou malí a velcí, tak
na nic nečekejte a vydejte se v září
do Aquapalace Praha.

Saunový svět

Každý den vás v saunách čekají ceremoniály v saunovém světě ve znamení vybraných vůní a také každý lichý
týden ve čtvrtek od 19.30 hodin oblíbené saunování při svíčkách. Kromě
toho můžete navštívit v září premiéru
saunového ceremoniálu:
l Saunový ceremoniál „Superwoman“ – Ne, tohle není další tuctový
hrdina z filmových pláten. Tuto superhrdinku totiž uvidíte pouze v naší sauně! Nadpřirozené schopnosti v sobě
objeví saunérka Kačka. V neděli 30.
září ve 20 hodin.

Vodní svět

l 1. - 2. 9. – Back to school se Skupinou ČEZ Zpátky do školních lavic,
ale ještě předtím si užijte parádní

spa & wellness

BACK

víkend plný
vodních radovánek s našimi
domorodci.
SE SKUPINOU ČEZ
l 15. 9. – 13.
9. – Hokejka
slaví narozeniny (od 17
hodin)
l Dostih Velká čestlická
se Skupinou
ČEZ – Netradiční závod
v pomalé
divoké řece
na koních,
kde nejrychlejší kůň získá
odměnu. Možnost registrace
závodních
koňů a jejich
žokejů přímo
v den konání
akce.
vítá pan Křupka, který má připravené
l 15. – 16. 9.
mimo jiné i zábavné soutěže.
– Zářijový víkend s Corny
l 22. – 23. 9. – Závody v rychlých
SPA & Wellness
autech TUKAS
l Rituál věčného mládí – Vyl 28. – 29. 9. – Hero Factor Aquapalace se Skupinou ČEZ
chutnejte si nový 90minutový rituál zdraví a krásy zaměřený na
l 29. – 30. 9. – Víkend s křupkami
komplexní antiaging těla a obličeREJ – Na návštěvu tento víkend zaje. Pouze v září získáte
k ošetření dárek v hodnotě 790 Kč.
l Speciální ošetření
Body Sculpt – Jedinečné
tělové ošetření pro nápravu celulitidy a zpevnění
pokožky se speciální masáží zeštíhlujícími baňkami Body Palp.

TO SCHOOL
1.–2. 9. 2018

aquapalace.cz

SAUNOVÁNÍ

NA ZKOUŠKU
1 měsíc / 1690 Kč

Fitness

Hero Factor Aquapalace
se Skupinou ČEZ
Kulturistická
soutěž
v rámci EVLS Prague
Showdown 2018. Více informací na www.evlspraguepro.com.

aquapalace.cz

Více na
www.aquapalace.cz
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Mezi námi

Ještě k šumavskému táboření říčanských
sokolů po druhé světové válce /2
Část účastníků sokolského
tábora v roce 1946

Foto: z archivu H. Ťukalové

V dubnu a květnu tohoto roku uveřejnil Říčanský kurýr
„Vzpomínky na činnost Sokola v Říčanech po skončení německé okupace“. Jaroslav Svoboda (*1938) líčil sportovní
i kulturní činnost sokolů, požár biografu a také sokolské
tábory. K tématu se vracíme i v tomto čísle.

Nezapomenutelný šumavský tábor

Foto: z archivu H. Ťukalové

Bylo mi šest let, ale některé zážitky si pamatuji dodnes. Mladší
žáci a žákyně, starší žáci – vybavuje se mi jméno bratrů Pechatých, Paciny a Jahelky. Ti se nám starali o zábavu (koupel v ledové vodě přímo pod pumpou), ale také o „kulturní pořady“
provozované v okénku půdy, kde byli ubytováni. Vzpomínám
na dvanáct apoštolů a na svíčkou osvětlenou smrtku na závěr.
To se nám potom spalo!

Před chalupou, která sloužila na táboře jako kuchyně a jídelna,
rozeznají pamětníci sestru Kovářovou (uprostřed s hrníčkem)
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A houby, borůvky a brusinky. Tyto dary přírody využívaly kuchařky, a tak houbová polévka, vdolky a knedlíky s borůvkami
často zdobily náš jídelníček. Dny jsme trávili hlavně venku
v blízkosti našich chalup, procházkami do okolí a hlavně u plavebního kanálu Tam jsme popoháněli polena k větší rychlosti
a máčeli si nohy v ledové vodě. (Kde jsou dnešní přísná nařízení o bezpečnosti a hygieně!)
Šumava a hlavně Nová Pec se pro mě staly pojmem. Asi proto,
že to byly naše první prázdniny ve svobodné republice. A za
dva roky… Po roce 1989 jsem se na ta místa vrátila, ale moje
zklamání bylo veliké. Po chalupách ani památky, místo nich
nevzhledné domy po příslušnících Pohraniční stráže. Místo
travnaté pěšiny asfaltová silnička s velkým parkovištěm. Jen to
krásné údolí zůstalo.
Hana Ťukalová

texty.kuryr@ricany.cz
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Pneuservis zadarmo uprostřed
klidného města
Říčany mají primát. Něco, co zřejmě nemá žádné město v České republice. Říčany mají ve svém centru pneuservis, který
úspěšně funguje více než 13 let, i když se vyznačuje podobnými atributy (hlukem, exhalacemi atd.) jako ostatní pneuservisy, tak není jen tak ledajaký. Říčany mají totiž PNEUSERVIS
ZADARMO („PZ“). PZ vám zadarmo vymění pneumatiky
a možná vám i s nádavkem přidá nějaké nejeté nové pneumatiky, které má v dostatečném sortimentu. Jedinou podmínkou
přijetí do tohoto elitního PZ, kde se neplatí, je, že jste přítelem
pana majitele. Pan majitel má jen přátele. Slovo zákazník či dokonce klient je považováno za téměř sprosté slovo. Vzhledem
k české povaze má pan majitel mnoho až nespočetně přátel.
Čím víc přátel, tím větší síla. Pak nevadí, že provozujete PZ bez
povolení, v domě, který je zkolaudován jako rodinný dům a na
pozemku, který je určen podle územního plánu jen k bydlení.

Dopravu vyřeší pouze
silniční obchvaty
Doprava je největším problémem
Říčan. Černokosteleckou ulicí
projede denně 20 000 aut, 3 000
nákladních vozidel. Tato ulice je
podobně jako přípojka na dálnici
D1 dlouhodobě přetížena tranzitní
dopravou. Tranzit se tak přelévá
do dalších částí města. Obyvatelé
původně klidných ulic Smiřických,
Politických vězňů, Rýdlovy, Štefánikovy, 17. listopadu, Rooseveltovy, Jizerské, ale i Dvořákovy, Mozartovy a dalších ulic o tom ví své.
Situace se každý rokem zhoršuje
a vedení radnice není schopno situaci řešit. Je potřeba koncepční
přístup a maximální úsilí radnice
pro realizaci silničních obchvatů
Říčan, které odvedou část tranzitu
mimo město. Je trapné omlouvat
neschopnost vyjednat obchvaty
na „nepřátelský“ Středočeský kraj
nebo ŘSD.
Severní obchvat města již není možný. Jediné řešení je tedy jihovýchodní
obchvat města ve dvou přeložkách.
Základem je TEHOVSKÁ SPOJKA
spojující křižovatku na Vojkově s dálnicí D1 exit Všechromy. Realizací
této spojky dojde na Černokostelecké
ulici k dennímu úbytku 5 000 vozidel.
To je čtvrtina stávající dopravy. To
společně se zprovozněním pražského
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A pokud se ozve stěžovatel… Přátelství si rozvracet nenecháme. Od té doby, co jsme se vymezili vůči PZ, je nám soustavně
kýmsi ničen majetek (rozbitá okna, poničená fasáda…) a celá
rodina je vystavována šikanování, psychickému teroru, verbálním a fyzickým útokům. A na závěr jedna „dobře míněná
rada“ od majitele PZ : „Odstěhujte se, to vám to nestačilo?!“
Rodina Černých z Říčan, Táborská ulice,
jejichž rod žije v Říčanech více než 200 let.
P. S.: Děkujeme stavebnímu úřadu v Říčanech, že se před rokem k uvedenému problému postavil čelem a vyzval majitele
PZ: „… ke zjednání nápravy – neprodleně: zdržet se využívání garáží k jinému než k rodinnému využití. Tj. opravy
a odstavování automobilů apod., které nemají přímou souvislost s užíváním rodinného domu, a to jak v garážích, tak
přilehlé zahradě.“
Bohužel, jak se dalo očekávat, majitel PZ onu „Výzvu“ stavebního úřadu nerespektuje (!).

okruhu k Běchovicím, který odvede
část tranzitu kamiónů, zklidní dopravu v Radošovicích. Druhým obchvatem je dlouho odkládaná SOLNÁ
STEZKA, která je projektovaná jižně
od Říčan, okolo Světic s napojením
na Tehovskou spojku. Stezka zklidní dopravu v jižní části města, okolo
náměstí, v ulicích Jizerská či Rooseveltova.
Je v zájmu všech občanů Říčan,
aby se konečně přestalo o obchvatech Říčan pouze mluvit nebo se
dokonce tvářit, že obchvaty město
nepotřebuje a začalo se s reálnými
kroky pro jejich realizaci. Je jasné,
že jejich výstavba nebude za rok,
ani za čtyři roky. Cílem by mělo být
postavení Tehovské spojky a současně i Solné stezky v horizontu
osmi let společně s pražským okruhem do Běchovic okolo roku 2025.

Tomáš Krebs,
autor kandiduje v komunálních
volbách města Říčany
Zcela klíčovým obchvatem je pro
Říčany dostavba Pražského okruhu od D1 do Běchovic, dále pak
odklon vozidel směřujících na něj
od Křenice, Sibřiny či Květnice
mimo Říčany. Na přípravě těchto
staveb Říčany spolupracujeme s
ŘSD, Prahou i Středočeským krajem. Mimo jiné se podařilo vyjednat pokračování přeložky II/101

od Křenice přímo na Černokosteleckou, takže auta na okruh vůbec
nepojedou přes Pacov ani Říčany.
Ano, Tehovská spojka mezi D1
a Černokosteleckou by Říčanům
pomohla. Proto chceme právě realizací této klíčové tepny podmínit
další výstavbu v rámci etapizace
našeho územního plánu. Proto
jsme již před více než 2 lety stavbu
podporovali na veřejném projednání s dotčenými organizacemi
i obyvateli Tehova.
Radnice též podpořila vznik dopravního modelu, který posoudil
připravované silniční stavby z hlediska vlivu na naše město. Vedle
úbytku vozidel na Černokostelecké
díky Tehovské spojce však ukázal
také to, že Solná stezka by Říčanům ulevila jen velmi málo. Naopak by do naší blízkosti přivedla
tisíce nových vozidel, hluk, emise
a novou bariéru v krajině. Solnou
stezku nepodporují ani okolní
obce, přes které měla vést (Světice,
Všestary, …).
Údajné „vymlouvání“ na nepřátelský postoj institucí je tedy pravdou
snad jen v případě zrušení zákazu
tranzitu. Toto naše opatření kraj
„shodil“ bez možnosti odvolání
naprosto nestandardně. Říčany
však zákaz připravily znovu a začne platit v nejbližších týdnech.

David Michalička, radní

texty.kuryr@ricany.cz
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Volební agitace?
V posledním vydání Říčanského Kurýru
jsem si přečetl volební příspěvky starosty a radního Michaličky a nemohu se
zbavit dojmu, že jde o volební agitaci.
Pan radní zmiňuje, že se nelze zavděčit
všem, s tím se opravdu dá souhlasit.
Ale pane radní, současně by měla platit
premisa, že se nemá nikomu škodit, a to
se vám v mém konkrétním případě, kdy
jsem jako „individuální developer“ stavěl, nepodařilo a výsledek vašeho jistě
záslužného každodenního rozhodování
mám denně před očima. A dalšího si užívám každé úterý a středu při pochodu
s popelnicí. Chápu, že, podle vyjádření
pana starosty při osobním jednání, se
jedná o malý problém, vlastně, jak píšete
vy, malichernost, týkající se vlastně jen
mě. Velmi pravděpodobně tedy nestojí
za řešení. Věřte, že já to za malichernost
nepovažuji! Vynořuje se tedy otázka, jak
probíhá řešení těch klíčových problémů

někým, kdo není schopen řešit ten malý.
Je skvělé, že chcete emitovat jen dobro,
ale bohužel někdy je dobrý úmysl dlažkou na cestě do pekla. Zamyslel jste se
někdy, že mohou být případy, kdy o váš
dobrotrus není žádný zájem? Chci věřit, že se mnohdy jedná jen o neznalost
právních norem. Co mne u obou názorů
zaujalo a pobavilo, je poznámka o více
židlích a sběru funkcí. Mám pocit, že to
zrovna v případě radního, manažera,
zastupitele a „dohodáře“ Michaličky
také nejspíše neplatí. S tímto přístupem
budeme na „švýcarské městečko“, kde
se lidé na sebe usmívají, čekat dlouho.
S vaším závěrem, že můžeme brzy rozhodnout sami o tom, jak Říčany v éře
rozhodování monoblokem Klidného
města kvetou, velmi rád souhlasím.
Marek Hejduk, autor kandiduje
v komunálních volbách města Říčany
Pane Hejduku, doplním pro veřejnost
několik informací. U vašeho záměru,

Moderní cyklověž by Říčanům slušela
Cyklověže začínají růst jako houby po dešti po celé ČR. Vyrostly již v Hradci Králové, Pardubicích, Lysé nad Labem
a v srpnu byla otevřena již sedmá v Břeclavi.
Co si pod tímto názvem představit? Jedná se o automatický zakladač, který má podobu prosklené věže. Za symbolických 5 nebo 10 Kč si zde občané uschovají nejen svého
miláčka, ale i helmu nebo batoh. Uskladnění zabere asi 20
vteřin. O kolo je dobře postaráno, je pojištěno a nikoho při
návratu nečeká nemilé překvapení v podobě chybějícího
kola nebo jeho části.Cyklověže ocení i vlastníci elektrokol,
která jsou trendem posledních let. Cyklistika je tak stále
oblíbenější napříč všemi generacemi a není už výsadou
měst v rovinatých krajích, jako jsou Pardubice. Drahé elektrokolo bude tak bez obav možné využít i pro cesty do práce.

tedy stavby rodinného domu v chatové
oblasti s nedostatečně širokou příjezdovou cestou, jsem požadoval zcela standardní podmínky, stejně jako u všech
ostatních. Zejména pak dodržení územního plánu včetně ustoupení plotu právě
z důvodu, aby zde v budoucnu mohlo
jezdit popelářské auto a vy jste nemusel
„pochodovat s popelnicí“. Jak jste se
následně zachoval vy a co zkoušela vaše
známá, dobře víte.
Pane Hejduku, víte, že každý radní je
vždy současně zastupitel? Klidně můžete zveřejnit výši mého platu včetně odměny 3 tisíce měsíčně za dohodu o pracovní činnosti (všechny informace jste
podle zákona o přístupu k informacím
dostal). Ujišťuji vás, že jen porovnáním
svého hrubého platu s pozicí, kterou
jsem v roce 2014 kvůli městu opustil,
jsem se připravil o více než 1 milion
korun za uplynulé 4 roky. Nelituji toho
však, pro peníze to opravdu nedělám.

David Michalička, radní

I Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) v rámci svých staveb začíná cyklověže zřizovat ke zvýšení komfortu cestujících využívající vlakové spojení. SŽDC je na
nádraží vybuduje, provoz a údržbu pak zajistí ve své režii
město. Nyní se  připravuje cyklověž,  která brzy vyroste
pro cestující na nádraží v Čelákovicích. Bude mít jedno prvenství, kterým se odlišuje od předešlých realizací.
Poprvé v naší republice bude věž rozšířena o buňku na
převlečení, úschovu svršků, bot a také o část, kde si bude
moci „elekrocyklista“dobít baterii. Technologii věže dodává specializovaná firma a na podobě opláštění i buněk se
podílí firma, která má velké zkušenosti s návrhy a výrobou
městského mobiliáře, se kterými uspěla i v zahraničí.
Moderní cyklověž by Říčanům slušela, co myslíte?

Renata Kristianová, autorka kandiduje
v komunálních volbách města Říčany

75

Názory

Reakce na článek
o ochraně chodců
Milý pane Lenarde,
na stránkách Názory - Kurýr červenec/srpen 2018, str. 75, prosíte policii o ochranu chodců na říčanských
chodnících před cyklisty. Přečetl jsem
si váš příspěvek a jsem rád, že žiji v jiném městě, nežli vy. V mých Říčanech
neusilují gangy zlotřilých cyklistů
a osádky elektrických čtyřkolek o život
pokojných chodců za nedostatečné
ochrany policie.
Bydlím na okraji klidného a bezpeč-

ného města, tři kilometry od centra.
K drobnému doplňování potravin
(pro týdenní nákup pro dvě domácnosti jezdíme autem), při cestách do
knihovny, bazénu, kina, do Labutě
za zábavou používám kolo, nebo jdu
pěšky. Nemyslím si, že jsem radikál, podsouvající jiným svůj životní
postoj. Na naší straně stojí i kardiolog, pan prof. Pirk: „Když nic jiného
neuděláte pro svoje srdíčko, tak aspoň
10 000 kroků každý den.“
Jízdou na kole nebo chůzí nezatěžuji
žívotní prostředí, nevyžaduji místa
pro parkování, která brání smyslupl-

Komunální volby v Říčanech
Při podzimních komunálních volbách bude šance na
ukončení vlády Klidného města v čele s Vladimírem Kořenem. Je pravdou, že za posledních osm let se v Říčanech
realizovalo poměrně dost potřebných akcí, za to však
stávající vedení města netřeba chválit, to musí být samozřejmost,  za kterou je ostatně  slušně placeno. K tomu
si  pan Kořen dopřál sám sobě Passata za milion a svým
nejvěrnějším dopřává manažerská vozidla i k soukromému používání, což je ve srovnatelných městech věc nevídaná.  S jejich pomocí si v radě a následně v zastupitelstvu
prosadí vše, co se mu zachce. Směle se tedy dá říci, že členové KM jsou ubohým Kořenovým přívěskem.
Podivnosti v Kořenově vedení města  a jeho některé
charakterové vady  přivedly část členů rady a zastupitelstva  za Klidné město, kteří již odmítli  být  dále solidární se
starostovými praktikami, k tomu, že se od Klidného města
odtrhli a založili nové volební uskupení STAN.
Bude to nelehký boj, protože Vladimír Kořen je mistr slova a písma a jeho předvolební kampaň bude jistě působivá.  Že jeho slova a písmo obsahují dost často nepravdy
a polopravdy, široká veřejnost netuší, protože prostřednictvím Kurýru, který prostřednictvím tzv. redakční rady,
složené z jeho podřízených, zcela ovládá, se dozvídá pouze
samé úspěchy.
Tyto komunální volby v Říčanech snad konečně ukáží,
že občané již  tak říkajíc nežerou  ten bezbřehý starostův
populizmus.  Svou váhu má také skutečnost, že mnohými  svými činy se pan starosta městu dost prodražuje na
úkor potřebnějších akcí.

Václav Macinauer
Pane Macinauere,
na váš příspěvek jsem původně nechtěl odpovídat, protože
jedno dobré doporučení říká, že na invektivy se nereaguje. Ale
nakonec mně to nedalo, protože váš příspěvek hrubě uráží
starostu Vladimíra Kořena. Myslím, že vy osobně jste doko-
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nějšímu využití veřejného prostoru.
Nejsem jediný, kdo přivítal pruhy pro
cyklisty v Olivově a Bezručově ulici,
které umožňují bezpečnější jízdu na
kole po městě.
Není snadné měnit návyky (nebo
zlozvyky) řidičů, pro které je automobil jediným prostředkem, jak se přepravit z  Říčan do Říčan. Ale přibývá
měst, která vytvořila podmínky, aby řidiči aut nebyli nebezpeční pro cyklisty
a cyklisté neomezovali chodce. Říčany
mají tímto směrem našlápnuto a přeji
těm, kteří se o to snaží, šťastnou cestu.

Vladimír Blažek

nalou ukázkou rčení „podle sebe měřím tebe“. Ale pane Macinauere, většina lidí jako vy neuvažuje a nejedná. Zamyslete
se nad svým chováním a způsoby jednání. Trvale a bez důkazů
napadáte čestné lidi. Co jste vy osobně udělal prospěšného pro
město Říčany v posledních desetiletích? O jaká konkrétní fakta a důkazy se ve svých výpadech opíráte? Žádám vás, abyste
přestal napadat starostu Vladimíra Kořena a ostatní zastupitele za Klidné město, kteří se na radnici kvalifikovali v demokratických volbách a za nimiž stojí dlouhodobá služba veřejnosti.
Vaše urážky jsou, mírně řečeno, nevkusné.
 Vladimír Polánský, radní a zastupitel za Klidné město

Příspěvek pana Macinauera lze označit velmi
jednoduše – předvolební NEPRAVDY
Jako tajemník se nemohu vyjadřovat ke komunálním
volbám, snad jen po stránce technického zajištění, protože zodpovídám především za výkon státní správy,
která volby připravuje. Nicméně k „informacím“ pana
Macinauera se alespoň částečně vyjádřit můžu. Na jeho
osobní urážky už jsme si za ta léta všichni zvykli, ale lži
je vhodné uvádět na pravou míru. Příspěvek pana Macinauera těchto lží nebo „nepravd“ obsahuje hned několik
a jednoduše to lze prokázat na sdělení, že „tzv. redakční rada je složená z jeho (myšleno starostovo) podřízených“. Pravda je taková, že z šesti současných členů
redakční rady (RR) jsou starostovi přímo podřízeni dva
(tisková mluvčí a tajemník).
A pro úplnost informace je vhodné dodat, že rada města,
která schvaluje členy RR, nabídla členství i ostatním politickým subjektům, včetně opozice. Tehdy reagovala jen
ODS a svého zástupce do RR poslala. Když ale dotyčný
zástupce ODS po několika měsících zjistil, že činnost RR
je práce a zase jen práce, navíc bez odměny, tak na jednání
RR přestal docházet.
Tomáš Mařík, tajemník

texty.kuryr@ricany.cz
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Mládež v kraji bez konkurence
Jen jedna zlatá nezůstala v Říčanech.
Pět krajských titulů z osmi získali hráči
KŠ Říčany 1925 ve finále KP mládeže,
které se hrálo v KC Labut ve dnech 23.
6. - 24. 6. 2018
Krom medailí jsme získali i postupová
místa na Mistrovství Čech, které se hraje týden na podzim. A kdo tedy získal
medaile a postoupil?
H 10 1. Jan Síleš a postupuje ještě
Matěj Procházka
H 12 1. Tobias Pressler
D 12 1. Veronika Myšková
H 14 3. David Hampl
D 14 1. Monika Strnadová
H 16 1. Jáchym Šmolík (hrál o dvě kategorie
výš), 3. Michal Strnad
Již dříve si vybojovali postup Jáchym Němec
(H 12) a Martin Novotný (H 16).

Vynikající práci v rámci organizace finále odvedla Marie Jiroušková, za což jí
všech 132 účastníků děkovalo.

Šesté místo na M ČR
družstev mladších žáků
Letošní M ČR se uskutečnilo ve Varnsdorfu ve dnech 15.6. - 17. 6. 2018
Na Mistrovství se probojuje jen 28
nejlepších družstev z krajských kol
a Říčany opět nechyběly.
Hrálo se devět kol, tempem 2 x 25 minut + bonifikace 10 vteřin na každý
tah. Do naší sestavy v poslední chvíli
zasáhla nemocnění, takže jsme ani
nečekali, že se vrátíme s tak výborným výsledkem. Šesté místo bylo nad
očekávání. Jaká tedy byla sestava?

1. šachovnice Jáchym Němec 4 body
(9), Jáchym Šmolík 5 bodů (9), Josef
Barták 6 bodů (9) Jan Síleš 4 body
(9), Martin Le 5 bodů (9), Veronika
Myšková 2,5 bodu (5) a Tereza Pravdová 0,5 bodu (4).
Vítězem se stalo pardubické družstvo
ŠK Polabiny 2222 před Lokomotivou
Brno a BŠŠ Frýdek - Místek.

Jaroslav Říha

APDT začínáme
Pravidelné tréninkové hodiny Parkouru & Freerunu
pro děti i dospělé.
Sledujte náš facebook, účastněte se veřejných promo aktivit, kde nás můžete vidět, staňte se dalšími aktivními, ale
i pasivními členy týmu APDT Říčany, z. s., cestujte s námi
po ČR i Evropě.
Jak? Kontaktujte nás na www.apdt.cz
Za APDT Říčany, Iva Mračková; 722908072
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FUEGO ŘÍČANY

Dětská přípravka

Všeobecná pohybová a taneční průprava,
příprava na taneční sport

Děti mini (4-5 let)................ ČT 15:45-16:30
Děti midi (6-7 let)................ ST 15:45-16:30
Začátečníci (od 8 let)......... ST a ČT 16:30-17:30
Sólo Dívky (od 12 let).......... začátečnice PO 15:00-16:30
pokročilé PO 17:30-19:00

Kurzy pro dospělé
Ladies Latin.... začátečnice ST 10:00-11:30, PO 19:00-20:30
(Sólo dámy)

.... mírně pokročilé ST 19:00-20:30
.... více pokročilé ČT 10:00-11:30, ČT 19:00-20:30

Latina + Salsa.............. ČT 20:30-22:00

(Pro páry)

Taneční pro dospělé..... začátečníci PO 20:30-22:00
(Pro páry)
..... pokročilí ST 20:30-22:00

Soutěžní taneční klub

Latinsko-americké a Standardní tance

Junioři pokročilí......... PO 16:30-17:30, PÁ 15:00-16:00
Semináře.................... PO- PÁ dle aktuálního rozpisu
(pro soutěžní páry)

!!!zacínáme v týdnu od 17.9.2018!!!
Taneční studio -Sokolská 6 (200 m. od KC Labuť)
info: Pavla Beránková-mob.: 732 145 206, fuego.ricany@centrum.cz

WWW.FUEGO.CZ
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Sezona 2017/2018 v FK Říčany

Fotbalová sezona je již
za námi a my se můžeme
těšit na fotbalových trávnících na novou sezonu. A to od těch
nejmenších čtyřletých špuntů, kteří
se s fotbalovým balonem teprve seznamují, až po ty dospělé.
Naše mužstvo mužů bude hrát v I. B
třídě soutěže, a i přes slabší loňskou
sezonu věříme, že po návratu několika
našich odchovanců zpět do mužstva
budeme atakovat nejvyšší příčky. Trenérem „A“ mužstva je Tomáš Urban a vedoucím mužstva je Tomáš Hausenblas.
Oddíly mladšího a staršího dorostu hrají
opět soutěž krajského přeboru Středočeského kraje. Starší dorost, kam se
přesunuli úspěšní mladší dorostenci,
kteří podlehli až ve finále přeboru mladšího dorostu Královu Dvoru 1 : 2, by měl
také atakovat přední příčky Krajského
přeboru. Zde je také třeba poděkovat
realizačnímu týmu dorostu Jaromíru
Ferklovi a Janě Hronské za jejich práci.

Oddíly mladších a starších žáků hrají
soutěž krajského přeboru Středočeského kraje a především mladší žáci předvádějí pěkný kombinační fotbal, který
si z důvodu nedostatku starších kluků
mohou vyzkoušet i na velkém hřišti za
tým starších žáků. Oddíly starší a mladší
přípravky hrají oblastní soutěž Okresního přeboru a ti nejmenší z fotbalové školičky získávají první zkušenosti v soutěži
MiniStar. Poděkování také samozřejmě
patří všem trenérům našich nejmladších, a to jsou Jirka Netopilík, Honza
Vojta, Lukáš Liolas a David Maryško.
Věříme, že si najdete čas a přijdete
podpořit naše malé i velké fotbalisty
na některý z jejich domácích zápasů.

Zároveň děkujeme všem, kteří nám
jakoukoliv formou pomáhají a mají zájem, aby klub nadále fungoval, i když to
často není jednoduché. Chtěli bychom
poděkovat městu Říčany za finanční
podporu na provoz klubu v r. 2018 ve
výši 228.250,- Kč. A protože celoročně
nabíráme nové hráče, uvítáme každého,
kdo má chuť učit se fotbalu a být součástí našeho sportovního kolektivu. Veškeré info na www.fkricany.cz nebo na tel.
739 461 627.
Milan Čížek
Předseda FK Říčany

Protančené léto
Prázdniny jsou již za
námi a nám se tím
pádem rozjíždí nová
taneční sezona. Během prázdnin
jsme však nezaháleli. Absolvovali
jsme plno soustředění nejen s našimi trenéry, ale i top trenéry a zároveň bývalými mistry ČR – s Janem Klimentem a Karlem Bankem.
Věříme, že poskytnuté informace
páry zúročí na soutěžích, na které
již vyrazí i nové páry z loňských tanečních.
I o prázdninách se konají soutěže. Jedné takové jsme se zúčastniliv rámci
reprezentačního grantu, který nám byl
poskytnut městem Říčany. Vydali jsme
se na jednu z největších tanečních soutěží – DanceComp ve Wuppertalu. Na
letošním ročníku tančilo přes 3500 párů
z 28 zemí ve všech kategoriích. Ani naše
páry se neztratily, Petr s Joly vytančili 5.
místo na své první soutěži v kategorii C
STT. Viktor s Verčou vytančili 6. místo
v katogorii B STT a 9. místo v D LAT.
Filip s Luckou bohužel neprošli v kategorii C LAT přes síto druhého kola, i tak

ale porazili 20 párů. V nejvyšší soutěži
(i kategorii) WDSF SEN I LAT nás
a ČR reprezentovali Honza s Pavlou. Ve
velmi obsazené soutěži se protančili až
do semifinále (13. ze 41).
Spolu s novou sezonou během měsíce
září začnou i taneční kurzy pro veřejnost. Různé úrovně pro různé věkové
kategorie. Více informací naleznete
na našem webu www.fuego.cz. Každý zájemce o nejen společenský tanec
si u nás jistě vybere. Jako jediní v okolí máme i kurzy salsy, neváhejte a přijďte si k nám tento temperamentní
tanec vyzkoušet. Ve všech kurzech
je první lekce ukázková, stačí pouze
přijít s dobrou náladou a chutí tančit.
Koncem září, přesněji poslední zářijový den 30. 9. 2018, proběhne
již 16. ročník Fuego Cupu. Letos
v náhradním termínu v září, protože
v tradičním termínu poloviny října
naši trenéři Honza s Pavlou budou reprezentovat ČR na Mistrovství světa
SEN I LAT (věková kategorie 30 – 40
let) v americkém Miami. Budou usi-

lovat o vylepšení loňského 16. místa.
Ale zpět k naší domácí soutěži: představí se téměř všechny domácí páry,
které, jak doufáme, přijdete podpořit.
Protože je to ta menší ze dvou soutěží, které každoročně pořádáme, uvidíme se v KC Labuť. Soutěže budou
začínat kolem deváté hodiny ranní
a těšit se můžete na věkové kategorie
juniorů, dospělých i seniorů až do třídy B, samozřejmě latina i standard.
Soutěž opět proběhne za finanční
podpory a záštity města Říčany.
Těšíme na společná setkání u tance

Vaše Fuego
P. S.: Po uzávěrce Kurýru ještě dorazil
výsledek ze soutěže WDSF Tallinn
Trophy (Estonsko), kde si Honza
a Pavla vytančili 1. místo.
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„Kam od září? Hurá na trénink do Twistu!“
Zaznělo spontánně z úst našich
mladých tanečnic, když jsme
se jich ptali, na
co se v září těší. Škola to nebyla, ale
taneční trénink ano. Zajímavé, ale
pochopitelné. Vždyť TŠ Twist Říčany
je spíše rodina, než obyčejný taneční
klub. Děti a mládež se scházejí na trénincích, soutěžích i soustředěních po
celý rok. V mnoha oddílech spolu sdílejí jak úspěchy, tak neúspěchy, dřinu
tréninků i potlesk diváků, ale i neskutečnou „partu“ se spoustou zábavy.
V srpnu proběhla mnohá soustředění
a hned v září začínáme s pravidelnými
tréninky a chystáme se na soutěže - například na mistrovství světa starších
dívčích formací 15. 9. ve Švýcarsku.
Aby se ale mohl někdo dostat tak vysoko, musí léta trénovat. Zatím máme
„jen“ patnáctiletou zkušenost v TŠ
Twist Říčany. Nicméně posledních
12 let jsme se nominovali za ČR každý
rok na mistrovství světa. A co více, byli
jsme posledních 10 let nepřetržitě ve
finále, z toho třikrát mistři světa. Nemáme tedy náhodné výsledky.
Nábor do přípravky pro děti od 4 let
Taneční rokenrol, respektive
jeho základy, stejně jako základy
gymnastiky, rytmus, koordinaci
začínají ti nejmladší od 4 let trénovat v naší přípravce. Koná se vždy
v pondělí (a možná i v pátek) od 10.
září od 15.00 do 16.00 hodin pod
vedením zkušené Kristýny Kohou-
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tové. V pohodové a hravé atmosféře se i ti nejmenší rychle zapojí
a při krásné hudbě radostně holdují hrám a tanečním aktivitám. Stačí

si jen vzít pohodlnou obuv a oděv,
pitíčko a dobrou náladu. V případě velkého zájmu pravděpodobně otevřeme i druhou přípravku,
tentokrát v pátek. Všechno se ale
rodiče dozvědí na první hodině 10.
září v ZŠ U Říčanského lesa, kde se
všechny tréninky přípravky konají.
Czech Ladies, Madonna, Minnies, Twister, skupina tanečních
párů, Babies, Small Beans, Stars,
Jungles, Koťata, Iris, Goldies o všechny tyto skupiny se stará trenérský sbor. Všichni trenéři mají
kromě letité zkušenosti samozřejmě
trenérskou licenci a mnozí se nyní
chystají dokonce na profesionální licenci Trenér II. třídy.  
I v nové sezoně se tedy mají naši svěřenci na co těšit.
Více na www.tstwist.cz
TŠ Twist Říčany
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Rugby Říčany
www.rugbyricany.cz, www.twitter.com/rugbyricany, www.facebook.com/rcricany
Z Francie se vrací Miroslav Němeček
Nejúspěšnější říčanský odchovanec se
po letech strávených v zahraničí vrací
domů. Dá se říci, že obešel celý svět.
Hrál v anglickém Bracknellu, novozélandském Taupiri, francouzských klubech CA Begles - Bordeaux, US Beaurepaire, Hyeres Carqueiranne La Crau
a US Oyonnax, ve kterém hrál nejvyšší
francouzskou ligu TOP 14 a evropské
pohárové soutěže. V letech 2013 a 2014
získal ocenění “Ragbista roku” v ČR.
Miroslav se po svém letním příchodu
připojil k extraligovému týmu a navíc
bude pomáhat formovat mladé hráče,
tak aby některý z našich talentovaných
hráčů mohl také třeba dosáhnout podobných úspěchů.

ŽENY
Nabíráme nové hráčky
Chcete si zkusit ragby? Neváhejte, trénujeme každé úterý od 19:00 hodin.

MLÁDEŽ
Klubový kemp dětí a mládeže
První týden prázdnin je každoročně
věnován klubovému kempu dětí a mlá-

deže, který se letos opět konal v západočeském Lubenci. 221, to je celkový
počet účastníků. 156 hráček a hráčů
kategorií U6 - U19, 65 trenérů a rodičů
se sjelo v sobotu do sportovního areálu
odstartovat přípravu na novou sezónu.
Tréninky, koupání, výlety, to vše si holky a kluci bohatě užili. Trenéři se účast-

s jihoafričany trénovali čeští trenéři Tomáš Kohout, Antonín Brabec, David
Green a jako asistenti mladí hráči extraligového týmu Martin Cimprich, Tomáš
Adámek, Vojtěch Růžička, Petr Máslo,
Kryštof Kohout, Jakub Müller, Jakub
Havel.

nili připravených seminářů a školení.
Rozhodčí mini ragby, které vedl Tomáš
Tůma, Rugby ready, Rugby WR level 1
pod vedením Antonína Brabce, základy herního plánu, řešení kontaktních
situací, skládka atd., kterými provázeli Tomáš Kohout a Antonín Brabec.
Se Sandrou Kazíkovou trenéři prošli
seminářem na specializované cvičení
zpevnění středu těla, Jirka Němeček
představil rodičům RAGBY, jak vzniklo, základy pravidel, pozice hráčů.
Byl to obrovský sportovní a společenský TEAMBUILDING RC Mountfield
Říčany, letos po patnácté.

CENTRUM MLÁDEŽE
Jihoafrické tréninkové kempy
Říčanské SCM mládeže uspořádalo dva
turnusy letního tréninkového kempu
s jihoafrickými trenéry v termínech 16.
až 20. července a 23. až 27. července.
Cílem bylo zlepšit základní dovednosti
a naučit se nová cvičení. Na kempech
bylo 150 účastníků od 6 do 19 let. Děti
trénovali pod vedení bývalých hráčů
jihoafrické reprezentace zvané “Springbok” a regionálního týmu Sharks
z provincie KwaZulu-Natal ve městě
Durban. Thinus Delport a Ntando
Manyosha byli na kempu už loňské
léto. Deon Kayser, Lwaizi Ngcungama
a Richard De Jager poprvé. Společně

RAGBYOVÁ KOMUNITA
Bezkontaktní ragby
Členové ragbyové komunity využívají
pondělní podvečer k hraní ragby na
dotek. Tato bezkontaktní verze ragby
(nejsou zde skládky) je čím dále více
populární mezi rodiči a fanoušky klubu.
Přijďte si zkusit ragby, hraje se pravidelně každé pondělí od 19 hodin, muži
a ženy dohromady.

POZVÁNKA NA RAGBY STADION JOSEFA KOHOUTA
8. 9.
15:00	Extraliga
			
RC Sparta Praha
8. 9.
17:00
Pohár nadějí
			
RC Sparta Praha B
9. 9.
10:00	Turnaj dětí 4-7 let
U8 (ročníky 2011, 2012) a U6 (ročníky 2013, 2014)
16. 9.
10:00	Turnaj dětí 8-9 let
U10 (ročníky 2009, 2010)
22. 9.
14:00	Extraliga
			
RC Tatra Smíchov
22. 9.
16:00
Pohár nadějí
			
RC Tatra Smíchov
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Foto: Jiří Koliš a archiv RCMŘ, Mediální komise RC Mountfield Říčany
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Ohlédnutí za sletem
Ve dnech 5. 7. a 6. 7.
2018 se v Praze konal XVI. Všesokolský
slet. Kdo si chtěl vychutnat atmosféru
hromadných vystoupení přímo na stadionu v Edenu, navštívil buď večerní
vystoupení od 21 hodin, nebo páteční odpolední v 15 hodin. Říčanských
sokolů vystupovalo okolo osmdesáti,

z toho více než polovina dětí a důchodců. Každý účastník pilně nacvičoval
přes půl roku, zaplatil si oblečení (cca
500 - 1000 Kč) a sletový poplatek 600
Kč za dospělého a 400 Kč za dítě. A to
se ani nezmiňuji o nákladech na dopravu na různé secvičné srazy či oblastní slety. Děkujeme všem, kteří nás
podpořili svojí diváckou účastí v Ede-

nu a prožili s námi nezapomenutelnou
atmosféru, která se opakuje jednou
za šest let. Potlesk diváků byl pro nás
odměnou a my víme, že naše snažení
a píle nebyla nadarmo. Velice děkujeme i těm, kteří se rozhodnou poslat
nám dar pro říčanské cvičence na účet:
2700426466/2010 (do poznámky napsat DAR SLET).

Babiččin mazanec se opět vydařil
Již 8. ročník volejbalového turnaje pro padesátileté a starší
se opět konal v srpnu na Sokolském hřišti. Byla vylosována
čtyři vyrovnaná družstva a bojovalo se o cenu nejsladší –
babiččin rozinkovo-mandlový mazanec. Hrálo se v neděli
12. 8. na dvou kurtech a počasí nám opravdu přálo. Sluníčko a mírný vánek přispěly k příjemné atmosféře turnaje.
Nejstaršímu účastníkovi bylo neuvěřitelných 77 let! Nikdo
se nezranil a všichni se již těší na příští ročník.

Jarmila Voráčková – náčelnice

Dvě gymnastky v první desítce
Mistrovství ČR ve sportovní gymnastice
Je to neuvěřitelné, ještě před pár
lety bychom ani nedoufaly, že se můžeme
propracovat do první desítky MČR v té
nejvyšší linii A, kam spadají převážně
vrcholové oddíly, a to hned dvakrát! Díky
Karolínce Raškové (9. místo) a Amélce
Žvejkalové (5. místo) – obě osmileté - se
můžou pochlubit nejlepším výsledkem
v historii fungování říčanské gymnastiky.
Dostat se na takové MČR= projít sítem
kvalifikačních závodů/splnit bodový
limit na přeborech kraje. Děvčata se
kvalifikovala z celkového počtu cca 130
gymnastek z celé ČR mezi 36 nejlepších,
tudíž je jejich umístění opravdu velmi
cenné a Říčany jsou najednou známé
i díky gymnastice ve všech koutek naší
republiky. Amélce jsme položily několik
otázek:
Jak ses ke gymnastice dostala – kdo tě přivedl do
tělocvičny a kolik ti bylo let?
Rodiče, byly mi čtyři roky.
Co se ti na gymnastice líbí nejvíce?
Že třeba na akrobě děláme přemety vpřed a piruety.
Jak často trénuješ?
4x týdně 2,5 hodiny.
Kdo tě trénuje a jak trénink probíhá?
Bára Bernardová, trénink probíhá dobře – máme
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rozcvičku, rozběhání, potom cvičíme na nářadí máme čtyři nářadí, vždycky stihneme tři, nakonec se
protáhneme a jdeme domů.
Jezdíte na soustředění, jak probíhá?
Ano, do Liberce. Cvičíme v super tělocvičně, spíme
tam.
Co považuješ za svůj největší dosavadní úspěch?
5. místo na Mistrovství České republiky ve sportovní
gymnastice.
Jak probíhá soutěž? Máš ráda soutěžní atmosféru?

Závody jsou super, baví mě, ale jsem hodně nervózní.
Jaké máš oblíbené gymnastické nářadí?
Přeskok.
Máš cíl, kterého bys chtěla v gymnastice dosáhnout?
Ano, Mistrovství světa. Ale to nevím.
Máš nějaký gymnastický vzor?
Věru Čáslavskou, samozřejmě.
Kolik je vás celkem v družstvu při tréninku a jak
spolu vycházíte?
Osm je nás, vycházíme spolu skvěle.
Co děláš, když zrovna necvičíš?
Cvičím.
Kromě Amélky a Káji patří gratulace
dalším dvěma reprezentantkám říčanské gymnastiky, které si na MČR ve
Znojmě také zacvičily, a to ve starší ktg.
„Žákyně B“ – Majdě Škardové a Valerii
Kroupové.
Na závěr bychom chtěly poděkovat
městu Říčany za dotační podporu, díky
které máme stále lepší a lepší vybavení
naší tělocvičny (i když je stále v Mnichovicích, protože Říčany nemají pro gymnastiku vhodné prostory).
Zveme nové zájemce o gymnastiku do
našich kurzů, více na www.gymnastika-ricany.cz

texty.kuryr@ricany.cz

Ze sportu

Fotbalová mládež absolvovala letní
přípravu v Železných horách

Již po osmé jsme zamířili na začátku srpna do sportovně rekreačního areálu v Horním Bradle spolu
s řadou dalších fotbalových, atletických a tanečních týmů.
Námětem soustřední bylo letošní mistrovství světa ve fotbale. Účastníci byli rozděleni do pěti týmů: Anglie, Chorvatsko,
Francie, Belgie a Brazílie. Po odehrání základní skupiny došlo
k opětovnému vyřazení Brazílie (jako na skutečném MS). Na
základě pořadí ze skupiny bylo dokonce i semifinále opět Francie-Belgie a Anglie-Chorvatsko. Zde došlo k první odchylce,
kdy rudí ďáblové vyřadili Francii na pokutové kopy. Ve finále
tekly nervy a slzičky, když se nakonec těsně prosadilo Chorvatsko. Teplé počasí přímo vybízelo k využívání místního bazénu
a koupaliště. Vodní pólo, závody na člunech, skluzavky a wellness. Odehráli jsme řadu přátelských zápasů s Polabanem
Nymburk. Některé zápasy jsme prohráli, některé vyhráli podle
síly jednotlivých ročníků. Věřím, že si to děti letos užily. Příští
rok opět na stejném místě od 3. 8. 2019, tentokrát již v kompletně modernizovaných domcích.
Od září začínají naší mládeži soutěžní zápasy a turnaje. Mladší
žáci budou bojovat v nejvyšší okresní soutěži, Starší přípravka
a Mladší přípravka 2010 absolvuje standardní podzimní kvalifikaci o účast v jarní elitní skupině PV za účasti dalších klubů
z Kolínska a Prahy, ročník 2011 bude bojovat v nově vytvořené
samostatné věkové kategorii a školička bude obhajovat účast
v nejvyšší skupině soutěže Ministar. Je pozitivní, že došlo k po-

sílení trenérského týmu. Část trenérů se posunula do vyšších
věkových kategorií a všichni dosavadní trenéři budou minimálně dohlížet na naši činnost. Více na www.fkradosovice.cz.
Sledujte nás na Instagramu #fotbalrado.

Tréninky venku září - říjen, duben - červen
2007 - 2006 ST 17:30 - 19:00 Pacov
PÁ 17:30 - 19:00 Pacov
2008 - 2009 ST 17:30 - 19:00 Rado
PÁ 17:30 - 19:00 Rado
2010 - 2011 ST 17:30 - 19:00 Rado
PÁ 17:30 - 19:00 Rado
Školička
ST 17:30 - 19:00 Pacov
PÁ 17:30 - 19:00 Pacov
Tréninky v halách listopad - březen
Všechny kategorie ÚT 18:30 - 20:00 Pacov atletický trénink
2007 - 2006 PO 18:30 - 20:00 ZŠ u Lesa PÁ 18:30 - 20:00 Pacov
2008-2009 ST 18:30-20:00 ZŠ u Lesa PÁ 18:30-20:00 ZŠ Bezručova
2010-2011 ST 17:00-18:30 ZŠ u Lesa PÁ 17:30-19:00 Pacov
Školička
ÚT 17:00-18:30 Pacov
ČT 17:00-19:00 Pacov

pořádá v sobotu 29. září 2018 na sokolském hřišti

ŽÁKOVSKÝ ATLETICKÝ DEN - atletický čtyřboj
Srdečně zveme všechny zájemce ve věku od 6 do 15 let
Kategorie

Ročník

Mini
Přípravka EI
Přípravka EII
Mladší žactvo
Starší žactvo

2011-12
2009-10
2007-8
2005-6
2003-4

Ocenění: vyhlášení šesti nejlepších z každé
kategorie, každý dostane malou odměnu

Přihlášky:

elektronicky na

Prezence:

8:15 – 9:00 hod.

Zahájení:

9:30 hod.

www.atletika-ricany.cz

Startovné: 50 Kč při el. registraci/
/100 Kč v den závodu

Propozice závodu podrobně na www.atletika-ricany.cz
Závody jsou pořádány s finanční podporou města Říčany
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Ze sportu

Florbalisté mění tvář
Není tomu tak dlouho, kdy se naše
spřátelené florbalové kluby FBC ŘÍČANY a FBK Draci Čerčany spojily a tím získaly na velikosti,
která ho řadí mezi sportovní kluby s největší členskou základnou v Říčanech a okolí. Kluby se dohodly na novém
názvu FBC Draci, na světě je i nové logo a zejména jsme
zvýšili hráčskou kvalitu. Jako trenéři se těšíme na novou
sezónu a vítáme další nové kluky a holky, kteří chtějí florbal zkusit. Na www.fbcricany.cz najdete rozpis tréninků
jednotlivých kategorií - rádi vás přivítáme, vybavení zapůjčíme a naučíme děti základy florbalu. Starší děti mají
pak možnost trénovat již výkonnostně. Všechny kategorie

se účastní soutěží České florbalové unie, kde se utkávají
s dalšími týmy ze středočeského regionu.

DANCE EB letí reprezentovat Říčany
a ČR na MISTROVSTVÍ SVĚTA do JAR
Poprvé v historii tanečního stylu pom
pom tanec s třásní se týmy ze studia
DANCE EB dostaly na mistrovství
Evropy, které se konalo o prázdninách
v červenci v Praze. Velká formace juniorky si odvezla ze svého první mistrovství krásné 7. místo z 16 nejlepších
týmů Evropy a jen o 30 setin nám uniklo 6. místo s postupem na mistrovství
světa. Jsme na celý tým nesmírně pyšní (choreografka a trenérka Terka B.,
asistentka Terka Lédlová a Apča Urbanová) a už teď se nemůžeme dočkat
nové sezony, kdy opět obhájíme titul
II. vícemistra ČR, ne-li výše, a tentokrát
snad i pokoříme titul Evropy. Přesto ale
smutné nejsme, protože my tam stejně jedeme! Druhá choreografie, malá
formace pom pom kadetky Irsko, si ze
svého prvního evropského šampionátu odváží naprosto nečekaný titul,
a to titul nejvyšší! Stali jsme se největší
senzací celého šampionátu.
DANCE EB je MISTREM EVROPY 2018
a 18. 9. 2018 tým odlétá na
MISTROVSTVÍ SVĚTA do Jihoafrické republiky.
Přes všechnu radost musíme ale stát
nohama na zemi. Tato cesta je nesmírně
nákladná a ne každá rodina si může dovolit investovat tolik financí za tak krátkou dobu. Patříme mezi pouze tři týmy
(choreografie skupin) z celé republiky,
které pojedou hájit naši zemi. Moc jsme
na sobě pracovali a teď ve finále to ne-
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vzdáme, jsme pozitivní a věříme v naše
město a všechny přející a fandící lidi,
kteří nám finančně pomohou.
Chceme ukázat a inspirovat tak další
týmy a nové talenty z celé republiky, že
sny se plní a pohádkové příběhy existují.
Prosím, buďte součástí největší pohádky tohoto roku, kdy sedm říčanských
tanečnic dobývá svět. Máme téměř
dostatek financí, ale stále nám několik
tisíc chybí. Děkujeme mnohokrát všem,
kteří nás doposud podpořili! Děkujeme
městu Říčany.
Podívejte se, kdo nás už všechno podpořil
TRANSPARENTNÍ ÚČET
5326917399/0800
Účet na příspěvky je otevřen do
konce září
Jako trenérka a choreografka této sestavy vám nesmírně děkuji za krásná

blahopřání, podporu a sympatie našemu tanečnímu studiu. Naši práci
děláme celým srdcem a vkládáme
do našich svěřenců ve všech kurzech
své naprosté maximum. Všechny
úspěšné tanečnice u nás začínaly
jako začátečnice v nesoutěžních
složkách a s jejich neutuchajícím
přístupem a naší prací to vykrystalizovalo v tak jedinečné a nezapomenutelné úspěchy a zážitky.
Kurzy ve studiu začínají 10. září. Rozpis tréninků a nabídku všech tanečních
stylů můžete zjistit na našich webových
stránkách www.danceeb.cz či FB profilu (Studio DANCE EB). Otevíráme pro
nováčky všechny soutěžní i nesoutěžní
kurzy a to již od tří let věku, kdy zkušební hodiny jsou v září ZDARMA.
Sledujte nás na FB, Instagramu a na
www.danceeb.cz

texty.kuryr@ricany.cz

Ze sportu
K účasti na letošním mistrovství jsem se rozhodl už
v listopadu minulého roku. Bylo nutno včas zaslat přihlášku, zaplatit startovné a zajistit si ubytování.
Jenže v prosinci přišlo zranění a v lednu jsem dostal
virovou nemoc s dosti těžkými příznaky. Trénovat jsem
mohl začít až v dubnu. Trénoval jsem kromě jiného také
opakované výběhy do kopce, tzv. sáňkovku u TK Radošovice.
Už podle plánku a profilu bylo zřejmé, že závod bude
opravdu hodně ostře do kopce. Parametry: Julské Alpy,
obec Železniki, délka 7,8 km, převýšení 869m, cíl v nadmořské výšce 1636 m. Ostrá stoupání nemám rád, raději
mám terén, který je “běhavější”, tj. delší, ale pozvolnější.
Do místa konání jsme přijeli ve čtvrtek. V pátek jsem si jel
prohlédnout trať. To co jsem viděl, mě nepotěšilo. Úseky
s velmi prudkým sklonem se střídají s o něco menším, ještě k tomu občas po horských loukách.
Po odstartování jsem vyběhl tak jako minulé roky, ostře,
abych na začátku získal určitý náskok a očekával jsem,
že mě postupně některý soupeř doběhne. Jenže po startu zvolili stejnou taktiku další dva závodníci. Držel jsem
tempo a soupeři postupně zaostávali. Když přišlo první
ostré stoupání, přešel jsem do chůze a občas se ohlédl,
jak na tom jsou soupeři. Za sebou jsem viděl, že také přecházejí do chůze. Pořád jsem předpokládal, že mě musí
někdo doběhnout a stále nikdo. Poslední kilometr, to už

Text: M. Smrčka - Běžecký klub Říčany, foto: J. Smrčková

Popáté mistrem světa v běhu do vrchu

byla vysokohorská túra, kamenitá stezka, občas pomocná ocelová lana. A když jsem několik stovek metrů před
cílem uviděl na vrcholu cílový oblouk byl jsem si jist. Cílem jsem proběhl jako první ve své věkové kategorii, druhý za mnou zaostal o více jak minutu. Stále jsem nemohl
uvěřit, že mě v takto náročném terénu nikdo ze soupeřů
neporazil.
Je to už můj pátý titul mistra světa ve veteránských kategoriích.
V soutěži družstev, v naší kategorii, jsme byli třetí.
Tímto článkem bych rád poděkoval městu Říčany za poskytnutou dotaci.

Skvěle rozjetou sezónu zakončila Aneta Novotná z Říčan koncem července
na Mistrovství České republiky, které
se letos konalo na velmi těžkých tratích
v Peci pod Sněžkou.
Vynikající formu již naznačila v prestižním pátečním závodě elitních štafet, kdy
na ženském úseku zajela druhý nejrychlejší čas dne. Štafeta, kterou byla Aneta
součástí, nakonec skončila na nepopulární čtvrté příčce.
V sobotu byl na programu hromadný
závod do vrchu. Na 4,2 km převýšení
350m. Kdo zná výjezd na Pražskou boudu přes Poustevníka, jistě ocení náročnost trati. Aneta si zde dojela pro svůj
první letošní titul Mistra ČR. Jak viděla
svůj závod říčanská závodnice?
„Dne 21. července 2018 V Peci pod
Sněžkou jsem jela závod MČR do vrchu,
dlouhý 4 km, kde jsem se umístila na 1.
místě. Tím jsem získala mistrovský dres.
Start proběhl na asfaltu do mírného kopce. Poté jsme přes dřevěný most najely do
techniky. Od té doby jsme jely neustále do

kopce různého povrchu, jak po asfaltu,
kamenech, kořenech i louce. Poslední kilometr byl relativně po rovině. Jsem ráda,

že jsem absolvovala tento závod, jelikož
jsem se skvěle rozjela do dalšího závodu,
který se konal druhý den.“
Program bikového víkendu v Peci zakončily v neděli závody v MTB Cross
Coutry. Ani zde Aneta nenechala nikoho na pochybách, kdo letos vládne
kategorii kadetek. Aneta tak i po přestupu do starší kategorie dokázala
obhájit titul Mistryně ČR z loňského
roku.
Aneta si také převzala trofej za první
místo v celkovém pořadí Českého poháru 2018 v kategorii kadetek a závěrem
Aneta ještě dodala: „Tímto bych chtěla
poděkovat těm, co ve mne věřili, fandili
a podporovali. Protože bez jejich pomoci
bych to nedokázala.“
Svými výkony nejenom na Mistrovství
ČR si Aneta vybojovala nominaci na
srpnové Mistrovství Evropy v italském
horské středisku Pila. Aneta byla nominována do týmového závodu štafet
a individuálního MTB Cross Country
závodu.
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Foto: Petr Tvarog

Aneta Novotná je dvojnásobnou Mistryní ČR
v závodech na horských kolech

Ze sportu

ORIENTAČNÍ BĚH

ŘÍČ
Y
B

Orientační
běh
v Říčanech letos
slaví 10. výročí. Začali jsme se skupinkou asi dvaceti dětí
v září 2008. Dnes nás je 120 a jsme třetí
největší orientační oddíl ve středočeském kraji. Máme to štěstí, že v blízkém
okolí Říčan máme krásné lesy, takže na
tréninky to není daleko a na výsledcích
to je vidět. V jarní části letošní sezóny
se nám velice dařilo - v oddílu máme
teď rekordní počet 15 držitelů sportovních licencí (dvanáct licencí B a tři
licence A) - jmenovitě uspěly Adélka,
Bea, Maki, Terka, Martina, Bára, Ema,
Laura, Mařka, Hanka a Bára… tedy 11
holek; ve velké konkurenci se prosadili
i čtyři kluci: Alex, Jára, Štěpán a Hynek.
Posbírané licence jsou vstupenkou na
větší a celostátní závody, kde, doufám,
budou v příští sezoně říčanští vidět.

OB ŘÍČANY 201 - VERZE 

© ‘MCK‘ 201

Třešničkou na dortu pak byla účast
Báry Vyhnálkové na červencovém juniorském mistrovství světa v Maďarsku. Na individuální medaili to letos
nebylo, nicméně Bára přispěla svými
výkony k celkovému skvělému čtvrtému místu českého týmu v soutěži zemí.
Gratulujeme!
Ve školním roce 2018/2019 budeme

opět otevírat orienťáckou přípravku pro
děti od 7 let. Hlavní trénink pro nejmladší bude ve středu odpoledne – na jaře
a na podzim v lese, v zimním období v tělocvičně. Ale i starší a dospělí se k nám
mohou přidat. Přijďte si vyzkoušet
orienťák na veřejném závodě ve středu
12. září na Jurečku. Více informací na
www.obricany.cz

Poslední červnový trénink na Jurečku

16. ročník Koloběžkové Grand Prix
Přiblížila se nám druhá sobota v září, která tentokrát připadá na 8. 9. 2018, a to znamená, že se na Masarykově
náměstí v Říčanech budou konat již tradiční koloběžkové
závody pro malé i velké pod názvem Koloběžková Grand
Prix Říčany. Letos to bude již 16. ročník. Pokud se zde najde někdo, kdo na této akci ještě nebyl a netuší, o co kráčí,
rád mu to trošku osvětlím. Přímo na Masarykově náměstí probíhají všechny závody v dětských kategoriích. Na
bezpečnost po celou dobu dohlíží městská policie. Pouze
nejstarší kategorie, tzv. dospěláků, se jede mimo centrum,
ale start i cíl je opět na stejném místě. Veškerý servis zde
zajišťuje firma Yedoo, která nejenže vaše koloběžky ráda
prověří a provede základní kontrolu jejich funkčnosti, ale
pokud se chcete zúčastnit a svůj „stroj“ nemáte, rádi vám
zdarma nějakou koloběžku zapůjčí, popř. pokud budete
chtít, můžete si svou koloběžku na místě zakoupit. Jako
vždy je i letos startovné dobrovolné a veškerý takto získaný
obnos putuje do Dětského domova ve Strančicích. Za dobu
konání závodů se takto vybralo již hodně přes 100 000,- Kč.
Akce sama začíná ve 14 hodin, ale od 12.30 začíná zapisování závodníků a rozdávání startovních čísel. Pro každého
závodníka (nejen pro toho, kdo se umístí „na bedně“) je
připraven nějaký dárek či sladkost – to hlavně pro ty malé
a nejmenší. Pokud si nejste jistí, že vaše malá ratolest zvládne závod na koloběžce, neb jí nejsou ještě ani 4 roky, můžete se zúčastnit tohoto odpoledne ve speciální kategorii tzv.
odstrkovadel. Zdravotní dozor je po celou dobu přítomen,
přesto neuškodí, pokud všichni závodníci budou mít helmu. Horka se nebojte, občerstvení je zajištěno.
Na vaši účast se těší hlavní organizátor – Ladislav Musil,
www.kolobrnda.unas.cz
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Karate pro děti

Děti z říčanského oddílu karate Kamiwaza klubu SC SPIRIT
ŘÍČANY se opravdu v létě nenudily
a mají za sebou skvělé léto plné úžasných zážitků. Těsně před začátkem
prázdnin se také některé děti zúčastnily soutěží, kde získávaly přímé postupy a nominace na Mistrovství ČR
2018. Vstupujeme do nového školního roku skvěle připraveni a natěšeni
na to vše nové, co nám přinese.
A co nás tedy čeká a nemine? V létě to
bude letní soustředění, tábory a různé
campy. Například letní soustředění
v letošním roce probíhalo v prostředí
našich nejvyšších hor Krkonoš. Bylo
plné různorodých aktivit, pestrých zážitků a skvělé atmosféry. Stejný náboj
měl i příměstský tábor KARATE KID, který jsme pořádali v krásném prostředí
Klánovic. Společně jsme zažili dobrodružství jako praví
asijští bojovníci a všichni
jsme si to náramně užili.
Ani závodní skupina nezůstala v pozadí, jelikož celé
léto měla nabité náročnými
přípravami na speciálních

campech, které probíhaly jak u nás, tak
i v zahraničí. Kdo chce být a JE nejlepší,
musí prostě makat!
Jako každý rok, tak i tento připravujeme DĚTSKÝ MINITURNAJ
TECHNIK A KATA a také DĚTSKOU
SPORTOVNÍ LIGU KUMITE a nesmíme zapomenout na náš oblíbený
KAMIWAZA CUP 2019. Náš klub
také bude v říjnu pořádat KRAJSKÝ
PŘEBOR KARATE zde v Říčanech.
Čekají nás zkoušky jak na vyšší pásky,
tak i na bílé pásky pro naše začátečníky
a pokročilé bojovníky.
Je toho spousta nového co nás čeká
a určitě se máte na co těšit a prožít to
společně s námi!

Jak naši skvělí trenéři, tak i děti se však
již těší na tréninky v novém školním
roce, které tradičně probíhají v ZŠ u Říčanského lesa. Kurzy jsou rozděleny do
několika věkových kategorií, ze kterých
si může vybrat každý. Velice oblíbené
jsou kurzy pro mladší děti, kde se děti
učí zábavnou formou bojové umění karate, všeobecnou pohybovou průpravu
a zlepšují si fyzickou kondici a koordinaci těla, a to již od 5 let věku. Otevřené
jsou také populární kurzy „Karate rodičů s dětmi“, kde rodiče aktivně cvičí
s dětmi a hravou formou aktivně tráví
čas se svými dětmi (od 4 let).
Díky tomu, že klub je součástí olympijského hnutí, patří k největším organizacím svého druhu v ČR a členové klubu jsou součástí reprezentace ČR, mají
členové možnost i dlouhodobého
rozvoje. Karate rozvíjí děti, utváří je,
pomáhá jim s lepší koordinací těla.
Sportovní klub během roku navíc
pořádá, kromě samotných tréninků,
různé doprovodné akce republikového významu. Přijďte si i vy vyzkoušet zcela nezávazně a ZDARMA lekce karate.Více informací naleznete
na www.KARATE1.cz.
SC SPIRIT ŘÍČANY

Volejbal a minivolejbal Říčany

Děti z našeho říčanského klubu SC SPIRIT ŘÍČANY mají za sebou skvělou volejbalovou sezónu 2017/2018. Nově se naši
mladší volejbalisté zúčastnili turnaje minivolejbalu, kde si
vůbec nevedli špatně a dokonce si odnesli krásné medaile
z předních příček. Pozadu nebyly ani naše dorostenky,
které úspěšně hrály se svým týmem ligové soutěže. Konec sezóny jsme oslavili skvělým turnajem VOLEJBALU
RODIČŮ S DĚTMI, který se konal zde v Říčanech, a také
předávání medailí a diplomů na trénincích za oddílovou
ligu. Již teď jsme skvěle připraveni a natěšeni na sezónu
2018/2019 co nám vše nového přinese.
A co nás v nové sezóně čeká a nemine? Můžete se těšit na každoroční letní soustředění, které i letos bylo plné různorodých
aktivit, pestrých zážitků a skvělé atmosféry. Stejný náboj měl
i příměstský tábor, který pořádáme zde v Říčanech, a tak si děti
můžou užít aktivní den se svými kamarády a trenéry z klubu
a večer o tom vyprávět svým blízkým. Jak již začíná být tradicí,
tak náš klub SC SPIRIT ŘÍČANY bude i nadále organizovat
ligu minivolejbalu, která je určená pro nejmenší děti. Jistě
k nám do klubu opět zavítá nějaká vzácná návštěva z prostředí volejbalu a určitě i my, společně s vámi, navštívíme nějaký
skvělý extraligový zápas. Bude toho spousta a již teď naši zku-
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šení trenéři klubu společně s metodiky evropského významu
připravují nejlepší tréninkový plán pro rok 2019. Určitě se
máte na co těšit a prožít to společně s námi.
A největší novinka? Našemu klubu se podařilo získat licenci
na 2. ligu volejbalu žen. Tedy od září budou hrát naše hráčky
třetí nejvyšší soutěž v ČR. Celou akci podporuje např. i Peter
Pláteník, bývala opora státní reprezentace, hráč nejvyšších
zahraničních soutěží a v současné době významný volejbalový
agent. Držte nám palce!
Kromě aktivit pro stávající členy je také v září připraven nábor
nových členů. S volejbalem mohou začít děti v každém věku.
Klub nabízí možnost začít s volejbalem již dětem od 6 let, a to
v rámci tréninkového programu minivolejbalu, kde se děti učí
pracovat s vlastním tělem a míčem. Při tréninku jsou používány například menší a měkčí volejbalové míče, které dětem
usnadní práci s ním. Děti se učí poznávat sport, fair play, práci
v kolektivu a v neposlední řadě, jak každý může pracovat sám
na sobě a posouvat se dál. Volejbal mohou začít hrát i náctiletí,
kteří nemají herní zkušenost. V předchozích letech byl o kurzy
enormní zájem, proto doporučujeme rodičům o včasný zápis
dětí do kurzů. Více informací naleznete na webu
www.SPIRIT-SPORT.cz.

SC Spirit Říčany
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KARATE
NÁBOR

TRADICE, ZKUŠENOST
SEBEOBRANA , SPOLEHLIVOST,
MEZINÁRODNÍ ÚSPĚCHY,
SPORTOVNÍ AKCE PRO DĚTI
Prostřednictvím pravidelného cvičení karate získá Vaše dítě
především rozvoj rychlosti, obratnosti, vytrvalosti
a celkové tělesné koordinace.

Staňte se součástí jednoho z největších
a nejúspěšnějších karate klubů v ČR
s tituly mistrů Evropy a světa.
Kurzy pro děti všech věkových kategorií + cvičení rodičů s dětmi
ZŠ U ŘÍČANSKÉHO LESA (ul. Školní 2400/4, Říčany)
První hodiny ZDARMA + NOVÉ AKČNÍ CENY

www.karate1.cz

+420 724 087 228
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Prázdninová zdravotní jógová cvičení 2018
Předem chci poděkovat vedení
městského úřadu za bezplatné
zapůjčení haly a správci haly za
ochotu nám otevírat.
Stejně tak jako v minulých letech
jsme i letos vedli s Jitkou Mášovou
o prázdninách zdravotní jógová
cvičení. Cvičení byla zadarmo.
Scházeli jsme se pravidelně každé
úterý venku v přírodě na fotbalovém hřišti za halou a za nepříznivého počasí jsme cvičili ve sportovní
hale vždy v úterý od 18 do 20 hod.
V našich cvičeních jde o jednoduché
zdravotní cviky, prováděné jógovým
způsobem. Cviky jsou vhodné pro
všechny věkové kategorie, zvládnutelné prakticky všemi příchozími.
Mnozí nevěřili, že vydrží cvičit plné
dvě hodiny, přesvědčili se však, že

cvičení zvládají zcela bez problémů,
vyhovuje jim, a přicházeli pak opakovaně až do konce prázdnin.
Na cvičeních se naučili správně dýchat plným jógovým dechem a odzkoušeli si i další způsoby dýchání,
například na očistu a odkyselení těla,
intenzivní prodýchání mašinkou či
dechové cviky Japonce Okyho. Dozvěděli se, jak ráno vstávat, aby se
dobře vyprázdnili a překotným vyskočením z postele neohrožovali své
kyčle, kolena i kotníky a mohli pak
celý den bez problémů fungovat. Seznámili se se základními reflexními body na chodidlech, rukou
i uších. Ověřili si povzbuzení organizmu při aplikaci jógového kafe
a účinky bleskové relaxace. Dozvěděli se o možnostech aktivace vnitřních orgánů a hormonálního

systému. Pochvalovali si zejména
systematický nácvik správného dýchání. Mnohým se zase líbila závěrečná relaxace, při které se dokonale uvolnili.
Po prázdninách budeme od 11. září
ve cvičeních pokračovat každé úterý od 18 do 20 hod. v DPS SENIOR
na Komenského náměstí naproti
prodejně KVĚT. Naše cvičení je
v ŘÍČANECH asi nejlevnější, při
pravidelné docházce zaplatíte za
dvouhodinové cvičení 50 Kč.
Zdravím všechny, cvičte pravidelně
a budete se cítit mnohem lépe. PEPEK
Bližší informace:
Jitka Mášová
tel. 736745968, 271071897
Josef Trojánek tel. 323602619

Bruslařský klub Říčany
připravuje velký nábor
Chcete naučit své děti bruslit? Baví
vaše děti tanec? Hledáte pro ně smysluplné využití volného času? Přiveďte
je do bruslařského klubu a bruslařských kurzů v Říčanech. Tento klub
zahájí svou třetí bruslařskou sezónu
10. září 2018. Zápis pro děti ve věku
4 - 18 let probíhá již nyní, budou-li
volná místa, je možné začít i v průběhu sezóny.
Bruslařský klub Říčany (BK Říčany) je
jedinečný v mnoha směrech, do příští
sezóny připravuje projekty, jako například mezinárodní krasobruslařské závody, akce pro děti (Halloween, Mikuláš
na ledě,Den dětí, karneval apod.). Hlavním cílem pro tuto sezónu je vytvoření
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souboru Dětské lední revue, který bude
v úzké spolupráci s mnoha význačnými
umělci, kteří patří mezi špičku v tanečním a bruslařském odvětví a závodní
skupiny, která bude reprezentovat nejen
město, ale i republiku.
Dětská lední revue má za cíl zapojit
talentované děti do ojedinělých výpravných představení na ledě, která
budou ztvárněna dětskými tanečníky
a krasobruslaři ve věku 4 - 18 let. Na
ledové ploše a jevišti se setkají naši
mladí bruslaři a tanečníci s významnými krasobruslaři, tanečníky, herci
a dalšími umělci. Celovečerní představení chceme hrát nejen na domácích zimních stadionech, ale též v zahraničí. V minulé sezóně naše děti
vystupovaly na soukromých akcích
pro zahraniční klientelu např. z Indie
nebo Emirátů.
BK Říčany nyní hledá nejen děti, které
projeví dostatečné nadání a vlohy ke
krasobruslení, ale nabízí také výuku
bruslení pro začátečníky (děti i dospělé), kteří se chtějí pouze naučit základy
bruslení a dále zdokonalení bruslařské
techniky pro hokejisty. Výuka je profe-

sionálně vedena na nejvyšší možné
úrovni. BK Říčany sleduje nejnovější
vývoj v odvětví krasobruslařského
vzdělávání, výuku uzpůsobuje fyzickým možnostem dětí a klade důraz
na přirozenost a ochranu zdraví.
Prioritou je nejen dobrá technická
průprava, ale především radost dětí.
V připravované Dětské lední revue
bude rozsah výuky velmi široký, bude
zahrnovat mimo výuky krasobruslení
i klasický balet a moderní tanec. Děti
se seznámí též s taneční gymnastikou
a hereckou výchovou.
Pokud se chcete dozvědět více, stačí nás
kontaktovat, nebo se za námi můžete zastavit na Veletrhu volného času a sportu
v Říčanech, který proběhne 9. 9. 2018
v Říčanech na náměstí, nebo o den dříve
8. 9. 2019 na veletrhu sportu Sporťáček
na Pražském Hamru.
BK ŘÍČANY ZVE NYNÍ VŠECHNY
ZÁJEMCE K ZÁPISU
Veškeré informace naleznete na

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

TRADICE
ZKUŠENOST
SPOLEHLIVOST
PROFESIONALITA
SPORTOVNÍ AKCE PRO DĚTI
Prostřednictvím pravidelného
cvičení získá Vaše dítě především rozvoj
rychlosti, obratnosti, vytrvalosti a celkové
tělesné koordinace.

Naučte se u nás jeden z nejpopulárnějších
sportů současnosti a dostaňte se s námi
třeba až na olympiádu.
Kurzy pro děti všech věkových kategorií
ZŠ BEZRUČOVA (ul. Bezručova 94/11, Říčany)
První hodiny ZDARMA

www.spirit-sport.cz
+420 724 087 228
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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

Knihovna se vrátila do standardního provozu
V minulém čísle Kurýru jsme mohli všem oznámit dlouho očekávaný
termín otevření knihovny v novém
působišti (na Masarykově náměstí
66 – v Teršípově domě). Bylo to 25.
6., po uzávěrce červnového čísla. Více
informací tedy můžeme poskytnout
až nyní.
Termín se podařilo splnit. V pondělí
25. června již byla knihovna připravena
přivítat nové či (převážně) staronové
čtenáře. Otevřeno bylo již od 8.30, což
je dlouhá léta každodenní začátek naší
provozní doby. Slavnostní otevření se
pak konalo v 16 hodin za účasti představitelů města, osobností a široké obce
přátel knihovny a čtenářů. Starosta
Vladimír Kořen zrekapituloval, co vše
tomuto otevření předcházelo a co nakonec vyústilo v pořízení objektu pro
knihovnu. Z řad spisovatelů přijal naše
pozvání Michal Viewegh. Přiznal, že
má rád knihovny, i když ty, na rozdíl od
knihkupectví, neplatí autorům za jejich knihy. Těšíme se na jeho autorské
čtení, které proběhne v našich nových
prostorách ve čtvrtek 15. listopadu v 18
hodin. Další zajímavou osobností byla
paní Dagmar Suchá, vnučka původních

majitelů Teršípova domu, která vzpomínala na dětství a mládí zde prožité. Ke
zdařilému slavnostnímu odpoledni přispěli i muzikanti, klavírista Petr Malínek
a saxofonista Jiří Burda.
Hned po otevření vzali čtenáři knihovnu
útokem, roční půst byl znát. Bylo neustále plno. V prvním týdnu navštívilo
nové oddělení celkem 1048 čtenářů, nejvíce ve čtvrtek – 272. Většina z nich zároveň vracela velké množství knih, které
měla doma. V některých případech to
byly i desítky knih na jednoho uživatele
knihovny. Čtenáři nám takto vycházeli
vstříc – půjčili si mnoho knih a nechávali si je doma do doby, než jsme získali
nové prostory, čímž de facto suplovali
náš knižní sklad. Ovšem řádně zajistit
veškeré služby pro stovky návštěvníků
a zároveň zařazovat tisíce najednou
vrácených knih nebylo nijak snadné.
Domníváme se však, že se to zvládlo „se
ctí“. Největší nápor polevil asi po třech
týdnech, ale i poté návštěvnost zůstala
překvapivě vysoká, zvláště zvážíme – li
prázdninové období a také to, že jsme
měli i v létě otevřeno každý všední den.
Tento zájem samozřejmě vítáme. Zdá
se, že čtenáři vnímají nový provoz pozi-

Databáze ASPI a Anopress
Knihovna nabízí návštěvníkům zdarma přístup do oborových
databází, které byly pořízeny z grantového programu Ministerstva kultury. Jsou k dispozici na počítačích pro veřejnost
v přízemí a v horním patře.
Potřebujete najít zákon, předpis, právní výklad týkající se
vaší záležitosti? Chcete se zorientovat v legislativě? Využijte
databázi ASPI (Automatizovaný Systém Právních Informací), což je softwarová aplikace, jejímž účelem je zpřístupňovat
právní předpisy, soudní rozhodnutí a další právně relevantní
dokumenty v elektronické podobě. Obsahuje legislativu ČR
(současnou i historickou od roku 1918), legislativu EU, zákony, důvodové zprávy, výklady a komentáře, soudní rozhodnutí,
stanoviska, předpisy měst a obcí, odkazy na odbornou literaturu či přímé citace a mnoho dalších, z hlediska práva zajímavých položek.
Anopress je databáze českých médií, kde si uživatel může sa-
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tivně, i když se někteří zpočátku v budově ne úplně dobře orientovali (o to však
může být návštěva knihovny zajímavější). Naše knihovnice jsou připraveny
všestranně pomoci jak v orientaci, tak
v hledání konkrétního titulu.
Charakter provozu knihovny v nové budově je do značné míry odlišný od minulého působiště, zejména situováním do
více poschodí, okolím a mnoha dalšími
aspekty. I když jsme se na tuto změnu
připravovali, u každého nového fenoménu se většinou až během provozu
začne přesněji ukazovat, co ještě přidat
či kde ubrat. Uvítáme tedy připomínky
a náměty čtenářů. Mohou se ukázat
možnosti různých vylepšení. Příkladem je přání jedné čtenářky, abychom
pořídili stojan na kola, čemuž jsme rádi
vyhověli.
Po roce tedy znovu začal standardní,
stabilní provoz knihovny. V oddělení pro
dospělé je otevřeno ve všední dny denně
od 8.30 do 18 hodin, v sobotu od 8.30
do 12 hodin. V oddělení pro děti na Komenského náměstí je otevřeno v pondělí
od 12 do 18 hodin, v úterý od 12 do 17,
ve středu a čtvrtek od 8.30 do 18 a v pátek od 12 do 17 hodin.

mostatně vyhledávat v archivu. Je monitorováno období od
aktuálního dne až po 1 rok zpět. Vyhledávání probíhá zadáním
libovolných klíčových slov, slovních spojení či tematického dotazu. Články z denního tisku jsou přístupné již od 7.00 hodin
v den vydání. Sledovány jsou tyto zdroje: český periodický tisk,
pořady z českého celostátního televizního zpravodajství a publicistiky, pořady z českého celostátního i regionálního rozhlasového zpravodajství, české internetové servery a vybrané
slovenské a anglické internetové servery.
Oborové databáze jsou moderním informačním zdrojem. Využívají nejnovější technologie, na jejich budování spolupracují
specialisté daného oboru s techniky a programátory. Vzniká
tak ucelené dílo, obsahující obrovské množství informací,
uspořádaných v přehledném systému. Tomu odpovídají i ceny
databází, pro běžného jednotlivého uživatele je jejich pořízení
nerentabilní. Všeobecně bychom se tímto směrem chtěli ubírat i nadále a našim čtenářům zpřístupňovat tyto progresivní
informační zdroje v co nejvyšší míře.

texty.kuryr@ricany.cz
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Malování na rynku – středa 12. 9., 9 - 14 hodin
Jako každý rok, i letos se děti z Říčan a okolí sejdou při
zářijovém Malování na rynku, nazývaném také Galerie
pod širým nebem. Děti při ní dostanou kreslící potřeby
a zobrazují své představy o různých pojmech, objektech, jevech, o všem možném podle tématu, které je
zadáno. Záleží jen na nich, z jaké stránky dané téma
uchopí. Za odměnu dostanou děti malou sladkost. Každý rok je téma jiné, někdy je voleno z oblasti pohádek,
fantazie, jindy je zase velmi konkrétní, z reálného ži-

vota. Například v minulém roce děti malovaly obrázky
Maxipsa Fíka.
Letošní téma bude „100. výročí vzniku Československé republiky“ a děti budou mít za úkol namalovat něco hezkého
z naší vlasti. Těšíme se na obrázky naší krásné země. Malování
se pořádá na Masarykově náměstí ve středu 12. září od 9 do
14 hodin. Akce se tradičně zúčastňují školy a školky z Říčan
a z okolí. V případě nepříznivého počasí bude akce přesunuta
do velkého sálu KC Labuť.

Galerie Kotelna vás od 13. 9. do 19.
10. zve na výstavu Petra Zlamala
Můžete se těšit na velkou
a výjimečnou hru plnou
dojmů, která se odehraje
mezi divákem a umělcem.
Autor o své expresivní malbě
s prvky reality říká: Obraz
je pro mě vyslancem srdce
a projevem životních sil.
Obrazy Petra Zlamala obdivují především sběratelé, kteří se vyléčili z představ, že by
se jim k dnešku hodila kombinace líbeznosti, půvabu
a harmonie a dávají přednost
racionalitě, silnému barevnému akordu a technice. Díla

jsou pro ty, kdo z nich dokážou přijímat energii. V tomto
smyslu jsou Zlamalovy obrazy výbavou na dlouhou trať,
ne-li na celý život.
Dále pro vás v září připravujeme výjimečnou akci Den
v galerii, kdy nahlédnete
pod pokličku chodu galerie,
navštívíte jinak nepřístupný depozit, seznámíte se se
současnou výtvarnou scénou a zúčastníte se fiktivní
aukce.
Více informací najdete
na www.galeriekotelna.cz

Kurzy šití v ŘÍČANSKÉM muzeu
Začátečníci
Máte doma šicí stroj nebo byste si ho rádi
pořídili? Chcete šít, ale nevíte co a jak? Naučte se ovládat šicí stroj, pracovat s různými
materiály a střihy, ušijete jednodušší a poté
i náročnější výrobky. Šít budeme na šicích
strojích Singer a Brother. Materiál je zahrnutý
v ceně kurzu.
Cena: 3000 Kč/10 lekcí
Termíny: středy 31. 10., 14. 11., 28. 11., 12.
12., 2. 1., 16. 1., 30. 1., 13. 2., 6. 3., 20. 3.
Čas: 18:00 – 20:00

složitějšími střihy a různými materiály, ušít si
sukni nebo halenku? V kurzu budete pracovat
individuálně pod vedením zkušené krejčové.
Podrobné informace k průběhu kurzu dostanete na úvodním setkání 10. října v 18:00
v Muzeu Říčany. Drobný materiál je v ceně
kurzu, nezahrnuje cenu látek.
Cena: 4000 Kč/10 lekcí
Termíny: středy 7. 11., 21. 11., 5. 12., 19.
12., 9. 1., 23. 1., 6. 2., 20. 2., 13. 3., 27. 3.
Čas: 18:00 – 20:00
Lektorka Jana Šebestová

Pokročilí
Zvládnete obsluhu šicího stroje? Umíte ušít
tašku nebo polštář? Chtěli byste se zdokonalit v technikách šití, naučit se pracovat se

Rezervace nutná!
Kapacita kurzů je limitovaná.
Kontakt: Marie Tvrdoňová, tel.: 722 074 782,
e-mail: marie.tvrdonova@muzeum.ricany.cz
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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

Nová výstava
Tohle je válka (1914–1918)
9. září 2018 – 20. prosince 2018

Proč vlastně války vznikají? Znáte
nějakého člověka, který by válku
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
těžká byla 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?
Výstava je vhodná pro děti od 3.
třídy ZŠ a dospělé.

Výběrové řízení

Hledáme provozního pracovníka
na technické a administrativní
činnosti na poloviční úvazek.
Podrobnosti na webu muzea.
Motivační dopis a strukturovaný
životopis zasílejte do 16. září.

Vstupné: 60 Kč; děti, studenti
a důchodci 30 Kč; rodinné vstupné
150 Kč
Děti do 3 let a senioři nad 70 let
mají vstup na výstavy zdarma.

Dopolední vstup pro školy,
skupiny i jednotlivce je nutno
rezervovat.
www.ricany.cz/muzeum

Přijďte se s námi projít mezi rozkvetlé
záhony a louky a podívat se, co to tu
bzučí. Odchytíme exempláře samotářských včel, pestřenek, čmeláků a třeba
i nějakého motýla. Ukážeme si, které
druhy rostlin můžete vysadit na zahradu, abyste opylující hmyz přilákali.
Projdeme se geoparkem a půjdeme
k Marvánku.
Povede Kateřina Čiháková
Vstupné 50 Kč

Vazba lučních květin
a zakládání štěrkových
záhonů
Králičí odpoledne na Dvorku

neděle 23. září, 14:00-17:00, Didaktické centrum geologie

pondělí 17. září, 15:00-17:00, Dvorek
naproti muzeu
Přijďte se na Dvorek seznámit s našimi králíky. Děti si je budou moci
nakrmit a pohladit. Program doplní
interaktivní povídání o chovu a aktivity pro děti i dospělé.
Povede Marie Tvrdoňová
Vstupné: 80 Kč; děti, studenti a důchodci 40 Kč; rodinné vstupné 200 Kč
Akci pořádá Ekocentrum Říčany ve
spolupráci s Muzeem Říčany.

Přírodovědná středa:
Opylovači a jejich oblíbené rostliny
9. – 16. září 2018
Muzeum Říčany a Město Říčany
pořádají další ročník Týdne volného
času a sportu. Muzeum Říčany pro Vás
připravilo zdarma:
•neděle 9. září od 13:00 do 18:00 – volný vstup na novou výstavu „Tohle je válka
(1914–1918)“, od 17:00 komentovaná
prohlídka s historikem muzea Janem
Boukalem
•úterý 11. září od 16:00 do 18:00 - den
otevřených dveří na Dvorku (ve spolupráci s Ekocentrem Říčany)
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středa 19. září, 16:00-18:00, Didaktické centrum geologie

Máte na zahradě záhon lučních květin
nebo o něm uvažujete? Líbí se vám
štěrkové záhony ve veřejném prostoru
v Říčanech?
Na akci získáte semínka lučních rostlin z říčanské Semínkovny, uvážete si
kytici z lučních květin s Ivetou Kuráňovou (zvládnou i děti) a poradíte se,
jak založit štěrkový záhon s Adamem
Barošem.
V 15:00 proběhne komentovaná prohlídka geoparku.
Vstupné: 80 Kč; děti, studenti
a důchodci 40 Kč; rodinné vstupné
200 Kč

texty.kuryr@ricany.cz

Co se děje v kultuře

Ze sbírek muzea: Šrapnel
z bitvy u Kraśniku (1914)
Šrapnel je označení pro dělostřelecký náboj, který se
používal (a dodnes používá) proti živým cílům a skládá
se ze tří částí. První částí je hlavice (často opatřená časovačem), druhou je trubice vyplněná kuličkami a třetí
trubice s trhavinou. Šrapnel je pojmenován podle anglického generála z 18. století Henryho Shrapnela, jehož
zásluhou se začaly šrapnely zavádět u dělostřeleckých
jednotek a postupně zcela nahradily dělové koule.
Ve sbírkách říčanského muzea se nachází 18 pozůstatků
šrapnelů z rakousko-pruské války (1866) a 1. světové
války (1914–1918). Nejčastěji se jedná o časovače, které
vojáci po bitvách sbírali a brali si je domů na památku.
Zatímco v případě šrapnelů z roku 1866 víme, že pochází z bitvy u České Skalice, pouze u jednoho z prvoválečných šrapnelů víme, v jaké bitvě byl použit. Šrapnel (na

snímku) daroval muzeu
Jaroslav Koukal z Říčan
a pochází z bitvy u Kraśniku (23. – 25. 7. 1914),
která byla prvním střetnutím mezi rakousko-uherskou a ruskou
armádou za 1. světové války. Značnou část rakouské
armády tvořili Češi. Bitva skončila vítězstvím Rakouska,
které postoupilo dále na území Haliče, kde začali vojáci
hloubit své první zákopy. Velká válka propukla naplno
a vy se s ní můžete blíže seznámit na nové výstavě Tohle
je válka (1914 – 1918) v říčanském muzeu, kde mimo
jiné spatříte i uvedený předmět.
Jan Boukal

postování v zahradách i na balkonech. Řekneme si, jak o kompost
správně pečovat a podíváme se pod
lupou i mikroskopem, jací živočichové v kompostu žijí.
Povedou Jana Kreidlová a Alžběta
Macková
Vstupné: 80 Kč; děti, studenti
a důchodci 40 Kč; rodinné vstupné
200 Kč

S mikroskopem na kompost

čtvrtek 4. října, 16:00-18:00, zahrada
muzea
Představíme různé možnosti kom-

Stavební kámen a kamenné
šperky

sobota 6. října 14:00-17:00, Didaktické centrum geologie

Odkud pochází stavební kámen, kde
se ve Středočeském kraji těží? Jakým
způsobem se využívají různé typy stavebních kamenů? Z jakého kamene
byl postaven Říčanský hrad? Pro děti
i dospělé bude připravena dílna, na
které se naučíme kameny vrtat, brousit a rýt do nich ornamenty.
Povedou Jana Švandová a Petr
Schnabl
Vstupné: 80 Kč; děti, studenti a důchodci 40 Kč; rodinné vstupné 200 Kč
Na realizaci akcí finančně přispěl
Středočeský kraj.

KROUŽKY PRO DĚTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/19
Řemeslný kroužek
Kdy: pondělí 15:30 - 17:00
Kde: Muzeum Říčany
Pro koho: děti 7 – 14 let
Lektorka: Jana Véghová,
kontakt: jana.veghova@muzeum.ricany.cz
Cena: 1 850 Kč za pololetí, 15 lekcí (zahrnuje
materiál a pomůcky)
Jak voní dřevo, jak chutná čerstvé máslo, jak
hebká je vlna a kolik práce dá vyrobit šálu?
Děti si osvojí řadu technik – od práce se dřevem přes drátování, práci s vlnou a textilem,
košíkaření, recyklaci papíru, tradiční výrobu
potravin a další činnosti.
Přírodovědný kroužek pro předškoláky
a mladší školáky
Kdy: úterý 15:30 - 17:00

Kde: Muzeum Říčany
Pro koho: děti 6 – 9 let
Lektorka: Jana Kreidlová,
kontakt: jana.kreidlova@muzeum.ricany.cz
Cena: 1 100 Kč za pololetí
Kde létají vážky a kde bydlí strakapoud?
Společně prozkoumáme přírodu v okolí Říčan a podíváme se na svět pěkně zblízka,
lupou i dalekohledem. Budeme si hrát na
zvířata a tvořit z přírodních materiálů.
Přírodovědný kroužek pro starší školáky
Kdy: čtvrtek 16:00 - 18:00
Kde: Muzeum Říčany
Pro koho: děti 10 – 15 let
Lektorka: Kateřina Čiháková, kontakt: katerina.cihakova@muzeum.ricany.cz

Cena: 1 100 Kč za pololetí
Co potřebují k životu ledňáčci? Kde se vyskytuje nejvíc druhů motýlů? Jako správní přírodovědci si budeme klást otázky a provádět
pozorování a jednoduché experimenty, abychom přišli na kloub tomu, jak to v přírodě
chodí. Budeme bádat i v minulosti přírody
a krajiny s využitím starých map a muzejních
sbírek a herbářů.
Přírodovědné kroužky připravuje Ekocentrum Říčany ve spolupráci s Muzeem
Říčany. Všechny kroužky začínají v týdnu od 17. září.
Kapacita kroužků je omezená. Přihlášky jsou
ke stažení na webových stránkách muzea.
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ko n C e r t Y

ak ademie ZŠ beZručova
St vystoupení žáků zš bezručova.
ko n C e r t Y

adaM Mišík
čt 06 / 09 / 2018 – 17.00

17.00

06

konceRt mLadéHo PoPuLáRníHo uměLce.

19.00

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.
Sp o l eč n oS t a ta n eC

13

první ŘíčanSk á veŘeJná tančírna

20.00

iii. memoriál JiŘího k adluSe

čt
ko n C e r t Y

19
19.00

St Steamboat Stompers a old timers Jazz band ve vzpomínkovém pořadu
na jiřího kadluse.
Sp o l eč n oS t a ta n eC

25

první ŘíčanSk á veŘeJná tančírna

19.00

marCel Zmožek
& Zbigniew CZendlik

Út
ko n C e r t Y

26
iii. MeMoriál
Jiřího kadluse
St 19 / 09 / 2018 – 20.00
Steamboat StomperS
a old timerS JaZZ band
ve vzPomínkovém Pořadu
na JiŘího kadluSe.

Marcel zMožek
& zbigniew czendlik
St 26 / 09 / 2018 – 19.00

08.00

30

St Láska je největší dar – večer plný zábavy a písniček.
Sp o l eč n oS t a ta n eC

Fuego Cup

ne 16. ročník taneční soutěže.

ZaháJení nové SeZónY kph
– gabriela beňačková, Jakub pustina,
marta vašková
mezi umělci zvučných jmen tvoří ještě zvláštní kategorii ti, kteří svou
osobností promlouvají do vývoje a směřování svého oboru, jsou
zmiňováni v učebnicích a povědomost o nich je součástí všeobecného
vzdělání. mezi ně jistě patří sopranistka gabriela beňačková,
dlouholetá sólistka opery národního divadla a vídeňské státní
opery. vystupovala na proslulých mezinárodních operních scénách,
spolupracovala s nejvýznamnějšími světovými osobnostmi. věnuje
se také pedagogické činnosti u nás i v zahraničí.
jedním z jejích žáků je tenorista Jakub pustina, který
na koncertu rovněž vystoupí. na jevištích národního divadla v Praze
a na dalších divadelních scénách ztvárnil mnoho rolí, vystupoval také
na mezinárodních pódiích mnoha zemí a kontinentů (evropa, uSa,
austrálie, Singapur).
klavírní doprovod obstará marta vašková, pedagožka Hudební
fakulty jamu.
v sále bude možnost shlédnout výstavu děl karla pokorného.
vzpomeneme tak na zakladatele a dlouholetého předsedu říčanského
kruhu přátel hudby, který nás bohužel letos opustil.

LáSka je největší daR
– večeR PLný zábavy a PíSniček.

Říčany – 17. listopadu 214

+420 323 602 456

PŘIPRAVUJEME
Příležitost navštívit koncert osobností jaké jsou gabriela beňačková
a její kolegové se nenaskýtá příliš často. věříme, že se na koncertě
sejdeme ve velkém počtu. koncert začíná v 19.30.

marCel Zmožek & Zbigniew CZendlik
– láska je největší dar
Láska, která dává našemu životu smysl je pro nás tím nejhezčím
darem. to je společné téma těchto dvou vyjímečných charismatických
mužů.
Zbigniew Czendlik – římskokatolický kněz polské národnosti působící
v české republice dětství prožil v obci debowiec na Polské straně
těšínského Slezska. téměř dvacet let vede farnost v Lanškrouně.
dlouho a zřejmě neúspěšně bychom v české katolické církvi hledaly
populárnější a oblíbenější tvář. Lze jej tedy bez nadsázky nazvat
celebritou. v médiích se vyjadřuje vtipně srozumitelně a s nadhledem
nejen k obyčejným lidským tématům. nebojí se šokovat a provokovat
a být zcela nekřesťansky nekorektní, zároveň mu nechybí hluboká
láska a porozumění v každodenní lidské starosti. zbigniew czendlik,
jak dokazuje jeho vlivné mluvené slovo je navíc mužem, který je plný
osobitého humoru a pozitivních povzbuzujících myšlenek.
marcel Zmožek – hudební skladatel, zpěvák a textař který úspěšně
působí na hudební scéně již 25 let. jeho písně mají silnou melodiku,
kterou převzal jako rodinnou tradici po svém otci jiřím zmožkovi.
marcel zmožek v programu vystoupí nejen jako zpěvák svých
autorský hitů, jako jsou Panenka z kouta, Láska je největší dar,
to býval ráj, Laskavá a řadou dalších, ale i coby spolumoderátor
vysloveně pohodového odpočinkového pořadu, v němž pochopitelně
zazní i legendární hit – hymna seniorů – už mi lásko není dvacet let.
ze současných novinek jmenujme alespoň písně které aktuálně bodují
v rádiích a na youtube – můžeš říci po tisíci, jsi celý život můj nebo
v krajinách snů... na koncertech se diváci srdečně pobaví a domů
se vrací příjemně naladěni. Spokojené publikum obou protagonistů
odchází z vystoupením po celé čR s dobrou náladou, úsměvem

taneční pro mládež
– 2018

Jakub sMolík
s kapelou
St 03 / 10 / 2018 – 19.30
konceRt.

Mandarínková izba
čt 25 / 10 / 2018 – 19.30

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

bRatiSLavSké Hudobné divadLo
– FRancouzSká komedie RobeRta tHomaSa.
HRají: maRoš kRamáR, PavoL toPoľSký,
zuzana tLučková a bibiana ondRejková.

– taneční pro dospělé
taneční kurzy pro dospělé začínají v pátek 5. října 2018. kurzy
budou probíhat jednou za čtrnáct dní v pátek od 19.00 a 21.00 hodin.
všechny taneční kurzy vede taneční mistr ing. ivan vít s partnerkou
paní janou vítovou.
on-line přihlášku najdete na www.kclabut.cz v kartě
nebuď
„taneční”.

labuť
a
zajdi n
a
kuLtuR
u!

těšíme se na vaši návštěvu!

www.kclabut.cz

info@kclabut.cz

bratři ebenové
St 31 / 10 / 2018 – 20.00
konceRt.

Co se děje v kultuře

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

Šibeničky – Josef Lada a politická karikatura. Časopis Šibeničky 1918 - 1919.
Výstava v Památníku Josefa Lady a jeho dcera Aleny.

do 31. 10.

Hrusice

1. 9.

Říčany

14.00 20.00

Vyladěný konec léta s Billou – Rodinné odpoledne. Rozloučení s létem a převzetí
stezky a ovocné aleje do užívání. Pro každého návštěvníka špekáček a nápoj zdarma.
Hudba, divadlo, pokus o zdolání rekordu aj. Pořádá Billa Říčany.

1. 9.

Mnichovice

12.00

Memoriál Karla Špringera st. a Václava Musila – 5. ročník turnaje veteránů
v pozemním hokeji. Po skončení turnaje zahraje při grilování skupina „Ve stanici
nelze“. Hřiště s umělým povrchem.

2. 9.

Louňovice

19.00

Maribel a podivná rodina – V rámci Louňovické divadelní aktivity 2018 zahraje
DS Svatpluk Benešov v areálu restaurace U Henců.

6. 9.

Říčany

17.00

Adam Mišík – Koncert pro všechny školáky. Říčanští školáci, studenti a doprovod
dětí do 10 let vstup zdarma, ostatní 250 Kč. Kulturní centrum Labuť.

8. 9.

Velké Popovice 8.00 12.00

Ringhofferovy trhy – Pivovarský park ve Velkých Popovicích. V 9.30 hod prohlídka
pivovaru.

8. 9.

Říčany

8.30

Říčanský atletický desetiboj – 21. ročník atletického desetiboje pro všechny atlety
i neatlety, sportovní nadšence i diváky. Prezence v 7.30 hod, vyhlášení vítězů cca
v 17.30 hod. Sokolské atletické hřiště.

8. 9.

Říčany

14.00

XVI. Koloběžková Grandprix – Tradiční soutěž pro všechny věkové kategorie od 4
let. Prezentace od 12.30 hod na Masarykově náměstí.

8. 9.

Klokočná

19.00

Vinobraní s cimbálem - Čerstvý moravský burčák a víno, drobné občerstvení
v moravském stylu. K poslechu i tanci zahraje cimbálová muzika Ondry Čáchy.
Vstupné 100 Kč. Sál Hostince Na Klokočné.

8. 9.

Louňovice

20.00

Hrátky s čerty – V rámci Louňovické divadelní aktivity 2018 zahraje LOS
Libošovice v areálu restaurace U Henců.

8. 9. - 9. 9. Průhonice

14.00

Podzim v zahradě, provázení po růžích – Sraz u vstupu do botanické zahrady.

8. 9. - 9. 9. Mnichovice

16.00

Mariánská pouť – Hudební produkce, pouťové atrakce pro děti, prodejní stánky,
občerstvení, zábava, vše na Masarykově náměstí. Vstup zdarma.

9. 9.

Říčany

13.00

Městské slavnosti – Přijeďte parním vlakem do Říčan na slavnosti na Masarykově
náměstí. Průvod na náměstí, v 17 hod vystoupení skupiny Javory, od 18.30 vystoupí
Aneta Langerová.

9. 9.

Říčany

13.0018.00

Městské slavnosti – Do Říčan přijede parním vlakem T.G.Masaryk a vy můžete přijet
s ním. Bude zasazena památeční lípa v parku A. Švehly, proběhne koncert Anety
Langerové a mnoho dalšího.

9. 9.

Louňovice

17.00

Vílí poklad – V rámci Louňovické letní divadelní aktivity 2018 zahraje pohádku DS
Dipona v areálu restaurace U Henců.

9. 9. 16. 9.

Říčany

Veletrh volného času a sportu – Sportovní týden začne Veletrhem volného času
a sportu na Masarykově náměstí od 13 do 17 hodin.

9. 9. 20. 12.

Říčany

Tohle je válka (1914-1918) – Přijďte si vyzkoušet, co prožívali v zákopech naši
pradědečkové, či byla těžká puška. Muzeum.

13. 9.

Uhříněves
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19.30

Jožka Černý a cimbálová kapela Gracia – Divadlo U22, vstupné 200 Kč, balkon
150 Kč.

texty.kuryr@ricany.cz

Co se děje v kultuře
15. 9.

Mnichovice

8.00-19.00

Po stopách kocoura Mikeše – 15. ročník turistického pochodu. Start i cíl
v Turistickém informačním centru v Mnichovicích. Každé dítě dostane na startu
malé překvapení a každý domácí mazlíček pamlsek. Trasy 9, 18, 25 a 32 km. Volný
vstup do Památníku J. Lady, na výstavu modelů Antonína Jedličky v Hrusicích, do
hvězdárny v Ondřejově. Zdarma nápoj v Hostinci U Nádraží. Výherní tombola.

15. 9.

Kolovraty

11.00

Ping pongový turnaj – Turnaj pro děti od 11 hod, pro dospělé od 14 hod. Klub
U Boudů.

15. 9.

Říčany

14.0017.00

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

16. 9.

Říčany

7.00-21.00

Památné stromy 7. – Turistický pochod okolím Říčan za památnými stromy. Start
- železniční stanice, cíl - Penzion Kozel. Trasy 5, 11, 17, 35, 55 km. Startovné 30 Kč,
odměna diplom, razítka a překvapení.

16. 9.

Říčany

7.25

Nedělní pochod s Líbou – Turistický pochod Sedlec - Drahaňské údolí - Sedlec, 11
- 14,5 km. Odjezd vlakem, přihlášky na tel. 723 513 431 nebo libuse.rohoskova@
centrum.cz.

16. 9.

Kolovraty

13.00

KoloZávod – Pořádá RC Macek.

17. 9.

Říčany

15.0017.00

Králičí odpoledne – Krmení králíků, povídání o jejich chovu. Dvorek naproti
muzeu.

18. 9.

Říčany

19.00

Kolovratské Jam Session – Klub U Boudů.

19. 9.

Říčany

16.0018.00

Opylovačí a jejich oblíbené rostliny – Procházka mezi rozkvetlými záhony
a loukami. Odchyt exempláře samotářských včel, pestřenek, čmeláků a motýla. Sraz
v Didaktickém centru geologie, dále se půjde k Marvánku. Vstupné 50 Kč.

19. 9.

Říčany

20.00

III. Memoriál Jiřího Kadluse – Steamboat Stompers a Old Timers Band ve
vzpomínkovém pořadu na Jiřího Kadluse. Kulturní centrum Labuť.

20. 9.

Říčany

14.0017.00

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

22. 9.

Dubeč

7.30

Z Dubče do Dubče – 27. ročník turistického pochodu. Dětská trasa cca 3 km,
okružní pěší trasy 10 - 50 km, cyklotrasy 40 a 60 km. Start v Praze-Dubči v klubovně
oodílu Jestřábi, startovné 20 Kč.

22. 9.

Kamenice

8.00 12.00

Ringhofferovy trhy - Tradiční sobotní trhy na Ringhofferově náměstí.

22. 9.

Uhříněves

10.30

Sobotní pohádka – O statečném kováři Mikešovi - pohádka pro děti od 4 let.
Vstupné 100 Kč, rodinné vstupné 20% sleva. Divadlo U22.

22. 9.

Říčany

11.0023.00

Street food festival – Pouliční sousedská slavnost. Pohoda, radost, jídlo, pití,
muzika, zábava. Ulice 17. listopadu.

23. 9.

Říčany

14.0017.00

Vazba lučních květin a zakládání štěrkových záhonů – Na akci získáte semínka
lučních rostlin z říčanské Semínkovny, uvážete si kytici z lučních květin a poradíte
se, jak založit stěrkový záhon. Vstupné 80 Kč, děti 40 Kč. Didaktické centrum
geologie.

23. 9.

Štiřín

Sukův hudební Štiřín – Ivan Ženatý - housle, Martin Kasík - klavír. Zazní
Dvořák, Filas a Nedbal. Zámek Štiřín.

25. 9.

Kolovraty

Sousedská piškvorkaidáda – Klub U Boudů.

26. 9.

Říčany

Marcel Zmožek & Zbigniew Czendlik – Večer plný zábavy a písniček v Kulturním
centru Labuť.

28. 9.

Kunice

28. 9. 29. 9.

Mnichovice

Mnichovický Oktoberfest – 13. ročník svátku piva na Šibeničním vrchu.

29. 9.

Velké Popovice 10.00 17.00

Klobáskofest – Klobáskové speciality a pivo Velkopopovický Kozel. Areál pivovaru.

19.00

Svatováclavské slavnosti – Stánek s burčákem z jižní Moravy, vystoupení
country kapely Žíznivý Dubáci, výstava veteránů, dětské divadelní
představení, stánky s dílničkami, aj. Zámek Berchtold.
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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 období 1. republiky zachycuje čtvrť tehdy ještě samostatných Radošovic, nazývanou v době svého vzniku
Nový Jerusalém. Tam, kde dnes stojí sídliště, bývaly dříve aleje a louky, táhnoucí se až k Olivovně (na snímku v pravém
horním rohu). V levé části snímku se nachází domy v okolí dnešní Černokostelecké ulice, v popředí patrně dnešní dům
čp. 7 v Jungmannově ulici.

