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Hlavní téma:

Tranzit nad 12 tun
opět zakázán

Slovo úvodem

Vladimír Kořen,
starosta města
Vážení spoluobčané,
připomínáme si 100 let od vzniku svobodného Československa. V říjnu 1918 Spojené státy americké sdělily Rakousko-Uhersku, že přijmou mír jen tehdy, když vznikne nezávislý stát Jihoslovanů
a samostatné Československo. 28. října 1918 začali lidé spontánně strhávat symboly rakouského
mocnářství a večer Národní výbor vydal první zákon o zřízení nezávislého státu Československého.
Provolání začínalo slovy: „Lide československý. Tvůj odvěký sen se stal skutkem...“
V době svobody si jen stěží dokážeme představit, jak silné a krásné emoce tato slova vyvolala.
Musela to být nádherná povznášející chvíle, když přijížděl prezident T. G. Masaryk do zrozeného
Československa. Naděje po ničivé válce, která přinesla smrt a utrpení milionům lidí, kteří z donucení bojovali za císaře a monarchii. Radosti předcházela doba, v níž státní tajná policie zatýkala
každého, kdo pronesl vtip nebo poznámku na účet habsburské monarchie. Dlouhé desítky let bez
sebemenší naděje, že vláda monarchie padne. Národ trpěl nedostatkem jídla, bídou, policejním
státem... A najednou… Svoboda!
V průběhu následujících desetiletí jsme však o svobodu přicházeli. Rozdupaly ji boty německých
vojáků, následně lidové milice a pak sovětské tanky. Vše provázelo věznění, politické vraždění a lámání kostí i duší.
Doba nesvobody prověřuje lidský charakter viditelněji než doba svobody. V zájmu nízkých cílů
někteří dokázali obětovat sousedy, zradit přátele, udat známé… Jen málokdo se odvážil stát si za
vlastním názorem bez ohledu na to, zda za to zaplatí pomluvou, vězením či životem. Stali se z nich
odvážní hrdinové svědomí, kteří svým postojem postupně otevírali svobodu všem. A byli si podobní
před sto lety, před padesáti nebo třiceti. Památku těchto osobností bychom si měli připomínat stále. Jsou vzorem, který potřebujeme. I nyní jsou totiž mezi námi lidé, pro něž ctnost nic neznamená.
Svoboda a pravda a láska pulsuje historií jako srdce národa. Přejme naší republice více pozitivní energie, kterou budeme cítit nejen v historických chvílích. Přejme jí obyvatele, kteří nebudou
jedovatí, chamtiví, zlomyslní a zrádní. Ale obyvatele usměvavé, s energií, pochopením a respektem k různosti pohledů. Demokracie a svoboda potřebují každodenní službu, oběť, práci i odvahu.
A potřebují také sváteční chvíle.
Líbí se mi jeden citát T. G. Masaryka, který vystihuje svobodu a demokracii. Dovolil jsem si jej
modifikovat pro naše město: „Demokracie znamená, že každý občan může říct po vzoru francouzského monarchy: Říčany? To jsem já! Nebo skromněji: I já jsem Říčany.“
Kromě svátku republiky nás čeká svátek demokracie – volby. Volby do městského zastupitelstva
a senátu. Vyberte odpovědně. Můžete Říčanům přinést změnu. Můžete také říct, že změnu nechcete, protože město je spravováno tak, že slouží jako příklad dalším. Je to vaše svobodné rozhodnutí.
Poděkujme všem, kteří za naši svobodu bojovali na frontách, v exilu či ve vězeních. Poděkujme
nejenom tím, že se 28. října s hrdostí zaposloucháme do tónů naší hymny. Poděkujme i tím, že
odpovědně využijeme možnost svobodné volby.
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Informace z radnice
Krátce ze Zastupitelstva
dne 12. 9. 2018

u Zastupitelstvo prohlásilo, že návrh změny č. 2 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 opatření obecné povahy,
kterým se vydává změna č. 2 územního plánu Říčan.
u Zastupitelé schválili investiční záměry: Rozšíření a
rekonstrukce komunikace ul. Melantrichova, Semafor
Říčanská – Mozartova, Veřejné osvětlení Pacov, Říčany.
u Zastupitelstvo odhlasovalo pojmenování parku nedaleko ulice Kozinova: Park Václava Havla.
u Zastupitelstvo schválilo rozdělení finančních prostředků na žádosti podané v programu Reprezentace na 2. pololetí 2018 ve výši 69 000 Kč. Schválilo také alokaci pro
program Provoz 2019 ve výši 3 500 000 Kč a alokaci na
program Akce 2019 ve výši 1 500 000 Kč.
Zastupitelé projednali celkem 25 bodů.
Kompletní zápis ze ZMŘ je k dispozici na www.ricany.cz

Krátce z rady 19. 7. 2018
– rada přijala celkem 15 usnesení

u Rada vybrala dodavatele veřejné zakázky Interaktivní
systém pro výuku anglického jazyka na základních školách v Říčanech (1. ZŠ, 2. ZŠ a 3. ZŠ), kterým je EdWay,
s.r.o. a souhlasila s podpisem smlouvy za cenu 5 868 500
Kč pro všechny školy do roku 2024 a za cenu 1,21 Kč za
žáka pro každý následující školní rok pro všechny školy po
roce 2024 (po skončení dotace).
Hlasy pro: 5, nepřítomno: 2
u Rada souhlasila se zahájením zadávacího řízení na veřejnou zakázku Revitalizace koryta Říčanského potoka-Olšany, schválila též zadávací dokumentaci.
Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1
u Rada souhlasila s nákupem ručního stroje na vodorovné dopravní značení pro MěÚ od GRATEC LIBEREC
spol. s r. o. za cenu 192 390 Kč vč. DPH.
Hlasy pro: 5, zdrželi se: 1, nepřítomno: 1
u Rada souhlasila s dodávkou a instalací cvičebních
prvků pro seniory v lokalitách 50. rovnoběžka a u gymnázia v Říčanech METAL PRO INDUSTRY, s.r.o. za
cenu 200 000 Kč vč. DPH a uvolňuje tuto částku z rezervy rady.
Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1
u Rada schválila poskytnutí finančního příspěvku ve výši
50 000 Kč spolku Studio DANCE EB za účelem reprezentace ČR na MS 2018 v Kapském městě v JAR. Finance byly
uvolněny z příjmu z pronájmu sportovní haly ze závodů,
které spolek pořádal.
Hlasy pro: 5, zdrželi se: 1, nepřítomno: 1
u Rada schválila poskytnutí individuální dotace ve výši
5 000 Kč na podporu cestovatelského projektu „Cesta
škodou 100 do Mongolska“, částka byla uvolněna z rezervy starosty.
Hlasy pro: 5, zdrželi se: 1, nepřítomno: 1
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u Rada schválila poskytnutí daru 10 000 Kč na podporu
koncertu Hudba v myšlenkách Masarykových a zároveň
schválila uvolnění částky 10 000 Kč ze své rezervy.
Hlasy pro: 4, zdrželi se: 2, nepřítomno: 1
u Rada souhlasila s nákupem serverů pro základní školy
v Říčanech od společnosti INTAC, spol. s r.o., za cenu 298
720 Kč vč. DPH.
Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1

Krátce z rady 2. 8. 2018
– rada přijala celkem 22 usnesení

u Rada souhlasila s dodávkou a instalací vestavěných
trampolín v proluce Olivova od společnosti 4soft, s.r.o., za
cenu 286 050 Kč vč. DPH.
Hlasy pro: 5, zdrželi se: 1, nepřítomno: 1
u Rada souhlasila s přijetím dotace pro Husovu knihovnu
Říčany, p. o. ve výši 38 000 Kč ze Středočeského Fondu
kultury a obnovy památek na dovybavení nových prostor
knihovny regály. Spoluúčast ve výši 11 000 Kč zajistí
knihovna.
Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1
u Rada souhlasila s přijetím dotace z rozpočtu Středočeského kraje z Fondu kultury a obnovy památek na akci
Městské slavnosti ve výši 100 000 Kč.
Hlasy pro: 5, zdrželi se: 1, nepřítomno: 1

Krátce z rady dne 9. 8. 2018
rada přijala celkem 15 usnesení

u Rada souhlasí se zřízením dětského hřiště U Ládek za
cenu 786 500 Kč vč. DPH zhotovitelem Radkem Heroldem.
Hlasy pro: 6, zdrželi se: 1
u Rada vybrala dodavatele IT-Osobní portál občana společnost Datron za cenu 1 853 720 Kč vč. DPH. Portál občana umožní zprostředkovávat elektronickou komunikaci
mezi občanem a městským úřadem, dále zajistí elektronické vyřízení životních situací a poskytne přehled o stavu
jejich zpracování
Hlasy pro: 6, zdrželi se: 1

Pozvánka
pro říčanskou veřejnost na
ustavující zasedání
Zastupitelstva města Říčany
ve středu 31. října 2018 od 18 h.
v zasedací síni Městského úřadu Říčany,
Masarykovo náměstí 53/40
Podrobný program bude zveřejněn na úřední desce
a na www.ricany.cz.
Vladimír Kořen , starosta města

texty.kuryr@ricany.cz

Informace z radnice
Krátce z rady 16. 8. 2018
– rada přijala celkem 9 usnesení

u Rada souhlasila s navrženým textem vyjádření města
k projektové dokumentaci na akci SOKP stavba 511, zhotovitel Konsorcium AFSA, 4/2018 dle přílohy materiálu.
Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1
u Rada souhlasila s realizací modelu hradu Říčany za
cenu 250 000 Kč vč. DPH.
Hlasy pro: 5, nepřítomno: 2

Krátce z rady 23. 8. 2018
– rada přijala celkem 18 usnesení

stva životního prostředí ČR na akci „Liniová zeleň podél
cest“ ve výši 141 352,20 Kč.
Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1
u Rada souhlasí s realizací stavební akce „Chodník U
Disku, Říčany“ se společností STRABAG a.s., za celkovou cenu 781 871 Kč vč. DPH.
Hlasy pro: 5, zdrželi se: 1, nepřítomno: 1

Krátce z rady 30. 8. 2018
– rada přijala celkem 21 usnesení

u Rada doporučila Zastupitelstvu projednat a schválit investiční záměr semafor Říčanská – Mozartova.
Hlasy pro: 5, zdrželi se: 2

u Rada souhlasila s přijetím dotace z rozpočtu Minister-

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

1. Referent životního prostředí – odd. vodoprávní úřad
POŽADUJEME: VŠ vzdělání v bakalářské studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání
LHŮTA PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK: 12. 10. 2018 do 10,30
TERMÍN VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ: 15. 10. 2018 ve 14,00 hod. – účast na VŘ je závazná
podáním přihlášky včetně všech náležitostí – účastníci nebudou k účasti vyzýváni.

2. Referent ODDĚLENÍ EVIDENCE OBYVATEL, občanských
průkazů a cestovních dokladů
POŽADUJEME: Střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo vyšší odborné vzdělání
LHŮTA PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK: 19. 10. 2018 do 10,30 hod.
TERMÍN VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ: 22. 10. 2018 v 15,00 hod. – účast na VŘ je závazná
podáním přihlášky včetně všech náležitostí – účastníci nebudou k účasti vyzýváni.

3. správce vozového parku, dělník čištění města
– oddělení technické správy
POŽADUJEME: Min. Střední vzdělání s výučním listem
Bližší informace na tel. č. 323 618 126 Ing. Dušan Suchý, vedoucí oddělení technické správy
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
 Školení a příspěvek na zvyšování kvalifikace až
30.000 Kč

 P
 říspěvky při životních a pracovních výročích
 Příspěvek na volnočasové aktivity
 Příspěvek na dětskou rekreaci organizovanou
městem
 Příspěvek na kulturní akce organizované městem
 Možnost půjčky na bytové účely
 Možnost sociální výpomoci a půjčky
 Dotovaná výuka jazyků
 Rekreace v městských rekreačních objektech
v Kořenově (horská chalupa)
a Lutové (jihočeský statek)

Bližší informace k jednotlivým výběrovým řízením včetně náležitostí přihlášky do výběrového
řízení naleznete na www.ricany.cz/radnice/městský úřad/volná pracovní místa/Město Říčany
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Říčanská radnice boj s tranzitem
kamionů nevzdala a od soboty
22. 9. 2018 začalo na silnicích II.
a III. tříd na Říčansku opět platit
dopravní značení zakazující tranzit nad 12 tun. Projekt na omezení tranzitu prošel celým povolovacím procesem znovu. Pro toto
opatření má radnice významnou
podporu okolních obcí.
Poté, co krajští úředníci v únoru
2018 po třech měsících platnosti umožnili opět proudit tisícovce
tranzitujících kamionů denně přes
Říčany a okolní obce, vrátily se do
města každodenní dopravní komplikace. Dopravní zácpy, zvýšená
prašnost a hluk – obrázek, se kterým se vedení radnice nesmířilo
a podniklo kroky k znovuobnovení
zákazu. Říčany prošly opět celým
procesem, který stanovuje opatření obecné povahy – místní úpravy
provozu. Ke konzultaci si město
přizvalo renomovanou právní kancelář. „Vyžádali jsme si připomínky
všech dotčených orgánů včetně okolních obcí, pražských městských částí, Policie ČR i Středočeského kraje.
S připomínkami jsme se vypořádali.
Projekt a rozsah opatření zůstal
stejný,“ říká radní a projektový manažer David Michalička (Klidné
město) a dodává: „Máme širokou
podporu okolních obcí, až na některé
pražské části. Na jednání se sdružením dopravců ČESMAD BOHEMIA
byl odsouhlasen i rozsah dopravního
značení.“ Radnice však stále vede
metodickou debatu s krajem o vyznačení objízdných tras. „Tvrdíme,
že pokud existuje jiná trasa, není
nutné ji značit, to se dělá jen v případě dočasných dopravních opatření. Když dáte do ulice zákaz vjezdu,
také nebudete značit objízdnou trasu,“ vysvětluje postoj Michalička.
Problém je, že řidiči kamionů nechtějí stát na Jižní spojce, která supluje
nedostavěný Pražský okruh, a hledají si zkratky po úzkých silnicích II.
a III. tříd. Obyvatelé některých pražských částí a středočeských obcí jsou
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foto Rudolf Flachs

Druhý pokus. Zákaz tranzitu nad 12 tun
na Říčansku obnoven!

tak obětí nedostavěného Pražského
okruhu.
„Říčany výstavbu Pražského okruhu
velmi podporují, je pro nás dopravní
spásou. Tranzitující kamiony patří
na dálnice a silnice I. třídy a neměly
by si krátit cestu na komunikacích
nižších tříd, které na to nejsou stavěné,“ vysvětluje starosta Vladimír
Kořen (Klidné město) a dodává:
„Chtěl bych poděkovat všem, kdo
omezení tranzitu podpořili. Mezi
nimi byl i ministr dopravy Dan Ťok.
Naposledy mne kontaktovala s podporou před 14 dny paní hejtmanka
Pokorná-Jermanová.“
Říčanská radnice proto aktivně spolupracuje na co nejrychlejší dostavbě
SKOP 511, která povede z velké části
v katastru Říčan. V loňském roce podepsalo říčanskou iniciativu Memorandum pro Pražský okruh do roku
2022 čtrnáct obcí.
Zákaz tranzitu už jednou platil, a to
od listopadu 2017 do února 2018,
opatření obecné povahy ale úřed-

níci zrušili zejména z procesních
důvodů.
Říčanská radnice si koncem roku
2016 nechala vypracovat Směrový
dopravní průzkum společností AF
– CITYPLAN s.r.o. Ten zjistil, že
70 – 80 % nákladní dopravy přes Říčany tvoří tranzit. Obnáší to v průměru dva tisíce kamionů denně.
Když bylo opatření platné poprvé,
klesl tranzit městem na polovinu.
Městem mohou stále projíždět
kamiony po silnici I/2 Černokostelecká. Do města mohou vjíždět
kamiony, které mají v dotčené lokalitě nakládku, vykládku či například
servis.
Říčany a okolní obce rozšířily počet
kamer úsekového měření. Zařízení je
schopné detekovat i tranzitní dopravu. V provozu je též průjezdná váha
instalovaná ve spolupráci se Středočeským krajem na dálničním přivaděči II/101.

Kateřina Lauerová,
Tisková zpráva města

texty.kuryr@ricany.cz
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Etapizace územního plánu prošla říčanským
zastupitelstvem, město se brání ekonomickým
otřesům vyvolaným nadměrnou výstavbou
město dostalo ze stamilionových dluhů, které mělo v důsledku prudkého
nárůstu obyvatel v předchozích letech.
„Právě další skokový nárůst obyvatel,
který přináší zastavovaní velkých okrajových území, je pro rozpočet města
neúnosný. Jedná se o stamilionové investice do kanalizace, vodovodu, ČOV,
škol a školek, které zaplatí stávající
obyvatelé pro ty budoucí,“ doplňuje
starosta V. Kořen.
Do debaty se zapojila i veřejnost včetně
právního zástupce investora projektu
sídliště Na Vysoké. Vypracovaná územní studie se záměrem výstavby 24 bytových, 25 rodinných domů a komerčních
prostor byla zařazeno do III. tedy poslední fáze etapizace.
Změna č.2 ÚP města Říčany si klade za
cíl, aby rozvoj města byl postupný. Finance stavebních skupin či jednotlivců
směruje do již zastavěného území, volných proluk a vede je také k rekonstrukcím stávajících nemovitostí. Hlavní je
ale vytvoření dostatečných podmínek
pro výstavbu.
„Máme v Říčanech mnoho ulic, které jsou
nedokončené, bez sítí, asfaltu a osvětlení.
Vznikly tím, že vlastník rozparceloval
pole, jednotlivci si koupili pozemky, postavili domy a čekají, že město zařídí

veškerou potřebnou infrastrukturu,“
popisuje starosta V. Kořen a doplňuje:
„Takový přístup je finančně neudržitelný.
Měníme filozofii územního plánu, nejdříve se postaví infrastruktura a pak se
může stavět.“
Práce na změně územního plánu začaly
už před dvěma lety - na základě usnesení
zastupitelstva města ze dne 8. 6. 2016.
Projektant měl prověřit zastavitelné
plochy a případně navrhnout etapizaci.
Změna č. 2 prošla zákonným procesem
veřejných projednání a vypořádáním
připomínek občanů i dotčených orgánů.
Kurýr seznámil veřejnost se změnou
č. 2 ÚP města Říčany koncem roku
2017. Aktuálnější verzi návrhu ÚP, kde
byly již zahrnuty připomínky, přinesl
v březnu 2018. Pořizovatelem změny
územního plánu je místní odbor územního plánování a regionálního rozvoje.
Tvůrcem dokumentace územního plánu
byl docent Ivan Kaplan a jeho tým. Právní stav změny číslo 2 a 3 se bude pořizovat zároveň.
Změna územního plánu č. 2 byla přijata jedenácti hlasy zastupitelů Klidného města a USZ, ostatní zastupitelé
předloženou etapizaci nepodpořili.
Kateřina Lauerová,
Tisková zpráva města

foto Rudolf Flachs

Zastupitelstvo na zářijovém jednání
rozhodlo o vydání změny územního
plánu č. 2., která přichází s takzvanou
etapizací. Ta podmiňuje další masivní
bytovou výstavbu v Říčanech dostavbou nutné infrastruktury. Schválení
předcházela dlouhá diskuse přítomných osmnácti z jednadvaceti zastupitelů. Proti etapizaci vystupovali
v diskuzi především zastupitelé ODS,
STAN a PRO Říčany.
„Jde o dlouho připravovanou úpravu
územního plánu. Změnou stavebního
zákona se totiž Říčany dostaly do reálné
hrozby, že investoři dokáží překonat některé regulace a omezení velkých rozvojových ploch v Říčanech a okolí,“ vysvětluje
starosta města Vladimír Kořen (Klidné
město) a dodává: „Drtivé většiny vlastníků se tato změna vůbec nedotkne. Naopak na územích, kde nyní platí stavební
uzávěra, se bude moci stavět až po dokončení potřebné infrastruktury.“
Materiál změny územního plánu č. 2
vzbudil velkou diskusi. Debatovalo se
zhruba dvě hodiny. M. Šmolík (ODS)
v rozpravě konstatoval, že nesouhlasí s podmínkami etapizace, jako je
dostavba Pražského okruhu a Tehovské spojky. Podle něj se jedná o projekty, které město nemůže ovlivnit.
K. Egidová (ODS) žádala o odložení
materiálu na dobu po volbách. Vystoupil i první místostarosta Z. Hraba
(STAN), který uvedl, že etapizace výstavby je podle něj selektivní ve vztahu
k jednotlivým developerům, přičemž
navrhl materiál vrátit radě k přepracování. Poté vystoupil zastupitel Martin
Gebauer (Klidné město), který po osm
let vedl finanční výbor a řídil finanční rozpočet města. Uvedl, že změna
územního plánu číslo 2 musí být vnímána jako strategický dokument,
který má zásadní vliv na kvalitu života
obyvatel města na dlouhé roky dopředu. Může být v některých detailech selektivní a možná nespravedlivý pouze
v jednotlivostech, o kterých lze jednat
v dalších dílčích změnách ÚP. Upozornil na to, že trvalo osm let, než se
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Minibusy Městská a Školní – co dál?
Těší nás velký zájem veřejnosti, zejména
pak školáků. Operativně řešíme problémy vznikající v prvních týdnech provozu. Věříme, že
budou brzy odstraněny a autobusy budou zcela spolehlivou alternativou k autu v našem městě. Sbíráme
podněty, vyhodnocujeme a plánujeme úpravu jízdních
řádů i doplnění linek tak, aby městská sloužila co nejširší veřejnosti.

Až neuvěřitelně obrovský zájem v některých lokalitách
způsobil, že děti se do autobusů někde ani nevejdou. Plánujeme proto posílení školních linek. Jednáme s dopravcem o dokoupení dalšího minibusu, což však není
záležitostí na dny ani týdny, stejně jako přijetí dalších
řidičů. Operativně jsme tedy alespoň změnili jízdní řády
školních linek a přidali další otočku pro maximální vytížení ranních autobusů z linek, které končí u škol s dřívějším začátkem vyučování do škol, které začínají později.
Další optimalizaci a posílení provedeme co nejdříve dle
možností.
Pracujeme též na tom, aby školní linky měly „přestupní
stanice“. Pak by se mohly děti ze všech oblastí dostat do
všech škol. Nelze pokrýt úplně všechny potřeby, ale pokusíme se vyhovět co nejvíce podnětům.

Denní spoje mají ve špičce zpoždění. Po zahájení provozu se stávajícími uzavírkami klíčových ulic se ukazuje, že
krátký interval 30 minut je pro tuto chvíli těžko udržitelný (dočasně trasa vede přes přejezd se závorami, jinde se
autobus zdrží na semaforu atp.). S dopravcem zvažujeme
dočasnou úpravu řádů tak, aby spoje jezdily včas i za stávající omezené průjezdnosti městem. Nutné je též ponechat řidičům dostatečné bezpečnostní přestávky. Omlouváme se za komplikace spojené se zaváděním nové služby
a hledáním optimálního řešení.
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K celkové optimalizaci jízdních řádů dojde po ukončení uzavírek ve městě (Politických vězňů, most 5. května,
Černokostelecká), tedy někdy koncem listopadu 2018.
Nové časy by měly reflektovat maximum poznatků z pilotního provozu, co nejvíce požadavků veřejnosti a též
návaznost na linky PID a vlakové spoje. Nemělo by se
tudíž stávat, že vlak z Prahy přijede dvě minuty po odjezdu
autobusu směr sídliště Olivovna atp.

Informace pro cestující jsou v terénu i online. V aplikaci Říčany v mobilu (pro Android a iOS) již funguje
mapa s online polohou autobusů, stejně jako přesné časy
a případná zpoždění odjezdů ze zastávek. Na zastávkách
v terénu se pak po ukončení dočasných uzavírek ve městě a úpravě jízdních řádů objeví standardní jízdní řády,
pravděpodobně typu PID, kde uvidíte časy odjezdů přímo z dané zastávky v jednotlivých řádcích po hodinách.
V tuto chvíli jsou zde pouze provizorní tabulky se všemi
zastávkami a časy. V autobusech zvažujeme též hlášení
zastávek.
Upozorňujeme znovu cestující, že všechny zastávky v autobusech městské dopravy jsou NA ZNAMENÍ, a to jak
při nástupu (mávnutí), tak výstupu (stisk tlačítka). Důvodem je maximální rychlost a efektivita.
Na nově vzniklých zastávkách plánujeme postupně doplňovat základní vybavení – lavičku, odpadkový koš, případně někde i krytou zastávku.
Pokud nové vedení města po volbách v říjnu 2018 bude
nadále „městskou“ podporovat, je v plánu její rozšíření
i do dalších lokalit (Thomayerova ul., Ryba a Rak, horní Černokostelecká, Kolovratská atd.). Tento záměr jde
ruku v ruce s plánovaným posílením o jeden minibus pro
školní linky.

Co obnášela příprava 2014 - 2018
l V roce 2014 po volbách Klidné město + USZ podepsali koaliční smlouvu, kde jako jednou z priorit dopravy bylo
téma zavedení „malokapacitních autobusů s krátkým
intervalem“.

texty.kuryr@ricany.cz
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Projekt zavedení MHD se objevil v tzv. Seznamu projektů
města pro roky 2014 - 2018
l V roce 2015 proběhl průzkum veřejného mínění,
kde jednou z otázek bylo využití případných nových linek MHD a školních autobusů. Většina občanů zájem
projevila.
l V roce 2016 začala jednání s dopravci, jak by mohla
služba fungovat. Zvažovala se nejprve pouze doprava
školáků do a ze školy. Po předběžných cenových nabídkách se zjistilo, že málo využité autobusy (nájezd jen desítky km denně) jsou relativně velmi drahé. Odborníci
jednotně doporučili využít autobusy po celý den (mzdy
řidičů, odpisy vozidel, …)
Následně proběhla na všech základních školách kampaň Bezpečné cesty do škol, kde město a Nadace
Partnerství zjišťovaly jak, kdy a odkud se děti dopravují do škol. Výsledkem bylo kromě dílčích opatření
přímo u základních škol také doporučení zřídit školní
linky podle spádových oblastí.
Proběhla jednání s ROPID ohledně možného posílení
stávajících spojů příměstských linek. Z mnoha důvodů
se město nakonec rozhodlo jít vlastní cestou s tím, že
městské spoje budou koordinovány s autobusy a vlaky
PID.
l V roce 2017 byly naplánovány předběžné trasy jednak
školních, ale i městských linek. Tyto trasy byly projety minibusem, aby se ověřila jejich průjezdnost.
Na podzim se začala připravovat veřejná zakázka na výběr dopravce – nadlimitní veřejná zakázka, smlouva na
5 let. Předpokládaný rozjezd měl být 1. 2. 2018, tedy na
druhé pololetí školního roku.
l Vzhledem k administrativní komplikovanosti výběru
(nadlimitní veřejná zakázka) se výběr protáhl a smlou-

va byla podepsána až v létě 2018. Zakázku vyhrála
společnost ICOM Transport – ČSAD Benešov, která
má zkušenosti z řady měst v ČR včetně Benešova, Vlašimi atp. Start byl posunut na 3. 9. 2018.
O prázdninách město s dopravcem upravilo vedení
tras, vytipovalo s dopravním odborem a PČR nejvhodnější místa nových zastávek, stanovilo dopravní značení a další potřebné formality. Dopravce nakoupil autobusy, vybavil je potřebnými zařízeními (GPS, wifi,…)
a nasmlouval šest řidičů. Zkušební provoz musel
proběhnout o prázdninách, kdy ovšem mnoho detailů
nelze věrohodně ověřit.
Rada města odsouhlasila záměr jízdného zdarma.
Důvodem byly odstranění bariér a motivace občanů
k využívání MHD, ale též komplikace spojené s případným prodejem a kontrolou jízdenek (tato agenda
v jiných městech spotřebuje většinu vybraných financí). V neposlední řadě, každá vteřina hledání jízdenky,
karty či drobných znamená zpomalení nástupu, delší
čas jízdy a v důsledku snížení atraktivity celé služby.
l Jízdní řády byly připravovány v extrémně krátkém
čase, zejména kvůli uzavírkám po městě nemohla být plně
zajištěna návaznost na spoje PID a vlaky.
l Ambiciózním přáním bylo, aby takt městských autobusů byl 30 minut (60 min na modré lince). Jednak
kvůli snadné zapamatovatelnosti a přehlednosti, jednak kvůli návaznosti na vlakové spoje, které mají stejný
interval. Po vyhodnocení prvních týdnů uvidíme, zda
bude možné všude takto krátký interval zachovat. Po
případném navýšení počtu minibusů by byla situace
jednodušší.
David Michalička
radní, projektový manažer
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Městské slavnosti
– T. G. Masaryk v Říčanech
Příjezd historického vlaku v čele s lokomotivou Štokr.

Návrat v čase zpět do první republiky evokovaly krásné kostýmy.

Foto R. Flachs

Zasazení lípy v parku
Antonína Švehly.
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Organizace, spolky, jednotlivci a kamarádi, kteří se
významně podíleli na přípravě příjezdu prezidenta
T. G. Masaryka do Říčan a přispěli tak k dokonalému
vytvoření dobové atmosféry:
České dráhy a. s. – zajištění parního vlaku a salónního
vozu TGM; hudební skupina Švejk – zábava ve vlaku; Petr
Dušek – člen divadelního souboru Tyl Říčany za roli TGM
+ jeho synové v rolích tajné policie; David Kulhan – v roli
Dr. Thomayera - člen DS Tyl + spolupráce na scénáři, kostýmy; zaměstnanci a sympatizanti Muzea Říčany – spolupráce na scénáři celých slavností, dobové kostýmy, odborná spolupráce; pan Emil Staněk – za roli Dr. Antonína
Švehly; pan Milan Vinš za roli tajného policisty; Baráčníci Říčany a Mirošovice – vítání TGM v dobových krojích,
říčanští členové Sokola a Skautu – za dobové oblečení,
vlajky, bohatou členskou základnu v průvodu, čestnou
stráž; Sbor dobrovolných hasičů Říčany – za zajištění
vody do parní lokomotivy i ukotvení pódia, historická stříkačka, průvod v krojích, čestná stráž; Okrašlovací spolek
– dobové kostýmy; velká kostýmovaná skupina sousedů z
Pacova a starých Radošovic a další občané Říčan v kostýmech; Pekařství Frydrych – staročeské koláče; pan Pavel
Novák – zapůjčení historického vozu; dechový orchestr
ZUŠ Říčany – hudba na nádraží; dechový orchestr Junior Stars Band Říčany a Kostelec – hudba v průvodu a na
náměstí; koordinátoři a hostesky z týmu TS DANCE EB;
kolegové a zaměstnanci MěÚ za technické zajištění akce;
režisér slavností pan Miroslav Smaha; Četnická pátrací
stanice Pardubice; Četnická pátrací stanice Plzeň; Legionáři z klubu KHV Druhý pluk Nymbursko; zaměstnanci
Dětské Olivovy léčebny – stánek s dobovými laskominami a další skvělí nadšenci! Všem vám velmi děkujeme!!!
Hana Špačková, místostarostka Říčan

Položení kytice u památníku padlých hrdinů.

Baráčníci přivítali delegaci chlebem a solí.

TGM přijal dar od města.

Dětský folklórní soubor Mikeš.

Foto R. Flachs

Pěvecký sbor Sirény
zazpíval Československou národní hymnu.
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Kronika města v rukou starosty Vladimíra Kořena.

Ukázka ležení legionářů.

Stánek Muzea Říčany hlavního spolupořadatele akce.
Koncert Anety Langerové byl vyvrcholením městských slavností.

Jedno z mála vystoupení
legendární skupiny Javory
se uskutečnilo právě v
Říčanech.

Foto R. Flachs

„Děkujeme všem občanům za milé přijetí pana prezidenta a za to, jak aktivně se do oslav zapojili. Bylo to úžasné.
Jsme skvělé město!“
Hana Špačková, místostarostka
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Pohoda Džez

V posledním srpnovém týdnu se Říčany loučily
s létem festivalem Pohoda džez aneb týden jazzu. Letos po osmé přivítaly vybrané restaurace a
cukrárna jazzové fanoušky opravdovými hudebními lahůdkami.
Kromě uvedených podniků a účinkujících v galerii, se návštěvníci mohli potěšit v Říčanském pivovaru, kde zahrál Jazz in Deck
band, v Čajovně se představil Martin Zbrožek a Filip Gongolán
Jazz Band a Na Marvánku to pořádně rozbalil Sax&Rhythm. Sobotní koncert Leny Yellow na Jurečku zhatilo špatné počasí. Příští
léto se jistě vrátí, stejně jako oblíbený festival.

Jitka Bahenská

Cukrárna U Štěpánka
- Nostalgie Jazz
Quartet Nerad

U Labutě - Elena Sonenshine Trio

Olivovna - Sambaband, Rock Band Punch`n`Judy
(SRN), SAX&RHYTHM Junior, Pop Band „One More
Light“ (SRN), taneční orchestr ZUŠ Říčany

Skladatel a klavírista Tomáš Sýkora
– Volnočasové centrum Na Fialce

Foto R. Flachs

V Pavilonu Ataky
Jany Koubkové.
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DOTAČNÍ PROGRAMY MĚSTA ŘÍČANY NA ROK 2019
Zastupitelstvo města Říčany schválilo
na svém zářijovém zasedání programy
pro poskytování dotací na rok 2019
AKCE a PROVOZ. Materiál k Programu REPREZENTACE na rok 2019 byl odložen k dalšímu projednání. O podporu zahraničních soutěžních akcí bude
možné žádat formou žádosti o individuální dotaci.
Stručný přehled oprávněných žadatelů na rok 2019 v Programu Provoz a Akce , účel podpory a max. výše dotace je

Program
na rok 2018

Oprávněný žadatel

v tabulce. Žádosti se podávají prostřednictvím on-line databázového systému GRANTYS, který je určen pro správu
grantových žádostí a podpořených projektů. Podrobnější
informace o schválených programech, manuál k systému
Grantys, včetně webového rozhraní, jsou na webu města
www.ricany.cz v sekci Město a samospráva - Dotace města
(dříve granty). Dotazy a konzultace ke zpracování žádostí
vyřizuje Lenka Urbanová, tel. 323 618 172, e-mail: lenka.
urbanova@ricany.cz.

Účel podpory

Právnická osoba (nezisková
organizace: spolek, obecně
prospěšná společnost, ústav,
církev, náboženská společnost)

AKCE

PROVOZ

Max. výše dotace

Jednorázové akce
nekomerčního a obecně
prospěšného charakteru
v oblasti sportu, kultury,
volného času dětí, mládeže
a seniorů, sociální, životníFyzická osoba starší 18 let, ho prostředí, pořádané
provozující veřejně prospěšnou v roce 2019 v Říčanech
činnost s trvalým pobytem na
území města Říčany

Podává se max. 5
žádostí na kalendářní
rok.

Právnická osoba (nezisk.
organizace: spolek, obecně
prospěšná společnost, ústav,
církev, náboženská společnost) s členskou základnou
a celoroční činností (min. 9
měsíců)

Max. 1 žádost na
kalendářní rok.

Dotace na provoz neziskových organizací
v roce 2019 v oblasti
sportu, kultury volného
času dětí, mládeže a
seniorů, životního prostředí
a sociální oblasti

Lhůta pro podání
žádosti

Max. 50 000,- Kč na
akci a zároveň max.
115 000,- Kč na organizaci a rok

1. 11. 2018 - 31. 12.
2018

1. 11. 2018 - 31. 12.
2018
Max. 400 000,- Kč na
subjekt a rok

Dotace města – program Reprezentace 2. pol. 2018
– rozdělení peněžních prostředků žadatelům
Zastupitelstvo města Říčany schválilo dne 12. 9. 2018
rozdělení finančních prostředků na 2. pololetí 2018
v rámci vyhlášeného Programu Reprezentace 2018.

Pořadí

Žadatel

Mezi jednotlivé žadatele, kteří reprezentují město
Říčany na zahraničních mezinárodních akcích, bylo
celkem rozděleno 69 000 Kč.

Název projektu

Schválená částka dotace
v Kč

TŠ TWIST Říčany, z. s.

Reprezentace na MS v akrobatickém rokenrolu

30 000

N. R.

Junior Touch Championship s JTC18

J. N.

Mistrovství Evropy mládeže XCO 2018 – Itálie, Pila

10 000

Mraveniště, centrum volného času
Říčany, z. s.

Reprezentace E. H. na MS v Trialu

10 000

Pobočný spolek UAMK-CYKLO-TRIAL
KLUB Střední Čechy Říčany

Reprezentace Říčan na WYG (World Youth Games)
v italském Lazzate

10 000

9 000

Lenka Urbanová, odbor Kancelář starosty
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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

194 832 378,17

68,44

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

115 844 351,00

110 268 364,75

69 000 445,86

62,58

6 550 000,00

12 660 000,00

8 600 360,00

67,93

95 370 890,00

108 757 991,68

47 120 643,30

43,33

Přijaté splátky půjček

112 930,00

112 930,00

82 960,00

73,46

Rozpočtové příjmy
běžného roku celkem

499 575 171,00

516 468 096,43

319 636 787,33

61,89

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

797 106 753,52

488 523 749,42

61,29

338 968 754,00

360 616 229,50

225 689 584,02

62,58

9 609 000,00

2 614 271,28

0,00

0,00

Běžné výdaje celkem

348 577 754,00

363 230 500,78

225 689 584,02

62,13

Kapitálové (investiční) výdaje

222 953 707,00

290 872 699,73

113 761 183,67

39,11

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

111 859 838,01

0,00

0,00

Investiční výdaje celkem

235 545 051,00

402 732 537,74

113 761 183,67

28,25

Rozpočtové výdaje běžného roku
celkem

584 122 805,00

765 963 038,52

339 450 767,69

44,32

27 643 715,00

31 143 715,00

21 097 297,35

67,74

611 766 520,00

797 106 753,52

360 548 065,04

45,23

0,00

0,00

127 975 684,38

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

Bruslení školáků i seniorů opět zdarma

Foto R. Flachs

Město i v letošním školním
roce bude školákům hradit lekce bruslení na zimním stadionu.
Podrobnosti se děti dozvědí na svých školách. Pro velký zájem město opět zajistilo
volné vstupy na bruslení i říčanským seniorům. Pro ty je naplánováno 21 dní volného
bruslení po dvou hodinách. Bruslení
bude probíhat pravidelně od 8 do 10 hod.
hodin od 5. listopadu 2018 do 25. března
2019 v tyto termíny:
Listopad: 5., 12., 16., 19.
Prosinec: 3., 10., 17., 24., 31.
Leden: 7., 14., 21., 28.
Únor: 4., 11., 18., 25.
Březen: 4., 11., 18., 25.
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Úřední deska je od srpna
pouze elektronická

Od srpna přešlo město k uveřejňování dokumentů na úřední desce
v elektronické podobě. Elektronické
zobrazovací zařízení je umístěno na
budově Staré radnice na Masarykově nám. čp. 83. Další zobrazovací zařízení se nachází v rondelu u nádraží. Tím se informace z radnice ještě
více přiblížily občanům. Ovládání je
velmi jednoduché a intuitivní, uživatel si zobrazuje obsah úřední desky
pomocí tlačítek umístěných pod
displejem. Vše je přehledně členěno.
Navíc písmo je větší a čitelnější než
na papírových vývěskách. Informace
jsou k dispozici 24 hodin denně. Vývěsní vitríny se ještě stále nacházejí
na hlavní budově. Zde jsou umístěny
dokumenty, které byly zveřejněny
ještě před zavedením el. úřední desky a budou svěšeny v průběhu roku.
I nadále je samozřejmě na webových
stránkách města zajištěn nepřetržitý dálkový přístup k obsahu úřední
desky prostřednictvím internetu.
Elektronická úřední deska, kromě
efektivního zveřejňování, také šetří
náklady úřadu za papírové zveřejňování dokumentů. Zajišťuje jejich
automatizované zveřejňování již po
jejich zpracování cestou elektronické spisové služby úřadu.
Pořízení elektronických úředních
desek bylo spolufinancováno z Integrovaného regionálního operačního
programu (IROP) prostřednictvím
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Výzvy Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) č. 28 s cílem „Zvyšování
efektivity a transparentnosti veřejné
správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systému IKT“. Město
obdrželo 90% podporu na projekt
Nové funkce IS města Říčany. Tento
dotační projekt zahrnoval celkem
pět aktivit: Systém pro správu smluv,
Osobní portál občana, Investiční
mapu města, Mobilní aplikaci města,
Elektronickou úřední desku. Většina
z projektů již funguje, v přípravě je
Osobní portál občana. Ten by mohl
začít fungovat ještě letos. Úkolem
Osobního portálu občana bude zjednodušit a urychlit kontakt klienta
s úřadem. Zajistit má elektronickou
komunikaci k vyřízení všech běžných
životních situací se zpětnou vazbou
o stavu jejího rozpracování.

Mobilní aplikace města Říčany již
nabízí uživatelům kromě úřední desky také aktuální informace z dopravy, kalendář akcí s aktuálním děním,
nabídku kulturních a sportovních
zařízení, ale i hlášení závad se zpětnou vazbou o stavu.
Využít lze také novou funkci na geoportálu města, kde najdete informace o vyjadřování k probíhajícím
stavebním řízením a vizualizaci investičního plánu schváleného radou
a zastupitelstvem města. Investiční
mapu najdete na www.ricany.cz
v rubrice Radnice/ Městský úřad/
Mapy – geoportál Říčany. Získáte zde i mnoho dalších zajímavých
informací, třeba o majetku města,
historické mapy, záplavové oblasti
a podobně.
Součástí projektu byla i realizace nového Systému pro správu
smluv. Systém zahrnoval povinné
zveřejňování smluv, anonymizaci
citlivých údajů při zveřejňování dokumentů, digitalizaci dokumentů
pro účely dalšího zpracování. Dále
Elektronické podpisy dle el DAS
a funkci autorizované konverze.
Tyto funkce již fungují od jara 2018.
Věříme, že rozvoj a podpora používání moderních technologií lépe
propojí úřad s klienty. Zároveň přispěje k větší efektivitě při interní
i externí komunikaci a transparentnosti veřejné správy.

Kateřina Lauerová,
Tisková zpráva města

texty.kuryr@ricany.cz
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Podchod k nádraží

Foto R. Flachs

N e u těšený
s t a v
říčanského podchodu se město dlouho
snažilo řešit. Realizaci pozdržely nejprve
klimatické podmínky
a pak nekorektní přístup vybraného umělce. Druhá volba již
byla úspěšná. Autor,
jehož domovská scéna
je v Karlových Varech,
říčanskou
„bránu
do města“ prozářil
barvami. Snad se vám
líbí.
KL
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Sportoviště U Lesa zahájilo
provoz první školní den
Sázení stromu se ujala i místostarostka Hana Špačková (Klidné město)
a Jan Benc ze stavební společnosti Porr a.s.

Foto Rudolf Flachs

Na začátku školního roku jsme otevřeli veřejnosti
sportoviště U lesa. Areál je už tedy volně přístupný.
Byla to událost nejen pro prvňáčky. Před zhruba tisícovkou žáků a rodičů jsme zároveň zasadili strom
Olgy Havlové. Bude připomínat svobodu, 100. výročí
vzniku Československa, ale hlavně tuto výjimečnou
ženu. „Olga Havlová byla vzácná osobnost. Celý život
usilovala o to, aby lidé s handicapem, ať už sociálním
či tělesným, mohli svobodně, a pokud možno bez bariér,
žít ve společnosti. Proto věřím, že tyto vlastnosti Olgy
Havlové bude připomínat i nově zasazená lípa v areálu
3. ZŠ u Říčanského lesa,“ řekla u příležitosti zasazení
51. stromu Olgy Havlové ředitelka Výboru dobré vůle
– Nadace Olgy Havlové Monika Granja.

Starosta města Vladimír Kořen (Klidné město) převzal od ředitelky Výboru
dobré vůle – Nadace Olgy Havlové Monika Granja pamětní desku.
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Studie parkoviště

Na zimní tréninky
do haly U Lesa
Na začátku září vyrostla na novém
sportovišti U Lesa největší nafukovací
hala v Říčanech. Po měsíčním zkušebním provozu bude hala v zimním
období využívána především sportovními kluby k pravidelným tréninkům.
V čase vyučování bude sloužit školám

a odpoledne bude možné volné časy
rezervovat přes rezervační systém na
webu města: www.sportoviste.ricany.
cz – krátkodobý pronájem. Dokončuje se stavba lezecké stěny, která se
zdržela, ale měla by stát do konce září.
V rámci veřejných diskusí bylo požadováno rozšíření parkovacích míst
pro návštěvníky sportovního areálu.

Máme připravený projekt na rozšíření
míst o 55 stání plus tři parkovací stání
pro invalidy.

Chodník a přechod U Disku se právě staví
Dlouho očekávaná stavba chodníku U Disku a oprava
autobusové zastávky U Větrníku začala. Hotovo by mělo
být do konce září. V rámci stavby bude dostavěn chybějící
chodník na pravé straně Černokostelecké ulice (směrem
do Prahy) od mostu přes Říčanskou po odbočku Za Větrníkem. Bude rovněž vyznačen, respektive obnoven v jiné
poloze, přechod pro chodce. Přechod získá i bezpečnostní
nasvětlení a bezbariérové prvky. Zároveň bude opravena i
plocha autobusové zastávky U Větrníku (směr Mukařov),
kde byl již před časem osazen nový přístřešek. Výstavba
chodníku začala po skončení rekonstrukce ulice Černokostelecká. Společnosti STRABAG se podařilo dokončit
stavební práce o měsíc dříve.

Nově instalované cvičební prvky pro seniory na Komenského náměstí.
Děkujeme firmě HOPI za finanční příspěvek 200 tisíc korun na jejich
pořízení. Realizovaly se kromě Komenského náměstí i na 50. rovnoběžce
u Jurečku.

Foto R. Flachs

Město nechalo opravit další dva chodníky
od nádražní budovy k Cestě Svobody a na
Masarykově náměstí
Kateřina Lauerová
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VÍTEJTE
V ŘÍČANECH!
Partnerská města
v Říčanech
Naše partnerská města:
k oslavám republiky

Oslavy k 100. výročí založení naší republiky
pokračují. Je nám ctí poprvé přivítat v Říčanech sedm delegací partnerských měst, které
se připojí k oslavám naší státnosti. Starostky,
starostové a zástupci měst Albertslundu z
Dánska, Whitstable z Velké Británie, Mölndal ze Švédska, Dainville z Francie, Grabow a
Borken z Německa a Opatówku z Polska společně zasadí svůj národní strom vedle naší lípy.
Stane se tak den před státním svátkem 27. 10.
2018. Osm stromů – symbolů přátelství, svobody a demokracie - vytvoří Alej partnerských
měst v nově vybudovaném parku, který ponese
jméno prvního prezidenta samostatné České republiky Václava Havla. Poprvé v historii
partnerství měst, které v Říčanech sahá až do
roku 1993, zavítá do Říčan zástupce Canterburského hrabství, pod které administrativně
spadá naše partnerské město Whitstable v Anglii. Delegace partnerských měst přicestují do
Říčan již ve čtvrtek. Kromě oslav, které budou
zakončeny kladením věnců u pomníku na náměstí TGM, je pro naše hosty připravena prohlídka hradu Karlštejn i našeho města.
Přijďte se seznámit se zástupci našich
partnerských měst, navázat nová přátelství. Těšíme se na vás při otevření parku
27. 10. 2018 od 15 hodin.
Za Komisi pro partnerská města
Petra Šmolíková

Albertslund
DÁNSKO

Borken
NĚMECKO

Dainville
FRANCIE

Grabow
NĚMECKO

Mölndal
ŠVÉDSKO

Opatówek
POLSKO

Whitstable
VELKÁ BRITÁNIE

partnerska_mesta_2018_final_castecne_zelena.indd 1

8.9.2018 13:16:37

Vítání občánků v Říčanech

Narodilo se vám miminko v termínu od 1. 8. 2018 do 31. 10. 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
(www.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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Objev roku 2013 Adam Mišík zazpíval pro školáky
Koncert pro říčanské školáky již počtvrté
zpříjemnil start nového školního roku.
V minulém roce Ben Cristovao, před ním třeba Slza, Vypsaná fixa, kapely The Drops a Lake Malawi roztančily
vždy říčanské publikum na maximum. Adam v sále kulturního centra Labuť 6. 9. zazpíval své největší hity One
Life, Slowmo, Půlměsíc, Já nechci víc, Týdny, Tvoje světy,
O nás dvou, Parfém a Slunečný hrob.

Před koncertem byli
školáci velmi netradičně osloveni Radkem
a Jirkou, propagátory
kampaně NEPETUJ www.nepetuj.cz

Bez autogramiády se
koncert neobejde.

foto R. Flachs

Adam to s mladým publikem umí.
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Vyladěný konec léta s Billou vyšel skvěle
Počasí se už sice tvářilo dost podzimně, ale návštěvníky to
neodradilo. Děti si užívaly soutěže a pestrý program a dospělí skvělé občerstvení. Veřejný ovocný sad Srnčí převzala
za město do užívání místostarostka Hana Špačková. Společnost Billa spol. s r.o. zde zafinancovala nejen výsadbu

stromů, ale i zastavení v ladovském stylu v hodnotě 1,5 milionu korun. Poťukáním na základní kámen se také symbolicky otevřela stavba nové cyklostezky Do Prahy na kole.
Děkujeme společnosti Billa za skvělou akci a spolupráci.
Kateřina Lauerová

Foto Rudolf Flachs

Pokus o zdolání rekordu v běhu co největší skupiny vedené vicemistrem světa
na 800 m Jakubem Holušou a zápis do České knihy rekordů se podařil.

Vedení města Říčany - starosta Vladimír Kořen, místostarostka Hana Špačková,
radní a projektový manažer David Michalička (všichni Klidné město)
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Zastupitelé

Klidné město prosadilo rozložení výstavby v Říčanech do etap
Územní plán Říčan
je časovanou bombou. Naši předchůdci
pastelkami překreslili
mnohá pole na stavební pozemky a neřekli přitom naplno, že zásadně mění
velikost a charakter města. Neřekli
naplno, že Říčany budou mít kolem 25
tisíc obyvatel. Dovodíte sami, že město
s patnácti nebo pětadvaceti tisíci obyvatel má zcela jiné potřeby. Ekonomické
důsledky jsou fatální a přesně je popisuje kolega z Klidného města M. Gebauer. Proč jsou Říčany tak zranitelné
a mohou si samy ublížit? V roce 2010
se obyvatelé semkli v boji proti zahraničním developerům. Šlo o pozemky
u Marvánku. Chtěl tam investovat do

celé čtvrti čečenský oligarcha. Uspěli jsme. Územní plán už neobsahuje
zdánlivě nesmyslnou zastávku v polích,
nejsou žádné rezervy a v oblasti vzniká
krajinný park. Po osmi letech jsme ale
znovu na rozcestí. Zahraniční skupiny
jsou pryč, stavební iniciativu přebírají
domácí investoři a majitelé rozhlehlých pozemků, o malé nejde. Plánuje
se také velká výstavba – třeba sídliště
se 24 bytovými domy. Je ale jedno, jestli
se Říčany rozrostou na 25 000 obyvatel
díky zahraničním investorům, nebo je
razantně rozšíří místní. Problémy to
vyvolá stejné. Jiná je politická hra. Najednou totiž staví říčanští, jsou to sousedé, kamarádi ze třídy… A to mění rozložení politických skupin a emoce jsou
silnější. Vše odhalí až hlasování právě

o územním plánu. A dějí se věci. V červenci jsem na základě ankety určil termín zastupitelstva, ve kterém přislíbilo
účast nejvíc zastupitelů. Po zveřejnění
netrvalo ani dvě hodiny, a někteří se
překvapivě začali omlouvat. V září pak
začali tvrdit, že se o etapizaci dozvěděli
nedávno a navrhli odložení. Příprava trvala dva roky! Jsem moc rád, že Klidné
město v září neustoupilo tlaku ze strany
ODS a STANu. Jejich obstrukce měly
jediný cíl – vytvořit cestu pro rozšíření
města. Kdyby tomu bylo jinak, přišli by
alespoň s nějakým nápadem, jak Říčany bránit. Jedině Klidné město hledá
smysluplné cesty omezení výstavby.
Jsme v obraně města konzistentní a nedáváme výhodu nikomu.
 Vladimír Kořen, starosta, Klidné město

Diskuze o rychlosti výstavby v Říčanech musí
brát v úvahu finanční možnosti našeho města
Máme vizi rozvoje města, která směřuje k
dlouhodobě udržitelné kvalitě života jejich
obyvatel. Jsme na dobré cestě, Říčany jsou
vnímány jako atraktivní místo pro život,
hodně lidí by zde chtělo bydlet. Ale proto
je potřeba množství nových obyvatel regulovat. Slyšíme falešná tvrzení o konzervaci města. Není to
pravda, určitě jste si všimli, že se staví. Územní plán se snaží
rozumně přizpůsobit rozvoj města jeho finančním možnostem. Výstavba jednotlivých rodinných domů v existující zástavbě není omezována, ty se začleňují do stávající zástavby a
nevytvářejí takový tlak na městské investice. Co město nemůže
finančně zvládnout, jsou připravované rozsáhlé developerské
projekty v nových rozvojových oblastech, které by vyžadovaly
obrovské městské výdaje, na které peníze nejsou.
Matematika je to jednoduchá. Srovnejme si příjmy a výdaje na
jednoho nového obyvatele. Do příjmů na jednoho obyvatele se
počítá především příspěvek státu za každého obyvatele s trvalým pobytem a část daně z nemovitosti. Do výdajů na jednoho
nového obyvatele je potřeba započítat poměrnou část nových
infrastrukturních výdajů, které je město povinno ze zákona
zajistit, jako jsou nová místa ve školkách a školách, výstavba
a údržba páteřní vodovodní a kanalizační, čističky odpadních
vod, silnic, veřejného osvětlení a dalších.

Poděkování pracovníkům MÚ
Vážení občané města Říčany,
blíží se konec volebního období 2014
– 2018, ve kterém se
v Říčanech realizo-

Věděli jste, že roční příjem za přihlášeného obyvatele je nižší než
20 tisíc Kč? A že za obyvatele, který se přistěhuje a nepřihlásí
k trvalému pobytu, město nedostane nic? Věděli jste, že celkový
výdaj města na jednoho nového obyvatele se pohybuje řádově
ve stovkách tisíc Kč? Zkuste si jen představit, jak ta částka narůstá s každým větším projektem. Kdo to zaplatí? Odpověď je
velmi prostá – my všichni stávající obyvatelé tohoto města, ne
developeři. Město se bude muset zadlužit, aby zajistilo všechny
potřebné funkce tak, jak mu přikazuje zákon. Nové dluhy bude
nutné splácet a tím zbyde méně na městské služby např. na
školní autobusy, dětská hřiště, podporu školství a kroužků nebo
oprav a dobudování stávajících komunikací a inženýrských sítí,
kde přes velkou snahu nejsme zdaleka hotovi.
Toto je vážná hrozba pro budoucí zdravou finanční situaci
města a budoucí kvalitu života jejich obyvatel, která není na
první pohled tak zřejmá. Jako předseda finančního výboru
bych rád poděkoval všem jeho členům za výborně odvedenou práci, kterou po celé volební období dělali zcela zdarma
a ve svém volném čase. Tento tým by se mohl vzhledem ke
svému složení, zkušenostem i znalostem směle měřit s finančním výborem jakéhokoliv města v Česku. I díky jejich
práci jsou Říčany ve výborné finanční kondici.

Martin Gebauer, předseda finančního
výboru a zastupitel za Klidné město

valo množství projektů za stovky milionů korun. Postupně se město opravuje,
zvelebuje a modernizuje. Máme dnes ve
městě služby a infrastrukturu, které odpovídají požadavkům bohaté části světa.
Kromě toho město pečuje o svoji okol-

ní přírodu, kterou chrání a obohacuje
vysazováním alejí, remízků a čistěním
rybníků. Cílem je vytvořit dlouhodobě
udržitelnou podobu města v zeleni, kde
obyvatelé žijí zdravý a spokojený život.
Proces zvelebování a rozvoje nikdy ne-
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končí, je to trvalý sled aktivit konkrétních lidí. A u tohoto konstatování se chci
zastavit. Nic se neděje samo o sobě. Základem všech aktivit je strategický plán
rozvoje města, který zpravidla vychází
z volebního programu vítězné koalice
v komunálních volbách. Její zastupitelé
potom ve volebním období navrhují a
schvalují usnesení pro dosažení strategického plánu, za který dostali od voličů
hlas. Výkonnými „dělníky“, kteří realizují všechny aktivity, jsou pracovníci
městského úřadu, a to všichni bez vý-

jimky. Od starosty, místostarostů, tajemníka, přes vedoucí odborů, projektové
manažery, až po řadové zaměstnance.
V celku potom pracuje úřad jako dobře
namazaný stroj. Neříkám, že není možné něco zlepšit, ale úřad je velmi výkonný
a očekává se od něho stále více práce. Je
dobré abychom si to my, občané města, uvědomili. Na městský úřad jsou
napojené další instituce a subjekty, bez
kterých by město nefungovalo. Školy,
školky, knihovna, kulturní centrum Labuť, muzeum, Základní umělecká škola,

Městská policie, Dům s pečovatelskou
službou. Všechny tyto instituce pracují
pro město, aniž by nad tím lidé dlouze
přemýšleli, protože to funguje. A co funguje, to bereme jako samozřejmost.
Já, jako zastupitel a radní, tímto děkuji
všem pracovníkům, kteří se podílejí na
správě a řízení města Říčany, za skvělou práci za poslední čtyři roky. Bez vás
bychom nikdy nedosáhli ocenění, že
Říčany jsou nejlepším místem pro život.
Děkuji!
Vladimír Polánský,

radní a zastupitel za Klidné město

Říčany chráníme oblast Marvánku jako
odpočinkové zóny pro říčanské obyvatele a budoucí generace. S touto zásadou
jsme s panem Michalem Mrázkem společně vstupovali do komunální politiky
a tuto pozici budeme hájit i nadále.
Jak jsem již uvedl, působím jako předseda bezpečností komise města. Ve spolupráci s Policií ČR a Městskou policií se
nám podařilo výrazně snížit kriminalitu.
Výsledky hovoří za vše. Snížení vloupání
do nemovitostí o 91 %, konec organizovaných skupin vykrádající auta, sestavení kontaktních skupin s provozovateli
restaurací a barů za účelem zamezení
nočních pouličních výtržností. Pracujeme stále na prevenci a věřím, že můžeme říci - Říčany jsou bezpečné.
Rád bych ještě zmínil jeden významný
počin v našem městě. Podařilo se nám

prosadit výstavbu nového zimního stadiónu. Nechci se ale chlubit cizím peřím. Největší zásluhu na vybudování
krásného stánku zimních sportů má
samotný majitel, pan Martin Altrichter. Je potřeba před ním smeknout, že
své prostředky vložil do majetku, který
stojí na pozemcích ve vlastnictví města.
Merkur Ice Arénu provozuje jako profesionál. Je nám velkou ctí, že v komunálních volbách kandiduje za STAN Říčany.
Na radnici je třeba vrátit korektní vztahy a slušné jednání. Za sebe mohu
nabídnout chuť, vytrvalost, zkušenost
a nadhled. V případě zvolení budou mou
prioritou bezpečné Říčany, město, které
drží slovo a bude hájit zájmy všech svých
občanů.
 Petr Bartoš, zastupitel STAN Říčany
a předseda spolku Pro Říčany

Bezpečné Říčany
Vážení Říčaňáci, rád bych
vám úvodem
poděkoval za
projevy důvěry,
podpory a inspirace v minulém
a současném
volebním období v, kterém jsem působil
jako zastupitel a předseda bezpečnostní
komise za Klidné město. Mými hlavními
prioritami byl sport, bezpečnost, školství, finance a územní plánování.
Do politiky jsem vstoupil s ideály, ve které stále věřím a chci je nadále prosazovat
jako nezávislý kandidát STAN Říčany.
V politice je nutné si stanovit hranice,
které jsou nepřekročitelné. Jako říčanský rodák odmítám velké developerské projekty. S naším spolkem PRO

Jak je to se suchem v Říčanech
Po vydání článku, kde jsem se
dotkl i otázky
sucha v Říčanech, se mě
hodně lidí na
tento problém
ptá. Během léta
spadaly Říčany do oblasti extrémního
sucha, které se určuje jako odchylka od
půdní vlhkosti měřené v půdní vrstvě do
hloubky 40 a 100 cm, která byla v dané
lokalitě obvyklá v letech 1961–2010 (viz
Intersucho.cz). Ačkoliv září bylo oproti
předchozímu období na srážky relativně
bohaté, dlouhodobý nedostatek vláhy se
podepsal na výši hladin podzemní vody a
také na průtoku místních toků. Relativní
nasycenost půdy je také stále nedostateč-
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ná. Na konci srpna v některých ulicích
obyvatelé neměli dostatek vody ve svých
studních. Je paradoxem, že to byly ulice
pojmenované po velkých řekách, jako
Labská nebo Vltavská. Jako rybáři jsme
problém s množstvím vody zaznamenali
jak na Říčanském potoce, tak na Rokytce, která vysychala. Bylo třeba najít rozumný kompromis s provozovatelem
koupaliště na Jurečku, které přirozeně
nedostatkem vody také trpělo.
Podle prognóz nebude situace kolem
sucha v dalších letech jiná. Krajina bude
vyschlá a nebude schopná zadržet prudký příval vody, takže budou hrozit také
bleskové povodně, ty pro změnu znají
například obyvatelé Pacova, kde se již
v minulosti stalo, že voda z polí znečistila
pitnou vodu ve studních. Naším úkolem

je postavit se k tomuto problému systémově a pokračovat v sérii opatření v krajině, které napomohou zadržování vody
– od budování a revitalizace retenčních
nádrží (odbahnění Rozpakova, oprava
zpackané úpravy Marvánku), opatření
na korytě Říčanského potoka, budování
rybníčků „nebesáčků“ v krajině a obecně
vytváření vsakovacích ploch nebo vytváření krajinných prvků.
Při současné situaci s nedostatkem vody,
která rozhodně není zveličená, se nejeví
jako vhodný návrh na výstavbu nového
říčanského koupaliště s tobogánem, byť
věřím, že v době veder by šlo o příjemné
místo k vyžití.
Pavel Novák,
předseda ČRS MO Říčany,
zastupitel za STAN

texty.kuryr@ricany.cz
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Bilancování po čtyřech letech: Oblast školství a kultury
Předně musím poděkovat všem
kolegům a spolupracovníkům
na městském úřadu, kteří byli
do práce okolo školství zapojeni,
za velké nasazení a vytrvalost.
Dětí v Říčanech neustále přibývá
a město řeší problém s nedostatečnou kapacitou na základních
i mateřských školách. Za poslední čtyři roky jsme vytvořili 112 míst výstavbou MŠ
Zahrádka. Koupili jsme budovu MŠ Srdíčko a máme
zpracované projekty na další dvě mateřské školy. MŠ
v Kuří (kapacita 48 dětí) by se měla začít rekonstruovat z dotace, která nám již byla přislíbena po novém
roce. MŠ Větrník (kapacita 112 dětí) na svou dotaci
ještě čeká. Na základních školách jsme zvýšili celkovou kapacitu z původních 2024 dětí na 2134, přesto
jsou školy přeplněné. Roky 2021 – 2022 budou mezníkem a jasně se ukazuje správnost rozhodnutí postavit
na Komenského náměstí novou budovu pro 1.základní
školu s kapacitou 540 dětí. Město má povinnost ze zákona zajistit podmínky pro základní vzdělávání všech
dětí. Projektovou dokumentaci budovy školy posuzuje

stavební úřad a jednáme o podmínkách přislíbené dotace od MŠMT. Škola bude v docházkové vzdálenosti
od centra. Už nyní se s odborem školství připravujeme
na úpravu školských obvodů, aby děti z Komenského
náměstí nemusely jezdt až do 3.ZŠ U Říčanského lesa.
Odpovědně jsme řešili i otázku nedostatku učitelů.
Učitelé dostávají motivační příplatky a ředitelé mají
možnost vybírat kvalitní pedagogy. Na druhou stranu
chceme také kvalitní učitele v Říčanech udržet a vážit si jejich práce. Velkou radost jsem měla v poslední
době ze získání několika milionové dotace na kompletní obnovu učeben pro výuku jazyků a počítačů na
všech základních školách a koupi skvělého počítačového programu zaměřeného na mluvenou angličtinu pro
všechny děti v našich školách. V oblasti kultury mne
naposledy velmi potěšilo, s jakým zájmem a kolik lidí
se nám podařilo oslovit a snad i potěšit zdařilou připomínkou velké osobnosti československých dějin,
Tomáše Garrique Masaryka. S našimi občany jsme
důstojně oslavili významné výročí naší republiky. Děkuji všem, kteří se oslav zúčastnili a připomněli si, jaké
osobnosti a jaké ideály stály u zrodu naší demokracie.

Hana Špačková, místostarostka (Klidné město)
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Různé názory obohacují!
Máme za sebou další čtyři roky
práce pro naše město a jsme bohatší o další zkušenosti. Čas, který jsme strávili v opozici byl pro
nás výzvou, jak prezentovat ty
naše názory, které nebyly v souladu s vedením města. Body, se
kterými jsme souhlasili, jsme
odhlasovali na zastupitelstvu a ty často byly vedením
města pozitivně odprezentovány. Co ale s body, se kterými jsme nesouhlasili a jejichž problematiku bychom
řešili jinak?
Kurýr či oficiální diskuse na zastupitelstvu či webu
města prezentaci ostatních názorů otevřeny nebyly.
A tak jsme využili náš občasník Buldog k představení
bodů, u kterých bychom ve městě rádi otevřeli diskusi. Mrzí mne, když slýchám, že ODS jen kritizuje a že
Buldog je pouze negativistický. K efektivnímu vedení
a rozvoji města přece konstruktivní kritika a aktivní
opozice patří.
Z těchto „kritik“ a diskusí se nakonec realizovaly návrhy na osvětlení a vybudování přetlakových hal nad
sportovišti, byla pořízena nádražní budova, nebo upraven projekt na intenzifikaci čistírny, aby neznemožnil

její rozšíření. Zde však trváme na tom, že nás její etapizace přijde draho. Stejně tak nemůžeme souhlasit
s množstvím objektů, které stále nejsou napojeny na
kanalizaci, nebo dokonce vodovod, a to i v centrální
části Říčan, zatímco se realizují projekty s výrazně
menším společenským užitkem.
Kdyby byla více diskutována myšlenka rozšíření veřejné dopravy, kterou jsme prosazovali již před lety
v koalici, věřím, že by dávno po Říčanech jezdilo více
spojů. Osobně jsem přesvědčen, že byla chyba ji vyčlenit ze systému integrované dopravy a že spoje by měly
být nejen z důvodů ekonomických, ale i praktických,
začleněny v systému PID.
Ať tak či tak, diskuse bývá přínosem a její potlačování a pocit vlastnění „patentu na rozum“ považuji za
nešťastné. Většinově hlasujeme o bodech programu
společně, jen v některých tématech se neshodneme, a
tak je to dobře. Správně fungující koalice i opozice posouvají loď vždy kupředu. A já věřím, že i v budoucnu
budou Říčany otevřeny plnohodnotné diskusi, která
posune Říčany tím správným směrem.
Vážení Říčaňáci, držím vám palce ve vaší volbě začátkem října, volte pravou rukou, ať se nám tu dobře žije!
Miloslav Šmolík, krajský a říčanský zastupitel

Není správné schvalovat těsně před volbami důležitý dokument

Tak nám proběhlo poslední zastupitelstvo
tohoto
volebního
období. Jako
předposlední
bod č. 24 byla
„změna územního plánu č.2“, která v sobě zahrnuje diskutabilní etapizaci výstavby
v Říčanech. Tento bod byl na červencovém zastupitelstvu ještě před
zahájením stažen. Že by nebylo dost
hlasů pro přijetí? Žádali jsme vedení
města, aby tento důležitý dokument
nebyl již do voleb projednáván a aby
byl předložen až novému zastupitelstvu. Bohužel, k tomu nedošlo.
Před schválením programu došlo
ke komické taškařici s posouváním
bodu z 24. na 6., případně 13. místo
programu, protože jeden ze zastupitelů, který bod podporoval, musel
brzy odejít. Nakonec změna pořadí
neprošla a jednali jsme podle původního programu a zmíněný zastupitel
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nervózně sledoval hodinky, kdy se
dostaneme k projednávání tolik očekávaného bodu. Když došlo na bod
24, rozproudila se vášnivá diskuse.
Pan starosta nezapomněl ironicky
zmínit rok 2010, kdy poslední zastupitelstvo před komunálními volbami
schválilo regulační plány na centrum
města a Větrník I, s tím, že to bylo
dva dny před volbami. Naše zastupitelstvo se konalo sice tři týdny před
volbami, ale bylo také poslední. A
pokud srovnáme schválené regulační plány v roce 2010 se schválenou
změnou č.2 v roce 2018, tak dopady pro občany a rizika pro město
jsou podstatně větší v roce 2018,
než v roce 2010. Zastánci etapizace vysvětlovali klady, ale zapomněli
zmínit zápory a rizika této změny č.
2. O to jsme se snažili my. Jen pro
představu, mám pozemek, na kterém si chci postavit rodinný dům, ale
můžu ho postavit, až bude postaven
Pražský okruh 511, nebo třeba škola
v Pacově. Můžu to jako občan ovlivnit? Určitě ne! Pan starosta po něko-

lika našich vystoupeních utnul diskusi a jaksi pozapomněl dát prostor
i přítomným občanům s tím, že
nevidí nikoho se hlásit do diskuse.
Nakonec se dostalo i na názory přítomných občanů, kteří všichni měli
připomínky k projednávané změně
a přikláněli se k odkladu bodu. Po
skončení diskuse došlo k hlasování
a světe div se, změna č. 2 ÚP byla
jedenácti hlasy schválena. Ještě chci
podotknout a zdůraznit, že ODS
není a nikdy nebyla pro masivní
výstavbu ve městě. Spolupracovali jsme na vydání ÚP v roce 2014,
který byl považován za dost omezující. Jen tak mimochodem, bylo proti
němu podáno devět žalob, z toho
město prohrálo čtyři soudní spory
a pět vyhrálo. A jak bylo řečeno, ÚP
v roce 2014 byl určitým kompromisem koaličního jednání. Ale změna
č. 2 je prosazením svého názoru skoro jednobarevným uskupením bez
ohledu na názory ostatních zástupců
v zastupitelstvu.
Karla Egidová, zastupitelka za ODS
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Zastupitelé

Poděkování voličům
Poprvé a naposled využívám novinku
v Kurýru - rubriku pro zastupitele.
Jak již většina občanů z volebních
plakátů ví, rozhodl jsem se po čtyřech
funkčních obdobích ukončit svoji
činnost v zastupitelstvu města Říčany. Za těch 16 let se podařilo mnohé
a stejně tak se i dost věcí nezdařilo
zrealizovat tak, jak by si člověk představoval. Jsou věci, na které můžu být hrdý, a potom ty druhé, které bych dnes asi dělal
jinak. Zvlášť za uplynulých osm let bylo velmi těžké a většinou nesnadné prosadit nějakou věc či názor proti vládnoucí
většině. Z posledního období bych ale rád vyzdvihl, že se mi
podařilo přesvědčit stávající vedení města v čele s V. Kořenem,
aby se nebourala původní výmalba v budově „Staré radnice“
a zároveň aby se přestěhovala knihovna do Teršípova domu,
kde jí to dnes velmi sluší. Proto mě velmi překvapilo, když
jsem si v této rubrice v posledním čísle Kurýru přečetl v článku V. Kořena o úspěšné koalici KM a Unie pro sport a zdraví,
že nebýt této spolupráce, tak se výmalba odstranila. V. Kořen
asi jaksi zapomněl, že na zastupitelstvu dne 13. 9. se většinou
hlasů (11:4) odhlasovalo zničení této unikátní zajímavosti a
on sám taky hlasoval PRO odstranění. Proti tenkrát byla jen
Skrčená, Špačková, Šafránek a já. Až díky velkému úsilí a nalezení další možnosti (stěhování knihovny do tzv. Teršípova
domu) se podařilo změnit názor V. Kořena a jeho blízkých a
na mimořádném zastupitelstvu 27. 9. se odsouhlasilo, že se
malba zachová a peníze na restaurování se najdou. V tomto
případě ze 13 přítomných zastupitelů hlasovalo 12 pro. Takže
ani tady to nebyl jediný a rozhodující hlas, který „to zachránil“, jak se V. Kořen opět snaží občanům sdělit. Dnes už asi i
on pochopil, co chtěl i svým přičiněním zničit, a nyní se z toho
snaží naopak profitovat. A i toto je jeden z hlavních důvodů,
proč v politice končím. Vadí mi to neustálé překrucování faktů a sdělování lží nebo polopravd od stávajícího vedení města.
Děkuji všem, kteří mi v předchozích volebních obdobích dali
svůj hlas, a věřím, že jsem alespoň většinu z nich svojí činností
nezklamal. Teď už jen zbývá vybrat si někoho jiného, komu
letos svůj hlas dáte. Vybírejte dobře, neb hezká tvář a vzletná
slova na pořádnou práci nestačí.
Ladislav Musil, zastupitel
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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
19. srpna, 21.56
Hlídka strážníků městské policie je požádána o součinnost pro Policii ČR, a to při prověření oznámení na tísňovou linku, kdy neznámý muž nebezpečně vyhrožuje ženě a
dítěti v ulici Edvarda Beneše. Po příjezdu na místo strážníci nacházejí poškozenou ženu i s dítětem, kdy žena uvádí
popis pachatele. Při vytěžování ženy se pachatel zničehonic objevuje nedaleko a při zahlédnutí hlídky strážníků
se dává na útěk. Strážníci muže pronásledují za pomoci
služebního vozidla do ulice Milady Horákové, kde pachatel přeskakuje oplocení pozemku a utíká dál přes zahrady
přiléhajících pozemků. Na zákonné výzvy strážníků k zastavení se pachatel nereaguje. Na jednom z pozemků se
před strážníky schovává za stromem a sahá pro neznámý
předmět, uložený v tašce přes rameno, kterou má u sebe.
Výzev k zanechání jednání a uposlechnutí výzev a pokynů strážníků pachatel nedbá a to ani pod hrozbou použití
donucovacích prostředků. Svého jednání zanechává, až
když jsou strážníci nuceni použít hrozbu namířenou služební zbraní. Posléze pachatel odhazuje tašku na zem a
vzdává se. Strážníci jej za použití pout omezují na osobní svobodě. Následně se na místo dostavila hlídka Policie
ČR, která si pachatele a celou událost převzala k dořešení.
Bylo zjištěno, že pachatelem je cizinec, který byl vyhoštěn
z České republiky.

24. srpna, 12.31
Strážníci řeší oznámení o zanedbávání péče o nezletilé dítě
předškolního věku. Otec dítěte upřednostňuje zábavu a
konzumaci alkoholických nápojů před výchovou dítěte, se
kterým má pobývat v léčebném zařízení na území města
Říčany. Svědci uvádějí, že otec ponechává dítě bez dozoru,
kdy nikdo, ani dítě, neví, kde je. Otec měl být opakovaně
pod vlivem alkoholu. Na základě shromážděných informací bylo matkou dítěte přistoupeno k výměně zákonného zástupce, který bude s dítětem po dobu umístění v léčebném
zařízení. Ve věci byl strážníky kontaktován i Odbor sociální
péče, Oddělení sociálně právní ochrany dětí, kterému byla
událost předána k provedení dalšího šetření a k provedení
případných opatření.
1. září, 20.15
Strážníci vykonávají dozor nad veřejným pořádkem
v rámci kulturně společenské akce v lokalitě ulice U Světic.
Zde jsou kontaktováni hendikepovanou ženou s malým
dítětem. Žena se neúspěšně snažila najít východ z areálu
kulturně společenské akce, následně cestu na vlakovou
zastávku a byla značně vystresovaná až hysterická. Strážníci nabízejí pomoc při řešení situace a ženu uklidňují. Po
uklidnění situace ale zjišťují, že žena je do značné míry pod
vlivem alkoholu. Celá situace je citlivě řešena s ohledem
na malé dítě, kdy toto je od matky odděleno a věnuje se
mu přítomná strážnice. Strážníci u ženy provádějí orientační dechovou zkoušku na přítomnost alkoholu, která je
pozitivní a s výsledkem 1,75 promile. Na místo je přivolána k součinnosti hlídka Policie ČR, která zajišťuje převoz
ženy i s dítětem mimo katastrální působnost městské policie, k osobě, která se o ženu a dítě postará. Celá událost
byla oznámena strážníky Odboru sociální péče, Oddělení
sociálně právní ochrany dětí, k provedení dalšího šetření.
Jindřich Joch,
zástupce vedoucího Městské policie Říčany

Foto Rudolf Flachs

Dětského dne U lesa
se zúčastnily i složky
záchranných sborů.
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Co nového u hasičů

Foto Rudolf Flachs

www.sdhricany.cz

Vážení příznivci dobrovolných hasičů, v září se u nás děla
spousta zajímavých věc. Jak všichni dobře víte, tak 9. 9. Říčany
navštívil pan prezident, T. G. Masaryk. Pro celé město to byla
krásná podívaná a věřím, že zážitek minimálně na dalších sto
let. Po příjezdu historickým vlakem na nádraží všichni pana
prezidenta vítali, někteří v dobových uniformách a oblečení,
jiní v civilu. To ani my jsme nezůstali pozadu: v průvodu, který
následoval, jsme sice byli až na konci, ale to proto, abychom
uzavírali řadu a chránili všechny před námi jdoucí. Náš historický depozit sice čítá spoustu zajímavých kousků, ale stopa
času je na nich skutečně vidět, proto pouze dva kolegové oblékli zapůjčené repliky historických uniforem a ostatní použili soudobé vycházkové uniformy, které jsou pro takovéto akce
vhodné. Po průvodu jsme na náměstí vystavovali naši unikátní
koněspřežnou kombinovanou stříkačku R. A. Smekal z roku
1894 na kočárovém podvozku, další chloubou byla ruční kárová stříkačka, u které si každý mohl vyzkoušet, jakou měli hasiči
v dříve náročnou práci. Za tyto technické zázraky nezbývá než
poděkovat našim předchůdcům, kteří se o ně velmi pěkně starali, a jen díky jejich péči se zachovaly v takovém stavu dodnes.
Nejen historická technika, ale i nynější byla na slavnostech
potřeba, naše Tatra 815 doplňovala nádrže parní lokomotivy
po celý den. Děkujeme městu za to, že jsme mohli být součástí
takové krásné akce!
Koncem srpna jsme měli pár výjezdů:18. 8. jsme jeli zálohovat
HZS Říčany na jejich stanici; 20. 8. jsme vyrazili s oběma CASkami k požáru lesního porostu do obce Sluštice; 21. 8. jsme opět
zálohovali HZS Říčany s jednou cisternou a s druhou jsme jeli
pomáhat do obce Osnice k požáru lesa; 24. 8. v ranních hodinách jsme pomáhali při likvidaci požáru dřeva na nákladním
vlaku; 28. 8., 31. 8. a 4. 9. jsme drželi pohotovost na vlastní stanici. Na konci měsíce září máme v plánu přechod techniky na
zimní provoz spojený s úklidem garáže.
Krásný přicházející podzim a čistá kamna přeje
Dominik Pokorný, jednatel SDH Říčany

1. den – Cesta i ubytování proběhlo hladce, po příjezdu jsme
dostali oběd, abychom nabrali sílu na odpolední trénink.
Přestože nám počasí příliš nepřálo, vytáhli jsme lana na šplhání, trénovali střelbu ze vzduchovek a uzlovačky. Následovala
večeře, po ní krátká procházka a seznámení se s „místními
lamami“.
2. den – Po rozcvičce a snídani jsme se vydali na procházku
po tzv. Lufťákově stezce, kde jsme cestou plnili různé úkoly, a
dokonce viděli místní hasiče a dřevořezbáře. Po obědě a poledním klidu nás čekal trénink, náročná fyzička, určování věcných
prostředků a dorost bloudil v lese při chůzi po azimutech. Po
večeři nám pan domácí ukázal chůzi po slackline, kterou jsme
si mohli vyzkoušet. Vyčerpaní jsme zalezli do postelí.
3. den – Po snídani jsme vyrazili na rozhlednu Žalý. Cestou
jsme hodili do poštovní schránky pohlednice, vyzvedli si certifikáty z Lufťákovy stezky a pokračovali v cestě za vrcholem. Našlapali jsme 12 km a zvládli jsme převýšení 500m. Po návratu
nás čekala ještě fyzická příprava, zopakovali jsme si topografické značky, věcné prostředky a co kterým hasicím přístrojem
hasit. Nakonec jsme padli do postelí a nabírali síly na další den.
4. den – Dopoledne proběhl trénink na Závod požárnické všestrannosti, ale všichni se těšili na oběd. Pan domácí nám připravil borůvkové knedlíky se žahourem. Odpolední trénink byl
tvrdý, ale po večeři bylo sladké překvapení, protože dvě z dětí
slavily tento týden narozeniny. Pak honem na kutě, protože
další den nás čekal výlet.
5. den – Po snídani jsme si vyzvedli koloběžky a vyrazili na
místní trasu. Ujeli jsme 12 km s 200 m převýšením. Všichni
jsme si cestu užili, jeden z benjamínků, Daník, jel dokonce na
koloběžce vůbec poprvé. Po obědě byla vyhlášena střelecká
soutěž, kterou vyhráli Bertík a Áďa. Odpoledne jsme navštívili
místní minizoo, kde jsme mohli krmit kozy. Zítra nás čeká závěrečný program a celotýdenní bodování.
6. den – Celé dopoledne probíhala podzimka na ostro, kde děti
předvedly, co se za týden naučily. Počasí nám příliš nepřálo, ale
dětem to nevadilo. Poslední večeři v podobě opékání buřtů si
všichni užili. Následovala bojovka a překonání strachu.
7. den – Po snídani začalo velké balení, úklid a loučení. Potom
odjezd domů, dále odpolední trénink v Říčanech. Zde na nás
čekalo největší překvapení, kterým byl nový stroj. V sobotu
1. 9. jsme vyrazili na soutěž do Modletic a vyběhali krásné
umístění, kterým bylo 4. a 5. místo.
Vedoucí dětí – Denisa Molinaro a Markéta Veselá

Z kroniky mladých hasičů
Na konci prázdnin se uskutečnilo soustředění pro mladé hasiče,
opět pod taktovkou jejich trenérů. Dovolte nám malé přiblížení:
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Příroda
Říčanska

Muchomůrka
červená
Amanita muscaria
Muchomůrka červená je určitě
nejznámější a zřejmě i nejkrásnější jedovatá houba. Navíc je
opředená závojem mystična spojeného s opojným působením.
V Evropě roste asi 50 druhů muchomůrek, většina z nich je jedovatá, některé velmi silně.
Muchomůrka červená je celosvětově rozšířená, vyskytuje se v mírném
pásu severní i jižní polokoule. U nás
hojně roste v listnatých a smíšených
jehličnatých lesích. Typicky vyrůstá
v blízkosti dřevin, se kterými tvoří
mykorhizu (soužití hub s kořeny rostlin). Většinou je vázána na smrk nebo
břízu, případně borovici. Nejčastěji
se s ní setkáme od července do října.
Klobouk mívá v průměru 5–20 cm.
V mládí je kulovitý, později plochý
až mírně miskovitý s hřebenitým rýhováním na okraji. Barva klobouku

může kolísat mezi jasně oranžovou
až temně červenou. Je pokryt bílými bradavkami. Zdola vyrůstají
lupeny, ze kterých vypadává bílý výtrusný prach. Bílý třeň je naspodu
hlízovitě ztluštělý. V horní části visí
laločnatě splihlý prsten.
Bílá dužnina je bez chuti a zápachu. Jed muchomůrky červené tvoří
několik alkaloidů. Kromě nepříliš
významného obsahu muskarinu,
podle kterého má latinské jméno,
obsahuje kyselinu ibotenovou a

foto: J. Halaš

foto: J. Halaš

muscimol. Otrava muchomůrkou
červenou se projevuje pocením,
křečemi v břiše, průjmem, malátností a nízkým krevním tlakem.
Již od pradávna využívali muchomůrku červenou šamani po celém
světě k navození halucinací. Nejstarší
písemný záznam pochází ze staroindické Rgvédy, která vznikala v letech
1 500 až 1 000 př. n. l. Experimentování však může končit i smrtí.
V minulosti se plodnice muchomůrky červené louhovaly v mléce
nebo sladké vodě, výluh sloužil k
hubení much. Muchomůrka červená tím dala český název celému
rodu – původní „muchomorka“
znamená mořit mouchy.

Jakub Halaš
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Za pešuňk stále rozkvetlý
Už dva roky se staráme o „pešuňk“, pozemek u trati za galerií
Kotelna. Chodí se sem na třešně, višně, ostružiny a šípky. Potravu tu nachází spousta ptáků, třeba hýli. Snažíme se udržet
prostupný pruh uprostřed, aby tu mohli procházet lidé venčící
psy. V létě jste tu mohli potkat pasoucí se kozy, které fungují podobně jako křovinořez, ale jejich výhodou je bezhlučnost.
Tato venkovsky vyhlížející mozaika stromů, keřů a kvetoucích
trávníků vznikla postupně péčí lidí, kteří tu sekali trávu pro králíky a vysazovali ovocné stromy. Výslunná otevřená stanoviště
bez keřů udržovaly až donedávna kolem trati po celé republice
požáry pravidelně způsobované parními lokomotivami. Díky
tomu tu v 50. letech žily dnes vzácné druhy motýlů vázané na
mateřídouškou a rozchodníkem rozkvetlé stráně.
Udržet tu aspoň část plochy nezarostlou dá dnes hodně práce dobrovolníkům s křovinořezy, mačetami a zahradnickými
nůžkami. Ale motýli, čmeláci a samotářské včely se sem vrací.
Na obrázku je ploskočelka páskovaná, kterou jsme tu zastihli
na brigádě tuto sobotu. A kdo z vás v létě pozoroval na své zahradě malinkého „kolibříka“ - lišaje dlouhozobku svízelovou,
jak stojí ve vzduchu a saje nektar z květů? Můžete si být jisti, že
se vylíhla z housenky, která ožírala listy svízele právě na takové
rozkvetlé stráni, jako je tato.
Sušíme tu seno, část posekaných větví odvážíme do sběrného
dvora, část na místě necháváme uschnout nebo kompostujeme. Snažíme se o místo pečovat, vysbírali jsme opět několik
pytlů odpadu a prosíme všechny sousedy, nedělejte si tu skládku. Posečená tráva a větvičky tújí patří na váš kompost, do vaší
hnědé popelnice, případně do sběrného dvora, nikoli na cizí
pozemek.
Děkujeme všem dobrovolníkům Martinovi, Petrům a Pavlům
a jejich dětem za příjemný den plný práce a dobrého pocitu a
sousedům z ulice za výborný mošt!
Kateřina Čiháková

Otevřený Dvorek
Ještě než začnou podzimní plískanice, zveme vás na Dvorek - v úterý 9. října od 15 do 17 hodin. Děti si budou
moci pohladit králíky, nakrmit slepice a dozvíte se zajímavosti o jejich chovu. Vstupné je dobrovolné, pořídíme za
něj laskominy pro zvířata.
Marie Tvrdoňová

31

Životní prostředí a zdraví

Co se dělo v Olivovně
Jednotka PO stanice Říčany se dne 22. 8. 2018
účastnila preventivně výchovné akce v areálu Olivovy dětské léčebny.
Hasiči přítomným dětem
představili
zásahovou
techniku a prostředky, které využívají při záchranných pracích.
Děkujeme jim za tyto zajímavé ukázky.

Děkujeme Olivově nadaci za finanční příspěvek na nákup materiálně
provozních položek, které je potřeba
doplňovat a obměňovat, pro dětské
pacienty
Olivovy dětské léčebny
v hodnotě
47 800 Kč.

Radek Banga v Olivovně
Děkujeme za vystoupení Radka Bangy
u nás v Olivovně. KONTO BARIÉRY
tuto akci uhradilo a nezisková organizace Zkušenost z. s. vše zorganizovala
a program zrealizovala. Za to oběma
srdečně děkujeme.
Děti tato akce upřímně oslovila, zejména proto, že obsah vychází z reálných životních zkušeností, se kterými
jsou nuceny se samy často také potýkat. Program jsme vyhodnotili jako
smysluplný a velice potřebný.
Díky,Vaše ODL

Okrašlovací spolek

Koncem 19. století dochází k rozšiřování měst a výstavbě obytných
a průmyslových čtvrtí. Vznikají veřejné
parky a aleje. Nově zrozená občanská
společnost zakládá okrašlovací spolky,
které zachraňují a pečují o památky a
městskou přírodu. První český okrašlovací spolek vznikl v roce 1861 v Kutné
Hoře. V roce 1904 bylo v Čechách již
237 těchto spolků. V roce 1905 Svaz
vydával i svůj vlastní časopis.
Okrašlovací spolek v Říčanech byl založen v roce 1902, jedním ze zakladatelů byl i František J. Thomayer, významný český zahradní architekt. Předsedou
spolku byl MUDr. Jan Hrdlička. Spolek
měl zpočátku cca 13 členů, za Protektorátu dokonce 240 členů. Členové
spolku byli velmi aktivní a jejich působení rozmanité: vysazování dřevin
(vysazovaly se z důvodu estetického a
hospodářského, jsou důležitým zdrojem potravy pro včely a hmyz, zdrojem
kyslíku a bariérou proti prachu a hlu-
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ku, v parcích poskytují stín. V letech
1918 – 1924 OS vysadil až 3150 kusů
dřevin!), rozmisťování laviček, spravování cest a čištění chodníků, rozmisťování orientačních tabulí a tisk
pohlednic, péče o městskou zeleň
(spolek pečoval i o park kolem kostela,
svým postojem se zasloužil o zachování
knížecích lesů, kterým hrozila parcelace na výstavbu), péče o ovocné sady,
produkce sazenic (spolek najímal hlí-

dače sadů před zloději ovoce. Prodával
trávu ze sadů, vrbové proutí, sazenice a
ovoce, prováděl postřiky stromů), soupis letních hostů, přednášky.
K výročí vzniku ČR vysadil v roce 1919
dvě lípy u kostela jako „Stromy svobody“. V roce 1938 byla OS v Radošovicích schválena koncese hostinská a
výčepnická, obec Strašín v roce 1939
pronajímá spolku tzv. stará koupadla a
přírodní divadlo. Členství v Okrašlovacích spolcích bylo prestižní záležitostí.
Jeho členy spojoval společný zájem o
tvorbu příjemného prostředí v městech, kde žili a neváhali věnovat svůj čas
a přiložit ruce k dílu pro radost svých
spoluobčanů. V současné době má OS
v Říčanech cca 10 členů. Je financován
členskými příspěvky, příležitostnými
dary a granty Města. Stejně jako v letech předešlých jeho členové vysazují
stromy a keře, instalují a pečují o lavičky, hubí invazivní plevele, likvidují
černé skládky, čistí studánky, pečují o
květinovou výzdobu. Opět to činí svýma rukama a ve svém volném čase pro
radost svou a svých spoluobčanů. To
jedině se za více jak sto let nezměnilo…

texty.kuryr@ricany.cz

Životní prostředí a zdraví

CHODCI
A JEZDCI
Seznamujeme vás s říčanskými
chodci a jezdci. S lidmi rozmanitého
věku a profesí, pro které je přirozený
pohyb běžnou součástí všedních i
svátečních dnů.

pedagog ZŠ Sofie (jeden z prvních
učitelů projektu Chci učit) a herec
Inspirativní učitel Vítek Březka nejčastěji chodí po Říčanech pěšky, občas jezdí na kole (na nákup a na rodinné
výlety). Na procházky se vydává rád po všech cestách Říčanským lesem, kolem Jurečku, od Marvánku do Světic,
nebo naopak do Kolovrat a Uhříněvsi. Doplňuje: „S dětmi
pak kolem Mlýnského rybníka, ke zřícenině hradu, na Lázeňskou louku, přes náměstí (tam si dáme kafíčko a zmrzlinku) ‚Nerudovkou‘ zpět.“ Na kole jezdí nakupovat asi
třikrát týdně, na projížďku nebo na výlet se s rodinou dostanou o víkendech jednou dvakrát za měsíc. Říká, že není
sportovec, neběhá na čas nebo vytrvalostní běhy, zato se
dost „naběhá“ přes den po městě za běžnými pochůzkami
a s ratolestmi na kroužky. Další řádky patří pravidelným
otázkám a odpovědím na ně.
Proč chodíte (rád) pěšky? „Na malém městě mi to přijde
nejpřirozenější (nejnormálnější) způsob pohybu. Všechno je
tu v docházkové vzdálenosti. Mám štěstí, i do práce je to kousek.“
Proč jezdíte (rád) na kole? „Protože je to trochu rychlejší
než chůze a taky se dál dostanu. Je to už zkrátka dopravní
prostředek.“
Vaše první jízda na kole (kdy a kde)? „Asi v dětství na
sedačce přidělané k pánskému kolu mého otce, který mě tak
vozil do školky. Bylo to ve Žďáře nad Sázavou a táta to kolo
dostal od svého strýce k osmnáctým narozeninám. Máme ho

dodnes. Mělo narovnávané přední vidlice, jak jsem mu tam
jednou strčil nohu a on přeletěl přes řídítka. Byli jsme jen odření a potlučení, nic se nám naštěstí nestalo.“
Vaše první kolo? „První kolo jsem podědil v pěti šesti letech
po svých starších sourozencích a sotva jsem tak tak dosáhl,
chtěl jsem se učit jezdit. Ta další už jsem dostával jako dárek
pro sebe (nejčastěji od ježíška nebo k narozeninám).“
Troufnete si na svém dnešním kole na říčanské silnice?
„Troufám, ale není to příjemné. Raději vyhledáváme trasy cyklistické mimo dopravu, vhodné pro děti, pohodu, odpočinek.“
A další oblíbené sportovní aktivity?„V zimě běžky na Vysočině. V Říčanech bazén, bruslení s dětmi o víkendu, případně
– když je sníh – vlakem na Šibeniční vrch jako šerpa a doprovod. Sjezdovky a přeskáče se ovšem z nádraží na Šibeničák
pronesou a děti už trochu brblají.“
Připravuje Renata Skalošová
inzerce

VĚDĚLI

JSTE, ŽE...?

Bojujeme na všech frontách za dostavbu Pražského okruhu? Jenže obchvaty
mají na starosti kraj a ŘSD. My můžeme
žádat a vyjednávat. Ani krajští zastupitelé z Říčan (Šmolík, Hraba) nikdy žádný
obchvat neprosadili. V obecních volbách
vám proto žádný obchvat neslibujeme.
Nechceme vám lhát!
Říčany!

4

→ KLIDNEMESTO.CZ

Vítek Březka
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Pro seniory

SENIORCENTRUM ŘÍČANY
v okolí Sečské přehrady. Rádi se budeme letos podílet na Týdnu seniorů,
který proběhne první říjnový týden u
příležitosti oslav Mezinárodního dne
seniorů (1. října). Těšíme se na viděnou nejen na těchto akcích a přejeme
vám krásný barevný podzim.

Irena Moudrá,

předsedkyně správní rady

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.
Kontakt a informace: třetí pondělí v měsíci 14:30 –
16:30 h (1. 10. kancelář otevřená nebude, je možné získat informace na setkání v KC Labuť od 14:00 h)
Telefon: 732 383 424
E-mail: seniorcentrumricany@centrum.cz
www.seniorcentrum-ricany.webnode.cz/

Program

Pravidelné akce:

n Cvičení na židlích – každé úterý v DPS Senior od
15:30 do 16:30 hodin.
n Zdravotní jógová cvičení – v DPS Senior každé

Blahoslavova 2576, 6a
Nabízíme volnou kapacitu odlehčovacích pobytů, využijte našich služeb.

říjen - prosinec 2018

úterý 18:00 –
20:00 hodin.
n Kavárnička – každý třetí
čtvrtek v měsíci
od 15:00 hodin.

Akce:
Bližší informace a přihlášky:

3

n 1. října, ponPavla Romanová, tel.: 733340028,323604244-6
e- mail: stacionar@ dps.ricany.cz; iveta.zavodska@dps.ricany.cz
dělí–
Setkání
s hudbou
Místo: Kulturní centrum Říčany. Začátek: 14:00 h. 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 a povídání 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.
n 10. října, středa – Povídání o historii – Paměti kata
Mydláře
Místo: DPS Senior – společenská místnost. Začátek: 16:00
h. Vstup zdarma. Na setkání se těší Jiřina Kutláková.
n 18. října, čtvrtek – Společenské hry – trénování paměti (nejen pro seniory)
Místo: DPS Senior – jídelna. Začátek: 14:00h. Karetní,
společenské a stolní hry. Setkání je určeno pro všechny
věkové
kategorie.
Občerstvení a vstup
zdarma.
n 18. října, čtvrtek –
Kavárnička
Místo: DPS Senior
– jídelna. Začátek:
15:00h. Příjemné posezení při kávě, čaji
a něčeho dobrého
k tomu. Vstup zdarma.
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Ilustrační foto DPKS

Podzimní dny jsme
zahájili na výstavě Zahrada Čech a
prohlídkou města
Litoměřice a muzea
českého granátu v Třebenicích. V září
proběhl také třetí letošní rekondiční
pobyt seniorů, tentokrát v Železných
horách. Užili jsme si krásné prostředí

Pro seniory

Vzdělávací
přednášky
pro seniory

Dokážu se postarat doma?
Zvládnu pečovat o nemocnou maminku, když mě ještě potřebují i
mé děti? Nepřijdu o všechen čas
s vnoučaty? Budu si vědět rady? Co
je vlastně demence a co nás čeká
v budoucnu? A co když přijdu o
práci? Každý, kdo se dostane do situace, kdy musí zajistit péči o svého
blízkého, stojí před řadou otázek a
rozhodnutí. Mnohdy se ocitá v uličce, o níž s jistotou neví, zda někam
vede. Často se ptáme, co udělat, aby
to bylo správně.
Tyto otázky si nekladu jen já. Je nás
mnoho, někdo na začátku, jiný už prošel celou cestu. Všichni jsme se museli
vyrovnat s tím, že náš blízký trpí de-

Centrum celoživotního vzdělávání
Na Fialce od října pokračuje již
šestým rokem v úspěšných vzdělávacích přednáškách nejen pro
seniory. Každý obor obsahuje osm
dvouhodinových přednášek, konajících se ve čtrnáctidenním intervalu. Můžete si vybrat z těchto
oborů: Dobrodružství cestování,
Umělci a jejich města, Naše hrady
a zámky a nového oboru Zdravý
životní styl, kde bude přednášet
mediálně známá odbornice Jana
Dostálová.
Celý cyklus pro seniory stojí
400,- Kč, podrobné informace
najdete na www.nafialce.cz

mencí. A právě vás všechny 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 23. 10., dozvíte se více
na téma: Dokážu se postarat doma?
Konkrétní informace o projektu „Neformální péče“ naleznete na webových stránkách naší organizace www.
dementia.cz.
Společně se dá vše zvládnout snadněji.
Těší se na vás Petra Petříková, koordinátorka neformální péče (tel.: 724 076
964, petra.dementiaiov@gmail.com).
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Pro seniory

Užijte si s městem Týden seniorů
Již skoro třicet let je v kalendáři
první říjen věnován Dni seniorů.
Město ve spolupráci s místními
organizacemi a podnikateli pro ně
proto připravilo řadu kulturních,
sportovních i vzdělávacích akcí,
a to ne na jeden den, ale rovnou na
celý týden.
Seniorcentrum spolu s městem
pořádá dvě taneční odpoledne –
v Labuti zahraje 1. října skupina
Pražští pardálové a o tři dny později
si mohou senioři poslechnout lidové písničky v podání harmonikářů
v restauraci Sport. Muzeum Říčany
pozvalo naše seniory na výstavu „Tohle je válka (1914–1918)“, v mimořádné dopolední verzi s provedením
městským historikem.
Centrum Na Fialce zve seniory na

návštěvu prvních přednášek v rámci Centra celoživotního vzdělávání,
kde se mohou něco dozvědět o cestování po Austrálii a o magické Praze. Fialka v zimním semestru nabízí
i další obory – Naše hrady a zámky
a Zdravý životní styl, celoročně
pak jazykové kurzy, výuku moderních technologií anebo zdravotní
jógu. Jógu pro ročníky nad 55 let si
tu rovněž můžete na začátku října
vyzkoušet, stejně tak cvičení na bolavá záda. Na sport, konkrétně na
bruslení, láká i Merkur Ice Arena.
Její majitel Martin Altrichter k tomu
říká: „Jsem rád, že do programu týdne seniorů bylo zařazeno i bruslení,
a opravdu se těším, že se s některými
odvážlivci osobně na ledě potkám.“
Den seniorů není však jen svátkem

starší generace, ale má být i časem
k zamyšlení generací mladších. Místostarosta Zdeněk Hraba (STAN Říčany), který má v našem městě otázku seniorů na starosti, k tomu říká:
„Zapomínat nesmíme na lidi, kteří
už nemohou být tolik aktivní a potřebují více či méně pomoci. Je skvělé, že
u nás funguje domov s pečovatelskou
službou nebo stacionář.“ A právě do
těchto zařízení a do Domova Pod
Kavčí Skálou se mohou zájemci podívat v rámci dnů otevřených dveří,
prohlédnout si prostory, promluvit
s personálem a dozvědět se něco
o podmínkách pobytu.
Kompletní přehled akcí pro seniory, které jsou zdarma, najdete v následující tabulce.

Zdeněk Hraba, místostarosta

Kdy

Kde

Akce

1. 10. od 8 do 10 hod.

Merkur Ice Arena

Bruslení pro seniory

1. 10. od 13 hod.

Centrum Na Fialce

Cvičení pro zdravá záda

1. 10. od 14 hod.

KC Labuť

Setkání s hudbou

1. –5. 10.

DPS Senior a Stacionář Olga

Dny otevřených dveří

1. –5. 10.

Muzeum Říčany

Výstava Tohle je válka (1914–1918) – komentovaná
prohlídka 4. 10. od 9:30

2. 10. od 14 hod.

KC Labuť

Povídání s Evou Hruškovou a Janem Přeučilem

2. 10. od 13 hod.

Centrum Na Fialce

Přednáška Dobrodužství cestování – Austrálie

2. 10. od 14 hod.

Centrum Na Fialce

Přednáška Umělci a jejich města – Praha magická

4. 10. od 9 hod.

Centrum Na Fialce

Jóga 55+

4. 10. od 14 hod.

Restaurace Sport

Posezení s lidovými písničkami

11. 10. od 14:30

Stacionář Olga

Posezení s hudbou a návštěva sociálních pracovníků z Polska

Výzva

Hledají se aktivní
(nejen) senioři,
kteří by se chtěli zapojit do práce
ve vítězném projektu Překvapte
Říčany - Charitativní obchod Koloběh.
Zájemci, pište na e-mail:
ivana.drb@centrum.cz
Ivana Drbohlavová
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Pro děti a rodiče

Co je nového v Mraveništi
Nový školní rok jsme letos zahájili prací
na nových webových stránkách. Na adrese www.mraveniste.info můžete najít
seznam všech kroužků, ale i jednorázové akce, které se chystáme v letošním
roce pořádat. Seznámit se zde můžete i
s týmem našich šikovných lektorů. Pro
komunikaci s vámi slouží teď nová e-mailová adresa: materske-centrum@
mraveniste.info, kde vám rádi s čímkoli
pomůžeme a zodpovíme veškeré dotazy. I když většina našich kurzů začala již
během měsíce září, je možné se na jednotlivé aktivity stále hlásit. Rádi vám
cenu upravíme podle počtu zbývajících
lekcí v daném kurzu.
Novinky však máme i v Mateřském
centru, naší Mravenčí školičce, kde
se letos poprvé věnujeme dětem od
dvou let věku a po předchozí domluvě
s rodiči i dětem v plenkách.
Spoustu kurzů u nás najdou i tvořiví
nadšenci. Naše čtyři lektorky keramiky si pro vás připravily různé kurzy pro

předškolní i školní děti i mládež. Sudé
čtvrtky večer a v sobotní dopoledne si
přijdou na své i dospělí během dvě a půl
hodiny trvajících lekcí, které je možné
si rezervovat i jednorázově na https://
mraveniste.webooker.eu/.
Pro děti jsou letos otevřeny i kurzy Tvořivé ručičky, kde si zájemci mohou vytvořit něco z keramiky a naučí se např. i
malbu na sklo, kameny, textil, porcelán
či plstění, smaltování, výrobu věnečků
apod. Tyto kurzy se konají v budově Mraveniště na adrese Bezručova
441/23, Říčany.
Nezapomněli jsme ani na nadané žáky
a studenty s lekcemi hry na klavír, ky-

taru a flétnu, kurzy zábavné logiky,
Roboti a Arduino – programování
mikroprocesorů.
I maminky potřebují svůj prostor a právě pro ně je každý pátek Mum Space a
pro domluvu s batolaty můžete navštěvovat každou středu kurz znakování.
A Klub MTB &TRIAL Mraveniště již
měsíc pilně trénuje na kolech TRIAL
nebo MTB. Máte-li chuť se stát členy
klubu nebo jste jen zvědaví a párkrát si
zajezdit s dobrou partičkou šikovných
kluků (i holek), neváhejte a navštivte
některý z tréninků. Podrobnosti najdete na www.mtbtrial.cz.
Školní rok je teprve v začátku, ale už
teď je možné přihlásit děti mezi 6. – 15.
rokem na lyžování o jarních prázdninách. Náš Joker´s klub pořádá vyhlášené zimní lyžařské expedice v Rakousku – středisku Lechtal s výborným
lyžařským i společenským programem.
Podrobnosti hledejte na stránkách
www.jokersclub.cz . Přejeme všem příjemný rok s Mraveništěm!
Nina Šafránek Vaněčková,
koordinátorka MC

OLIVOVA DĚTSKÁ LÉČEBNA, O.P.S.

SRDEČNĚ VÁS ZVEME
NA DIVADÉLKO ROMANETO
HRAJEME:

Jak šel pejsek
do školy
Neděle 7. října 2018
10.30 hodin v kapli
Olivovy dětské léčebny

Tel: 723 564 383
Vstupné 80 Kč

Těšíme se na vás!
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Začíná 8. ročník soutěže
pro šikovné a nadané děti

ÍČ
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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!

Pro děti a rodiče

V Říčanech objevujeme
talenty. Buďte u toho!
8. ročník soutěže Zlatý oříšek Středočeského kraje 2018 opět představí nadané děti od 6 do 14 let. Kdo si
letos odnese originální keramickou
sošku, finanční odměnu a postoupí
do celonárodního kola přenášeného Českou televizí? Bude to výborný sportovec, hudebník, tanečník,
výtvarník či někdo z netradičního
oboru? Možná to bude právě vaše
dítě či svěřenec.
Obecenstvo i odborná porota se bude
mít opět na co dívat. Skvělé výkony
talentů místních i z celého Středočeského kraje dosahují těch nejvyšších kvalit. Loňská držitelka Zlatého
oříšku 2017 Klárka směle sbírá první
ceny za hru na klavír nejen po celé republice, ale i ve světových soutěžích.

Na to, co pro ni účast v naší soutěži
znamenala, jsme se zeptali její maminky Ivany Gibišové: „Vítězství
v krajském kole a potlesk, který tam
sklidila, bylo něco úžasného. Když
jsme četli, jaké úspěchy za sebou mají
ostatní děti, říkali jsme si, že i to, že
je Klárka mezi nimi, je obrovská čest.
A když k malé sošce za krajské kolo
přibyla velká soška za finále, byla dojatá i Klárka a sošku pořád objímala.
Nyní mají obě sošky své čestné místo
na nočním stolku a diplomy jsou na
stěně u klavíru vedle dalších trofejí.
Zkrátka Zlatý oříšek je pro Klárku
veliká čest.“ Dnes osmiletá Klárka už
má za sebou účinkování se Severočeskou filharmonií Teplice.

Foto: R. Flachs

V neděli 14. října 2018 od 10 hodin
v Kulturním centru Labuť v Říčanech můžete i vy posoudit výkony,
znalosti či výtvory dětí napříč mnoha obory. Vstupné je zdarma a nudit

se určitě nebudete vy ani vaše děti,
které možná umění účinkujících
bude motivovat k něčemu novému.
Prestižní ocenění „Zlatý oříšek Středočeského kraje“ bude uděleno jako
každý rok jednotlivcům nebo kolektivům z různých oborů. Účastníci tohoto
finále jsou vybráni porotou na základě
dosažených úspěchů nebo vynaloženého mimořádného úsilí. Zaujmout
odbornou porotu ve finále můžou jak
sportovní, pěvecké či hudební výkony,
tak i umělecká tvorba či neobvyklá dovednost. Kromě originální keramické
sošky si tři vítězové tohoto krajského
finále odnesou i finanční odměnu.
Stejně jako všichni semifinalisté budou
automaticky zařazeni do celonárodního kola, které vysílá Česká televize
na Nový rok! Toho se zúčastní i talent
z Říčan oceněný cenou „Zlatý oříšek
starosty města Říčany“ včetně finanční
odměny. Akci finančně podporuje město Říčany i Středočeský kraj.
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Zamýšleli jste se někdy nad tím, co se
stane se skauty, když odrostou? Při středisku Lípa Říčany je aktivní roverský
kmen s názvem Diversity, který pořádá
akce právě pro nás.
Většina z nás se podílí na chodu všech
ostatních oddílů střediska a můžete nás
potkat na schůzkách mladších věkových
kategorií. I z toho důvodu nemáme stanovené schůzky na konkrétní den měsíce. O to častěji se však vydáváme do
přírody a setkáváme se nejen v klubovně
minimálně jednou do měsíce.
Během prázdnin jsme stihli dobrodružný výšlap na Kokořín s intenzivním
poznáním Kokořínska při překonávání

neočekávaného potoka, který stál (ne na
příliš dlouho) mezi námi a skálou, přes
kterou jsme plánovali pokračovat. Ještě
před začátkem letních táborů jsme v komorním počtu navštívili naše oblíbené
nečínské tábořiště a lom v Hříměždicích, po odstartování tábora 8. oddílu
jsme jeli navštívit naše nejčerstvější čle-

ny do Dublin. Do konce prázdnin jsme
stihli ještě společné grilování a výlet za
kulturou jsme strávili v kině. Poslední
akcí prázdnin se stal výšlap „Zpátky do
školy”, kdy jsme zabalili batohy a vyrazili pěšky ze Říčan do Prahy. Po dlouhém,
třicetikilometrovém putování pražskou
přírodou jsme dorazili na Náplavku,
kde jsme se připojili k roverům z Prahy
a okolí při oslavách nového školního
roku “Vyplutí”. Naše poslední cesta obsahovala i zacházku na místo keltského
hradiště a neplánované terény, o to intenzivnější zážitky si z ní však odnášíme.
Za roverský kmen Diverity
zapsala Anna Vařeková

Cesta Xapatanu
Přinášíme vám zprávu o podivuhodném dobrodružství 53 malých dobrodruhů, kteří se na
začátku letošního léta vypravili hledat bájný poklad na tajuplný jihoamerický kontinent. Tuto expedici organizoval říčanský
spolek Vesmír Říčany, který už léta zajišťuje dětské výpravy do
končin celého světa, jindy mezi hvězdy a létající talíře, neobává
se cestování do minulosti ani do říše draků a pohádek.
Celé to začalo jako každý rok. Děti se sbalily a vydaly se strávit
14 dní na čerstvém vzduchu uprostřed Lužických hor. Nastěhovaly se do stanů, seznámily se s chodem tábora a okolní
přírodou a zazpívaly si u zahajovacího táboráku. Uprostřed
poklidného veselení se ze tmy vynořil zraněný štvanec, žádající děti o pomoc. Svěřil se jim, že je potomkem starobylého
inckého rodu, jehož předci jako jedni z mála znali cestu a tajemství bájného zlatého města Eldorádo. Že ho kvůli tajemství inckého pokladu pronásledují tajemní Olmékové, kteří se
chtějí pokladu zmocnit pro sebe. Protože věděl, že mu mnoho
času nezbývá, svěřil dětem informaci o místě, kde se skrývala
indicie k nalezení Eldoráda. Přesně podle instrukcí děti našly
medailonky s indiánskými symboly, které patřily ochráncům
pokladu. Těmi se nyní stali naši táborníci.
Následovaly náročné, někdy nebezpečné, častěji velmi zábavné chvíle. Děti se seznámily se světoznámým archeologem
Frankiem Goodiem, který jim odhalil legendu o inckém pokladu. Podle jeho rady odletěly do Peru, kde začaly sbírat kachle
se symboly z medailonu. Jejich hledání je zavedlo na zajímavá
místa. Ať už to byla místní restaurace, kde se na jedno dopoledne staly experty na quesadillu, domorodé vesnice, ve kterých
se málem proměnily ve skřehotavé opice, nebo tajemné skalní
oltáře uprostřed amazonské džungle. Rovněž se naši táborníci
museli naučit různým dovednostem, aby dostáli titulu ochránce pokladu. Seznámili se s inckou kulturou, zocelili své tělo,
učili se šifrám a uzlům, jak se postarat o zraněného kamaráda
či si zajistit teplé jídlo uprostřed divočiny. Také smontovali a
rozvěsili ptačí budky, které budou v následujících letech slou-
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žit jako útočiště mnohým ptákům a připomínat naše soužití
s přírodou.
Cestu za pokladem jim zkřížil dávný temný kněz, který naše
dobrodruhy neustále ohrožoval. Zdálo se, že incký poklad nikdy nenaleznou. Naštěstí jim pomohl incký bůh slunce, jehož
paprskem svrhli zlého kněze zpět do podsvětí. Až pak mohli
dojít k úpatí hory Xapatan, kde se podle legendy mělo skrývat
bohatství incké říše. Na horu mohlo ale vystoupit jen 10 nejlepších táborníků. Ti museli splnit řadu velmi nebezpečných
úkolů, kdy šlo o holý život, zatímco zbylé děti je povzbuzovaly.
Nakonec k vrcholu dorazila tři děvčata, která po důkladném
prozkoumání nalezla, co hledala. Poklad, který se na první pohled zdál jako každý tuctový poklad. Zlatý. Ale když ho objevitelky vzaly do dlaní, odhalily pro lidstvo možná ještě větší vzácnost, než je zlato a drahé kamení. Čokoládu z kakaových bobů,
které jihoameričtí indiáni používali jako platidlo a ze kterých
vařili nápoje k rituálům. Poklad si dětští dobrodruzi rozdělili,
protože každý se během této dlouhé cesty zasloužil o to, že byl
incký poklad nalezen a svěřen do správných rukou.
Celá výprava skončila velkým závěrečným táborákem, kruhem
přátelství, smíchem a zpěvem. A kam nás touha po dobrodružství zavede příští léto? Kdo ví, ale my vedoucí se těšíme na to, že
se k nám opět připojí řada statečných a šikovných táborníků a
tábornic, se kterými si začátek léta příjemně užijeme.
Za Vesmír Říčany, z. s., Vašek

texty.kuryr@ricany.cz

Ilustrativní fotku z výpravy na Kokořín pořídila Anna Kočka Kaiserová
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Bezplatná dluhová poradna
Cesta integrace provozující v Říčanech od roku 2007 Občanskou poradnou se nově více specializuje i na dluhové poradenství, finanční gramotnost a služby v oblasti oddlužení dle
příslušné akreditace Ministerstva spravedlnosti ČR, jakožto
v současnosti jediná organizace v regionu. Všechny služby poskytuje zdarma.
Pro koho jsme určeni a s čím můžeme pomoci? Pro všechny z Říčanska, kteří řeší, nebo jim hrozí finanční problémy
spojené s půjčkami, splácením, dluhy, exekucemi a potažmo s bydlením či zaměstnáním a potřebují poradit směr,
jak své problémy řešit a to včetně případného podání návrhu na oddlužení dle zákona o insolvenci. V neposlední
řadě nabízíme bezpečné, důvěrné a nezávislé prostředí.
Kde nás najdete? Masarykovo nám. 6/17, 25101 Říčany.
Prosíme o přechozí objednání na tel. 312 315 284 nebo
emailem dluhovaporadna@cestaintegrace.cz. Více informací na www.cestaintegrace.cz.
Projekt „Cesta z dluhů“ realizován díky finanční podpoře
z Operačního programu Zaměstnanost, č. projektu: CZ.0
3.2.65/0.0/0.0/16_047/0008979 a spolupráci s MAS Říčansko, o.p.s.

Dopravní výchova mladých cyklistů
Podzim je v neziskové organizaci Cesta integrace věnován tématu bezpečnost v dopravě. Začíná další běh dopravní výchovy. Čtvrťáci z Říčan a okolních škol se mají na co těšit! V průběhu roku je čeká minimálně osm hodin teoretické i praktické
výuky, kdy se nejenom naučí dopravní předpisy, ale vše si vyzkouší na dětském dopravním hřišti v Říčanech. Na výuku
finančně i materiálně přispívá BESIP – Ministerstvo dopravy
ČR či město Říčany. Vyškolení pracovníci Cesty integrace pak
děti provedou rozsáhlou výukou, kdy se věnují značkám, výbavě kola, křižovatkám, správné jízdě… Završením je pak jarní
část, kdy děti píší test a jezdí na body a za úspěšné složení získají průkaz cyklisty. Na jaře bylo do projektu zapojeno 39 tříd z 21
škol, 759 žáků! Výuka je pro školy zcela zdarma.
Na letošní školní rok jsme od BESIP a firmy AUTHOR dostali dvě zcela nová kola a helmy, velmi děkujeme! Pokud vy
máte doma nepotřebné kolo velikosti rámu 24 nebo 26, a
chcete je věnovat pro dobrou věc, budeme velmi rádi.
Za lektorský tým Markéta Hubínková,
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nerací. Kromě lesní školky se zde konají akce (přednášky,
kurzy, masáže) pro seniory, ženy i širokou veřejnost. Bližší
informace o akcích naleznete na www.lesniklubpraminek.
cz, nebo kontaktujte Olgu Jarkovskou na tel. 731 523 025.

AKCE PRO SENIORY (nejen)

Zpátky v lese
V pondělí 3. září se třídy Pramínků, Kapiček a Světýlek
opět společně setkaly v lese.
První dny nám přálo počasí, vše proběhlo v klidu a pohodě. A nezapomněli jsme odemknout po prázdninách les,
tak, jak jej budeme odemykat každý školkový den:
Odemykám les, navštívím ho dnes
Stromy, šišky, pařízky, najdu houby na řízky
Odemykám tiše, tence, ať nešlápnu na mravence
Odemykám les, navštívím ho dnes!

Trénování paměti s Janou Žďárskou každou druhou sobotu od 10 do 11 hodin, první lekce 6. října

AKCE PRO ŽENY
Maminko maluj (ženský kruh pro těhotné)
každý 4. čtvrtek v měsíci od 19 do 21 hodin, vede Kateřina
Borčin (www.intuitivnikresbavtehotenstvi.cz)
Intuitivní kresba s Veronikou Třebickou Tomanovou
čtvrtky 11. října a 8. listopadu od 19 do 21 hodin, přihlášení u Veroniky: prostenika@gmail.com
Hlazení hlasem s Hankou Horkou
od 17. září každé pondělí od 17:30 do 19 hodin, přihlášení
a info u Hanky Horké hanka.horka@skolasvetice.cz
Ženské večery s Lindou Járovou
a Hankou Krejčovou Říhovou
7 setkání v uzavřené skupině v termínech 4. 10., 25. 10.,
15. 11., 6. 12., 10. 1., 31. 1., 21. 2.,
přihlášení a info u Lindy Járové na tel. 777 705 355.

AKCE PRO VEŘEJNOST
Lesní dopoledne pro maminky s dětmi
Program září – listopad
20. 9. - Relax na mateřské
1. 11. - Výroba bylinných měšců
27. 9. - Výlet do lesa
8. 11. - HLASing
4. 10. - Lapače snů
15. 11. - Znakování s miminky
11. 10. HLASing
22. 11. - Přání
18. 10. - Náramky
29. 11. - Plstění andělé
25. 10. - Tanec
Akce pro veřejnost v bílém domě
(Lesní ulice 47, u vstupu do lesa u závory)
Bílý dům nabízí příjemný prostor pro prolínání všech ge-

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

Příběhy našich sousedů začínají
V tomto školním roce
se do „Příběhů“ poprvé
zapojují také základní
školy z Říčan a ze Strančic. Projekt organizace Post Bellum se
na Říčansku rozbíhá v rámci implementačních aktivit projektu ORP Říčany –
Místní akční plány rozvoje vzdělávání II,
reg. číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/
17_047/0008643.
Během podzimu navštíví žákovské
dokumentaristické týmy místní pamětníky a zaznamenají jejich ce-
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loživotní vzpomínky nejen pro své
současníky, ale i pro příští generace.
Jak se prolnou dějiny našeho státu
s osobní historií lidí, kteří žili na dohled od Prahy, ale přece často v sevřeném maloměstském prostředí?
Odpověď budou hledat žáci druhého
stupně ZŠ, kteří na jedno školní pololetí dostanou možnost stát se roz-

hlasovými nebo
televizními dokumentaristy.
Linda Kůstková, hlavní manažerka
MAP II a koordinátorka implementačních aktivit
Renata Skalošová, místní koordinátorka projektu Příběhy našich sousedů

texty.kuryr@ricany.cz
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NOVÝ ŠKOLNÍ ROK VE
ŠKOLCE LANDIE ZAČÍNÁ
Léto je nenávratně pryč a v mateřské
školce Landie se již těšíme na barevný podzim. Na začátku září jsme ve
třídách Broučků, Berušek, Motýlků
a Včelek přivítali nové kamarády.
Všechny děti měly největší radost
z nového hřiště, kterého si dosyta užívají. Během října naši školku
navštíví divadélko, děti si užijí podzimní tvoření z keramiky, výlet do
Dýňového světa a na konci měsíce
s paní kuchařkou připraví pohoštění
pro rodiče.

Máme poslední volná místa pro děti
již od jednoho roku. Nabízíme zkrácenou nebo celodenní docházku.
Stravování z Bio potravin je připravováno v naší kuchyni skvělou paní
kuchařkou.
Více informací ohledně školky naleznete na stránkách www.landie@
landie.cz, nebo nás kontaktujte :
tel. č 603 347 646 (MŠ LANDIE),
tel. č. 602 228 747 (Lenka Babíčková – manažerka školky).

Začátek nového školního roku v Zahrádce

Letní prázdniny
skončily a i třídy
naší školy se zaplnily opět dětmi.
Na uvolněná místa po dětech, které od září usedly
do školních lavic, nastoupily nové
děti, jež jsou plny očekávání. Můžeme slíbit, že se ve škole určitě
nudit nebudou. Pro rozptýlení
jsme již zhlédli představení Plecha
a Neplecha, díky pěknému počasí
na školní zahradě. Na začátku října
nás čeká zahájení kurzu plavání, o
který je každoročně velký zájem.
Děti budou absolvovat 15 lekcí
pod vedením zkušených instrukto-

rů. Dále nám již třetím rokem poskytlo Město Říčany možnost využití kurzů bruslení pro předškoláky
zdarma. I tyto kurzy jsou s velkým
zájmem využívány. Začít bychom
měli v listopadu. Kromě divadel
a představení v prostorách školy
vyjedeme před Vánocemi do Divadla U Hasičů v Praze a plánujeme
i další návštěvu divadla na jaře.
Pokračujeme ve spolupráci s Muzeem Říčany, které nabízí vzdělávací programy pro děti. V říjnu nás
čeká poznávání v přírodě na téma
Šťourové v lese. Každoročně navštěvujeme knihovnu v Říčanech,
která ve svých prostorech pro děti

z MŠ rovněž pořádá zajímavá setkání. A na závěr školního roku
připravujeme několik celodenních
výletů, které se nám loni osvědčily.
Pojedeme se podívat na další zajímavá místa, kde rozhodně nebude
chybět ani zábavné vyžití pro děti.
Rovněž nebudou chybět ani setkání s rodiči na půdě školy, a to nejen
při vánočních a velikonočních dílnách, které již tradičně do svého
školního programu zařazujeme.
Chtěli bychom popřát všem velkým i malým školákům a jejich učitelům co nejlepší start do nového
školního roku.
Kolektiv MŠ Zahrádka
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„Učíme se ušima, ne očima“

Za podpory města Říčany, které získalo dotaci z Evropských
fondů, byla během prázdnin zcela nově vybavena školní
počítačová pracovna, která bude sloužit především výuce
angličtiny a cizích jazyků. Pracovna je vybavena 25 novými
počítači a novým serverem, barevnou tiskárnou, 3D tiskárnou, interaktivní tabulí a také novým nábytkem. Naše ZŠ se
v letošním roce spolu s ostatními říčanskými školami stala
součástí projektu Moderní výuka anglického jazyka a počítačová výuka na základních školách v Říčanech“, v rámci
kterého byly zakoupeny licence k systému DYNED. Jedná
se o výuku angličtiny jinou formou – „učíme se ušima, ne
očima“ - žáci se tedy neučí jazyk čtením, ale poslechem.
Kurzy jsou „šité na míru“ pro jednotlivé věkové skupiny,
vhodné jak pro nadané žáky, tak naopak i pro děti s poruchami učení. Žáci se mohou do programu zapojovat samostatně na PC nebo tabletu kdekoliv, hlavně mohou tedy
pracovat i z domova.

Domino - umělecké, vzdělávací
a sportovní kroužky pro volný čas

Jak už je u nás ve škole mnohaletou tradicí, nabízíme
i v letošním školním roce bohatý výběr kroužků a volnočasových aktivit pro malé i starší děti. Pro děti z prvního
stupně jsou určeny např. kroužky zaměřené na výtvarné
techniky, koláže, aranžování a práci s přírodninami. Nebo
zábavnou formou vyučované základy německého jazyka,
hra na klavír či čtenářský klub. Ze sportovních aktivit lze
vybrat pohybové hry, mažoretky či florbal. Starším žákům nabízíme např. sportovní kroužek volejbalu, zájemci
o přírodní vědy mohou navštěvovat geologický kroužek.
Pro žáky 5. a 9. tříd otvíráme i letos od října přípravné kurzy k přijímacím zkouškám z matematiky a českého jazyka.
Všechny kroužky vedou zkušení lektoři, bližší informace
naleznete v případě zájmu na webových stránkách školy
www.zs-ricany.cz.
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Zajímavé literární publikace
z pera našich bývalých žáků
Na konci loňského školního roku vydala naše škola
dvě zajímavé publikace, sestavené z ročníkových prací
žáků 9. tříd. Žáci dostali zadání pátrat po osudech svých
předků ve 20. století a práce je natolik zaujala, že se ve
výsledku sešla řada zajímavých a neobyčejných příběhů.
Ty zase natolik zaujaly vedoucí práce p. uč. Dynybilovou a pana ředitele, že se je rozhodli při příležitosti 100.
výročí vzniku republiky a 110. výročí vzniku naší školy
vydat knižně. Mapují totiž historické „kotrmelce“ vývoje
naší republiky a zároveň jsou i ukázkou schopností našich (dnes už bývalých) žáků. Obě publikace je možno
v případě zájmu zakoupit v budově školy na Masarykově
nám. 71 (u kostela).
Zuzana Pacovská

Deváťákům pomohou při
rozhodování profitesty
Nový školní rok je opět zde a pro žáky devátých ročníků začíná tradiční „maraton“ výběru střední školy. V jednom mají
naši „deváťáci“ jasno – vědí, kam je nasměrovaly profitesty,
které absolvovali v minulém školním roce.
Již několik let probíhá na naší škole profesní testování žáků
osmých ročníků, které pro všechny zúčastněné organizuje
a hradí škola. Testování je náročné, ale výsledný záznam
je pro testované jedince velmi přínosný. Některé žáky nasměruje, jakou cestou se v budoucnu vydat, jiným potvrdí,
kterou střední školu nebo učňovský obor vzdělání si vybrat.
Sami žáci vyhodnotili profitesty velmi pozitivně, vidí je jako
užitečné a důležité, což je pro nás, kteří testování organizujeme, ta nejlepší zpětná vazba. I letos držíme žákům devátých
ročníků palce nejen při výběru střední školy, ale hlavně při
přijímacích zkouškách!
Výchovná poradkyně 1. ZŠ Říčany

texty.kuryr@ricany.cz
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Na startu nového školního roku
3. září se po dvou měsících opět otevřely dveře
školy. Začal školní rok
2018 – 2019 a já si dovolím uvést první statistiku:
Školní rok zahájilo na Bezručovce 757
žáků ve 32 kmenových třídách. Křivka
nárůstu počtu žáků se nyní ustálila.

95 prvňáčků poprvé zasedlo do školních
lavic. Škola má dvě pracoviště – v Bezručově ulici a v Sokolské ulici.
Nadále jsme škola s dlouholetou profilací na rozvoj hudebnosti dětí a podporu
jazykového vzdělávání.
O děti se stará 51 učitelů, 9 vychovatelek
školní družiny a 18 správních zaměstnanců.
Škola zaměstnává dva anglicky mluvící
učitele z Kanady a rodilého mluvčího.
Na škole nyní pracuje školní speciální
pedagog a pět školních asistentů, kteří
se starají o žáky se specifickými poruchami učení a žáky dlouhodobě školně
neúspěšné.
Škola vstupuje druhého roku realizace
projektu „Podpora škol v rámci operačního programu výzkum, vývoj,
vzdělávání – „Šablony“
• Realizace 31. 8. 2017 – 31. 8. 2019
• Cílová částka: 1 835 748 Kč
• Obsah:
- vzdělávání pedagogů
- vzdělávání rodičů
- zájmové kluby
- práce školního speciálního pedagoga
- práce dvou školních asistentů
Cílem je podpora celoživotního vzdělávání učitelů, podpora vzdělávání žáků
se specifickými poruchami učení, rozšíření nabídky zájmového vzdělávání
a rozšíření spolupráce s rodiči formou
nabídky vzdělávacích akcí.
Druhým projektem, který stojí na počátku své realizace, je projekt „Moderní
výuka anglického jazyka a počítačová
výuka na základních školách v Říčanech“

Vyhlašovatel: Integrovaný regionální
operační program
Žádost podána: Městem Říčany - zřizovatelem školy
Cílem projektu je:
• zajistit kvalitní výuku anglického
jazyka
• posílení a zkvalitnění a výuky počítačové gramotnosti a IT (ICT)
• vyřešení konektivity WNA/LAN v
souladu s přílohou č. 8 Specifických
pravidel
Popis Projektu: Projekt umožní nadaným žákům postupovat rychleji vpřed
a těm, kteří nadání na jazyky nemají,
umožní stále se vracet, procvičovat a
opakovat.
Učitelé i žáci ocení možnost snáze a kvalitně se v anglickém jazyce vzdělávat.
Pořízený software povede ke zkvalitnění
výuky a k rozvoji vzdělávacích možností.
Zlepšené technické zázemí v podobě
nových interaktivních tabulí, barevných
tiskáren, 3D tiskárny podpoří zajímavost a pestrost výuky.
Nové nastavitelné židle a odpovídající
PC stoly umožní zdravé sezení dětí.
Instalací schodišťových plošin a výstavbou bezbariérových WC se stává škola
bezbariérovým zařízením.
Všem žákům školy a jejich rodičům
pohodový a plodný školní rok 2018 –
2019.
Marie Lejčková – ředitelka školy

Kytlice 2018

Každý týden v srpnu vyjíždí parta učitelů a dětí od naší Bezručovky vstříc
letnímu dobrodružství na letní školičku.
Letos v termínu od 4. 8. do 11. 8. se od
naší školy vydaly na cestu do vesnice
Kytlice hned dva autobusy. Tak trochu
jsme nevěděli, do čeho jdeme.
Netrvalo to dlouho a byli jsme v cíli, obří

retro budova a skvělé zážitky jsou tu.
Příjemný vedoucí pan Petr a jeho paní
nás celý týden mateřsky opečovávali,
jídlo bylo také moc dobré. Jak si jistě vybavujete, letos bylo opravdové léto, ale
tady příjemný stín venku pod starými
stromy a uvnitř velký divadelní chladný
sál. Večer se dalo vyvětrat, a to se to krásně spalo... Již zmíněný dosud největší
počet účastníků v dějinách pořádání letních táborů Bezručovky (68 dětí a sedm
dospělých učitelů stále srdcem v Bezručce) mohl spustit akci.
Letos máme novinku – vznikla taneční
sekce. Pod vedením Fado a Fidu nacvičily tanečnice tři taneční výstupy.
Hudebníci a zpěváci zaujali svá místa
v divadelním sále a herci nacvičovali a
zkoušeli role, nejvíce ve stínu lípy. Na
hlavní role byl proveden konkurs a děti
samy rozhodly o aktérech hlavních rolí.
Co takhle svatba, princi? V podání našeho uskupení jste měli možnost navštívit
náš muzikál 5. 9. 2018 od 18 hodin v Labuti. Dopoledne se hrálo pro děti z mateřských škol a pro žáky z Bezručovky.
Jaké to tedy letos bylo? Troufám si říci,
že dost dobré. Přes velké vedro se sportovalo, byly soutěže a odměny, jelo se
vláčkem na výlet. Jedno dopoledne jsme
strávili na koupališti v České Kamenici
a prohlídli jsme si toto malé město. Jen
zdravotník měl občas plnou čekárnu
pacientů s drobnými nehodami, ale to k
tomu tak trochu patří.
Tak mám tak trochu strach, že se zase
asi příští srpen pojede…
IŠ, tajný agent táborový

PODĚKOVÁNÍ

Jménem vedení školy děkuji
školnímu orchestru
Junior Stars Band,
který v neděli 9.
září doprovázel
pana prezidenta
Masaryka městem
v rámci městských
oslav, za výbornou.
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základní škola u Říčanského lesa
ZÁJMOVÉ AKTIVITY VEDENÉ UČITELI

TÝMOVÁNÍ SBORU V PŘÍPRAVNÉM TÝDNU
Tento školní rok začal náš pedagogický sbor přípravný týden
v prostorách Olivovy dětské léčebny. Byl pro nás nachystán
teambuildingový program, připravený firmou CK Inspira.
Sešli jsme se v kapli léčebny, přivítali se po prázdninách, při
výtečném koláči a kávě se seznámili s programem dne a pak
se vydali plnit úkoly do prosluněné zahrady Olivovny. Jako rozehřívací kolo jsme si dali několik pohybových her a úkolů na
rozpohybování mozkových závitů po prázdninách. Následně
jsme se rozdělili do několika skupin a plnili úkoly, které prověřovaly naši schopnost spolupracovat. Po každém úkolu jsme
zhodnotili, kde byly naše silné a slabé stránky, co se nám dařilo
nebo naopak, co nás při plnění úkolu vinou špatné spolupráce
a organizace skupiny brzdilo. Moment reflexe byl rozhodně
nejpřínosnější částí. Po obědě nás čekaly další úkoly a na závěr
na nás čekalo překvapení, na které jsme byli zvědavi už od rána
– společné bubnování. Krásně jsme se při tlučení do bubínků
uvolnili. Děkuje lektorům z CK Inspira za super program a profesionální organizaci akce a Olivově dětské léčebně za možnost
realizovat náš teambuilding v krásných prostorách. Doufáme,
že tato akce nebyla poslední.
Zuzana Pokorná
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Každým rokem přibývá odpoledních aktivit, které pro naše
žáky otevírají učitelé školy. Již několikátým rokem probíhaji English Cluby, kurzy anglického jazyka připravující děti
ke Cambridge zkouškám. Otevírají se čtyři kurzy různých
úrovní a navštěvuje je okolo čtyřiceti žáků. V letošním roce
nabízí paní učitelka Uríková, jejíž aprobace je francouzský jazyk, také kurz francouzštiny pro začátečníky. Paní
učitelka Kořenová nabízí jeden kroužek šachů pro žáky
prvního stupně a jeden pro zájemce z druhého stupně. Pan
učitel Havránek pokračuje se svými nadšenými mineralogy i letos v poznávání zajímavých mineralogických lokalit.
Pan učitel Páleník otevírá kroužek matematiky pro devátý ročník, kde si budou žáci upevňovat a rozšiřovat učivo.
Paní učitelka Beranová se bude s žáky vydávat za kulturními zážitky v rámci Klubu mladých diváků. Díky novému
hřišti a obrovským možnostem, které nabízí, organizují
paní učitelky Dobešová a Raková kroužek Pohyb je život
pro 5. – 7. ročník. Chtějí se v něm věnovat všestrannému
sportovnímu rozvoji dětí. Kroužek atletiky pro 1. – 3. ročník otevírá paní učitelka Márová, která také nabízí kroužek Poznáváme vlajky a státy, rozvíjení myšlení a paměti
metodou NTC learning. Proto neváhejte a přihlaste se co
nejdříve. Těšíme se na vás!
Zuzana Pokorná

VRÁTNÝ / VRÁTNÁ
3. ZŠ u Říčanského lesa hledá
vrátnou/vrátného na částečný úvazek.
Adresa: Školní 2004/4
Nástup: ihned
Vhodné pro seniory i držitele ZTP

texty.kuryr@ricany.cz
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ZŠ Nerudova – Jak jsme zahájili?
I letošní školní rok jsme v ZŠ Nerudova
zahájili tradičně v naší nevelké tělocvičně. Přivítali jsme nové žáky z přípravné
třídy a i žáky 1. ročníku. Přítomni byli
nejen rodiče, prarodiče, ale přišel mezi
nás i zástupce našeho zřizovatele Zdeněk Hraba, který popřál všem žákům,
rodičům i pedagogům klidný a bezproblémový školní rok.
Hned na začátku tohoto školního roku

jsme absolvovali 1. letošní sběrový den
papíru. V oblasti EVVO jsme se zúčastnili i oblastního kola v tradiční „Ekokosteládě“, o tom jak naše družstvo dopadlo, vás budeme informovat v dalším
čísle.
Máme za sebou i první projektový
den tohoto školního roku na „Říčanské hájence“. Děti z přípravné
třídy se seznámily s výrobou ručního papíru, žáci 1. stupně se vypravili „Za tajemstvím lesa“ a 2. stupeň
zkoumal jednu ze základních podmínek k životu - vodu.
Koncem měsíce ukončíme i školní kolo
ve výtvarné soutěži „Koruna krále českého“, kterou jsme vyhlásili v rámci
100. výročí založení naší republiky.
V příštím měsíci už začneme žít i
kulturně, naplánovali jsme divadelní představení, programy primární

prevence, besedy v dětském oddělení naší knihovny a spoustu dalších
akcí.
Plány jsou, doufáme, že i realizace bude
klidná a pohodová.
Jitka Macháčková

Školáci v Říčanech mají
nové počítačové učebny
Moderní výuka anglického jazyka a počítačová výuka na základních školách
v Říčanech reg. čísla CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0006052

Projekt Moderní výuka anglického jazyka a počítačová
výuka na základních školách v Říčanech, o který vedení radnice usilovalo dlouhá léta, vstoupil do své druhé
fáze. Během letošních prázdnin se podařilo vybavit na
první, druhé a třetí základní škole celkem pět nových
počítačových učeben novými počítači, stoly, židlemi.
Nakoupili jsme nové tiskárny a 3D tiskárny. Celkem je
nainstalováno 125 nových počítačů včetně kompletního vybavení, děti mají ergonomické židle pro správné
sezení. Každá třída je navíc vybavena novou interaktivní tabulí. Výuka předmětu výpočetní technika tak
může začít. Nápor nové technologie by současné servery nezvládly. I ty jsme nakoupili nové. V rámci dotace
jsme také vyměnili zastaralý spoj do 2. ZŠ Bezručova
za nový, označovaný jako „Poslední míle“. Nový spoj

má vyšší přenosové rychlosti a větší propustnost dat,
takže internet ve škole bude rychlejší a stabilnější. Žáci
tak mohou bez obav využívat online kurzy angličtiny.
V neposlední řadě je právě tato škola vybavena novými
plošinami k zajištění její 100% bezbariérovosti.
Druhá fáze projektu není zatím tak vidět – do konce
roku se proškolí všichni učitelé angličtiny na všech
školách tak, aby od druhého pololetí mohli do svých
hodin angličtiny zakomponovat interaktivní systém
pro výuku anglické jazyka a ještě více tak zdokonalit
své hodiny.
Projekt, o kterém jsme informovali v květnovém Kurýru, s celkovými náklady cca
15 milionů spolufinancuje
z 85 % Evropský fond pro regionální rozvoj – Integrovaný
regionální operační program,
z 5 % jsou způsobilé náklady
financovány ze státního rozpočtu. Zbytek financuje město ze svého rozpočtu.
Jana Vavřinová
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Dne 3. 9. 2018 zahájilo Gymnázium, Říčany svůj šedesátý
osmý školní rok. I letos řady studentů rozšířili noví spolužáci
v prvním ročníku čtyřletého a osmiletého studia. Zároveň se
v letošním šk. roce budou připravovat ke zkoušce dospělosti
dva maturitní ročníky. Věříme, že se z maturantů v červnu již
stanou abiturienti a většinou i vysokoškoláci.
Přejeme všem žákům úspěšný školní rok a jejich učitelům radost z práce a pevné nervy!
ředitelka školy

Slunce do škol
Po opakovaných úspěších, ale i řadě nečekaných problémů, byla v budově Gymnázia na Komenského náměstí v
Říčanech - v minulém školním roce - dokončena instalace
Demonstračního Fotovoltaického systému. Stalo se tak
díky neúnavnému nadšení pana profesora Pavla Hromase, který pokračoval v úsilí svých předchůdců. Poděkování
patří také panu Janu Macháčovi ze společnosti SVP solar,
s.r.o, neboť laskavě zajistil snímání dat z FV panelu a jejich
zviditelnění v monitorech našich počítačů. Zároveň došlo
k naplnění přání představitelů Čs. společnosti pro sluneční
energii: Josipa Kleczka, AsÚ ČAV a Ladislava Michaličky,
prezidenta ČSSE. Tento systém je funkční zmenšeninou
skutečné solární elektrárny. Vyrábí elektrický proud přímou přeměnou energie slunečního záření. Současně dochází ke snímání dat systému a zaznamenávání hodnot
vyrobené energie, teploty a vlhkosti vzduchu.
Alexej Bezděk, Pavel Hromas

razy vytvořené ve 2. polovině 20. století. Na obrazech
nám byly ukázány směry od surrealismu přes socialistický realismus, akční umění, land art, českou grotesku, postmodernu až k současnému směru: nová média.
Přednáška byla obohacující a nikdo se nenudil. Poté
jsme se tramvají přesunuli do Chlupáčova muzea. Muzeum je doslova nabito exponáty, které mapují vznik a
vývoj země. Jedná se o početnou sbírku, kterou Přírodovědecká fakulta shromažďuje již od 19. století. I zde
na nás čekal vyčerpávající výklad. Za hodinu jsme stačili
probrat vývoj života na zemi, který byl dokumentován
mnoha exponáty. Obě exkurze byly velmi vydařené.

Štěpánka Slámová, kvarta

Vzpomínka na poslední exkurzi
v loňském školním roce
Ve čtvrtek 21. června jsme se my, třída kvarta, vydali na
exkurzi na Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy,

Exkurze do Národní galerie
a Chlupáčova muzea
První školní dny jsme my, studenti gymnázia strávili
poněkud netradičně. Kvůli opravám školy jsme rozšiřovali své obzory na exkurzích. Třídy V8 a C4 navštívily
ve středu 5. 9. Národní galerii a Chlupáčovo muzeum.
Národní galerií nás provedla milá paní průvodkyně, se
kterou jsme si formu interaktivní prohlídky prošli ob-
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za účelem návštěvy dvou fakultních muzeí - Mineralogického muzea a Chlupáčova
muzea o historii Země. Nejdříve jsme se ale
museli dostat přes labyrint chodeb, jelikož
areál fakulty je rozlehlý a spletitý. Jakmile
jsme ale dorazili na místo, prohlídka mohla
začít. Poštěstilo se nám dokonce nahlédnout
do laboratoře, v níž se pomocí rentgenového
záření zkoumají vzorky prvků, kde jsme byli
pochválení za naše znalosti. Obě prohlídky
byly velice zajímavé a rozhodně přínosné.
Dozvěděli jsme se například, že masové vymírání nebylo jen jedno, ale popsaných je
jich minimálně pět, nebo také to, že v českém
názvosloví existují minerály na všechna písmena abecedy kromě „Q“. Exkurze se nám
velice líbila a už teď se těšíme na další.

Kateřina Pokorná, V4

Masarykovo klasické gymnázium Říčany
Ve školním roce
2018/2019 otevíráme přípravné kurzy
k přijímacímu řízení
pro žáky 5. tříd ZŠ. Přípravné kurzy

probíhají v pondělí od 15:00 do 16:40
(1. 10. 2018 – 10. 12. 2018, bližší informace na stránkách školy www.mkg.cz).
Ráda bych také touto cestou poděkovala našim maturantům 2018 za jejich

MŠ Bambinárium, která zahájila svůj provoz v
Říčanech ve školním roce 2017/2018 patří do sítě
anglicko-českých soukromých MŠ, budovaných od
roku 2006.
V Říčanech se nachází na adrese 17. listopadu 233/41
a nabízí v novém školním roce 2018/2019 kromě klasické bilingvní výuky jednu úžasnou novinku a to „Výlety podle abecedy“. Poprvé ho Bambinárium nabídlo
v roce 2014 v provozovně v Řevnicích. Program se
osvědčil a je velmi oblíbený u dětí i rodičů. Prostřednictvím „Výletů podle abecedy“ se děti seznamují se
základy matematiky, rodného jazyka, prvouky a vlastivědy formou prožitkového učení. Tvoří skupinové
projekty, zkoumají region, získávají dovednosti na
základě osobních zkušeností a osobních pohledů. Výuka probíhá převážně mimo prostory školky – v jejím
okolí, v přírodě, ale také v Praze. „Matematika“ se
„vyučuje“ při řešení reálných situací – děti se učí počítat skutečné peníze, nakupují reálné zboží v místních
prodejnách, všímají si popisných čísel na domech,
symboliku, piktogramy. V „geometrii“ pozorují kolem

přípravu k maturitním zkouškám (z 23
maturujících 19 prospělo s vyznamenáním). „Přeji Vám v osobním i profesním
životě štěstí, pohodu a úspěch“.
Helena Mrůzková a kolektiv MKG.

sebe předměty, budovy. Hledají spojitost se základními geometrickými tvary, srovnávají velikosti, zaměřují se na symetrii a asymetrii. Ve výuce „českého jazyka“ písmenka spojují s obrázky, dokreslují hláskám
obličeje, tvoří z nich postavy, třídí podle tvaru a typu
písma. Touha předškolních dětí znát všechny hlásky
je tak silná a přirozená v tomto věku, že je automaticky vede k samovolnému psaní a čtení, což není cílem,
ale pokud o to projeví zájem, jsou v tom podporovány.
„Přírodověda, vlastivěda, tělocvik, hudební a výtvarná činnost“ to jsou výlety, zkoumání, pozorování, návštěvy pražských muzeí, interaktivních výstav a veletrhů. Děti se těší na každou „vyučovací hodinu“. Jak
název napovídá VÝLETY PODLE ABECEDY – jsou
pro děti připraveny v abecedním pořadí. Při této nenásilné formě se vlastně seznámí se všemi písmeny české
abecedy postupně a to např. v Aquaparku, v Bludišti
nebo na výletě s Cipískem...Naše rodilá mluvčí propojuje skvělou koncepci, výuky anglického jazyka s tímto programem denně od pondělí do pátku od 8:00 do
16:00 hod.
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JAZZ JAM 2018 aneb malé ohlédnutí za spoluprácí
s hudební školou v Borkenu...
Když v roce 2014 „Říčanská sedma“
se svým kapelníkem Jiřím Odcházelem poprvé navštívila partnerské město Borken, nikoho jsme tam neznali,
jeli jsme v podstatě do neznáma.
Do Borkenu jsme přijeli pozdě odpoledne a děti hned zkoušely v borkenské hudební škole. Já jsem šla s pane
ředitelem Ulfem Hoppenau na kávu
a po prvních minutách mi bylo jasné,
že vzniká něco nového, dobrého a že si
budeme dobře rozumět.
Po čtyřech letech spolupráce konstatuji, že můj první pocit byl správný. Za
ty čtyři roky jsme udělali v naší spolupráci obrovský posun kupředu – pravidelně se navštěvujeme, vymýšlíme
nové projekty a hlavně - spolupracovat
chceme.
Jedna z posledních společných akcí
byl JAZZ JAM 2018, který proběhl na
konci srpna 2018 v Olivovně.
Borkenské děti a učitelé přijeli na dva
dny, aby na JAZZ JAMU vystoupili.
Cesta z Borkenu je dlouhá, více než
750 km. Dalo by se říci, že to skoro na
dva dny ani nemá cenu. Ale mělo.
Užili jsme si dva dny zábavy a výletů
a krásný koncert v Olivovně, kde borkenský rock band „Punch`n`Judy“ a
popové uskupení „One More Light“
sklidily obrovský úspěch. Pozadu
s potleskem nezůstaly ani naše kapely
Návštěva Prahy
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Taneční orchestr ZUŠ Říčany

Punch`n`Judy

Samba Band, Sax&Rhythm a Taneční
orchestr ZUŠ.
Nebudu se více rozepisovat, fotografie
lépe připomenou příjemnou atmosféru celé akce.
Poděkování patří všem dětem (a pedagogům), které na JAZZ JAMU vystoupily, i když byly ještě prázdniny.
Poděkování patří také rodičům za
pochopení a za pomoc s organizací a
ubytováním našich hostů.
Další velké díky patří Olivově dětské

Samba Band

léčebně za možnost uspořádat tuto
akci v krásných prostorách léčebny.
Poslední poděkování patří městu Říčany a Fondu česko-německé budoucnosti za finanční zajištění celé akce.
Těšíme se v květnu v Borkenu na viděnou. Nejsme jen partnerské školy,
jsme přátelé!
Iveta Sinkulová,
ředitelka ZUŠ Říčany

texty.kuryr@ricany.cz

Říčany Kostel sv. Petra a Pavla
Sobota 20. 10. 2018 v 19:30 hod.

Koncert k 100. výročí vzniku
Československé republiky
Irena Chřibková – varhany
Jan Adamus – hoboj, anglický roh
Markéta Vokáčová – housle
Program: Benda, Dvořák, Brixi, Suk aj.
Zazní tyto skladby:
Jiří Čart (1708 - 1774)
Sonáta G - Dur pro hoboj,
housle a varhany
Allegro-Un poco Andante-Allegro
František Xaver BRIXI (1732 – 1771)
Preludium C dur
František Benda (1709 - 1786)
Sonáta e moll pro hoboj a varhany
Largo, Arioso, Presto
Antonín Dvořák (1841-1904)
Preludium a fuga pro
sólové varhany

Josef Suk (1874-1935)
Houslové sólo z pohádky
„Radúz a Mahulena“
Jan Křtitel Kuchař (1751-1829)
Fantasie d moll pro varhany
Antonín Dvořák (1841-1904)
Largo z Novosvětské symfonie
pro anglický roh a varhany
Josef Suk (1874-1935)
S kyticí v ruce pro housle, hoboj a varhany
Antonín Dvořák (1841-1904)
Humoreska op. 101 pro housle, hoboj a varhany
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Říčany a vznik první republiky/ 9
Jak v říjnu 1918 prožívali konec
habsburské monarchie a vznik nového státu, Československa, obyvatelé Říčan? Kronikář Alois Mudruňka zachytil, že městem zněla
hudba, všude bylo možné spatřit
trikolory a lidé strhávali symboly
starého mocnářství.
Na rozdíl od jiných míst je však nezničili, ale odnesli je do muzea. Ve
sbírkách říčanského muzea se tak
dodnes nachází hned několik plechových „c. k.“ vývěsních štítů. Jeden si aktuálně můžete prohlédnout
na nové výstavě. V téže době začala v Říčanech řádit tzv. španělská
chřipka – nemoc, která si v letech
1918–1920 vyžádala desetitisíce lidských životů.
10. října 1918
[Španělská chřipka.] Ve zdejším
okolí zemřelo poslední dobou na tuto
nemoc více lidí. Zde dnes odpoledne
jediné dítě okresního zvěrolékaře F.
Vojáčka, velmi pilná a nadaná žákyně
2. třídy obecné školy. V úterý byla ve
škole úplně zdráva, ve středu do školy
nešla, že jí hlavička bolí, a dnes ráno
nemoc se zhoršila a odpoledne před
chvílí zemřela. V Praze, ve Vídni jsou
již veškeré školy zavřené, by se zabrá-

nilo šíření této epidemické nemoci,
a zde brzy asi také školu uzavřeme,
ačkoliv nám již dali několik for uhlí.
Nemoc tato jest podobna chřipce
v roku 1890, ale horší.
16. října 1918
el jsem kolem městského úřadu, kde
mocným, výrazným písmem se žádají
občané, aby se přihlásili dnes odpoledne o husy, které si zamluvili u zdejší aprovisace [dodávání zásob]. Tato
jich objednala tuším 300 kusů z okolí
Domažlic. Přišly vlakem v neděli ráno
a mnozí svoji objednávku přijali, ale
většina těch, kteří si je zamluvili, nechtí je přijmouti, protože se prodávají
na váhu, 1 kg za 23-25 K, kdežto na
vyhlášce se slibovalo, že bude jedna
za 70 – 75 K. Levněji zde nejsou ke
koupi.
V sobotu přijímal císař Karel poslance všech národů ve zvláštním slyšení,
kde mu as přímo řekli, že na zachránění Rakouska jest pozdě. Ve schůzi
obecního zastupitelstva představil
se nově zvolený městský tajemník Fr.
Bačkovský, definitivně bude přijat až
po vypsání konkurzu na jeho místo,
což se stane z nařízení okresního výboru. Ve schůzi té usneseno vykáceti
část obecního lesíku u Olivovny a dříví

vyměniti za uhlí v dolech. Ve schůzi
též hlášeno, že městská rada darovala na Národní divadlo v Brně 100
korun a na týž účel věnoval agrární
dorost okresu říčanského výtěžek zábavy u Sokola dne 8/9 2000 korun...
[Z příčiny] nedostatku papíru budou
noviny od 20. tohoto měsíce vycházeti
dvakrát týdně jen o čtyřech stranách,
ostatní dny v rozsahu jako vycházely,
arciť už hodně ztenčené v době před
třemi týdny. Že není uhlí, omezili na
této dráze dopravu, zrušili vlak č. 212
z Prahy a č. 211 z Veselí do Prahy.
Chřipka se stále rozmáhá a pohřby
denně.
22. října 1918
Večer měli jsme ustavující schůzi
okresního odboru Českého srdce
v místnosti Okresního výboru. Účastníci pouze z Říčan za předsednictví
pana J. Kohouta. Usneseno (návrh
Bačkovského) založiti „Černou knihu“ lichvářů...
26. října 1918
Chřipka stále řádí. Žertovné škádlení: „Kupte si (truhlu) – nebudou“
se stává pravdou. Zde neučíme do
4. listopadu. V celém okolí, zvláště v Jažlovicích a Kuří, vyžádala si

Foto: z archivu Muzea Říčany

Celkový pohled na Říčany na počátku 20. století
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mnoho obětí. Z posledně jmenované obce už asi třetí pohřeb a zase
zítra a snad i pozejtří. Velmi často
jsou s hudbou, stále se udržuje ten
pohanský zvyk. Na drahách úřadují již česky, pokud možno nejvíce. Minulou neděli nehráli už
v kostele hymnu rakouskou. Ačkoliv noviny píší, že ceny zboží
rychle klesají, přec se cigarety
pod rukou zde draze prodávají,
kus za 40–50 haléřů.
28. října 1918
Dnes dopoledne přišla telefonická
zpráva Hospodářskému družstvu.
Uzavřeno Rakouskem příměří s dohodou. Odpoledne ve 3 hodiny jest na
městě plno červenobílých praporů,
černožluté zmizely.
29. října 1918
Včera večer chodila po městě hudba
Freislebenova, hrála všechno, pochody, národní písně, jen ne „Kde domov
můj!“. Mnohý dům byl osvětlen jako
o vzkříšení. Kde sehnali svíčky, nevím.
Co přijeli z Prahy, podávali zprávy
o jásotu, o ruchu při prohlášení Národní rady, jakožto vlády, kterouž
vláda rakousko-uherská uznala za
vládu samostatného státu našeho.
Při průvodu večerním řečnili a vítali
zde samostatný stát československý
zpředu známý Stan. Burian a slečna
Vojířová. Dnes celý den hloučky na
náměstí. Kde nemají prápory plátěné, dávají trojbarevné české. Děti
napořád ozdobeny jsou stužkami
dvoj- neb trojbarevnými, které zdejší

Sokolská čepice, sbírka muzea Říčany

obchodníci židovští střižním zbožím
rozdávají většinou zdarma. Podobně
většina dospělých jest také tak ozdobena. Mládež strhala a poházela
všechny znaky říšské. Z úřadu přec
pamatovali na mne a přinesli mi od
paní Fialové do muzea zachovalý nový
znak dvojhlavého orla s nápisem: „C.
k. tabáční trafika“ a prý ještě jeden
mi přinesou. Na domě okresního výboru vybledlého lva českého, kterého
pamatuji, co jsem v Říčanech, ověnčili
a kvítím ozdobili. Ve výkladní skříni, respektive okně materialista pan
Barták po celé výši a šíři okna napjal slovanskou trikoloru s nápisem:
„Ať žije československá republika!“
Odpoledne sešel se výbor zastaveného zdejšího Sokola a zahájil novou
činnost. Na zdar! Zmíniti se musím
o schůzi okresního Hospodářského
spolku říčanského, kde nájemce velkostatku pan Daneš z Předboře žádal
rolníky, aby nelichvařili...

31. října 1918
Včera večer o ½ 7 hodině večer táhl průvod hojně navštívený od radnice s hudbou k nádraží
a chtěli vítati vracející se 28. pluk
pražský, který však, Bůh sám ví, kde
je, a vrátili se po pěšině k okresnímu
domu. Děti i mládež v oddílech nesly
lampiony. Domy na náměstí i kudy
se průvod ubíral, byly hojně osvětleny. Svíčky, jak jsem pozoroval, byly
sehnány ze všech koutů světa, i rozřezané hromničky jsem viděl. Zde
před soudem připravený stůl sloužil
za tribunu, z které řečnili Fr. Bačkovský, Dr. Klapka, Ed. Čížek. Tento
žádal, aby se přihlašovali k národní
a sociální demokracii, slečna Vojířová a R. Mašek. Všichni žádali mezi
jiným, aby lid udržoval pořádek, důstojný klid, aby byl poslušen pokynů
okresní národní rady. B., Č., M. slibovali, že potrestáni budou lichváři,
ale žádali, aby nikdo osobně nezakročoval. Po doslovu Bačkovského
zapěna národní hymna a přítomní se
v tichu rozešli.
Jan Boukal

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

Den válečných veteránů v Říčanech
Dne 11. listopadu 1918 byla podpisem
příměří ukončena první světová válka.
Toto datum dnes připomíná Den válečných veteránů, slavený především v anglosaských zemích. Jeho symbolem je
už od konce zmíněného světového konfliktu květ vlčího máku. (Červené květy
v té době pokrývaly hroby padlých na západni frontě.) Připnutím symbolického
květu lidé dávají vědět, že nezapomínají
na hrdinství vojáků z různých válek a
bojů a vzdávají jim úctu.
Tuto tradici se snaží i v českých podmínkách uvést do života organizace Post

Bellum, už počtvrté při té příležitosti
pořádá veřejnou sbírku. Její výtěžek
přispěje k uhrazení nákladů, které jsou
spojeny s natáčením svědectví válečných veteránů. Ve veřejné pamětnické
databázi Paměť národa dnes najdeme
vyprávění více než osmi stovek veteránů. Díky sbírce bude možné zdokumentovat další příběhy.
Kasička a vlčí máky, které dostane každý, kdo do sbírky přispěje, budou poprvé k dispozici i v Říčanech. Zastavte
se ve dnech 1. až 11. listopadu v budově
říčanského muzea v Rýdlově ulici. Mu-

zeum v tomto termínu (ve čtvrtek 8. 11.)
také chystá doprovodný program k probíhající výstavě Tohle je válka (1914–
1918), zaměřený na legionáře z našeho
regionu.
Renata Skalošová
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Střípky z MASky
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
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 V neděli 9. 9. 2018 jsme si na Masarykově náměstí v Říčanech užili Veletrh volného času a sportu, který byl součástí
Městských slavností. Nadšence z řad dětí jsme u našeho
stánku malovaly na obličeje. Odcházely od nás s dinosaurem, pavoukem, kočičkou, květinami, nebo
princeznovskou korunkou. A dokonce jsme ke
své radosti namalovaly
pár českých vlajek.
l Začátkem října pojede zástupce MAS na
jednání Valné hromady MAS České republiky. Na programu
bude především role MAS v lokálním rozvoji. Jinými slovy,
co víc můžou MASky v novém programovém období mimo
dotací do obcí přinést.
l Získávat dotace do území není vůbec jednoduché. Nestačí jen prvotní nadšení a chuť, potom nezlomná vůle, ale
člověk se musí naučit bojovat s úředníky a byrokracií, nesmí
ho zlomit neustálé změny vyhlášek, pravidel a vydávání stále

Slavnostní bohoslužba k 100. výročí
založení Československa
U příležitosti 100. výročí založení Československa vás zveme na slavnostní setkání, kde si připomeneme některé biblické
souvislosti spojené s existencí našeho státu.
Setkání proběhne v neděli 28. října 2018 v sále klubu U Boudů v Kolovratech (Mírová 21/66) od 9:30.
více informací na www.cb.cz/ricany

Turnaje v kuličkách
Poslední možnost zapojit se letos do série turnajů v kuličkách. Hrajeme vždy v neděli od 14.00 v parku Por. Koreše
v Olivově ulici v Říčanech. Termíny turnajů: 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
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nových metodik a dodatků. Za zaměstnance MAS Říčansko
chceme věřit, že prostřednictvím vyjednávání Národní sítě
MAS ČR budou další roky získávání dotací do našich obcí
jednodušší.
l Na podzim vyhlašujeme nové kolo pro zájemce o značku
Zápraží originální produkt®. Certifikační komise bude posuzovat a prodlužovat jak zájemce z řad výrobců, tak provozovatele ubytovacích služeb z regionu Říčanska a Dolnobřežanska. Splníte-li kritéria, můžete zažádat i vy, v případě
zájmu pište na email: mas@ricansko.eu.
Za MAS Říčansko o.p.s. – Pavlína Šantorová Filková

Humanitární sbírka
Farní charita Říčany pořádá
dne 9. 10. 2018 od 12,00
do 17,00 hodin u kostela
(fary) na Masarykově náměstí v Říčanech humanitární sbírku pro Diakonii
Broumov. Jako obvykle můžete přinést oblečení, lůžkoviny, látky (alespoň 1 m2),
ručníky, utěrky, deky, péřové
přikrývky, polštáře, spacáky
s nepoškozeným zipem, použitelné záclony a závěsy, nepoškozenou obuv (páry
svázané, aby se boty neztratily), knihy, hračky (nepoškozené a čisté), drobné fungující elektrické spotřebiče do domácnosti (vařič, remoska, kávová konvice,
žehlička, apod.). Pokud nám přidáte k darovaným
věcem 10 Kč, použijeme část jako příspěvek na odvoz
sbírky, zbytek na naši další činnost - např. na drobné
vánoční dárky pro seniory.
Děkujeme za vaši pomoc.
Marie Junková, Farní charita Říčany

texty.kuryr@ricany.cz

Mezi námi
V
posledních
čtyřech
číslech
Kurýru jste mohli sledovat seriál
„Příběh pokladu“,
který
pojednával
o detailech nálezu
nejstaršího mincovního pokladu v Říčanech. Nalezl jej Jiří
Škába v devadesátých letech 20. století.
Muž, který svou „zálibou v kopání starých i nových sklepů“ nesmírně přispěl
k historickým poznatkům města Říčany, svou životní cestu zakončil 23.
srpna tohoto roku. Nyní si dovolíme
poukázat na to, jaký vlastně byl.
Spíše introvertní a dalo by se říci až sa-

motář. Ale pokud již došlo na nějaké
setkání s lidmi nebo přáteli, velmi rád si
povídal o různých tématech. Měl značně
široký záběr znalostí, všeobecný přehled
a skvělou paměť na technická i časová
data. Byl to srdečný a hodný člověk.
Jedna vlastnost byla však dominantní a
definovala jej na celý život. Je to vytrvalost. Když se na něco zaměřil, s obrovskou houževnatostí pracoval, a nakonec
vždy dosáhl kýženého výsledku. Tato
vlastnost se projevovala ve všech okamžicích jeho života, které mu osud přinesl. Naposled zejména tím, jak se celé
čtvrtstoletí vyrovnával se svou nemocí
– roztroušenou sklerózou. Nikdy si však
nestěžoval a svému okolí nedával nic

najevo. Vytrvalost u něj byla propojena
i s obrovskou pracovitostí.
V roli dědečka byl výjimečný. Jeho tři
vnoučátka Davídek, Deniska a Martínek v něm měla opravdu skvělého, pečujícího a nesobeckého dědečka, který
si s nimi hrál, i když jemu samotnému
již bylo špatně z důvodu oné vážné nemoci. Srdečnost, vytrvalost, pracovitost, tvrdost k sobě samému a naproti
tomu schopnost myslet v prvé řadě na
druhé jsou vlastnosti, které asi nejvíce
definují Jiřího Škábu. Navždy zůstane
v našich srdcích a ve vzpomínkách.
Martin Škába
Pozn. red.:K říčanskému pokladu se
v příštích číslech ještě vrátíme.

Strašínské loučení s létem 2018
V sobotu 8. září jsme se na Strašíně sešli, abychom se
rozloučili s létem. Pro děti byla připravená velkolepá hra,
při které pomáhaly bohyni Athéně nalézt ztracený prsten. Musely kvůli tomu projít osmi stanovišti, kde plnily
obtížné úkoly. Počasí bohům přálo, tak jako každý rok,
slunce svítilo po celou dobu na všechny bohyně a všechny hrdiny a hrdinky, kteří přišli vyzkoušet své schopnosti. Stejně jako loni dorazilo 67 dětí (37 děvčátek a
30 chlapců), jejich průměrný věk byl 6,6 roku. Největší
atrakcí je naše velkolepé bludiště, které široko daleko,
ani za sedmero horami, nenajdete. Příjemné odpoledne
pokračovalo koncertem hardrockové kapely Derelict a
zábava se protáhla až dlouho do noci. Už nyní se těšíme

na další pokračování. Velké díky patří osadnímu výboru
za finanční zajištění akce, všem, co se podíleli na přípravách her i dalším milým spolupracovníkům, kteří se každoročně starají o občerstvení. A velké uznání všech patří
obětavým stavitelům našeho skvělého bludiště.

Přání k narozeninám
Dne 8. října 2018 oslaví krásné půlkulaté narozeniny
rodačka z Říčan, naše „zlatá máma“, manželka a
babička - paní Věra Krásová (Hudlerová).
Hodně zdraví a pohody přeje ze srdce celá rodina.
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Foto: z archivu rodiny Škábovy

Odešel Jiří Škába, nálezce nejstaršího pokladu v Říčanech
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Mecenáška Růžena Klímová

Vedla žákyně k pilnosti
a pořádku
Poté, co vychodila říčanskou
obecnou školu, nastoupila do
Dívčí obchodní a průmyslové školy zřizované Ženským
výrobním spolkem v Praze.
Podle přijímacího listu se tam
zapsala 15. března 1881 do
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Učitelka s porozuměním
pro věci národní
Nabyté profesní dovednosti a zkušenosti předávala podle říčanské školní kroniky slečna Klímová svým svěřencům
do 1. září 1923, kdy odešla na zdravotní
dovolenou. Ta se 1. ledna 1924 změnila
v odchod do penze. Radošovická školní
kronika prozradila, že v oboru působila
třiačtyřicet let, z toho v Říčanech více
jak čtvrtstoletí a v Radošovicích odučila (s jednoroční přestávkou ve školním
roce 1918–1919 kvůli navýšení počtu
hodin na říčanské škole) sedmnáct
let. Při příležitosti odchodu do penze
jí spolu s poděkováním (po usnesení
Místní školní rady v Radošovicích) byla
věnována umělecká plaketa K. Havlíčka
a učitelský sbor tamtéž ji obdaroval knihou Aloise Jiráska Filozofská historie.
Národní listy o slečně Klímové uvádí:
„Byla výbornou učitelkou, vzornou dcerou své matky, kterou ve stáří ošetřovala
a celý svůj život vyplnila svou neobyčejnou ušlechtilostí.“ V Národní politice se
dočteme o jejím „porozumění pro věci
národní“. O neobvyklém a velice záslužném odkazu a samotné mecenášce píší
třeba i České slovo, Naše zprávy, Lidový
deník nebo Národní práce.
V době, kdy Růžena Klímová působila
ve školství (až do roku 1919), se na učitelky vztahoval celibát. Ve chvíli, kdy se
vdaly, musely své pracovní místo opustit. Industriálních učitelek se ale zrovna
toto pravidlo netýkalo. Přesto
se ani ona nikdy nevdala a také
neměla děti. Důvod, proč tomu
tak bylo, bohužel neznáme.
Příště se dozvíte více o společenském působení Růženy
Klímové a o její podpoře říčanského muzea.
Šárka Vydrařová,
spolupracovnice Muzea Říčany

Růžena Klímová (1857–1940) se svými
žáky a kolegy kolem roku 1900

texty.kuryr@ricany.cz

Foto: 3x z archivu Muzea Říčany

O ženě, která zajistila sídlo místnímu
muzeu, a tak se nesmazatelně zapsala do dějin našeho města, jistě mnozí
čtenáři už slyšeli. O vznik vzdělávací
instituce se v říjnu 1908, právě před
110 lety, zasloužil pedagog Alois Mudruňka. Než ovšem našla útočiště ve
vilce slečny učitelky, uběhly desítky
let. Jaký byl životní osud Růženy Klímové, zasazený do Říčan druhé poloviny 19. a první půlky 20. století?
Narodila se 16. února 1857 do rodiny
říčanského krejčovského mistra Františka Klímy v domě čp. 156 jako třetí ze
šesti dětí. Měla dva bratry a tři sestry.
Její maminka Marie, rozená Tesaříková, pocházela rovněž ze zdejší krejčovské rodiny. Dědeček Jan z otcovy strany byl učitelem v Kostelních
Střímelicích. V jejím případě
se tedy nakonec spojily dvě rodinné profese. Stala se z ní totiž
industriální učitelka.

„I. pracovny vychovatelství domácího
hospodářství“. Hradila si školné ve výši
dvou zlatých měsíčně. Potřebnou způsobilost pro výuku ručních prací pro
obecné školy získala 1. července 1881.
Podle říčanské školní kroniky začala
vyučovat od 14. srpna 1881 v Jažlovicích a Popovičkách za odměnu ve výši
224 korun. Odtud byla na konci září
1897 přeložena do Říčan. Dalšími místy, kde se uplatnila jako učitelka, bylo
Nedvězí, Kuří a také Radošovice (tehdy samostatná obec měla vlastní školu
od roku 1906).
Jak tenkrát lidé nahlíželi na vyučování
ručních prací a co se požadovalo po industriálních učitelkách? Ženské listy,
noviny vydávané Ženským výrobním
spolkem v Praze, z roku 1873 uvádějí
následující: „Vyučování ženským ručním pracím má velkou paedagogickou
důležitosť ve vychování ženské mládeže,
i pročež nesmí býti necháno pouze šťastné náhodě a libovůli matek, nesmí býti
nikdy jen mechanickou zručností beze
všech hlubších základů. Dívka ať se učí
při práci mysleti, k tomu jí budiž podán
již učitelkou dobrý návod. Učitelka má
dívce vysvětliti důležitosť nauky této,
ona má v duši její lásku k ní vzbuditi.
Dívka budiž poučena, proč to neb ono
dělá tak a ne jinak, aby v budoucnosti
uměla pracovati samostatně. Dívkám
budiž dán již záhy jistý praktický směr,
aby se učily poznávati cenu času, cenu
práce.“ V novinách se píše, že hlavní
náplní vyučování se stalo pletení, šití,
spravování prádla, háčkování apod.
Žákyně měly být vedeny k pořádku,
k pilnosti, k čistotě, k trpělivosti a
„ku správnosti“.
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Aquapalace v říjnu
Říjen kromě padajícího listí a zkracujících
se dnů (a stále méně vlídného počasí)
přináší také něco příjemného – jsou to
podzimní prázdniny, které všechny děti určitě rády stráví
zábavou a veselými hrami – a kde jinde, než v Aquapalace
Praha! Protože právě zde na ně čeká stále letní počasí, teplá
voda a spousta atrakcí, díky nimž na chvíli budou i školní
povinnosti zapomenuty. Program ale máme nejen pro školáky,
zábavu si najdou malí a velcí, tak na nic nečekejte a vydejte se
v říjnu do Aquapalace Praha.

Saunový svět

Pořiďte si saunovou permanentku s neomezeným vstupem do Saunového světa po dobu 6 měsíců, kde si můžete opakovaně užívat příjemného, luxusního i netradičního saunování za výhodnou cenu 7.770 Kč. Permanentka
je nepřenosná a vstup na všechny saunové ceremoniály
je zdarma, vyjma ceremoniálu Lady beauty, Pivního ceremoniálu a ceremoniálu Péče o pokožku, jež jsou zpoplatněny zvlášť. Platnost permanentky je 6 měsíců od
data nákupu.
Během vašeho pobytu v Saunovém světě vám zdarma pohlídáme vaše děti. Zdarma u nás budete moci také parkovat.
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:

spa & wellness

NEJVÝHODNĚJŠÍ

SAUNOVÁ
PERMANENTKA
A

NOVINK

vstup
43 Kčn/ov1ého světa
do Sau

rmací na

*Více info

palace.cz

www.aqua

Saunový ceremoniál „Peklo s Harley Quinn“
Příběh se super padouchem prostě musíte zažít! V podání
mistryně saun Sarah Tomšů. V neděli 28. října ve 20 hodin.

Vodní svět

Každý víkend se můžou děti zúčastnit našich aquagames
a na chvíli se proměnit v zápasníka sumo nebo třeba
potápěče, který podplouvá pod pneumatikami. A za to
všechno je ještě čekají krásné odměny.
l 6. – 7. 10. 2018 – Filmový víkend Jak draka bolela
hlava
Dvouhlavý dráček Čmoudík vám prozradí pohádku o velké
lásce princezny Adélky a prince Janka. A proč je dráček
dvouhlavý? Přijď a dozvíš se to.
l 20. – 21. 10. 2018 – Víkend s Mentos. Sílu žvyku s výbornými žvýkačkami Mentos můžeš vyzkoušet tento víkend
přímo v Aquapalace Praha.
l 27. 10. 2018 – Pokus o zápis do České knihy rekordů
v eskymáckých obratech. Pokud se chcete stát držitelem
českého rekordu v eskymáckých obratech, dorazte poslední
říjnovou sobotu a přetočte se v našem plaveckém bazénu v
minutovém intervalu, co nejvíckrát.
l 27. – 30. 10. 2018 – Podzimní prázdniny se superhrdiny
Kde strávit podzimní prázdniny, když je venku sychravo? V
Aqupalace Praha na tebe kromě tobogánů čekají I superhrdinové v čele se Spidermanem, Thorem nebo Hulkem.

SPA & Wellness

l Doporuč a získej svou luxusní masáž za polovinu! –
Vychutnejte Každý klient nebo klientka, kteří přivedou do
SPA & Wellness centra nového klienta, třeba svou kamarádku, partnerku nebo partnera, budou odměněni. Odměna
se týká i nově příchozích návštěvníků. Odměňujeme klienty
za věrnost. Pokud přijdete na ošetření s kamarádkou či kamarádem, ošetříme vás za poloviční cenu. Na výběr budou
naše hloubkové a aroma masáže v délce 60 nebo 90 minut.
A jako třešničku na dortu dostanete při odchodu dárek, který
je překvapením.
l Speciální ošetření Body Sculpt
Jedinečné tělové ošetření pro nápravu celulitidy a zpevnění
pokožky se speciální masáží zeštíhlujícími baňkami Body
Palp.

Fitness

aquapalace.cz

16. 10. 2018 - Mýty o stravě s Borisem Oravou
Na toto téma bude přednášet od 18:00 v našem Fitness
Aquapalace Praha Mistr Evropy v klasické kulturistice z roku
2014. Přijďte na seminář i vy.
Více na www.aquapalace.cz
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Antonín Šimek – italský legionář
a říčanský muzejník

Foto: z archivu Muzea Říčany

Antonín Šimek se narodil 3. 7. 1898 v Kuří jako jedno
z mnoha dětí Antonína a Marie (roz. Kopecké) Šimkových. V mládí se vyučil ševcem. Za 1. světové války
bojoval nejprve jako rakouský voják na italské frontě,
kde byl 15. září 1917 zajat v Bregu a již 26. listopadu si
v zajetí podal přihlášku k italským legiím, neboť chtěl
bojovat za vznik samostatného státu Čechů a Slováků.
V polovině dubna následujícího roku již byl legionářem. Účastnil se bitev u Doss Alta a u jezera Lago di
Garda, které patřily mezi jedny z nejvýznamnějších
vojenských vystoupení italských legionářů Ani po
skončení války neopustil legie a podílel se například
na dobytí Slovenska. Vojenskou službu definitivně
opustil v lednu 1921 v Chebu. Za své zásluhy ve válce
získal rozličná ocenění – italské vyznamenání Fatiche
di Querra, Československý válečný kříž a revoluční
a spojeneckou medaili. Po válce pracoval v Národním muzeu jako konzervátor a věnoval se své rodině,
s manželkou Anežkou (rozenou Parobkovou, nar. 25.
9. 1897) měl syna Vlastimila. Když odešel první správ-

Antonín Šimek na snímku z roku 1948. Tuto podobenku i portréty dalších
říčanských legionářů najdete na table vystaveném při příležitosti expozice
Tohle je válka (1914–1918) v Muzeu Říčany.

Foto: z archivu Muzea Říčany

ce říčanského muzea Alois Mudruňka do penze (penzi
si neužil, neboť záhy zemřel), pověřila městská rada tehdy již zkušeného muzejníka Šimka správou sbírek. Když
se roku 1947 nastěhovalo muzeum do vily Růženka, odkázané roku 1940 muzeu učitelkou Růženou Klímovou,
správci muzea Šimkovi zde byl přidělen služební byt v
patře. O muzejní sbírky se ovšem Šimek nestaral sám,
byli mu ku pomoci Bohumil Šára (archiv), Josef Kovář
(botanika), Josef Červený (muzejní knihovna), Jan Petříček (mineralogie), Norbert Havelka (numismatika)
a Jan Tichý (entomologie). Samotný Šimek měl kromě
správy celého muzea na starosti především historické a
archeologické sbírky muzea. Přestože Antonín Šimek
některé z vzácnějších exponátů muzea předal do svého
druhého pracoviště, Národního muzea, pilně se staral o
říčanské muzeálie a obohatil je i o své vlastní, především
numismatické sbírky. Věnoval se konzervaci a evidenci
předmětů, pořádal v muzeu výstavy a zájezdy do parku
v Průhonicích a zřídil v muzeu houbařskou poradnu.
Současně se věnoval odborné publikační činnosti a údržbě muzejní budovy, s níž mu výrazně vypomáhala manželka Anežka. Antonín Šimek zemřel 5. 9. 1978, jeho
manželka Anežka 2. 9. 1979. Po smrti Antonína Šimka
se vedení muzea ujala Marie Padevětová.
Jan Boukal, Muzeum Říčany
Antonín Šimek s manželkou Anežkou, 20. léta 20. století.
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Klub českých turistů Říčany pořádá v rámci oslav 100 let vzniku republiky a 130 let od svého založení turistickou akci

Z Masarykova náměstí k Štefánikově
mohyle pěšky nebo na kole
Kdy: v neděli 21. října 2018 v 10
hodin v parku u staré radnice na Masarykově náměstí v Říčanech. Součástí
zahájení turistické akce bude krátké
připomenutí ukončení 1. světové války
a vzniku republiky na Masarykově náměstí v Říčanech. U Štefánikovy mohyly v Mnichovicích připomenutí dvou
osobností, které se zasloužily o vznik
republiky, profesora T. G. Masaryka a
generála M. R. Štefánika.
Pro pěší je připravena trasa z Říčan
do Mnichovic dlouhá 11,5 km, vedená převážně přírodou po turistických
značkách. Jen krátké úseky budou doznačeny vlastním značením.
Návrat do Říčan vlakem z Mnichovic.
Mapku trasy naleznete na www.cykloserver.cz/f/6564238675/
Cyklisté vítáni! Také pro cykloturisty,
příležitostné cyklisty a elektrocyklisty
je připravena okružní trasa Říčany
– Mnichovice - Říčany v délce cca 30

km. Trasa je vedena po méně
frekventovaných silnicích, polních a lesních cestách s využitím
značených cyklotras a turistických značek. Nějaká stoupání
na trase budou, ale není ostuda
kolo chvilku tlačit.
Mapku cyklotrasy naleznete na www.cykloserver.cz/
f/764e238584/
Každý účastník obdrží upomínkový list
Pro děti je připravena vyhledávací soutěž, malá odměna čeká u mohyly v Mnichovicích.
Ať jste organizovaní turisté, turisté
amatéři, nebo si vše chcete jen vyzkoušet, tak neváhejte a přijďte. Rodiče, nezapomeňte s sebou vzít své
děti a prarodiče vnoučata.
Případní zájemci se zde mohou přihlásit do Klubu českých turistů Říčany.

Podrobnější informace naleznete na
www.kctricany.cz, nová turistická
vizitka.

Pozvánka

na jubilejní
setkání k uctění
100. výročí vzniku
Československé republiky
v neděli 28. října 2018
9:30 - mše svatá v kostele sv. Petra a Pavla - za republiku
11:00 - pietní akt u pomníku padlých na Masarykově náměstí
Pozvání pro občany Říčan za účasti vedení města, zástupců spolků a organizací,
významných osobností města a delegací z partnerských měst.
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Hledáme nové členy týmu
Centra Na Fialce!
Aktuálně volná místa:

SEVÍRKA / BARISTKA
ÚDRŽBÁŘ (brigáda)
Nabízíme práci ve stabilní rodinné
firmě, zaměstnanecké benefity,
férový přístup, přátelský kolektiv
a odpovídající odměnu.
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Street food
festival 2018

Street food festival
2018 byl opět šťavnatý.

Ani farář Konstantin neodolal dobrému moku.

Nabídka občerstvení byla pestrá.
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Prezentace města v rámci
mezinárodního Dne bez aut.

Novinka festivalu stříhání na ulici.

Na stovky lidí proudilo za dobrým jídlem, pitím a programem.
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Co bych Říčanům přál
Říčanům bych přál, aby v ulicích města
přibyly sítě: vodovod, kanalizace, veřejné osvětlení asfalt apod. Dále, aby byl
v ulicích finální zpevněný povrch a chodníky, a aby ulice i chodníky měly přiměřenou šířku. Znám řadu malých vesnic,
zapadlých koutů naší republiky, kde tyto
samozřejmosti mají. Přestože Říčany
jsou „Nejlepším městem pro život“,
v řadě ulic včetně té, ve které bydlím,
není vodovod, zpevněný povrch vozovky, ani chodníky. V létě se v těchto ulicích
práší, po dešti jsou v ulicích kaluže a bláto. V ulicích jsou díry a některé úseky ulic
jsou sjízdné velmi obtížně a jsou rizikové
pro chodce i řidiče. Vozovky řady ulic
jsou příliš úzké na to, aby byly bezpečné,

chybějí v nich chodníky. Obyvatelé těchto ulic a chodci neustále dýchají prach,
mají zaprášené nebo zablácené boty i oblečení, špínu si nosí na botáách do domů
a vozí ji do garáží na autech. Takových
ulic je v našem městě řada.
Město má v tomto ohledu vůči svým
obyvatelům velký dluh. Tuto základní
infrastrukturu, bezpečné a důstojné životní podmínky považuji v dnešní době
za naprostou samozřejmost. Stávající
stav řady ulic je nedůstojný a výrazně
snižuje kvalitu a komfort života našich
obyvatel. Byl bych rád, kdyby se dořešení infrastruktury, ulic a chodníků stalo
prioritou našeho města nejméně v příštích třech volebních obdobích. Vím, že
investice do dořešení infrastruktur a
komunikací bude obrovská a vyřešení

je často podmíněno vyřešením vlastnických vztahů. Ani jeden z těchto důvodů
však nesmí znamenat, že město na tento
velký dluh bude rezignovat! Město by
mělo k tomuto upnout velkou část svých
sil a prostředků.
Přál bych si prostě upravené město, ve
kterém bude ubývat ulic, na které se
rodiče nebojí pustit svoje děti, protože
jsou na nich chodníky a dobudovaná
infrastruktura. Děti budou moci jezdit
na kole po ulicích bez obav, že je srazí
auto a chodit po chodnících, které dnes
neexistují. Držme si palce, snad se nám
to v budoucnu podaří.
Tomáš Vítek,
autor kandiduje v komunálních
volbách ve městě Říčany

Pozor, schody!
Reaguji na článek v minulém čísle Kurýru na
str. 8 - „Vítězný chodník z loňského Překvapte
Říčany již dělá radost pěším“. Součástí rekonstrukce v prostoru křížení ulic Domažlická a
Legií jsou také schody (viz foto u článku). Jinak
dobrý nápad na vyřešení tohoto místa je však
pochybný ve vlastním provedení. Pod schody
pokračující chodník je totiž ve směru chůze
skloněn, takže při nášlapu může noha podklouznout kupředu s následným pádem chodce
na záda. A zábradlí, které má pomáhat opření
těla při chůzi, je zjevně krátké, jak je vidět na
fotografii. Schody budou pro občany nebezpečné, zvláště v zimním čase, zejména pro seniory.
Doufám, že si toho povšimne odbor správy majetku
města a postará se včas o zajištění opravných prací.

Josef Kubec

(Ne)politický tajemník
Musím říct, že se již nějakou dobu vyhýbám psaní příspěvků
do Kurýru, zejména kvůli modrému textu, který se pod většinou z nich objeví a na jehož obsah již nelze nijak relevantně reagovat. Ale příspěvek pana tajemníka Maříka v posledním Kurýru mě zklamal natolik, že tuto zásadu musím
porušit. Pan tajemník, údajně nepolitický šéf státní správy,
se zde otevřeně a výběrově opřel do ODS. Abych tedy uvedl
věci na pravou míru – kolega Hauk, který byl minulé volební období členem Redakční rady, přestal na radu docházet,
protože se odstěhoval. Poznámka pana tajemníka o tom,
že to bylo kvůli absenci odměny za funkci, je minimálně
nevkusná. V tomto volebním období navíc zastupitelé za
ODS navrhovali, aby měl v redakční radě jednoho zástupce
každý subjekt zvolený do zastupitelstva. Tento návrh Klidné město odmítlo. Závěrem tedy doufám, že tento zbytečný

64

útok, když už nic, přispěl alespoň ke zlepšení vztahů mezi
současným vedením města a vedoucím úřadu.
Marián Svetlík, autor kandiduje v komunálních
volbách ve městě Říčany
Kdo chce vidět politikum v každé větě, tak si důvod před volbami vždycky najde…
Vážený pane Svetlíku, pokud si text mé odpovědi přečtete znovu (což samozřejmě nemusíte), tak v něm pouze vysvětluji, že
redakční rada není složena jen z lidí podřízených panu starostovi. A to je pravda, stejně jako je pravda, že práce v RR je dobrovolná a bez nároku na odměnu. Že se pan Hauk odstěhoval,
jsem se dozvěděl až nyní od vás a od dalších kandidátů vaší
strany, kteří mne také kontaktovali a chtěli po mně vysvětlení.
Navíc jste měli možnost tohoto svého kolegu (který se odstěhoval) v radě nahradit, což jste ale neudělali.

Tomáš Mařík, tajemník
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Sousedsky slušná výstavba na Komenského náměstí
V Říčanech vznikne na Komenského náměstí nová moderní
budova základní školy. Chápeme, že ji naše město potřebuje. Jako budoucí sousedy nás však netěší způsob, jak s námi
o výstavbě radnice (ne)komunikuje. Založili jsme proto Petici za ohleduplnou výstavbu na Komenského náměstí.
Petice nebrojí proti škole, jak je nám někdy neférově podsouváno. Požaduje pouze to, aby výstavba byla pro obyvatele
v jejím sousedství přínosem, a nikoliv jen přítěží. Je nám jasné, že dojde k podstatnému zvýšení dopravy, a proto žádáme
realizaci opatření pro rezidenty, přijíždějící rodiče i pěší školáky a zachování dostatku parkovacích stání.
S koncem prázdnin petiční výbor sběr podpisů ukončil. Petici, kterou podepsaly téměř dvě stovky občanů, jsme předali
na radnici a čekáme na její vyřízení. Naše iniciativa již přinesla dílčí výsledky. Až díky tlaku veřejnosti byla do projektu přidána nová parkovací místa a investor (tj. město) také pochopil, že je nutno vyřešit stav Melantrichovy ulice. Mnoho toho
však zbývá domyslet a dopracovat – stále chybí zcela zásadní
dopravní studie a jasné slovo o tom, jak bude řešena jednosměrnost silnic, které ulice budou rozšířeny, kde přibudou
chodníky, jak bude konkrétně vypadat park v nezastavěné
část náměstí atd.
Přesto, že tyto otázky zdaleka nebyly vyřešeny, podalo město v tichosti žádost o stavební povolení a sousední vlastníci
mohou své případné námitky ve stavebním řízení uplatnit
nejpozději při ústním jednání dne 2. října. Nevíme, zda jde
o záměr či pouhou bezohlednost. Věříme, že v následujícím
období bude další příprava stavby probíhat s větším rozmyslem a s ohledem na místní obyvatele. Očekáváme důsledné
informování o všech okolnostech projektu a skutečně oboustrannou komunikaci. Tedy nikoliv pouhé prosazování městem navrženého řešení. Cílem by mělo být to, aby nová škola
a její okolí byly příjemné pro všechny – děti, rodiče, učitele
i sousedy.
Kryštof Horn, zástupce petičního výboru,
autor kandiduje v komunálních volbách ve městě Říčany

Taková malá úvaha
Vždy jsem si myslel, že takové ty líbivé, ale většinou klamavé
reklamy mohou působit pouze na takové trochu „jednodušší“
lidi. To samé jsem si myslel o líbivých a mistrovsky vyslovených řečech politiků, ať na komunální, tak i vyšší úrovni.
Ale asi to není tak úplně pravda. Onehdá jsem mluvil se svým
vysokoškolsky vzdělaným kamarádem, a když přišla řeč na
starostu Kořena, on řekl: „Ale Vašku, ten Kořen ale mluví
hezky.“ Vyznělo to jednoznačně tak, že když pan starosta
mluví hezky, tak že je dobrý. Je to důkaz toho, že ty líbivé, i
když často klamavé, uhlazené řeči působí na značnou část
populace. Většina těch lidí  se  o pozadí dění ve městě nezajímá, ať proto, že je to nezajímá, nebo proto, že na to nemají
čas, a jsou tedy odkázáni pouze na tyto líbivé řeči. A jestliže je
ta konkrétní osoba perfektní řečník, a i mistr psaného slova,
jako náš starosta Kořen, tak prostě boduje, bez ohledu na to,

Dobrý den,
architekti kanceláře Rusina –Frei připravují projekt
školy už takřka rok. Během příprav probíhalo několik
veřejných projednání, kde byl také představen harmonogram včetně výhledu podání žádosti o stavební
povolení. Každý občan mohl dát své dotazy, připomínky… Stejné právo má i každý z účastníků v rámci
územního a stavebního řízení. Jde o zákonem stanovený proces vedený státní správou. Není ho možné
utajovat, všechny informace jsou veřejné. Rozhodně
nelze říct, že se město chová podáním předem avizované žádosti bezohledně. Zvlášť, když byly do projektu některé připomínky obyvatel zahrnuty. Už na
veřejných projednáních bylo také řečeno, že konečný
systém dopravy v širším území se řeší v jiných řízeních
než při povolení stavby samotné. Jde o skládanku několika investic, které se vzájemně doplňují a podporují. Jedna však nemůže čekat na druhou. Právě tlak
na vytvoření jakoby „komplexního“ řešení může celou
stavbu odsunout o několik let a nakonec se nemusí
realizovat vůbec. Propletenec různých podmínek se
nemusí podařit rozplést. K faktům: Podzemní parking
a další parkovací místa podél komunikací byly v zadání architektonické soutěže. Celkem se rozšíří počet
parkovacích míst pro obyvatele o více než 60 stání. Na
základě připomínek obyvatel byl schválen investiční
záměr na rozšíření ulice Melantrichova. Příprava parku, který uprostřed Komenského náměstí vyroste, je
dlouhodobou ideou, která vznikla také ještě před architektonickou soutěží. Vaše petice byla doručena až
7. září 2018, odpověď jsme připravili a 12. září se s ní
seznámili zastupitelé, následně byla odeslána. Jsem
rád, že stavbu školy podporujete a věřím, že postupnými kroky společně snížíme veškeré možné negativní
vlivy na obyvatele Komenského náměstí.

Vladimír Kořen, starosta města

že jeho negativa výrazně převažují nad pozitivy a městu se
setsakra prodražují.
Bohužel to ale také znamená, že úroveň valné části  naší populace zřejmě není příliš na výši. Jak jinak si vysvětlit drtivé
vítězství takového člověka v posledních volbách.
Václav Macinauer
Pane Macinauere, v příspěvku „Taková malá úvaha“ hodnotíte předvolební situaci pravidelnou agitací proti panu
starostovi. V závěru konstatujete, že dle výsledku minulých voleb drtivá většina občanů v Říčanech „zřejmě není
příliš na výši“. To je ale opravdu troufalé konstatování ve
věstníku města a městského úřadu, který putuje do všech
schránek občanů Říčan.
Tomáš Mařík, tajemník
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Reakce na reakci
V posledním čísle vyšla má kritika
starosty Kořena a jeho nejbližších
spolupracovníků. Na to reagoval  radní Polánský a tajemník Mařík.
Nejprve k p. Polánskému: Vláďo,
co je v mém příspěvku nepravda?
Nebo snad Kořen nemá Passat za
milion a Špačková, Michalička a
Mařík manažerská auta i k soukromým jízdám? Oslovil jsem 8 srovnatelných měst. Nikde to nemají, ve
čtyřech z nich nemá auto ani starosta, natož k soukromým jízdám. Není
pravda, že část radních a zastupitelů KM odmítla být nadále solidární
se starostovými praktikami  a KM
opustila?
Píšeš, že napadám čestné lidi bez
důkazů. Otázkou je, co kdo rozumí pod slovem čestný. Já pod tímto
přívlastkem  nevidím člověka, který
často mluví nepravdy, je intrikář,
manipulátor, klientelista, populista apod. Neměj mě, prosím, za tak
hloupého, že napíši něco, co neumím dokázat. Za čestné nepovažuji
ani lidi, kteří takového člověka bezvýhradně podporují.
Co jsem já udělal pro Říčany? Patřil
jsem mezi to množství lidí, kteří zde
v Říčanech dělali tu revoluci. Ale revoluce požrala své děti a ti všichni

Oprava
V posledním čísle ŘK jsem k podpisu pod svým příspěvkem měl
doplněno, že jsem kandidátem pro
obecní volby. Tento dodatek byl bez
mého vědomí přidán paní Lauerovou z MÚ Říčany. Požádal jsem
telefonicky, aby byla zveřejněna
oprava. O způsobu, jakým jsem byl
informován, se nebudu zmiňovat,
stejně jako o zdůvodnění. Bohužel
mi nebylo vyhověno a na mail z 3. 9.
jsem, jak to bývá v Říčanech zvykem
i u jiných, neobdržel od paní Lauerové odpověď. Proto vše uvádím na
pravou míru: svůj článek jsem podepsal pouze jménem a jeho doplnění
o další informace bylo svévolnou iniciativou paní tiskové mluvčí.
Marek Hejduk, autor kandiduje v komunálních volbách ve městě Říčany
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jsou dnes ze hry venku. To jste ale ty,
ani Kořen ještě nebyli v Říčanech,
takže to nemůžeš vědět. A teď jste
tady vy, hrdinové, kteří vytrubují do
světa úspěchy a o pozadí věcí taktně
mlčí.
Pan Mařík: Uvedl, že pravda je taková, že ze šesti členů redakční rady je
přímo starostovi podřízen pouze  on
a tisková mluvčí. Takže prý lžu. Jak
je jeho zvykem, opomněl „maličkost“. Vyjmenovat zbývající členy
RR a pozice, na kterých sedí. Ukázalo  by se, že tito lidé jsou na starostovi závislí, ten je totiž   může šmahem
odpískat. Nemá to úplně stejný dopad, jako přímá podřízenost, pane
Maříku? Tomu, pane Maříku, říkáte
uvádět lži na pravou míru? Ti zbývající ovšem dělají Lauerové a Maříkovi pouze křoví. Kdo tady tedy lže,
pane Maříku?
Václav Macinauer
Dobrý den, dostal jsem informaci,
že redakční rada rozhodovala, zda
tento příspěvek zařadí či ne. Hodnotila také, zda je příspěvek na hranici
slušnosti, pravdivosti, zda nevstupuje neoprávněně do mých osobnostních práv. Osobně si myslím, že
každý má právo kritizovat osoby ve
veřejných funkcích včetně starosty.
A nemám lidem ani za zlé, že kriti-

Pozn. red.: K článku pana Hejduka
ještě doplňuji, že nedopatřením byl
u článku uveden chybný titulek „Volební agitace?“, protože požadovaný titulek nebyl součástí přiloženého textu,
ale byl pouze poslaný jako požadavek
v mailu, čehož jsme si nevšimli. Správný titulek měl znít „Děláme to dobře“,
za což se panu Hejdukovi dodatečně
omlouváme.

Šárka Stoszková
Vážený pane Hejduku,
je trochu škoda, že se nezmíníte o tom
jak jste byl informován, tak se zmíním
já. Poté co jste mne telefonicky kontaktoval a křivě obvinil z toho, že jsem Vám
změnila nadpis článku, jste ani neuznal
za vhodné se omluvit. Přitom jste dostal
vysvětlující e-mail od paní Stoszkové,
že na vinně byla z části její podřízená
a z části Vy sám, neboť jste článek po-

zují ze své úrovně znalostí, nebo že
se snaží příspěvku dodat tendenční energii. Věcně. Automobil WW
Passat pořídilo město ze svého rozpočtu a z dotace. Náklady nebyly
milion korun, ale po odečtení dotace
kolem 700 tisíc korun. Za vozidlo,
které mi úřad propůjčuje, platím
opotřebení vozu i najeté kilometry
na soukromých cestách. Tento způsob propůjčení vozidla je v Říčanech
zaveden už od předchozí starostky a
jsou města, pane Macinauere, kde
má starosta i svého řidiče, což jsem
striktně odmítl. Žádný skandál se
myslím neděje, celá věc prošla hlasováním i veřejnou kontrolou. To,
že čtyři zastupitelé odešli do celostátní politické strany, mohlo mít
pane Macianuere vícero vysvětlení.
Příležitost kandidovat do Sněmovny
či Senátu, motivací mohla být názorová či hodnotová odlišnost nebo
mohli tito lidé těžko nést, že byli občas přehlasováni a zvítězil jiný názor
než jejich. Vaše domněnky a pocity
lze vyvrátit těžko. Nebudu z Vašich
nepřesností dovozovat nic dalšího.
Jen bych Vás chtěl taktně upozornit,
že proti Staráku (tedy Vašemu hlavnímu tématu) vystupovali jiní radní,
než se domníváte a píšete. S nenávistí pravdu najdete jen stěží.

Vladimír Kořen, starosta města

slal v příloze bez nadpisu a jeho nadpis
vepsal do průvodního emailu. Ten už si
však grafička nestáhla spolu s přílohou.
Já dostávám k připomínkám, již „nalité“
články nejsem součástí redakce, takže
jsem o vašem nadpisu vůbec netušila.
To, proč jsem nechala za všechna jména
kandidátů dopsat dovětek, že se jedná
o kandidáta do komunálních voleb jsem
Vám vysvětlila již telefonicky. Další písemné sdělení jsem tedy nezasílala, to
jste dostal ve věci nadpisu od redakce
obratem. Jsem přesvědčená, že sdělení
o kandidatuře je relevantní informace
pro čtenáře. Mám pocit, že v poslední
době po slušnosti volají právě ti co k ní
mají nejvíce daleko. Až mi opět budete
telefonovat, přesněji až na mne budete
opět do telefonu řvát, urážet mne a křivě obviňovat, tak si na to vzpomeňte,
prosím.

Kateřina Lauerová

texty.kuryr@ricany.cz
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Opravdu Říčany nechtějí Solnou stezku?
Rád bych reagoval na odpověď
pana radního Michaličky z minulého čísla Kurýru ohledně odmítnutí
výstavby přeložky II/335, tzv. Solné
stezky (jižní obchvat města Říčan).
Dle pana radního: „Solná stezka
by přivedla do naší blízkosti tisíce
nových vozidel, hluk, emise a vytvořila novou bariéru v krajině. Solnou stezku nepodporují ani okolní
obce, přes které měla vést (Světice,
Všestary, …).“ Musím říci, že toto
není závěr rozsáhlé Dopravní studie z roku 2016, kterou pan radní
Michalička jistě velmi dobře zná.
Tento nepravdivý výrok je určitým
výsměchem obyvatelům jižní části Říčan. Zamítavé stanovisko na
Solnou stezku znamená, že tranzit
osobních aut by měl být navždy veden centrální částí Říčan, náměstím, Lipanskou, Jizerskou... Hluk,
emise a bariéry nebudou mimo Říčany, ale přímo ve městě. Opravdu
toto chceme? Dovolím si tvrdit, že
tento postoj není v zájmu obyvatel
jižně od náměstí. Anebo jde o záměrnou ignoranci z nějakého vyššího principu nemravního.
Zmiňovaná dopravní studie je rozsáhlá. Ač je zásadní pro Říčany, nikdy
nebyla publikována na webu města.
Z důvodu omezeného prostoru uvádím zkrácený závěr týkající se Solné
stezky: „Přeložka II/335 vytváří alternativní napojení. Díky existenci
této silnice nastane pokles intenzit
na stávajících silnicích III. tříd a sníží
se průjezdy obcemi. Při zprovoznění
pražského okruhu umožní tato silnice přímé propojení celé řešené oblasti na nadřazený dálniční systém bez
nutnosti využít komunikační síť města Říčany. V prostoru Říčan je
modelem vypočten pokles
intenzit, zejména v jižní
části. Studie prokázala,
že území je pro trasování
stále ještě průchodné a je
možné ji z hlediska rozvoje území stále realizovat v
celé trase.“
Je zřejmé, že vedení Klidného města
Solnou stezku nepodporuje. Tento postoj je však nutné změnit. Pro odlehčení před volbami budu parafrázovat

slova českého klasika: „Jestli si Říčany
Solnou stezku neprosadí, tak jsou u
mě mrtvej, Homolka.“
Tomáš Krebs, autor kandiduje
v komunálních volbách ve městě Říčany
Vážený pane Krebsi,
aby měli občané všechny informace, reaguji na vaše napadání prostřednictvím
výňatků ze zmíněné dopravní studie,
zpracované SUDOP Praha a AF Cityplan v roce 2016 (volně přístupná na
internetu).
1) Mé tvrzení, že Solná stezka přivede
do naší blízkosti tisíce nových vozidel.
Za tímto tvrzením si stojím. Pokud nebude zprovozněn Pražský okruh mezi
D1 a Běchovicemi (SOKP stavba 511),
přibylo by na Solné stezce (některými
prosazované nové silnici mezi hřbitovem a Světicemi) cca 7.000 aut - viz kartogram ze studie níže. Pro představu – je
to cca polovina provozu, který dnes jezdí
na Říčanské ul., tzv. „přípojce“. Pokud
by v té době již Pražský okruh v provozu byl, pojede po Solné stezce kousek
od zástavby dle výpočtů dokonce přes
12.000 aut denně včetně nákladních.
A úbytek intenzit by se projevil nejvíce
na dálnici D1, což dle mého názoru není
úplně cílem Říčan…
Naproti tomu úbytek v oblasti Oázy,
resp. Široké ulice na příjezdu, je i dle
níže uvedeného kartogramu zanedba-

telný. V případě „bez SOKP“ je to jen 80
vozidel denně. Po dokončení i SOKP
by úbytek díky Solné stezce mohl být
významnější (dle výpočtů cca 1.300 aut
denně), avšak ten bude způsoben právě
zejména realizací Pražského okruhu, ne
jen Solnou stezkou. Samotná realizace
SOKP přinese snížení intenzity z dnešních 6.900 vozidel na úroveň 4.500 denně, což je cca 35 %.
Proto bychom měli nadále pokračovat
v podpoře rychlé dostavby SOKP 511,
protože tato stavba je pro naše město
zcela klíčová a řadu věcí může vyřešit.
2) Solnou stezku nepodporují ani
okolní obce…
Světice podmiňují realizaci Solné stezky
navazujícím obchvatem Světic, který
však je problematický a nemá žádná
povolení. Všestary nechtějí pokračování
přeložky II/335 (Solné stezky) přes své
území, jednoduše nechtějí „nasávat“
další dopravu, která dnes jezdí po dálnici D1.
Níže výňatek ze zápisu z výrobního výboru 17/12/2015.
Zástupce obce Všestary nesouhlasí s vedením přeložky II/335 na katastru obce
a požaduje tento úsek ze studie vypustit. Vedení dopravy po stávající silnici
III/1012 ve směru Mnichovice – Světice
je vyhovující.

David Michalička
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XV. ročník Memoriálu Miroslava Šafaříka

V sobotu 18. 8. 2018 se
na stadionu FK Říčany
uskutečnil již 15. ročník
Memoriálu Miroslava Šafaříka v kategorii starší přípravka (ročník 2008).
Turnaje se zúčastnilo 12 mužstev z celé
republiky. Krásné slunečné počasí
a skvělá organizace turnaje přispěly
opět k pohodovému průběhu celého
turnaje. Po celý den bylo vidět mnoho

pěkných zápasů, hodně vstřelených
branek a radost i smutek našich mladých fotbalistů. Pro všechny hráče to
byla velká zkušenost, zahrát si proti
nejlepším mužstvům z celé republiky.
Velký dík patří všem dobrovolníkům,
kteří odvedli spoustu práce při přípravě
a organizaci turnaje. Tento turnaj, pojmenovaný po „Honzovi“ Šafaříkovi, si
již vybudoval silnou pozici v republiko-

vém kalendáři mládežnické kopané a
„ŠÁFA“, který velkou část svého života
věnoval výchově mladých fotbalistů,
by určitě měl z tohoto turnaje velkou
radost. Poděkování také patří městu
Říčany, které finančně podpořilo pořádání tohoto celostátního mládežnického turnaje grantem ve výši 20.000 Kč.
Pořadí turnaje:
1.  AC Sparta Praha
2. Bohemians Praha 1905
3. FK Mladá Boleslav
4. Slavia Karlovy Vary
5. Slovan Liberec
6. Zbrojovka Brno
7. FK Junior Teplice
8. FK Viktoria Žižkov
9. SK Slavia Praha
10. FK Jablonec
11.  FK Říčany
12.  FK Ústí nad Labem
Milan Čížek, Předseda FK Říčany

XVI. koloběžková Grand Prix
Jak je již nepsaným pravidlem za poslední léta, tak druhá sobota v září
patří na náměstí v Říčanech malým i
velkým při závodech na koloběžkách
i odstrkovadlech. Nejinak tomu bylo
i letos a to konkrétně 8. září, kdy se
konal v pořadí již 16. ročník Koloběžkové Grand Prix. Přes různé náznaky
matičky přírody se na toto odpoledne
počasí velmi vydařilo a sluníčko nás
nechalo vzpomenout na prázdniny.
Závodníků se nakonec sešlo 164 a
své účasti určitě nelitovali. Přesto,
že vyhrát chtěl asi každý, tak i ten,
kdo se neumístil na stupních vítězů,
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si nakonec odnesl nějakou menší pozornost, kterých bylo od našich sponzorů a příznivců dostatek. Závody se
obešly bez pádů, takže zdravotnická
pomoc byla bez práce. Nechyběla
(stejně jako v jiných letech)
firma YEDOO, která koloběžky nejen seřizovala, ale
i zdarma půjčovala a tak se
projet mohl opravdu každý.
Na dobrovolném startovném,
jehož celý výtěžek putoval
opět do Dětského domova ve
Strančicích, se letos vybralo
6 482,- Kč, za což patří všem
dárcům velký dík.

Závěrem mi tedy již jen zbývá doufat,
že letošní 16. ročník nebyl zároveň
i ročníkem posledním a tak vás pro
jistotu dopředu upozorňuji na druhou
sobotu v září, kdy by se mohl konat
ročník s pořadovým číslem 17.
Ladislav Musil, hlavní pořadatel

texty.kuryr@ricany.cz
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T. J. Sokol Říčany a Radošovice
Atletický oddíl
pořádá v sobotu 13. října 2018
na sokolském oválu v Říčanech

SPRINTERSKÝ TROJBOJ
Srdečně zveme všechny zájemce ve věku od 6 do 15 let
Věkové kategorie chlapců a dívek samostatně:

Disciplíny trojboje:

Mini přípravka
Přípravka – elévové I
Přípravka – elévové II
Mladší žactvo
Starší žactvo

Přípravky
běh na 50 / 100 / 150m

2011
2009
2007
2005
2003

–
–
–
–
–

2012
2010
2008
2006
2004

Žactvo
běh na 60 / 150 / 300m

Upřednostňujeme elektronickou registraci do čtvrtka 11. 10. 2018 do 20:00
na www.atletika-ricany.cz, kde budou 2 týdny před závodem i pravidla a časový harmonogram
Registrace v den závodu na místě je možná jen do 8:30 !!!
Prezence přihlášených v den závodu: 8:15 – 9:00
Zahájení závodů: 9:15
Startovné: 50 Kč (při registraci v den závodu na místě 100 Kč)

pořádá v sobotu 6. října 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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Náročný začátek sezony basketbalistek
Našich šest družstev zahajuje další sezonu. Došlo k několika změnám oproti
loňskému roku. Družstvo žen pod vedením Kamily Míkové postoupilo do
nejvyšší pražské soutěže a letošní sezona pro ně bude křest ohněm. Družstvo
U 17 tvoří část hráček loňských U 17 a
družstvo loňských U 15. Trenérkou je
Nikola Šmolcnopová a Anička Kudrnová. Nalosování je příznivé a tak doufám, že se umístí v přední části celostátní dorostenecké ligy. Toto očekávání je
oprávněné, protože na turnaji O Bran-

dýský pohár holky vybojovaly 2. místo,
když ve finále podlehly Kralupům o 4
body. Družstvo U 15 také čeká těžká
sezona. Hrají nadregionální ligu, a to
většinou s o rok až dva staršími soupeřkami. Družstvo vede Lenka Schickerová a Alice Jiroušková. U 12 se účastní
Pražského přeboru, kde mimo jiné
startují loňští účastníci MČR, a tak jim
budeme držet palce, aby statečně čelila
basketbalovým baštám, jako je USK
nebo Sparta. Do své první soutěžní
sezony vstupují U 10. Hrají celostátní

soutěž pro nejmenší basketbalistky, a
to Šmoulinku. Na přípravě družstva se
podílí Kamila Míková, Nikola Šmolcnopová a Romana Cahová. Posledním
družstvem jsou úplní nováčci, holčičky
narozené v roce 2011 a 2012. Začínají
své první basketbalové krůčky, a ty je
bude učit Martina Míková spolu s Nikolou Šmolcnopovou. Budeme věřit,
že platí konec dobrý, všechno dobré a
držíme palce.
Jana Machová
SK Slunéčko, z. s.

Basketbalové
základy pro
veřejnost
SK Slunéčko pořádá jednou
týdně hodinu basketbalových základů pro začátečníky na sportovním hřišti ve
Wolkerově ulici, a to v pondělí 17.00 – 18.00. Přijít
může každý, komu je nad 15
let. Tréninková skupina je
max. 15 účastníků. Začínáme 17. 9. 2018.
Jana Machová
a trenéři SK Slunéčko.

TRÉNINKY

ZÁŘÍ 2018 - ČERVEN 2019
ROČNÍK 2007 - 2008
Út: 16.00 - 17.30
Pá: 14.30 - 16.00
ROČNÍK 2009 - 2010
Po: 16.30 - 18.00
St: 15.30 - 17.00
ROČNÍK 2011 a mladší
Po: 15.00 - 16.30
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Reprezentanti v Říčanech
V sále KC Labuť se ve dnech 25. 8. - 1. 9. odehrál již 16.
ročník Poháru města Říčany. Na startu se sešlo celkem
138 hráčů. Loňskému vítězi, mezinárodnímu mistrovi
Jakubu Půlpánovi, se nepodařilo vítězství zopakovat.
Nepodařilo se zvítězit ani mezinárodnímu mistru Tomáši Kulhánkovi (vítěz 8. + 12. ročníku). Nad jejich síly
byl jasný favorit, mezinárodní velmistr a reprezentant
Vojtěch Plát. Plát zvítězil zcela jasně, když soupeřům
dovolil pouze dvě remízy.
Poř.

Jméno

IRtg

1

GM Plát Vojtěch

2523

Sk Joly Lysá Nad
Labem

8

2400

2222 Sk Polabiny, Z. S.

7

2

IM

3

FM

4

IM

NRtg Klub

Typ

Půlpán
Jakub
Vojta
Tomáš
Kulhanek
Tomáš

2348

Moravská Slavia Brno

6½

2314

Sk Dopravní Podnik
Praha

6

5

FM

Svatoš Jan

2264

Tj Sokol Praha-Vršovice

6

FM

Hollan Petr

2179

Sk Oáza Praha

6

Hrdina
Robin
Skalický
Tomáš

2219

Tj Spartak Vlašim

6

2125

Klub šachistů Říčany
1925

6

8

Hráči měli možnost si zahrát s dalším reprezentantem, respektive reprezentantkou, mezinárodní velmistryní Terezou
Rodshtein (Olšarovou). Tereza je momentálně na mateřské
dovolené. V soutěži žen přemožitelku nenašla.
Výborným výsledkem se prezentoval domácí Tomáš Skalický, který skončil na celkovém 8. místě.
V rámci Poháru města Říčany se hrají turnaje dva. Turnaj B
ovládl mimořádným výkonem 9 bodů Ondřej Popovský. Nejlepším hráčem Říčan v B turnaji byl Václav Bartoš.
Poř.

St.č.

Jméno

IRtg

Popovský
Ondřej

1636

2

Zima Tomáš

1771

3

Bartoš Václav

1479

1

NRtg

Klub
Sokol Buštěhrad
Ddm Sokol
Nymburk
Klub šachistů
Říčany 1925

Mistrovství ČR v rapid šachu

Body

6
7

nejlepší jste mohli sledovat v domácím prostředí. Výsledky i
partie pak najdete na www.openricany.cz
Chci poděkovat organizačnímu výboru, který tento dlouhý turnaj zvládá. Jmenovitě se jedná o Marii Jirouškovou,
Zdeňka Hegera, Františka Havlíka a Jana Kolašína.

Body
9
6½

Nejlepší čeští hráči v mládežnických kategoriích se o víkendu 8. 9. - 9. 9. sešli ve Ždáru nad Sázavou na Mistrovství České republiky v rapid šachu. Do finále MČR bylo
nutné se probojovat z krajských kol, a to včetně děvčat,
která mívají často svá mistrovství OPEN.
Finalistů bylo 212 a Říčany měly opět velké zastoupení.
Nejlepší výsledek předvedl v kategorii H 10 Tobiáš Pressler, když obsadil vynikající 6. místo. Podobně výborně
zahrál i Jáchym Šmolík, který v kategorii H 12 obsadil 7.
místo. Václav Bartoš byl v H 14 32. a Petr Pravda až 44.
Dívky tentokrát chlapce nepředčily. Nejlepší byla Laura
Sehnoutková v D 12 na 9. místě. V D 10 pak Veronika
Myšková na 17. místě. Monika Strnadová v D 14 skončila na 18. místě.

Jaroslav Říha

6½

Turnaj se hrál také jako Krajský přebor. V kategorii mužů obsadil Tomáš Skalický 3. místo. Julie Vilímová se stala krajskou
přebornicí žen a Kristýna Otrubová pak skončila na 3. místě.
Marek Otruba skončil na 2. místě v kategorii do 18 let. Krajskou přebornicí do 20 let se stala Hanka Bartošová; Monika
Strnadová do 18 let.
Domácího prostředí využilo 31 hráčů, kteří si nejenom zahráli, ale mohli sledovat i nejlepší hráče na místě. Turnaj
byl na prvních osmi šachovnicích přenášen on-line, takže ty
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ROKENROL NÁS BAVÍ – TWIST JE TEN PRAVÝ
TŠ Twist Říčany má ve městě více
než patnáctiletou tradici. Založili ho
Zuzana Boháčková a Jiří Boháček
– bývalí reprezentanti ČR v latinsko-amerických tancích a v rokenrolu;
společně reprezentovali ČR v boogie -woogie. Jirka se
Zuzkou stále prokazují, že jsou úspěšní, zejména jako trenéři. A ne jen jednu sezonu. Vždyť se jejich choreografie
ve finále MS pohybují více jak deset let. Dnes má Twist
celkem deset vyškolených trenérů (vesměs mistry světa)
a na 200 členů ve dvanácti různých skupinách. Různých
věkově i výkonnostně. Zabývá se rokenrolem, ale i boogie
-woogie.
K největším úspěchům patří 3x titul MISTR SVĚTA,
mnohonásobný titul MISTR ČR.
Ke stabilitě a fungování přispívá i podpora od města,
MŠMT a také Českého svazu akrobatického rokenrolu.
Členové mají v TŠ Twist Říčany zajištěný servis v podobě
společné dopravy na soutěže, letního soustředění, kompletaci soutěžních kostýmů, týmová trička, teplákovky,
tašky a další.
Akrobatický rokenrol je tanečně - gymnastický sport. Například už i přípravka pro děti od čtyř let - kromě tanečních dovedností - rozvíjí i základy gymnastiky. I letos vede
přípravku (dokonce trojnásobná) mistryně světa, nyní
paní učitelka na ZŠ, Kristýna Kohoutová. Přípravka se
konává vždy v pondělí od 16.00 hodin v ZŠ U Říčanského
lesa. Stále nabíráme kluky a holky už od čtyř let.

Pohár starosty města Říčany
18. ročník velkolepé podívané, mezinárodní soutěž v akrobatickém rokenrolu, se koná v sobotu 13. 10. v městské
hale. V minulých letech u nás tančily reprezentace Polska,
Německa, Slovenska, Maďarska, Ruska a Rakouska. I letos máme předběžné přihlášky z mnoha zemí. Na soutěži,

konané tradičně pod záštitou starosty města a Českého
svazu akrobatického rokenrolu, se podílí finanční podporou i město Říčany.
Diváci uvidí např. mistry a vicemistry ČR v dívčích formacích – domácí formace Madonna a Minnies. Letošní
neporaženou twistovou formaci dětí – Stars, nebo třeba
vicemistry ČR v párech, juniorskou párovou formaci
Twister. Zářit budou reprezentanti ČR v žákovských párech, účastníci ME (Filip Borl s Rozálií Kvapilovou) a
MS (Vojtěch Šimek s Annou Bláhovou). Ale domácích
soutěžních tanečníků bude mnohem více. Kdo chce najít nejlepší místa v hale, měl by přijít hned na začátek, ve
12.00 hodin, komu stačí jen vyhlášení vítězů, může soutěž
navštívit kolem 21.00 hodiny.
TŠ Twist Říčany

Pozvánka na Lesní běh Říčany XCR
V minulém vydání Říčanského Kurýru jsem vám v krátkém příspěvku
popsal svoji účast na letošním mistrovství světa v běhu do vrchu. Nyní
bych vás všechny, kdo aktivně běháte
na jakékoliv úrovni, pozval na tradiční již 37. ročník Lesního běhu, který
pořádá Běžecký klub Říčany.
Závod se uskuteční v sobotu 13. října
2018 na již několik let neměnné trati
v údolí potoka Rokytka.
Samozřejmou součástí akce jsou samostatné závody v celkem deseti dětských kategoriích. Délky odpovídají
věku, od 350 m pro nejmenší po 1750
m pro starší žactvo. Také dospělí jsou
vyhodnocováni podle věkových ka-
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tegorií, ženy tři kategorie, muži pět
kategorií. Letos jsme na základě připomínek starších veteránů zařadili
kategorii mužů nad 70 let. Uvidíme,
jak se tato kategorie ujme.
Další změnou je měření časů čipovou
technikou, a to u všech kategorií, tedy
i dětských, a možnost přihlášení předem. Přihlášky na místě budou také
možné, ale s mírnou přirážkou, to
kvůli motivaci hlásit se předem.
Jako první v 9:45 vyběhne na svůj
závod starší žactvo a jako poslední
dětská kategorie minižáci. Vyhlášeno
a odměněno bude vždy prvních pět
nejlepších v každé kategorii (jako ve
světových pohárech).

V 12:15 odstartujeme závod dospělých, a to všechny kategorie najednou. Také zde vyhlásíme vždy prvních pět v každě kategorii.
Veškeré konkrétní informace, včetně
odkazu na přihlášky, jsou k dispozici na
www.ricany.cz/org/bezeckyklub/ v sekci Lesní běh a na facebooku Lesní běh.
Tímto bych chtěl pozvat všechny,
koho baví běhat. Nezáleží na výkonnosti a už vůbec ne na věku. V případě
potřeby na každého v cíli počkáme.
Mohu slíbit klidnou, běžecky - rodinnou atmosféru, bez zbytečně hlučných projevů, žádný cirkus.
Za pořadatele z BK(Běžecký klub)
Říčany Miloš Smrčka

texty.kuryr@ricany.cz
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Rugby Říčany
www.rugbyricany.cz, www.twitter.com/rugbyricany, www.facebook.com/rcricany

Muži

ŽENY
Podzimní ženská liga XV
V neděli 9. 9. začala ženská liga v ragby
XV. vítězstvím týmu s účastí našich
žen, které hrají ve společenství týmů
Sparta Praha, Slavia Praha a Mountfield Říčany pod názvem SPATRIA.
Další týmy jsou PETROVICE ROYAL
(Petrovice a Přelouč), ČESKÉ TATRAHRANY (Tatra Smíchov, Hradec
Králové a Sedlčany), VYDRA (JIMI
Vyškov a Dragon Brno).
Výsledky 1. kola:
VYDRA vs SPATRIA 15:29 (5:17)
PETROVICE ROYAL vs ČESKÉ TATRAHRANY 48:0 (29:0)
Chcete si zkusit ženské ragby? Neváhejte, trénujeme každé úterý a čtvrtek
od 19:00 hodin.

DĚTI

Zahájení tréninků s týmem USA
South
Děti trénovali s týmem USA South Panthers společně s partnerským klubem
Šumava Nýrsko. Bylo to povedené dopoledne a a pěkné zahájení podzimní
tréninkové sezóny.

CENTRUM MLÁDEŽE
Stříbro z ME U18 Jihoafrické tréninkové kempy
Česká reprezentace do 18 let získala
stříbrné medaile na zářijovém Mistrovství Evropy Trophy v Maďarsku. Ve finále čeští hráči těsně prohráli 17:19 se
Švýcarskem. V dvanáctičlenné soupisce
bylo pět hráčů říčanského ragbyového
SCM, Jakub Havel, Jakub Homer, Jakub Müller, Kryštof Kohout a Jan Matěj
Haš. V realizačním týmu byl kondiční
trenér SCM Jan Kobián.

RAGBYOVÁ KOMUNITA
MLÁDEŽ
Studuj a hraj ragby
Celkem devět hráčů říčanského SCM
a kategorií juniorů a kadetů odjelo v
rámci klubového programu “Studuj a
hraj ragby v zahraničí” do dvou středních škol v Anglii na podzimní semestr.
Šestice Jakub Neuhöfer, David Mašek,
Tomáš Stránský, Jan Matěj Haš, Matěj
Formánek a Samuel Dupuy je ve škole
Buckwood nedaleko Hastingsu.

Bezkontaktní ragby (touch rugby)
Přijďte si zkusit ragby na dotek, hraje se
pravidelně každé pondělí od 19 hodin,
muži a ženy dohromady.

POZVÁNKA NA RAGBY STADION JOSEFA KOHOUTA
30. 9.
Junioři		
Česko vs Harlequins (Jižní Afrika)
2. 10.
Junioři		
Česko B vs Harlequins (Jižní Afrika)
4. 10.
Junioři		
Polsko vs Harlequins (Jižní Afrika)
6. 10.
Junioři		
Mountfield Říčany vs Harlequins (Jižní Afrika)
20. 10. Muži
Extraliga čtvrtfinále
4. 11.
Děti
Regionální turnaj U10
(ročníky 2009, 2010)

Rozvoj ragby dětí a mládeže je podporován dotacemi města Říčany
www.facebook.com/ragbydetiamladezercricany
Sportovní centrum mládeže finančně podporuje Středočeský kraj
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Foto: Jiří Koliš a archiv RCMŘ, Mediální komise RC Mountfield Říčany

Říjen ve znamení čtvrtfináleek
Po sérii těžkých zářijových utkání s
pražskými týmy Sparty, Pragy a Tatry
Smíchov bude na konci října rozehraná
nadstavbová část. V sobotu 6. 10. budeme hostit v čtvrtfinále jednoho ze dvou
moravských týmů v soutěži, Dragon
Brno nebo Vyškov. Loňští finalisté Sparta a Tatra Smíchov postoupili přímo do
semifinále.

Ze sportu

Bruslařský klub se stále rozrůstá
Začalo září a s ním i hodně práce
kolem nového semestru, nového
rozvrhu a nových dětí. Začal velký
nábor.
Jsme rádi, že se stále hlásí nové děti
a to nejen z Říčan a okolí. Začátkem
září jsme se účastnili výborně zorganizovaných městských slavností
s příjezdem T. G. Masaryka. Doprovodným programem byl veletrh sportovních a volnočasových kroužků.
Bruslení
Náš klub nabízí kurzy bruslení pro
děti již od tří let. Děti jsou rozděleny
do skupin dle věku a dovedností. Velmi oblíbeným se stal i kurz pro dospělé, kteří stejně jako děti mohou naše
kurzy navštěvovat jednou až čtyřikrát
týdně. Více informací o našich kurzech najdete na našem webu.
Krasobruslení
V měsíci září pořádáme velký nábor
do závodní skupiny krasobruslařů.
Rádi přivítáme děti se základními
znalostmi bruslení od pěti let. Tréninky probíhají 4x týdně, od pondělí do čtvrtka, včetně hodin suché
přípravy (baletu a techniky skoků).
Více informací najdete také na našem webu.

Hokej
BK Říčany se zabývá
také zdokonalením
techniky bruslení
hokejistů. Tato výuka je určena jak začínajícím, tak i pokročilejším hokejistům
a nabízí zdokonalení techniky skluzu,
která výrazně zlepší jejich rozvíjející se
hokejové schopnosti a dovednosti. Cílem je zaměřit se na rozvoj hokejistů,
naučit je a zdokonalit silově obratnostní
bruslení, úniky, úhyby, kličkování, akcelerace po změně směru, kontrolu rovnováhy v akci aj. Lekce probíhají každou
středu od 17:10 h. Jsou možné i individuální hodiny.
Balet
Nově k našemu krásnému sportu otevíráme taneční školu ICE BALLERINA,
kde můžete navštěvovat hodiny baletu
pro děti od tří let až po kurz pro dospělé.
Lekce povede lektorka ze Státní taneční
konzervatoře. Více informací naleznete
na www.iceballerina.cz
Příměstský tábor
Dne 29. 10. - 30. 10. pořádáme další z
našich příměstských táborů. Podrobné
informace najdete na www.bruslarskyklubricany.cz.
Narozeninová oslava nebo teambuilding? Není problém!

Od nového semestru pořádáme také teambuildingy nejen pro malé, ale i velké
firmy. Možnost zdokonalení se v bruslení včetně zábavy a snídaně či oběda?
Přijďte se i vy rozptýlit a opustit své kancelářské židle. Co takhle vánoční večírek
na ledě? To také není problém. Kontaktujte nás včas a vše se dá individuálně
domluvit a naplánovat.
Narozeninové oslavy na ledě pro velké i
malé? Zábava, ke které můžeme přizvat
klauna? Dětská ledová diskotéka? Pro
BK to není problém. Jsme otevřeni všem
vašim požadavkům.
Veškeré informace naleznete na

www.bruslarskyklubricany.cz

Kalendář sportovních akcí v Říčanech - ŘÍJEN 2018
datum
čas
sport a kategorie
program
místo
6.10.
9 - 17.00
volejbal
turnaj
sportovní hala Říčany
6.10.
říj-15
žáci st.	Dobříš
fotbalový stadion Říčany
6.10.
lis-55
žáci ml.	Dobříš
fotbalový stadion Říčany
6.10.
14.30
kopaná st. přípravka
turnaj
fotbalový stadion Říčany
6.10.
16.00
kopaná muži A	
Kamenice
fotbalový stadion Radošovice
7.10.
říj-15
dorost st.
Velim
fotbalový stadion Říčany
7.10.
pro-30
dorost ml.
Velim
fotbalový stadion Říčany
13.10.
8.00 - 22.00
rock ´roll
Pohár starosty
sportovní hala Říčany
14.10.
8.30 - 15.30
florbal
turnaj
sportovní hala Říčany
14.10.
9.00
kopaná přípravka		
fotbalový stadion Radošovice
14.10.
10 - 14.30
šachy
2.liga Vlašim
hotel Pratol
20.10.
říj-15
žáci st.
Příbram
fotbalový stadion Říčany
20.10.
lis-55
žáci ml.
Příbram
fotbalový stadion Říčany
20.10.
15.30
kopaná muži A	
Světice
fotbalový stadion Radošovice
21.10.
8.00 - 18.00
karate
přebor
sportovní hala Říčany
21.10.
říj-15
dorost st.
Hostouň
fotbalový stadion Říčany
21.10.
pro-30
dorost ml.
Hostouň
fotbalový stadion Říčany
28.10.
10.00
košíková U 15
Příbram
sportovní hala Říčany
Prosím další sportovní kluby, které pořádají sportovní soutěže na území Říčan a Radošovic a mají zájem
o uveřejnění programu, aby poslaly své rozpisy na následující mail: jmachova@skslunecko.cz
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LÉTO S GYMNASTIKOU

Léto opět uteklo jako voda,
už jsme zpět
ve
školních
lavicích a konečně nám také začíná další rok plný
gymnastických kurzů, o které je letos
opět velký zájem. Celé léto jsme se

během našich letních příměstských
táborů setkávaly s nadšenými dětmi
se zájmem nejen o gymnastiku. Dva
turnusy byly pořádány v Říčanech,
tři turnusy v Mnichovicích. Během
každého týdne čekalo na děti několik
zajímavých překvapení. V Říčanech
např. setkání s rychlou záchrannou
službou (nebojte se, nikomu se nic
nestalo) - děti se seznámily s první pomocí, prohlédly si sanitku, poslechly
zkušenosti záchranářů a, kdo ví, možná se několik účastníků rozhodlo pro
své budoucí povolání. Na konci každého týdne si všichni odnesli pamětní
list, cenu a spoustu zážitků.
Naše závodní družstva vyrazila koncem léta na svá tradiční soustředění.
Nejmenší gymnastky cvičily v našem
gymnastickém centru v Mnichovicích
a na noc chodily domů, ty starší již vyrazily do Dobřichovic a Liberce, kde se

nacházejí specializované haly pouze pro
gymnastiku. Během týdne v takovém
prostředí děláme neuvěřitelné pokroky
a holky překonávají své hranice. Kéž by
jednou taková hala vyrostla v Říčanech
i nám!
Hned začátkem září jsme absolvovaly
několik vystoupení a přijaly milé pozvání na slavnostní ocenění sportovců,
které proběhlo během posledního zastupitelstva v tomto volebním období.
Děkujeme za pozvání a přejme si, ať i
v letech následujících říčanský sport
vzkvétá a věřme, že se říčanský gymnastický oddíl s 50letou tradicí dočká
důstojného zázemí na území města.
Vždyť oddíl, který má 450 členů, z nichž
někteří reprezentují Říčany po celé ČR,
oddíl spolupracující se školami a dalšími sportovními a tanečními kluby, by si
to zcela jistě zasloužil.
www.gymnastika-ricany.cz

Říčanský MULTISPORT
Pod pojem MULTISPORT spadají
různé kombinace aerobních sportů.
Známe aquathlon (plavání+ běh),
duathlon (běh, kolo, běh), triathlon
(plavání, kolo, běh), X-terra (plavání, mtb, běh), kvadriathlon (plavání,
rychlostní kajak, kolo, běh), laser-run
(běh, střelba, běh), biathle (běh, plavání běh), triathle (střelba z pistole,
plavání, běh), moderní pětiboj (běh,
střelby z pistole, šerm, parkůr, plavání), gigathlon a další. Všechny vyžadují dlouhodobou systematickou přípravu a rozvoj zejména technických
dovedností, z nichž na prvním místě je
plavání.
Těmto multisportům se věnuje padesátka dětí LBS sport teamu, která v tichosti,
ale o to cíleněji pracuje na rozvoji. Tým
sportuje díky velkorysosti firmy EA Hotels většinou v areálu hotelu SEN v Senohrabech a okolí. Možnost sportovat
v místě bydliště šetří podstatně výdaje a
čas.
Kolik to může být? Při, řekněme, 80 trénincích ročně a dojíždění do Prahy při
vzdálenosti 70 km tam a zpět se jedná o
5600 km ročně. Plus nejméně tři hodiny
rodičovského času denně, tj. 240 hod.
Vynásobte si tuto částku např. hodino-

vou sazbou platu a přičtěte k nákladům
na dopravu, vyjde pěti a šestimístná částka, ze které se vám protočí oči. Ano, tolik
stojí sport posázavských dítek v Praze.
My za zlomeček této částky sportujeme
na zdravém vzduchu doma. Z tréninku
jsme doma za 5 – 20 min.
Práce se daří, děti sbírají tituly mistrů
ČR v atletice, triatlonu a duatlonu, laser-runu, moderním pětiboji a dalších sportech, mnoho medailí z Českých pohárů a
bezpočet lokálních úspěchů.
Hvězdnou stálicí týmu je Matěj Lukeš,
který vloni získal Český pohár v triatlonu.
Letos přešel už na mezinárodní scénu a
stal se vicemistrem Evropy v moderním
pětiboji a mistrem Evropy v triathle.
Mezi mnoha nadějnými dítky z týmu vyniká i říčanská Kristýna Košťálová, mající sice zdánlivě křehkou konstituci, leč
„orlí závodní spár“. Je už trvalou součástí české špičky v triatlonu a lokální akce
vyhrává jako na běžícím pásu. Je i mistryní ČR v atletice a výbornou plavkyní.
I další děti z okolí se celoročně připravují
a je jedno, jestli vozí medaile, nebo jen
systematicky, radostně sportují a nekatastroficky prožívají dobu dospívání. Sport
má mnoho podob a je třeba respektovat
každého jako jedinečnou bytost.

Na tréninky zveme i vynikající osobnosti
sportu. Navštívila nás mistryně republiky v triatlonu Jitka Rudolfová se stálicí
téhož sportu, manželem Tomášem, mistr světa v běhu do vrchu Miloš Smrčka či
bývalý plavecký reprezentant Jan Adler.
Všichni hrdí říčaňáci.
Tajemství úspěchu spočívá, kromě propracované dlouhodobé koncepce „Long
Term Athlete Development“, ve sdružení vynikajících dětí ze středních Čech.
Na tréninky dojíždějí pravidelně děti od
Benešova po Prahu. Extrémem jsou dokonce naši členové z Mladé Boleslavi a
Zákup. Vysoká koncentrace pracovitých
a motivovaných dětí zvedá úroveň lokálního týmu na celorepublikovou úroveň a
podobá se systému prestižních gymnázií
typu Open Gate. Rozdíl je jen v tom, že
talenty z okolí jezdí právě k NÁM, do
LBS sport teamu.
Tomáš Lukeš
MULTISPORT.ONE
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Co se děje v kultuře
Oddělení pro dospělé

Oddělení pro děti

www.knihovna.ricany.cz

Pondělí: 12.00–18.00
Úterý, Pátek: 12.00–17.00
Středa, Čtvrtek: 8.30–18.00

Masarykovo nám. 66
Tel. 323 602 654
Email: dospele.odd@knihovna.ricany.cz
Výpůjční hodiny:
Pondělí–Pátek: 8.30–18.00, Sobota 8.30–12.00

Výpůjční hodiny:
Oddělení pro dospělé: pondělí až pátek
od 8.30 do 18.00, sobota 8.30 – 12.00
Oddělení pro děti: pondělí od 12.00 do
18.00, úterý od 12.00 do 17.00, středa a
čtvrtek od 8.30 do 18.00, pátek od 12.00
do 17.00 a nově každou první sobotu
v měsíci od 8.30 do 12.00.
Výpůjční lhůty podle
standardního režimu
Vážení čtenáři, mnozí z vás vyhověli
našim prosbám při stěhování knihovny
a nechali si delší dobu vypůjčené knihy
doma. Jak známo, po dobu jednoho
roku jsme fungovali ve zvláštním režimu, výrazně odlišném od běžného provozu. Jistě není obvyklé, když knihovna
místo upomínání, aby čtenáři knihy
vrátili, prosí je, aby si je ponechali co
nejdéle. Naštěstí nyní je provizórium
minulostí, knihovna již několik měsíců
funguje v novém působišti ve standardním, plnohodnotném provozu podle
Knihovního řádu. U překročených
výpůjčních lhůt knihovnický systém
automaticky generuje upomínky. Byli
bychom neradi, kdyby naši věrní a obětaví čtenáři místo poděkování dostali
upomínku, která, přiznejme si, nepůsobí nikomu radost, i když je formulována
s maximální zdvořilostí. Prosím tedy o
vrácení knih, které byste měli doma déle
než běžnou výpůjční dobu. Děkujeme
vám za pomoc a pochopení a těšíme se
na shledanou v knihovně.
Další rozšíření výpůjčních
hodin v oddělení pro děti
Poslední rok bylo v naší knihovně hlavním tématem hledání nového působiště
pro oddělení pro dospělé. Oddělení pro
děti se však dále utěšeně rozvíjelo a o
jeho služby je velký a stále se zvyšující zájem. Jsou dny, kdy jej navštíví i přes 200
dětí a rodičů. Pořádáme zde také mnoho
kulturních a vzdělávacích akcí, zejména
pro školy a školky, ale i pro běžné návštěvníky. Připravuje je naše kolegyně
Jana Svobodová, o které lze bezpochyby
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Komenského nám. 1910
Tel. 323 605 920
Email: detske.odd@knihovna.ricany.cz

mluvit (trochu módní terminologií) jako
o „kreativní“ osobnosti hýřící skvělými
nápady. Akce rozvinula jak po kvantitativní, tak zejména po kvalitativní stránce
na úroveň překonávající vše v minulosti.
Svědčí o tom zájem škol, školek i příchozích dětí, který už často nemůžeme
z kapacitních důvodů uspokojit (např.
Čtenářský klub, kam jsme už museli
dočasně zastavit přijímání nových zájemců, také kalendář akcí pro školy je do
konce roku plný).
Mnoho návštěvníků vyjadřovalo přání,
aby mohli do knihovny chodit i o víkendu. Využil by se tak značný potenciál,
který tu jistě je. Tomuto přání jsme se
snažili vyhovět podle našich možností
a rozhodli jsme se od října otevřít dětské
oddělení navíc vždy každou první sobotu v měsíci, od 8.30 do 12.00 (poprvé
tedy v sobotu 6. října).
Bylo by jistě dobré, kdyby zde
bylo otevřeno každou sobotu, není to
však při největší snaze možné. Otevírací
dobu v oddělení pro děti jsme rozšiřovali již vícekrát. Naposledy nyní, od září,
o dvě hodiny týdně, a to bez navýšení
úvazků pracovníků. Další rozšiřování
již opravdu není z kapacitních důvodů
možné. I tak jsme však přesvědčeni, že
tu pravidelnou první sobotu v měsíci návštěvníci uvítají.
Ohlédnutí za Malováním na rynku
V září se tradičně, už 21 let, koná Malování na rynku. Je to akce pro děti ze škol
a školek, které se sejdou na Masarykově

náměstí, dostanou (spolu se sladkými
odměnami) kreslící potřeby a zobrazují
své představy o různých pojmech, objektech, jevech, o všem možném podle
tématu, které je zadáno knihovnou.
Letošní téma se nabízelo – 100. výročí
vzniku republiky.
Při loňském Malování nám příliš nepřálo počasí, letos jsme si ale užili pravého
letního slunečného dne. Možná i to přispělo k rekordní účasti 655 dětí - mladých malířů ze škol a školek z Říčan a
okolí. Téma se dětem i doprovázejícím
učitelům a vychovatelům líbilo, vzniklo
mnoho výborných a zajímavých prací,
ty nejlepší budou vystaveny v dětském
oddělení knihovny na Komenského náměstí a v přízemí staré radnice na Masarykově náměstí (od 5. do 18. října).
Galerie Kotelna vás
do 19. 10. zve na
výstavu Vášeň / Passion Petra Zlamala. Jeho obrazy jsou o pocitu
volnosti, se kterou tvoří, a která se na diváka
přenáší. Vyplouvají na povrch pocity tepla v létě,
když zem pálí a není kam uskočit, nebo naopak
zimy a chladu, když bosýma nohama vstoupíte
v noci na chladnou zem. Můžeme z nich cítit vůni
čerstvě posekané trávy a slyšet ranní zpěv ptáků.
Od 25. 10. se potom můžete těšit na výstavu Ondřeje Olivy a Tomáše Tichého Instant life ve které se snoubí sochařská tvorba s tou malířskou.
V době, kdy současná společnost přijímá snadno interpretovatelná „multimediální díla“ s marginálními či ryze osobními tématy, je „tradiční“
malba i socha u mladé generace velkou vzácností a obstát může pouze hloubkou závažnosti
své umělecké výpovědi. Takovou nesnadnou
cestou se již před lety vydali dva mladí umělci:
malíř Tomáš Tichý a sochař Ondřej Oliva. Nepřehlédnutelná autentičnost jejich tvorby v profilu
současného českého výtvarného umění vyrůstá
z hluboké emocionální zkušenosti
prožívání světa
i ze zkušenosti
dotyku s jeho
bezprostřední
materiálností.

texty.kuryr@ricany.cz
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PRogRam 2018

14.00

01
jakuB SmoLík
S kaPeLou
St 03 / 10 / 2018 – 19.30
KonceRt PoPuláRního čeSKého
zPěváKa S KaPelou.

19.30

03
10.30

06

sp o l eč n os t a ta n eC

setk ání seniorů
Po
ko n C e r t Y

Jakub smolík s k apelou
St Koncert populárního českého zpěváka s kapelou.
děti

kouzelná školk a – miChal na hraní
ne o tom, jak si hrát s michalem podle návodu.
sp o l eč n os t a ta n eC

19.00

09

první Říčansk á veŘeJná tančírna
Út Příjemné prostředí, kvalitní taneční hudba. neformální oblečení. Přijďte
se pobavit, procvičit taneční kroky či odložit zbytečná kila.
vá Žn á h u d b a

19.30

10
10.00

mandarínková izBa
čt 25 / 10 / 2018 – 19.30
BRatiSlavSKé hudoBné divadlo
– FRancouzSKá Komedie RoBeRta thomaSa.
hRají: maRoš KRamáR, Pavol toPoľSKý,
zuzana tlučKová a BiBiana ondRejKová.

14
20.00

17

Gabriela beňačková
St Gabriela beňačková – soprán, Jakub pustina – tenor, marta vašková
– klavír. další program kph: 14.11. Jitka čechová – klavírní recital, 9.1. Jiří
vodička – housle, martin kasík – klavír, 20.2. radek baborák – lesní roh
a trio Jadin, 27.3. komorní trio incendio (housle, violoncello, klavír), 17.4.
Czech philharmonic jazz band, 15.5. benewitzovo kvarteto.
děti

zlatý oŘíšek
ne Soutěž pro nadané děti.
ko n C e r t Y

JazzmazeC
St výroční koncert a křest čtvrtého alba fusion skupiny jazzmazec.
sp o l eč n os t a ta n eC

19.00

23
20.00

24

první Říčansk á veŘeJná tančírna
Út Příjemné prostředí, kvalitní taneční hudba. neformální oblečení. Přijďte
se pobavit, procvičit taneční kroky či odložit zbytečná kila.
ko n C e r t Y

darJa kunCová & Jazz Friends
St Koncert z cyklu „Jazzové večery v Říčanech”.
d i va d lo

19.30

25
20.00

31
Bratři eBenové
St 31 / 10 / 2018 – 20.00
KonceRt výjimečné SKladatelSKé
tRojice S KaPelou.

mandarínková izba
čt Bratislavské hudobné divadlo – Francouzská komedie Roberta Thomasa.
hrají: maroš kramár, pavol topoľský, zuzana tlučková a bibiana
ondrejková.
ko n C e r t Y

bratŘi ebenové
St Koncert výjimečné skladatelské trojice s kapelou.

Jakub smolík
– koncert věčného romantika
jakub Smolík těží ze své image, pěkných skladatelských kousků
z. Bartáka, F. Kasla nebo j. zmožka, ale i nesmírně vytříbeného vkusu
pro výběr coververzí starších českých šlágrů, které mladší část
Říčany – 17. listopadu 214

+420 323 602 456

PŘIPRAVUJEME
publika dnes zná především díky němu. v programu tak můžeme
slyšet známé hity jako jsou „ave maria“
, „jen blázen žárlí“
, „ nejsi má“ aj.
na kontě má více než 24 alb. Koncerty jsou navíc obohaceny nejedním
zážitkem, humorem i jevištní zábavou, čímž umocňuje divácký zážitek
a potvrzuje skutečnost, že jeho představení není jen běžný koncert,
avšak i zábavná show.

mandarínková izba
– Fr. komedie v podání bratislavského hud. divadla
Komédia plná francúzskeho espritu a šarmu ponúka zaujímavé
príbehy ľudí vo vtipných, krátkych jednoaktovkách s prekvapivým,
niekedy priam detektívnym záverom. štyria herci sa v nich prevteľujú
do viacerých postáv a osudov. všetky sa odohrávajú v malom
parížskom hotelíku a v záhadnej izbe, zvanej mandarínková, ktorá
má svoj vlastný príbeh. mandarínková izba dáva priestor režisérovi aj
hercom vrátiť sa k schopnosti využiť divadelné remeslo v najlepšom
slova zmysle. Každý herec v nej má mnoho prevlekov, napr. maroš
Kramár ich má v priebehu 2 hodín až osem… herecky náročné
dielko, ktoré je podané s ľahkosťou a s humorom. Robert Thomas
autor hry Robert Thomas (1927 – 89) bol významný francúzsky
herec, dramatik, filmový a televízny scenárista a tvorca jedinečného
francúzskeho žánru „comédie Policiére“ inak povedané komediálneho
thrilleru, kde sa majstrovsky prepletá smiech s napätím. je autorom
pätnástich divadelných hier, z nich najznámejšie sú osem žien,
turecká kaviareň a mandarínková izba.

Laco deczi + ceLuLa
new York
Út 06 / 11 / 2018 – 20.00
KonceRt živoucí jazzové legendy,
tRumPetiSty, SKladatele, KaPelníKa
a amatéRSKého malíře, KteRý Se PředStaví
Se Svým jedinečným PRogRamemem...

bratŘi ebenové
– koncert výjimečné skladatelské trojice s kapelou
Bratři ebenové – kapela tří bratří ebenových (marek, Kryštof,
david) a dalších předních českých hudebníků (Pavel Skála,
jaromír honzák, jiří zelenka). Koncertně hrají průřez tvorbou
od prvního alba malé písně do tmy (1984) až po poslední čas
holin (2014), které je svým obsahem čím dál tím aktuálnější.
v době vydání prvního alba „malé písně do tmy“ (1984) působila
kapela jako bratrské trio - marek, Kryštof a david a byli na české
hudební scéně svým přístupem zcela ojedinělí. Synové významného
hudebního skladatele Petra ebena (1929 – 2007) dostali klasické
hudební vzdělání, zároveň však vstřebávali vlivy moderní folkové,
jazzové a rockové muziky. Svou schopností čerpat ze všech těchto
zdrojů a umění používat různé neobvyklé hudební nástroje, vznikl
absolutně netradiční, na české scéně nenapodobitelný „ebenovský
zvuk“. navíc ve spojení s výjimečnými texty marka byli a doposud jsou
Bratři ebenové na české hudební scéně jedineční.

Peter LiPa
Pá 09 / 11 / 2018 – 20.00
KonceRt.

taneční pro dospělé
– 2018
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. taneční kurzy
vede taneční mistr ing. ivan vít s partnerkou
nebuď
paní janou vítovou. on-line přihlášku najdete
labuť
a
na www.kclabut.cz v kartě „taneční”.

zajdi n
a
KultuR
u!

těšíme se na vaši návštěvu!

www.kclabut.cz

info@kclabut.cz

Prague Queen
+ Projekt 76
Pá 23 / 11 / 2018 – 20.00
SPolečný KonceRt.

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

9. září 2018 – 20. prosince 2018

Stavební kámen a kamenné
šperky

sobota 6. října, 14:00–17:00, Didaktické centrum geologie
koslovenska? Navštivte komentovanou prohlídku výstavy Tohle je
válka (1914–1918), kterou povede
historik muzea a správce muzejních
sbírek Jan Boukal.   
Vstup zdarma

S mikroskopem na kompost

čtvrtek 4. října, 16:00-18:00, zahrada
muzea

Tohle je válka
(1914–1918)

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

Plakát_Kurýr.indd 1

Komentovaná prohlídka
výstavy „Tohle je válka
1914–1918“ pro seniory

07.08.2018 17:22:45

čtvrtek 4. října, 9:30-11:00, muzeum
Chcete se dozvědět o rakousko-uherských vojácích a legionářích
z Říčanska? Zajímá vás, jak se žilo
v Říčanech a okolí za Velké války
a jak zde lidé prožívali vznik Čes-

80

www.ricany.cz/muzeum

Vstupné 80 Kč/ zlevněné 40 Kč/ rodinné 200 Kč
Na realizaci akce finančně přispěl Středočeský kraj.

Výstava
Tohle je válka (1914–1918)
Potěžkejte si vojenskou pušku, nasaďte si plynovou masku, listujte
dobovými deníky a představte si,
jak bylo vojákům na frontě i jejich
blízkým doma. Výstava vám zážitkovou formou zprostředkuje atmosféru první světové války. Dozvíte
se také, proč byl vydán zatykač na
Masaryka a proč je dnes ve školství
tak málo mužů.
Výstava je vhodná i pro rodiče
s dětmi od 8 let.
Vstupné 60 Kč/ zlevněné 30 Kč/
rodinné 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.

Jak si doma vyrobit černozem? Jaké děláme při kompostování chyby? Akce je
pro všechny, kdo mají zájem dozvědět
se vše o kompostování, možnostech a
trendech včetně kompostování na balkonech. Dozvíte se, jak kompost správně založit a jak o něj pečovat. Pod lupou
a mikroskopem pak uvidíte, jací živočichové v kompostu žijí. A že nejde jen o
žížaly – víte třeba, co je to chvostoskok?
Povedou Jana Kreidlová a Alžběta
Macková

Z jakého kamene byl postaven říčanský hrad? Odkud pochází stavební
kámen a kde se ve Středočeském kraji
těží? Jakým způsobem se využívají
různé typy stavebních kamenů? Pro
děti i dospělé bude také připravena
kreativní dílna, kde se naučíte kameny
vrtat, brousit a s asistencí výtvarnice
do nich rýt ozdobné ornamenty.
Povedou Jana Švandová, Petr Schnabl
a Carolina Sidon
Vstupné 80 Kč/ zlevněné 40 Kč/ rodinné 200 Kč
Na realizaci akce finančně přispěl
Středočeský kraj.

Otevřený Dvorek

úterý 9. října, 15:00–17:00, Dvorek
naproti muzeu
Přijďte si s dětmi nakrmit slepice a
pohladit králíky.
Vstupné dobrovolné - příspěvek na
krmení
Pořádá Ekocentrum Říčany ve spolupráci s Muzeem Říčany

Přírodovědná středa:
Jak pomáhat zvířatům

sobota 6. října 14:00-17:00, Didaktické centrum geologie
Jak a kdy pomáhat malým ježkům
nebo zraněným zvířatům? Která zvířata potřebují lidskou pomoc? Kam se
obrátit o radu? Na všechny tyto dotazy

texty.kuryr@ricany.cz

Co se děje v kultuře

Ze sbírek muzea: Bajonety
Bajonet (česky též bodlo nebo bodák) je bodná,
případně i sečná zbraň, která sloužila a dodnes
slouží jako odnímatelná součást pušek či jiných
palných zbraní. Díky bajonetu mohla být puška
využita jako bodná zbraň v případě, že vojákovi
došlo střelivo. V bojích muže proti muži bez střeliva mohla ovšem stejně dobře posloužit i polní
lopatka. První bajonety se objevují již v 17. století
na francouzských mušketách. Rozlišuje se mezi
třemi druhy bajonetů – nejznámější jsou tzv. tulejové bajonety (mající přibližně tvar písmene L),
existují však i tzv. zátkové bajonety, které mají
podobu tesáku či dýky a zasazovaly se přímo do

hlavně palné zbraně, a nožové bajonety, které
se daly použít i jako samostatné zbraně.
Ve sbírkách říčanského muzea se nachází bajonety
z prusko-rakouské války (1866) a z 1. i 2. světové války. Mezi nejvzácnější bajonety v muzejních sbírkách
náleží ty, které jsou spjaty s prostředím československých legionářů, jako například vzor M1886, užívaný
legionáři ve Francii určený pro pušku zadovku Lebel
(na snímku), který si aktuálně můžete prohlédnout
na výstavě Tohle je válka, či tulejový bajonet vzor
M1891, určený pro pušku zadovku Mosin-Nagant,
využívaný legionáři v Rusku.

Jan Boukal

ličovací tampónky a spoustu dalšího.
Nabízíme vám smysluplně strávený večer, ze kterého si vždy odnesete užitečný výrobek bez nutnosti složitě shánět
potřebné pomůcky a ingredience – vše
potřebné bude pro vás připraveno. Slepé uličky jsme už prošli za vás.

nám odpoví Petr Švingr ze Záchranné
stanice pro živočichy Vlašim. Můžete
se také těšit na setkání s živým ježkem
nebo kunou.

Workshopy budou probíhat vždy první pondělí v měsíci od 18:00 do 19:30:
1. Přírodní kosmetika – pondělí 5.
11. (mýdlo, balzám na rty, regenerační šampón)
2. Sáčky na pečivo a další zero-waste výrobky – pondělí 3. 12. (sáčky ze
záclonoviny, odličovací tampónky,…)
3. Dokonalý chleba s máslem – pondělí 7. 1. (kvásek, kváskový chléb a domácí výroba másla)

4. Domácí drogerie – pondělí 4. 2.
(gel na praní a aviváž, čisticí prostředky)
5. Hračky – pondělí 4. 3. (zvířátka
z ponožek, hračky z kartónu, háčkování)
6. Recy – věci ze starého oblečení –
pondělí 1. 4. (výroba „špagátů“ a jejich využití, jednoduché šití)
Povedou Petra Skřivánková a Jana
Véghová
Cena: 1 000 Kč/celý cyklus nebo 200
Kč/večer
Při zaplacení celého cyklu je jeden
vstup zdarma.
Rezervace nutná na e-mailu marie.
tvrdonova@muzeum.ricany.cz nebo
na tel. 722 074 782

Vstupné 50 Kč

Cyklus večerních setkávání
a workshopů:
Vyrobte si to sami
Zajímá vás životní styl „zero waste“,
recyklace, přírodní kosmetika a drogerie nebo domácí potraviny bez zbytečných éček? Těší vás, když si něco
vyrobíte vlastníma rukama? Rádi odpočíváte při smysluplné práci?
Zveme vás do muzea na cyklus inspirativních večerů, kde si v poklidné
atmosféře, nad voňavým čajem a ve
společnosti podobně naladěných lidí
vyzkoušíte výrobu domácího kváskového chleba, balzámu na rty, přírodního gelu na praní, ušijete si šikovné
sáčky na nákupy potravin, pratelné od-
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LADŮV KRAJ a okolí...
KULTURNÍ A SPORTOVNÍ KALENDÁŘ

www.laduv–kraj.cz

Změna programu vyhrazena
Vstupenky na veškeré akce získají zájemci u pořadatelů

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

do 19. 10.

Říčany

Petr Zlámal - Vášeň – Výstava v Galerii Kotelna

do 20. 12.

Říčany

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

3. 10.

Říčany

19.30

Jakub Smolík s kapelou – koncert populárního českého zpěváka s kapelou.
Kulturní centrum Labuť.

4. 10.

Říčany

16.00 - 18.00

S mikroskopem na kompost – různé možnosti kompostování v zahradách i na
balkonech, jak pečovat o kompost, živočichové žijící v kompostu a další zajímavosti,
které se dovíte na zahradě u Muzea. Vstupné 80 Kč, děti 40 Kč, rodinné vstupné 200 Kč.

5. 10 - 7.
10.

Strančice

6. 10.

Říčany

8.15

Žákovský atletický den – atletický čtyřboj pro děti od 6 do 15 let na Sokolském
hřišti. Startovné 50 Kč, na místě 100 Kč. Více informací na www.atletika-ricany.cz.

6. 10.

Štiřín

9.00

Den Hanuše Ringhoffera – tradiční akce s bohatým programem pro dospělé i
děti. Parkem provází Václav Větvička, prohlídka zámeckých interiérů a mnoho
dalších arakcí. Vstupné 100 Kč, děti do 15 let zdarma. Zámek Štiřín.

6. 10.

Strančice

10.00

9. ročník letního divadla – od 10 hod loutkové Sváťovo divadlo pro nejmenší, od
15 hod Dračí království - veselé pohádkové představení s živou hudbou, od 19 hod
Odjezd nejistý - francouzská romantická komedie. Vstupné na pohádky 50 Kč,
večer 90 Kč, místo konání Sokolovna.

6. 10.

Uhříněves

10.30

Sobotní pohádka – Nešťastný šafářův dvoreček - pohádka pro děti od 4 let,
vstupné 100 Kč, rodinné vstupné 20% sleva. Divadlo U22.

6. 10.

Říčany

10.30

Michal na hraní – Dětské představení Michala Nesvadby. Aktivní účast dětí,
velká zábava, hra se samolepící páskou. Kulturní centrum Labuť.

6. 10.

Říčany

14.00-17.00

Stabební kámen a kamenné šperky – odkud pochází stavební kámen, jakým
způsobem se využívají různé typy kamenů, z jakého kamene byl postaven
Říčanský hrad a jiné zajímavosti se dovíte v Didaktickém centru geologie. Vstupné
80 Kč, děti, studenti a důchodci 40 Kč.

7. 10.

Říčany

10.30

Jak šel pejsek do školy – hraje divadélko Romaneto v kapli Olivovny.

8. 10.

Štiřín

19.30

Steve Clarke Trio – vynikající jazzový baskytarist z USA, vstupné 350 Kč. Zámek
Štiřín.

9. 10.

Říčany

15.00 - 17.00

Otevřený Dvorek – krmení slepic, pomazlení s králíky na Dvorku naproti muzeu.
Vstupné dobrovolné - příspěvek na krmení.

13. 10.

Říčany

9:00 - 13:00

Lesní běh Říčany XCR 2018 – 37. ročník běžeckého závodu určený pro všechny
věkové kategorie od nejmenších dětí po veterány. Trasy od 600 m po 11 km odstupňované podle věku. Zázemí akce a starty všech kategorií je před sokolovnou Říčany a
Radošovice. Bližší informace na www.ricany.cz/org/bezeckyklub, v sekci lesní běh.

13. 10.

Říčany

8.15

Sprinterský trojboj – závody pro děti od 6 do 15 let. Registrace v den závodu na místě
pouze do 8.30 hod. Prezence 8.15 - 9 hod, zahájení závodů 9.15 hod. Startovné 50 Kč,
na místě 100 Kč. Sokolský ovál v Říčanech. Více informací na www.atletika-ricany.cz.

13. 10.

Velké
Popovice

8.00 - 12.00

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

Podzimní burza Strančice – podzimní burza dětského oblečení, výbavy a hraček
v Základní škole. Příjem věci v pátek od 16 do 19 hod, prodej v sobotu od 14 do 17
hod, výplata a výdej neprodaných věcí v neděli od 15 do 16 hod. Nevyzvednuté věci
budou věnovány Dětskému domovu Strančice a Dětskému domovu Pyšely.
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13. 10.

Uhříněves

10.30

Sobotní pohádka – Jezinky Bezinky - pohádka pro děti od 4 let. Vstupné 100 Kč,
rodinné vstupné sleva 20 %. Divadlo U22.

13. 10.

Kostelec n.
Č. Lesy

11.00

Černokostelecká feferonka – 2. ročník zábavného závodu po městě. Start v Medvědí Kořence, startovné 99 Kč.

14.10.

Říčany

7.56

Nedělní pochod s Líbou – turistický pochod Okoř - Statenice - Černý Vůl Unětice - Roztoky, 14 km. Odjezd vlakem ze Říčan v 7.56 hod. Přihlášky na tel.
723 513 431 nebo libuse.rohoskova@centrum.cz.

16. 10.

Kamenice

19.30

Filmová hudba – slavné melodie v Kulturním centru Kamenice v podání Symfonického orchestru Dalibora Havlíčka. Zazní skladby z filmů Indiana Jones, Fantom
opery, Sedm statečných, Labutí jezero, Dobytí ráje, Vinnetou a další. Vstupné 200 Kč.

17. 10.

Říčany

17.00-19.00

Jak pomáhat zvířatům – která zvířata potřebují lidskou pomoc, jak a kdy
pomáhat ježkům či zraněným zvířatům, ukázka živého handicapovaného zvířete a
další informace se dovíte v muzeu. Vstupné 50 Kč.

17. 10.

Říčany

20.00

Jazzmazec – výroční koncert a křest čtvrtého alba Fusion skupiny Jazzmazec.
Vstupné 120/150 Kč, Kulturní centrum Labuť.

18. 10.

Velké
Popovice

18.00

Život s vášní a čokoládou – Přednáška s degustací. Povídání o historii čokolády,
její výrobě i blahodárných účincích na náš organismus. Ochutnáte 10 druhů
poctivých českých čokolád. Vstupné 150 Kč. Posezení U Andělky.

19. 10.

Ondřejov

19.30

Malina Brothers – koncert nejznámějších „sidemanů“ českého country a folku.
Sportovně kulturní centrum.

20. 10.

Uhříněves

10.30

Sobotní pohádka – africká pohádka pro děti od tří let, vstupné 100 Kč, rodinné
vstupné 20% sleva. Divadlo U22.

20. 10.

Říčany

8.00

50. rovnoběžka NS Říčany – 5. ročník turistického pochodu, start 8 - 10 hod na
nádraží ČD, cíl 11 - 16 hod v Muzeu Říčany.

20. 10.

Říčany

14.00 - 17.00

Řezání a broušení kamenů – Přineste si svůj vlastní kamínek do Didaktického
centra geologie. Cena dle velikosti kamene.

21. 10.

Štiřín

17.00 - 18.00

Mladé talenty Josefu Sukovi – Gymnázium a Hudební škola hl. m. Prahy zahrají
skladby od Bacha, Mozarta, Dvořáka a Martinů. Zámek Štiřín.

23. 10.

Říčany

19.30 - 21.30

Smrt jako brána – přednáška Viliama Poltikoviče v Kulturním centru Kamenice.
Přijďte besedovat s režisérem filmu.

25. 10.

Říčany

19.30

Mandarínková izba – francouzská komedie Roberta Thomasa v podání
Bratislavského Hudebního Divadla. Hrají Maroš Kramár, Pavol Topoĺský, Zuzana
Tlučková a Bibiana Ondrejková. Kulturní centum Labuť.

27. 10.

Kamenice

8.00 - 12.00

Ringhofferovy trhy – tradiční sobotní trhy na Ringhofferově náměstí.

31. 10.

Říčany

18.00 - 20.00

Kurz šití pro začátečníky – naučíte se ovládat šicí stroj, pracovat s různými materiály a střihy, ušijete si jednodušší a poté i náročnější výrobky. Cena 3000 Kč za
10 lekcí. Materiál je zahrnutý v ceně kurzu. Muzeum.

31. 10.

Říčany

20.00

Bratři Ebenové – koncert s názvem Čas holin. Kulturní centrum Labuť.
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Historie v obrázcích
Prosíme vlastníky historických fotografií (od konce 19. století do doby po listopadu 1989), o zapůjčení či darování muzeu. Zapůjčené fotografie budou po naskenování v pořádku vráceny majiteli.
Přispějete tak k dokumentaci podoby města a okolí.Foto: Archiv Muzea Říčany

Snímek z roku 1911 zachycuje skupinku dětí se psem stojící blízko křižovatky dnešních ulic Olivovy a Rýdlovy. Domy
jsou téměř k nepoznání, jedinou budovou, která umožňuje určení lokace, je tak budova současného městského úřadu
v pozadí a dnešní trafika (čp. 42). Ulice nebyla dlážděná, vedlo skrze ni vodovodní potrubí a nacházela se zde vysoká
pouliční lampa.

