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Hlavní téma:

Dejte dárek svému městu!
Kampaň pro výstavbu denního stacionáře



Vladimír Polánský 
radní a předseda občanského 
sdružení Klidné město
Město Říčany má nakročeno k dlouhodobé prosperitě
Každá obec, město, kraj atd. tvoří samostatnou organizační a ekonomickou jednotku, která má svoje 
řídicí orgány, vstupy, výstupy a vazby na vnější svět. Je to velmi podobné, jako u firem nebo velkých 
korporací. Řízení může být špatné, dobré  nebo skvělé, a organizační jednotka podle toho může dlou-
hodobě prosperovat, přežívat anebo přijít „na buben“. Kvalita řízení a schopnosti manažerů se nejvíce 
prověří v těžkých dobách, a v těžkých dobách se Česká republika nachází již dlouhých 5 roků. Za toto 
období klesl hrubý domácí produkt o 3,6 %!
Proč jsem začal svůj příspěvek tímto úvodem? Protože je dobré si uvědomit, že dlouhodobě prosperu-
jících organizačních jednotek je vždy méně než těch ostatních. Prosperita není něco, co je automaticky 
dáno, na co máme dokonce nárok. Prosperita je výsledkem celého komplexu faktorů a vlivů. 
Jaké jsou příznaky dlouhodobě prosperující společnosti/města? 
l Finanční zdraví
l Existence dlouhodobé vize
l Vnitřní a vnější stabilita
l Komunikační otevřenost a odpor ke korupci
l Organický rozvoj (je opakem živelného, neřízeného rozvoje)
l Spokojení zaměstnanci/obyvatelé
l Zájem lidí ve společnosti pracovat/městě bydlet
Současná koalice ve vedení města (Klidné město + ODS) se snaží všechny výše uvedené atributy dlou-
hodobé prosperity naplňovat. Snižujeme zadlužení města, aktivujeme všechny dostupné zdroje finan-
cování a  všechny volné prostředky směrujeme na  rekonstrukci a  posílení zanedbané infrastruktury. 
Současně v mnoha oblastech prošlapáváme nové cesty a otevíráme se světu, protože je vždy užitečné 
přiučit se, jak to dělají jinde. Klíčovou oblastí řízení města je nastavení a  udržení jeho organického 
(lépe řečeno harmonického) rozvoje. To je náš nejobtížnější úkol. Nechceme v žádném případě město 
zakonzervovat, ale usilujeme o nalezení rovnováhy tak, aby se udržela vysoká kvalita života v Říčanech. 
Máme úžasnou výhodu, že zde žije veliké množství šikovných a vzdělaných lidí, kteří se podílejí jak 
na řízení města, tak na dalších občanských aktivitách.
Já se svojí rodinou žiji v Říčanech již dvacátým rokem. Za ty dvě dekády se město neuvěřitelně změnilo. 
Přistěhoval jsem se do ospalého začouzeného městečka a dnes žiji v moderním živém městě s bohatou 
kulturou, s kvalitním zázemím a s aktivními obyvateli.
Naše město funguje jako magnet, který přitahuje mnoho dobrých, ale také nedobrých věcí. Naším úko-
lem je podpora těch pozitivních a eliminace toho nezdravého. 
Děkuji všem, kteří se na našem úsilí osobně podílejí a všem, kteří nás podporují. 
Jsme ve vašich službách!

Slovo úvodem
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děkuje za pochopení, že některé texty je třeba 
upravit nebo zkrátit. za věcnou správnost 
příspěvků odpovídají jejich autoři a zároveň 
prohlašují, že jsou oprávněni používat převzatý 
textový i obrazový materiál.

Uzávěrka pro příští, prosincové číslo je 
ve středu 13. listopadu pro inzerci  
a ve čtvrtek 14. listopadu pro příspěvky.

Příští vydání bude distribuováno  
29. listopadu až 1. prosince 2013.

Na obálce: Na slavnostní rozsvícení hradu 
přijela na svém poníkovi devítiletá parkuristka 
Julie Pásková přímo z finálového večera 
zlatého oříšku, kde získala jedno z ocenění.

Foto: rudolf Flachs
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Krátce z rady 19. 9. 2013
u Rada doporučila Zastupitelstvu města Říčany schválit in-
vestiční záměr č. IZ/34/2013 na „Vodovodní řad z vodojemu 
na Strašín“ a uložila tajemníkovi MěÚ v Říčanech předložit ten-
to materiál na nejbližším zasedání Zastupitelstva města Říčany.
u Rada souhlasila se změnou zařazení ulic Letní (úsek 
mezi ulicemi Horní a Dolní) a Hálkova v prioritách oprav 
komunikací v  důsledku zhoršení stavu po  položení ka-
nalizačního řadu a  doplnění inženýrských sítí (vodovod 
a  kanalizace) a  souhlasí s  provedením oprav v  ul. Letní 
o výměře 418,83 m2 a Hálkově o výměře 82 m2.
u Rada souhlasila s podpisem „Smlouvy o připojení odběr-
ného elektrického zařízení k distribuční soustavě“ s provo-
zovatelem distribuční soustavy ČEZ Distribuce, a.s., Teplic-
ká 874/8, Děčín – Podmokly, 405 02, IČ: 24729035, která 
řeší budoucí připojení denního stacionáře Olga v Říčanech.
u Rada souhlasila s  uzavřením  „Dohody o  splnění po-
žadavků  města Říčany, týkajících se místní komunikace 
na ulici Mánesova v Říčanech“,  z důvodu uvedení  této 
vozovky a  chodníku do  řádného stavu. Tato dohoda se 
uzavírá mezi Openplace, s.r.o, Mirošovická 697, Mnicho-
vice a městem Říčany.

Informace z radnice

u Zastupitelstvo schválilo grantovou směrnici města 
Říčany.
u Zastupitelstvo města Říčany schválilo pana Tomáše Ne-
jedlého předsedou osadního výboru Strašín, a to 9. 10. 2013.
u Zastupitelstvo města Říčany schválilo investiční záměr 
na „Vodovodní řad z vodojemu na Strašín“.
u Zastupitelstvo města Říčany souhlasilo se zámě-
rem paní Jitky Valuchové (výstavba čajovny a  oplocení 
dle žádosti ze dne 5. 9. 2013 v areálu Japonské zahrady 
v Říčanech – parc. č. 380/2 v k.ú. Říčany u Prahy). Ten-
to souhlas se týká pouze výjimečně přípustného využití 
pozemku ve  funkční ploše parková zeleň. Tento souhlas 
nenahrazuje příslušná povolení orgánů státní správy.

u Zastupitelstvo města Říčany schvalilo uzavření darovací 
smlouvy s Hasičským záchranným sborem Středočeského 
kraje, jejímž obsahem je dar profesionálního úklidového 
stroje Kärcher BD 530 Bp Pack včetně příslušenství v hod-
notě 84.700 Kč, a souhlasí s jejím podpisem.
u Zastupitelstvo města Říčany bere na  vědomí zveřej-
nění záměru pronájmu pozemků, na  kterých se nachází 
zimní stadion a schvalilo záměr prodeje nemovitostí bu-
dov a  staveb zimního stadionu na  pozemcích a  prodeje 
technického zařízení a vybavení. 
u Zastupitelstvo města Říčany schvaluje 
informaci o udělování výjimek podle OZV č. 3/2011.

Kompletní zápis naleznete na www.ricany.cz.

Krátce z říjnového jednání Zastupitelstva města Říčany

Pozvánka 
pro říčanskou veřejnost na

řádné zasedání
Zastupitelstva města Říčany

středa 13. 11. od 18.00 hodin
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

Krátce z rady 26 .9. 2013
u Rada souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo mezi měs-
tem Říčany jako objednatelem a  společností SILMEX 
s.r.o., České Budějovice jako zhotovitelem. Předmětem 
smlouvy je oprava komunikace Mozartova, a to za celko-
vou cenu 1 324 536,18 Kč včetně DPH.
u Rada souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo mezi měs-
tem Říčany jako objednatelem, a společností Constructon 
s.r.o., Jílové u Prahy – Borek, Ke Statku 71, okres Praha-
-západ jako zhotovitelem. Předmětem smlouvy je zpevně-
ní povrchu komunikace Botičská, a  to za celkovou cenu 
2.403.280 Kč včetně DPH.

Krátce z rady 3. 10. 2013
u Rada schválila vzorovou nájemní smlouvu na  proná-
jem nebytových prostor – garážové stání v Domě s pečo-
vatelskou službou SENIOR.
u Rada schválila smlouvu o poskytnutí podpory ze Stát-
ního fondu životního prostředí ČR v  rámci Operačního 
programu Životní prostředí ze dne 16. 9. 2013 k  akci 
„Snížení energetické náročnosti budovy MŠ U  Sluneč-
ních hodin v Říčanech“.
u Rada doporučila Zastupitelstvu města Říčany vydat 
obecně závaznou vyhlášku, kterou se stanoví systém na-
kládání s komunálním a se stavebním odpadem na území 
města Říčany (vyhláška o odpadech).

Pravidelná setkání s vedením města  
se v uvedených časech přesouvá do budovy 
MěÚ č.53, přímo do pracovny starosty 
nebo místostarostek.

Z  
OČí  
DO  
OČí

u  se starostou Vladimírem Kořenem  
se v listoPadu ruší!

u  s místostarostkou Karlou Egidovou  
každou třetí středu v měsíci, 17–18 h. 
tento měsíc bude 20. 11.

u  s místostarostkou Hanou Špačkovou 
každou čtvrtou středu v měsíci, 17–18 h. 
tento měsíc bude 27. 11.
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Informace z radnice

Krátce z rady 9. 10. 2013
u Rada udělila výjimky z obecně závazné vyhlášky města 
Říčany č. 3/2011 o některých podmínkách pro pořádání 
veřejnosti přístupných akcí a o jiných opatřeních k zajiště-
ní veřejného pořádku žadatelům za tyto provozovny:
herna Reno
Cotton Clubu
diskotéka Ballagio
herna a restaurace Oliva
rychlé občerstvení Nabrufast
K2 Music Club

občerstvení Ensar Kebap
Sport bar Kryšpín
Sport bar Esso
Azzurro Music club
herna a sport bar Riviera
restaurace Sport
sport bar Široká
restaurace Na Rychtě
O dohodě mezi městem, obyvateli a provozovateli nočních podniků 
bude město informovat ve zvláštní zprávě v prosincovém Kurýru.
Kompletní zápisy naleznete na www.ricany.cz

Jitka Wohlgemuthová, kancelář starosty a tajemníka

Rada města Říčany vyhlásila 10. října první kolo řádného 
grantového řízení města Říčany pro rok 2014. Grantové 
řízení bude realizováno v souladu s novou grantovou směr-
nicí č.6/2013, kterou schválilo Zastupitelstvo města Říča-
ny 9. října a  je ke  stažení na  webových stránkách města. 
V tomto kole je možné podat pouze žádosti o grant na pro-
voz. Žádosti se podávají do 30. listopadu 2013. Žadatele, 
kteří budou podávat žádost přes podatelnu na Masarykovo 
náměstí, upozorňuji, že je v pátek 29. 11. otevřena jen do 11 
hod., později je možné žádosti podat poštou. Rozhodující 
pro uznání žádosti je datum podání – maximálně 30.11.

Změny v grantovém řízení
V nové grantové směrnici došlo k řadě změn. Především 
jsou to termíny podávání žádostí a hodnocení žádostí.

Žádosti o grant na provoz
Žádosti o grant na provoz se podávají do 30. 11. a Zastu-
pitelstvo města Říčany rozhodne o  přidělení finančních 
prostředků nejpozději na březnovém zastupitelstvu. V tom-
to kole grantového řízení se žádosti podávají na formuláři 
schváleném Radou města Říčany. Žádosti hodnotí hodno-
ticí komise složená z úředníků a komise Rady města Říčany. 

Oblast Hodnotí Hodnocení a výše grantu
Volný čas 
dětí, mládeže 
a seniorů

hodnoticí 
komise

300 Kč na dítě a seniora 
s trvalým pobytem v Říčanech

Sport hodnoticí 
komise

300 Kč na dítě s trvalým 
pobytem v Říčanech a max. 
30 % z uznatelných nákladů

Kultura Kulturní 
a letopisecká 
komise

individuální posouzení, max. 
30 % uznatelných nákladů

Sociální 
a zdravotní

Sociální 
a zdravotní 
komise

individuální posouzení, max. 
50 % uznatelných nákladů

Životní 
prostředí

Komise 
životního 
prostředí

individuální posouzení, max. 
50 % uznatelných nákladů

Pro potvrzení počtu dětí a  seniorů s  trvalým pobytem 
v Říčanech předloží žadatel čestné prohlášení, které bude 
pro oblasti „Volný čas dětí, mládeže a seniorů“ a „Sport“ 
povinnou součástí žádosti o grant.

Žádosti o grant na akce a investice
Žádosti o grant na akce a investice vyhlašuje Rada měs-
ta Říčany do  31. 12. Žádosti hodnotí grantová komise, 
k  hodnocení má 10 kritérií s  různou váhou důležitosti, 
u každého kritéria má žadatel přidělit max. 10 bodů.

Kritéria pro akce jsou následující:
 Kritéria pro akce
1 přínos projektu
2 dopad projektu na děti a mládež do 18 let, maminky 

s dětmi a seniory
3 jasná definice díle projektu a analýza potřeb
4 provázanost na další projekty a záměry žadatele, 

partnerů nebo města
5 hospodárnost a efektivita projektu
6 organizační a personální zajištění akce
7 spolupráce s dalšími subjekty
8 připravenost a realizovatelnost projektu
9 zajištění publicity a propagace projektu

10 reprezentace města

Kritéria pro investice jsou následující:
Kritérium pro investice

1 přínos projektu
2 přímý vliv na zvýšení kvality činnosti organizace
3 jasná definice díle projektu a analýza potřeb
4 využití lokálních zdrojů 
5 hospodárnost a efektivita
6 udržitelnost stavu (míra ohrožení činnosti organizace 

v případě nerealizace investice)
7 provázanost na další projekty a záměry žadatele, 

partnerů nebo města
8 připravenost a realizovatelnost projektu
9 zajištění publicity a propagace projektu

10 reprezentace města

Zastupitelstvo schvaluje finální rozdělení grantů na akce 
a investice do svého dubnového jednání.

Hana Jarošová
koordinátorka grantů a dotací, MA21, MěÚ Říčany

Vyhlášení 1. kola grantového řízení pro rok 2014
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Informace z radnice

Dejte dárek svému městu: Zapojte se do kampaně 
pro výstavbu denního stacionáře v Říčanech!

Kampaň s názvem dejte dárek svému městu je součástí 
veřejné sbírky za účelem získání finančních prostřed-
ků na  výstavbu stacionáře olga v  Říčanech. sbírka 
na  vznik zařízení pro nemocné seniory probíhá již 
od jara 2012, ale k zahájení projektu je potřeba během 
příštích dvou měsíců vybrat ještě 1,6 milionu korun. 
vedení města žádá občany: „Pomozte nám dotáhnout 
celý projekt ke zdárnému konci!“
Veřejná sbírka, jejíž výtěžek finančně pomůže městu Říčany 
postavit denní stacionář pro seniory potřebující ke  svému 
životu trvalou pomoc druhé osoby, začala v květnu loňského 
roku. Nyní město zahájilo kampaň s cílem shromáždit posled-
ní prostředky, které umožní start realizace celého projektu. 
„Teď nebo nikdy! Chtěl bych všechny Říčaňáky požádat 
o  pomoc! Musíme do  konce roku mezi sebou sehnat více 
než jeden a půl milionu korun,“ vyzývá starosta Vladimír 
Kořen /Klidné město/ a vysvětluje: „Máme velmi štědrého 
dárce, který do výstavby stacionáře věnuje 5 milionů korun. 
Má jedinou podmínku, musíme vybrat další tři miliony 
ve veřejné sbírce. A jsme už jen kousek od cíle.“
„Za  16 měsíců se díky dobrým lidem a  firmám podařila 
shromáždit na sbírkovém účtu velmi pěkná finanční částka 
dosahující něco málo přes 1,4 milionu korun. Během kam-
paně však potřebujeme získat ještě cca 1,6 milionu korun,“ 
apeluje organizátor celého projektu a radní města Michal 
Mrázek /Klidné město/ a dodává: „Proto jsme se rozhod-
li znovu požádat všechny občany a firmy, kteří v Říčanech 
a  okolí žijí a  pracují, o  pomoc. Dejte dárek svému městu 
a  pomozte nám během měsíců listopad a  prosinec dotáh-
nout celý projekt ke zdárnému konci!“  
Na podporu projektu pořádá město v rámci této kampaně 
benefiční galavečer. Slavnostní akce pro všechny dárce 
a sponzory výstavby stacionáře se uskuteční ve středu 4. 
prosince od 19:00 hodin v kulturním centru u labutě.  
Večerem bude provázet známý herec a zpěvák Josef Lau-
fer a o hudební vystoupení se postará například říčanská 
jazzová skupina Sax & Rhythm. Na návštěvníky čeká bo-
hatý kulturní program a chutné občerstvení. 

Stavba stacionáře je finančně vícezdrojová, kromě veřejné 
sbírky se na nákladech podílí především město a význam-
ný soukromý donátor. Kompletní cena výstavby se odha-
duje maximálně na  14 milionů korun. Město na  projekt 
uvolní ze svého rozpočtu cca třetinu celkových nákladů. 
Velký sponzor poskytne 5 milionů korun, ale podmínkou 
nabytí darovací smlouvy je získání 3 milionů korun pro-
střednictvím veřejné sbírky. 
„Aby se začalo stavět, musíme na  kontě veřejné sbírky 
shromáždit do konce roku tuto částku,“ podotýká Michal 
Mrázek s tím, že stavět by se v takovém případě mohlo za-
čít na jaře 2014. „Mým přáním je, aby slavnostní otevření 
městského stacionáře Olga bylo v září příštího roku.“
„Jsme kousek od  cíle, ale ten kousek bývá to nejhorší. Po-
mozte nám najít jednoho velkého sponzora, deset středních 
nebo tisíc malých. Nedáme Vám za to nic víc než klidné oči 
stařenek a stařečků. A vědomí, že umíte šířit dobro. Prosím 
pomozte,“ doplňuje Vladimír Kořen.

Denní stacionář podporují také 
umělci z Říčan
Denní stacionář je sociální služba určená seniorům se 
sníženou soběstačností a potřebou celodenní péče. Bude 
určen pro denní pobyt 10 – 14 klientů a 4 klientů v rámci 
odlehčovacích služeb například na  celý týden. Výstavba 
proběhne podle návrhu architekta Jiřího Švehlíka na Ko-
menského náměstí, v těsné návaznosti na objekty stávají-
cího Domu s pečovatelskou službou (DPS Senior), kon-
krétně na pavilon D. 
Plán na  vznik tohoto sociálního zařízení má v  Říčanech 
velkou podporu. V  říčanském kulturním středisku pro-
běhly již dva benefiční koncerty bratří Vlčků - Jana (trub-
ku a  klavír), Josefa (housle) a  Viléma (violloncelo) či 
do veřejné sbírky přispěly známé osobnosti jako říčanský 
patriot a herec Václav Postránecký. 

Adéla Michalová
tisková zpráva města Říčany
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Vážení občané říčanští!
Koncem roku 2011 byl v Říčanech za-
počat projekt „Alej Říčaňáků“. Tehdy 
město Říčany získalo příspěvek od Na-
dace ČEZ na  výsadbu aleje ovocných 
stromů podél obnovené polní cesty 
navazující na ulici Divišovu a pokraču-
jící směrem k cestě U Kamene. Mnozí 
z vás se tehdy podíleli na výsadbě stro-
mů, jak finančně, tak i přímo při jejich 
výsadbě (bohužel, letošní povodně 
nám 2, možná 3 třešně „utopily“, 2 
stromy ve  vyšších partiích cesty byly 
zřejmě zasaženy postřikem při hubení 
polních plevelů – odešly za plné vege-
tace, všechny odumřelé stromy budou 
na jaře nahrazeny novými). 
V  říjnu 2012 se pak opět podařilo 
získat finanční příspěvek na  výsad-
bu další části ovocné aleje – od cesty 
U  Kamene směrem k  rybníku Roz-
pakov a  dále vpravo až k  lesíku nad 
Marvánek (zde stromořadí dubů). 
Na podzim letošního roku – konkrétně 
dne 28. října – u příležitosti 95. výročí 
vzniku Československa byly do  této 
aleje vysazeny stromy starobylého dru-
hu – jeřábu oskeruše – a to za pomoci 
zástupců vedení města. O víkendu dva 
týdny poté bude ve  druhé řadě této 

aleje připraveno zhruba 50 jamek a sa-
zeniček pro výsadbu dalších ovocných 
stromků různých druhů a odrůd – ten-
tokrát pro říčanské občany – zájemce 
o výsadbu „vlastního“ stromečku.
Kdo z  vás má zájem vysadit si a  mít 
v  této aleji „svůj“ strom, přijďte 
za námi do Aleje Říčaňáků (viz přilože-
ná mapka) v sobotu 9. 11. 2013 od 9.00 

hod., vhodně se oblečte a vezměte s se-
bou rukavice, děti a dobrou náladu! Veš-
kerý výsadbový materiál bude k dispo-
zici na místě, je možné si přinést lopatu 
s sebou. Doufejme, že i počasí bude naší 
dobré věci přát. 
Na  společné sázení se těší odděle-
ní technické správy města Říčany 
a ekocentrum Říčany!

Alej Říčaňáků – U Kamene až rozpakov

Informace z radnice

Vážené dámy, vážení pánové – 
obyvatelé Říčan a okolí. Informuji 
vás na těchto stránkách již 18. mě-
síc o všem, co se týká potřebného 
projektu pro seniory v tomto měs-
tě – o denním stacionáři. Za toto 
období se díky některým z  vás 
a díky některým firmám podařilo 
shromáždit na  sbírkovém účtu 
zatím krásných 1.342.046 Kč. 

Projektová dokumentace je již hotova, začíná proces žádos-
ti o stavební povolení, realizace celého projektu by měla být 
v roce 2014. Potřebujeme však navýšit sbírkové konto na 3 mi-
liony korun. Zbylé prostředky na stavbu do max. celkové ceny 
stavby – tj. 14 milionů korun máme již připraveno.
Proto si vás, vážení občané, ale i vás, vážení podnikate-
lé v našem regionu, dovoluji vyzvat a poprosit – do kon-
ce tohoto roku „dejme dárek svému městu“ a zašleme 
každý libovolnou částku na účet veřejné sbírky.  
Za vaši pomoc vám moc děkuji.
I v minulém měsíci nám pomohli noví, ale i staronoví dár-
ci – patří vám všem velké poděkování.

Pan Šafránek V., ZOELLER SYSTEMS, Chodorová B., 
odměny zastupitelů – Klidné Město, Niewald J., Vokalová 
M., Kopecký J., Horníková P., Malíková V., Moravcová Z., 
Odvárko M., Karbulková, Skrčená , Breburdovi, Vrchoto-
vá I., MV Print.
Číslo sbírkového účtu: Česká spořitelna Říčany: 1249-
320 390 319/0800
Finanční dar dle zákona 586/1992 Sb. lze odečíst od zá-
kladu daně.

Michal Mrázek, radní pro zdrav. a soc. péči
stacionar@ricany.cz

stav účtu k 17. 10. 2013: 

1 342 046 Kč

Dárcovská kampaň „DeJTe DáreK SVÉmU mĚSTU“ začíná!
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Hradní areál se otevírá veřejnosti
V  pondělí 7. října byl slavnostně otevřen 
za  přítomnosti veřejnosti areál hradního 
dvora. O kulturní zážitek se postarala sku-

pina historických tanců Salome a také dva z partnerů pro-
jektu – zazněla slavnostní znělka v podání Základní umě-
lecké školy v Říčanech a pásmo písní hudebního oddělení 
ZŠ Říčany, Bezručova, pod vedením J. Šindelářové. Akci 
předcházelo slavnostní nasvětlení hradního areálu 6. října 
ve večerních hodinách. Partner projektu Muzeum Říčany 
představil nově vzniklé brožury – Průvodce po říčanských 
pamětihodnostech, na kterém se podílela také ZŠ Říčany, 
Bezručova, a  brožuru Říčanský hrad zaměřený na  dějiny 
hradu. Obě brožury vyšly v  limitované edici 500 ks a  bu-
dou k dispozici v Muzeu Říčany, na podatelně MÚ Říčany 
na Masarykově náměstí a v infocentru ve Staré radnici. Po-
slední z partnerů ZŠ Nerudova uspořádala ve škole výtvar-
nou dílnu, výkresy budou instalovány v hradním areálu. 
Hradní areál s pódiem a bylinkovou zahrádkou je přes den 
volně zpřístupněn veřejnosti, stodola se bude veřejnosti ote-
vírat během připravovaných akcí města a partnerů projektu, 
v  současnosti se připravuje výstava betlémů. Projektovou 
dokumentaci zpracovala společnost VMS Projekt, s.r.o., 
pod vedením Václava Steinhaizla, dotaci zpracovala Hana 
Jarošová z Odboru kanceláře starosty MÚ Říčany, fyzickou 
realizaci projektu zajišťovala společnost GREEN PROJECT, 
s.r.o. Velký dík patří organizaci MAS Říčansko, která získala 
prostředky z Programu rozvoje venkova ČR SZIF a vypsala 
dotační výzvu, ve které bylo město Říčany úspěšné.
Hana Jarošová
koordinátorka grantů a dotací, 
MA21, MěÚ Říčany

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Informace z radnice
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KaČervnové povodně se nepříznivě podepsaly nejen na stavu 

Mlýnského rybníka a  jiných vodních toků, ale také 
způsobily nevratné škody na lesních komunikacích v Ří-
čanském lese. velká voda půdu v lese podmáčela a na ně-
kterých místech podél toku rokytky utrhla břeh koryta. 
všechny poškozené úseky chce město opravit s podporou 
dotace ze státního zemědělského intervenčního fondu, 
jinak by v lese hrozilo reálné nebezpečí zranění. 
„Povodeň způsobila našemu městu opravdu významné 
několikamilionové škody,“ říká starosta Říčan Vladimír 
Kořen /Klidné město/ a dodává: “Voda se drala nejenom 
zastavěným územím, ale také lesními pozemky, strhala 
mostky, podemlela a vymlela cesty, v podmáčené zemi se vy-
vracely stromy. Vše jsme zaevidovali a nyní žádáme o dotace 
v rámci povodňových škod.“
Hlavními lesními komunikacemi v  lesích majetku města 
jsou cesta od Říčanské hájovny k Olivovně, která je strate-
gická z hlediska hospodaření, a pak cesty od rybníku Jureček 
proti proudu Rokytky až k hranici s lesy ČR a od Olivovny 
směrem na Tehov, které mají především rekreační funkci. 
Na všech těchto cestách napáchala povodeň menší či větší 
škody. „Cesty jsou v  různém stavu, nejhorší se v  současné 
době jeví cesta od Olivovny na Tehov. Jsou na ní erozní rýhy 
místy hluboké až 40 cm a při povodni a následně po ní tudy 
tekla veškerá voda z  tehovských polí,“ upřesňuje Radek 
Smetánka, vedoucí Odboru životního prostředí města. 
Ihned v červnu došlo k nezbytným krokům, které zamezi-
ly ohrožení v lese. „Přímo po povodních jsme odstranili ně-
kolik spadlých stromů nebo stromů, které mohly ohrožovat. 
Také jsme vydali upozornění před vstupem do  lesních po-
rostů, protože nelze zajistit bezpečnost návštěvníků lesa,“ 
připomíná Radek Smetánka. 

Zanedbaná a místy podmáčená je také cesta od Jurečku proti 
proudu Rokytky. U Starého koupadla došlo k utržení břehu 
koryta, cesta je zúžená na minimum a hrozí zde reálné nebez-
pečí pádu do Rokytky. Poškozený povrch má i hlavní odvozní 
cesta od Olivovny do Světic, kde dokonce v místě u Říčanské 
hájovny došlo při povodni k ucpání propustku a následkem 
toho se veškerá voda valila přes lesní cestu.
Všechny tyto cesty se dočkají opravy nebo rekonstrukce 
některých úseků. „Na cestě od Olivovny k hájence je potře-
ba dosypat a opravit propustek u Říčanské hájovny, dosypat 
finální vrstvu v postižených úsecích, vyčistit škarpy a opra-
vit propustky. Na  cestě podél Rokytky provedeme celkovou 
rekonstrukci včetně opevnění koryta toku a  rozšíření cesty 
u  Starého koupadla včetně odvodnění zamokřených čás-
tí. Kompletní opravy a vyřešení odvodnění se dočká i cesta 
k Tehovu,“ popisuje vedoucí Odboru životního prostředí. 
Povodně v Říčanském lese způsobily poškození za 1,67 mi-
lionu korun. V  současné době Odbor životního prostředí 
ve spolupráci s finančním odborem finalizuje žádost o dotaci 
z Programu rozvoje venkova SZIF, která by v plné výši uhra-
dila náklady na vzniklou situaci na lesních komunikacích. 
„Termín podání dotace byl do konce října. Předpokládáme 
zahájení některých prací ještě v letošním roce, hlavní práce 
ale proběhnou v  roce 2014,“ říká vedoucí finančního od-
boru města Věra Krejčová s tím, že město navíc požádalo 
v  červenci o  finanční podporu Ministerstvo dopravy ČR 
ve výši 3,6 milionu korun na celkové škody způsobené po-
vodněmi především na komunikacích a Mlýnském rybníce. 
Další peníze na  úpravy v  lese město získá díky prodeji 
dřeva, protože v průběhu podzimu a zimy bude na třech 
lokalitách provedena předmýtní úmyslná těžba. 

Adéla Michalová
tisková zpráva města Říčany

město Říčany opraví lesní cesty poškozené 
v důsledku červnových povodní

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Informace z radnice
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Město Říčany nechybělo ani letos mezi organizátory Ev-
ropského týdne mobility a  Dne bez aut. Přestože tento-
krát  ministerstvo životního prostředí příliš nespolupra-
covalo, naše město navázalo na minulé ročníky. Společně 
s  Mateřskou školou Srdíčko, Domem s  pečovatelskou 
službou Senior, Husovou knihovnou, občanským sdruže-
ním Cesta integrace, 1. Základní školou, Muzeem Říčany, 
Mraveništěm, Ekocentrem Říčany, A13 BIKE Clubem 
a  městskou policií v  týdnu od  16. do  22. září organizo-
valo tematické akce. Proběhly zábavně naučné soutěže v  
Srdíčku, na  dopravním hřišti a  na  Masarykově náměstí, 
tradiční Malování na  rynku, besedy, turistický pochod, 
poutavá výstava v muzeu. Všem spoluorganizátorům dě-
kujeme za výbornou spolupráci.
V neděli 22. září se uskutečnila cyklojízda městem. Účast 
nebyla ohromující, nicméně nadšenci se našli. Součástí 
jízdy byla anketa se zajímavými výsledky.
Cestu do zaměstnání absolvují respondenti takto:
50 % automobilem
20 % na kole
20 % pěšky
10 % vlakem
Po Říčanech se nejčastěji pohybují:
60 % automobilem
30 % na kole
10 % pěšky
Kladně hodnotili respondenti cyklostezku do Pacova, chy-
bí jim však hustější síť cyklostezek. V Říčanech by uvítali 

důslednější kontrolu rychlosti motorových vozidel, sníži-
li jejich počet a  hlavně omezili nákladní dopravu. Často 
se zmiňoval problém jednosměrek, který znepříjemňuje 
pohyb cyklistů, včetně návrhů řešení. Mezi náměty pod-
porující zdravý životní styl našich občanů se objevilo také 
přání vybudovat dráhu pro in-line brusle – vycházkovou 
stezku propojující jednotlivé volnočasové plochy s pikni-
kovými místy.
Velké poděkování patří panu Zdeňku Vávrovi, který cyklo-
jízdu organizoval, připravil trasu a obohatil o nové zábavné 
prvky včetně ankety. Dále Městské policii Říčany za oběta-
vý doprovod a v neposlední řadě všem účastníkům. Podpo-
řili tak myšlenku celoevropské ekologické kampaně.   

Jitka Bahenská
odbor kancelář starosty 

evropský týden mobility a cyklojízda v Říčanech
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v Mateřské škole u slunečních hodin, kde od léta pro-
bíhá zásadní rekonstrukce vnitřní i vnější části budovy, 
pokračují během podzimu další stavební práce. Kon-
cem září se do zrekonstruovaných prostor vrátila vět-
šina předškoláků. a od listopadu dojde ke zprovoznění 
i zdejší školní kuchyně.
Již před více než měsícem se mohly do opravených uče-
ben pavilonů A a B vrátit zpět děti, které byly na začátku 
školního roku dočasně přemístěny do prostor školní dru-
žiny školy u Říčanského lesa. A zprovoznění se dočká také 
nová školní kuchyně, která bude od 1. listopadu opět za-
jišťovat stravu všem dětem v mateřské škole. 
Stavební práce, které zahrnují například realizaci venkovní 
fasády včetně zateplení, nové zateplení střech nebo výměnu 
oken, však nadále pokračují. Během zimních měsíců se oče-
kává také oprava spojená s nástavbou pavilonu C, díky které 
školka získá 49 nových míst pro děti, tedy dvě nové třídy. 
Po počátečních problémech s projektem se stavební čin-
nost rozeběhla ve  svižném tempu, ale časový harmono-
gram mohou nepříznivě ovlivnit i  klimatické podmínky. 
Nízké teploty totiž zpomalují technologický postup. „Pev-
ně doufáme, že nebude ohrožen termín otevření dvou nových 
tříd a nástavba přivítá děti nejpozději v březnu roku 2014,“ 
sděluje místostarostka Hana Špačková /Klidné město/.
„Chtěla bych poděkovat stavební firmě Sládek Group, a.s., 
za  bezproblémovou spolupráci, všem pracovníkům odboru 
správy majetku za skvěle odváděnou práci v rekordně krát-

kém čase, zaměstnancům MŠ za trpělivost po celé období 
rekonstrukce. Největší dík patří paní Alici Štěpánkové, ve-
doucí oddělení investic a  hlavní koordinátorce celého pro-
jektu,“ dodává. 

Místo zahrady děti využívají okolní hřiště
„Práce spojené s přístavbou dvou tříd budou nadále pokra-
čovat, ale hlavní je, že provoz zařízení není nijak narušen. 
Jediným omezením v  období rekonstrukce je, že děti ne-
mohou využívat venkovní zahradu,“ říká Hana Špačková 
s  tím, že děti alespoň chodí na  procházky a  navštěvují 
okolní městské nebo sokolské hřiště.
Přístup na zahradu však nebude možný delší dobu, na jaře 
až v létě 2014 ji totiž čeká zásadní a nevšední revitalizace. 
Rekonstrukce bude z 90 % hrazena dotací z Operačního 
programu životní prostředí. 
Hřiště je vyprojektováno v  souladu s  přírodou tak, aby 
plně vyhovovalo zdravému vývoji a potřebám dětí a  spl-
ňovalo nároky na  bezpečnost. Cílem je využít prostor 
a  vytvořit takové venkovní prostředí, které umožní kva-
litní rozvoj dětí po  psychické, fyzické i  sociální stránce 
s využitím přírodních prvků a zařízení zprostředkujících 
přirozenou hru. „Projekt počítá s opravdu neobyčejnou až 
pohádkovou zahradou, která podněcuje dětskou fantazii 
a tvořivost,“ říká k projektu místostarostka Říčan.    

Adéla Michalová
tisková zpráva města Říčany
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Stavební práce v mŠ U Slunečních hodin 
postupují, otevírá se školní kuchyně
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v  říjnu se nekonaly pouze volby 
do  Poslanecké sněmovny PČr, ale 
na  základních a  středních školách 
v  Říčanech proběhly také volby Žá-
kovského zastupitelstva. Již druhým 
rokem si tak studenti a  žáci zvolení 
do 21členného zastupitelstva vyzkou-
ší práci spojenou s vedením města.
Žákovské zastupitelstvo je sdružení 
žáků základních a středních škol, které 
aktivně zasahuje do  společenského 
života, prezentuje své názory a námě-
ty a také spolupracuje s radnicí. 
„V loňském roce jsme získali mnoho cen-
ných zkušeností s organizací tohoto pro-
jektu, který se nám zdá užitečný. Žáci se 
dozvědí více o  práci města a  městského 
úřadu, naučí se zajímat se o svoje město, 
sousedy, život kolem sebe. Naučí se ko-
munikovat o  veřejných věcech, seznámí 
se blíže s procesem práce městského za-
stupitelstva nebo rozhodovacích procesů. 
V  neposlední řadě se naučí samostatně 
organizovat, rozhodovat se, spolupraco-
vat a nakládat se svěřenými prostředky,“ 
říká k  projektu místostarostka Hana 
Špačková /Klidné město/.
Volby kandidátů se konaly na jednot-
livých školách blízko termínu konání 
voleb do  Parlamentu ČR 25. a  26. 
října. Zastupitelstvo má celkem 21 
členů, přičemž počet členů zastupi-
telstva připadající na jednotlivé školy 
vychází z  poměru počtu žáků jejich 
školy k počtu žáků škol v Říčanech. 
Zastupitelstvo tvoří 6 žáků ze ZŠ Bez-
ručova, 5 žáků z  1. ZŠ Masarykovo 
náměstí, 5 žáků ze ZŠ u  Říčanského 
lesa, 3 studenti z  Gymnázia Říčany 

a dva zástupci z Masarykova klasické-
ho gymnázia. 
První zasedání nově zvoleného žá-
kovského zastupitelstva se uskuteční 
ve  čtvrtek 7. listopadu v  11.00 hodin 
v zasedací místnosti Městského úřadu 
Říčany. Na  dalším setkání pak zvolí 
svého starostu, místostarostu, výbory 
a další funkce. Schůze budou probíhat 
jednou za měsíc v prostorách zaseda-
cí síně úřadu na Masarykově náměstí 
a  jsou veřejné. Informace o  datu ko-
nání jednotlivých schůzek budou 
na webu města Říčany.
Stejně jako v  loňském roce obdrží 
zastupitelé částku 100 tisíc korun, 
s kterou mohou nakládat podle svého 
uvážení. Malá změna proběhla u  jed-
nacího řádu zastupitelstva, který prošel 
drobnými úpravami a zjednodušením. 
Minulý rok žáci téměř všechny peníze 
ušetřily na  vybudování nového skate-
parku. Podobné multifunkční hřiště 
pro náctileté totiž v  současné době 
v  Říčanech není. Zorganizovali také 

několik projektů, například benefiční 
koncert nebo se účastnili a spolupořá-
dali některé městské kulturní akce. 
„Myslím, že celé zastupitelstvo udělalo 
spoustu práce. Nikdo z nás neměl žád-
né zkušenosti, i přesto se nám podařilo 
zorganizovat benefiční koncert, rozeslat 
semínka okrasných rostlin celým Říča-
nům, ale hlavně jsme se naučili komu-
nikovat, prosadit svůj názor, a  zároveň 
poslouchat ty cizí a  společnými silami 
dojít k výsledku. Doufám, že v tomto pro-
jektu budu smět participovat co nejdéle 
a příští rok se snad pochlubím ještě větší-
mi úspěchy,“ shrnuje jedna ze student-
ských zastupitelek Anežka Kabátová. 
„Těšíme se na  spolupráci jak s  nový-
mi členy, tak i s těmi, kteří již nějakou 
zkušenost mají. Ideální je návaznost 
žákovského zastupitelstva na  školní 
parlament, kdy se informace přenáší 
a obě seskupení spolupracují,“ dodává 
Hana Špačková. 

Adéla Michalová
tisková zpráva města Říčany
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Říčanské školy zvolily v říjnu své zástupce 
do Žákovského zastupitelstva

Informace z radnice

Volby do Poslanecké sněmovny 2013 / Jak jsme volili v Říčanech
TOP 09 získali 1 816 hlasů

24,93 % 

ANO 2011 získali 1 481 hlasů

20,33 % 

ODS získali 813 hlasů

11,16 %

ČSSD získali 789 hlasů

10,83 %

KSČM získali 557 hlasů

7,64 % 

Ostatní strany (15)
25,03 %
z toho:

KDU 393 hlasů (5,39 %)

Strana zelených 386 hlasů (5,30 %)

Úsvit přímé demokracie 314 hlasů (4,31 %)

Strana svobodných občanů 292 hlasů (4,00 %) do
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v přízemí zázemí sportovní haly v Říčanech se staveb-
ní práce pomalu dokončují, ale rekonstrukce pokra-
čuje i ve své druhé a třetí etapě. Zastupitelstvo města 
totiž souhlasí s opravami druhého podlaží a vnější části 
budovy, na které uvolnilo další finance. Přestavba čeká 
i na hlavní část sportovní haly, ke které se připravuje 
projektová dokumentace. Město na  tento projekt po-
dalo žádost o dotaci. 
Rekonstrukce zázemí sportovní haly je rozdělena celkem 
do tří etap. V létě se začalo s kompletní opravou přízemí 
budovy včetně sociálního zázemí a šaten. Nyní zastupitelé 
schválili i druhou a třetí etapu, které se týkají úprav první-
ho patra, zateplení, zastřešení a nové fasády.  
Do  konce letošního roku dojde ke  zprovoznění přízemí 
zázemí, které zahrnuje čtyři šatny, sociální zařízení, ob-
čerstvení s recepcí a minisál. Druhé patro, kde se nachází 
dvě šatny, minisál pro cvičení, zasedací místnost a sociál-
ní zázemí, bude hotové do  konce března 2014. Termín 
dokončení projektanti předpokládají na  červen příštího 
roku. Náklady na celkovou opravu zázemí, kterou provádí 
společnost ATOS, spol. s r.o., dosahují 9,3 milionů korun. 
„Jako sportovního nadšence mě samozřejmě těší, že úspory, 
kterých jsme velmi obezřetným přístupem k  hospodaření 
města dosáhli, se použijí i  na  opravu sportovní haly, jejíž 
prostory jsou momentálně nedůstojné a v některých prvcích 
zařízení samotné haly až nebezpečné,“ doplňuje Tomáš 
Kořán, člen Finančního výboru města /ODS/.

Město chce opravit i hlavní část  
sportovní haly
S opravou sportovní haly se však zdaleka nekončí. Vedení 
města totiž plánuje i rekonstrukci hlavní budovy sportov-
ní haly, která je nyní ve fázi zpracování projektové doku-
mentace a podkladů pro žádost o dotaci. Peníze z Operač-
ního programu životního prostředí by měly pokrýt 60 % 
z uznatelných nákladů na vnější stavební práce.
„Obvodový plášť haly získá tepelnou izolaci, proběhne vý-
měna výplně otvorů oken a dveří či zateplení podlahy. Také 
se upraví bezpečnostní řešení pro požární ochranu, které 
bude respektovat současné požadavky pro shromažďovací 
prostor, a dále se bude řešit vzduchotechnika. Rovněž dojde 
k úpravám v  interiéru, například k výměně nášlapné vrst-
vy podlahové krytiny haly,“ upřesňuje Monika Burešová 
z  oddělení investic města s  tím, že částka na  zateplení 
by mohla dosáhnout přes 9 milionů bez DPH a náklady 
na interiér ještě nejsou známy.
Zahájení přestavby hlavní budovy, které je podmíněné fi-
nanční pomocí z OPŽP, se očekává během příštího roku. 

Po dobu rekonstrukce bude prostor haly 3–6 měsíců uza-
vřený. Pro sportovce však zůstanou otevřené dva minisály 
na drobné cvičení pro 10–15 lidí v budově zmodernizova-
ného zázemí haly. 
V  další fázi se bude řešit vnitřní část haly, pro kterou je 
nutné vydat stavební povolení. „Tyto úpravy interiéru 
zaberou cca 3–5 měsíců. Vše je závislé na  získání dotace 
na zateplení a vlastních finančních prostředků v rozpočtu 
na rok 2014, eventuelně 2015,“ připomíná Monika Bure-
šová. Interiér bude financován z rozpočtu města. 
Sportovní hala v  Říčanech bude po  úplné rekonstrukci 
konečně splňovat současné standardy podobných zaříze-
ní. „Vzhledem k  velkému množství sportovních oddílů, ale 
také různých akcí pro veřejnost, to naše město již opravdu 
potřebuje,“ připomíná zastupitel David Michalička /Klid-
né město/.

Adéla Michalová
tisková zpráva města Říčany

Sportovní hala v Říčanech bude mít nové 
zázemí a oprav se dočká i hlavní budova
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Říčany se možná dočkají nového zimního 
stadionu na místě bývalého kluziště

Původní městský zimní stadion v Ří-
čanech je kvůli nevyhovujícímu stavu 
7 let zavřený. Bývalé i současné vede-
ní města se v minulých letech snažilo 
ledovou plochu zachovat a umožnit 
modernizaci novému provozovate-
li. všechny dosavadní pokusy však 
byly neúspěšné. Nyní zastupitelé 
schválili záměr pronájmu pozemku 
soukromému investorovi, který zde 
vybuduje stadion nový.
Vedení města řešilo různé varianty 
obnovení zimního stadionu v  Říča-
nech. Ideálním řešením je podle něj 
právě pronájem pozemku. Prodej 
pozemku by totiž vedl k  nejistotě 
budoucího využití, výstavba stadio-
nu z  rozpočtu města je z  finančního 
hlediska nereálná a  jako legislativně 
problematické se jeví i postavení sta-
dionu investorem, který by ho předal 
po dlouhodobém užívání městu.
„Cílem je pronájem pozemku na vybu-
dování zimního stadionu soukromým 
investorem, který bude i  stadion pro-
vozovat. Město tak neztratí svůj cenný 
pozemek. Toto místo bylo po  několika 
alternativních řešeních vyhodnoceno 
jako nejlepší, a to i z důvodu navazují-
cích sousedních sportovišť,“ říká Petr 
Bartoš /Klidné město/, zastupitel 
města a aktivní hráč hokejového klu-
bu SSC Říčany. 
Aby nedošlo v budoucnu ke zneužití, 
je nyní v územním plánu ošetřeno, že 
nový zimní stadion se postaví na po-

zemku, kde stojí staré kluziště. Zá-
stupci města tak musí mít zaručeno, 
že na  místě opravdu vznikne stavba 
s  přínosem pro občany. Současně 
se nájemci prodá technické zařízení 
a přilehlé budovy. 

Vypsání veřejné soutěže 
do konce roku 
„Je potřeba zajistit dlouhodobý vyrov-
naný vztah, aby mělo město jistotu, 
že pozemky budou sloužit určenému 
sportovnímu účelu a  investor bude 
schopen zainvestovat postavení zimní-
ho stadionu a pak ho dlouhodobě pro-
vozovat za rozumných finančních pod-
mínek,“ upřesňuje Martin Gebauer /
Klidné město/, předseda Finančního 
výboru města.
Nyní je již nachystána výzva a  k  vy-
psání soutěže o  provoz stadionu by 
mělo dojít ještě letos. „Hodnotit se 
bude nejen nabídnutý nájem, ale také 
architektonické řešení a  ekonomická 
způsobilost projektu. Město tímto způ-
sobem nad pozemky neztratí kontrolu, 
ale umožní realizaci projektu. Cílem 
je stabilní řešení, které přinese obyva-
telům Říčan lední plochu k  užívání,“ 
dodává Martin Gebauer. Po  výběru 
vítěze bude probíhat cca jeden rok 
povolovacích řízení. Pokud vše dobře 
půjde, v roce 2015 se začne stavět. 
Petr Bartoš iniciuje od svého zvolení 
do zastupitelstva v roce 2010 již mno-
ho schůzek s  potenciálními zájemci 

a  věří, že bruslení se do  Říčan opět 
vrátí. „Jednání vedu již 3 roky a dlou-
há cesta se zdá být u  konce,“ dodává 
s  tím, že zimní stadion v  Říčanech 
chybí, a proto se i tato problematika 
umisťuje vždy na  předních pozicích 
místních anket.
V případě výstavby nového stadionu 
by se do  Říčan vrátil i  hokej. Klub 
SSC Říčany odehrál již druhou se-
zonu v  Benešovské NHLH, která je 
od  uplynulé sezony rozdělena na  3 
ligy a tréninky klubu probíhají v hale 
ve Velkých Popovicích.
Jak to bylo se zimním stadionem 
v minulých letech? 
„Zimák“ zažíval dříve zlaté časy, kdy 
v  zimních měsících nebylo na  ledě 
díky bruslařům téměř k  hnutí. Pra-
videlně zde bruslili školáci, dospělí 
a lední plochu využíval i místní hoke-
jový klub. Od roku 2006 však provoz 
na stadionu nefunguje a kluziště leží 
ladem. 
Radnice již v minulosti jednala s růz-
nými zájemci o  provoz stadionu. 
Bývalé vedení města dokonce vedlo 
koncesní řízení, které mělo zvolit 
investora, jenž by zimní stadion i při-
lehlou sportovní halu opravil. Inves-
toři se s  městem nedohodli a  z  pro-
jektu odstoupili. Volební sdružení 
Klidné město pokračovalo v  hledání 
vhodného způsobu, jak se stadionem 
naložit. Po  nástupu do  úřadu však 
nový starosta Vladimír Kořen upo-
zornil, že zimní stadion by v  Říča-
nech určitě našel mnoho příznivců, 
ale finanční situace města je svízelná 
a bez pomoci podnikatelů to nepůjde. 
Nyní je vše na  dobré cestě, jak opět 
vytáhnout zaprášené brusle ze skříní 
říčanských občanů. 
„Pronájem pozemku je podle mě jedi-
nou šancí, aby vznikl kvalitní a  sobě-
stačný areál. Je důležité, aby Říčany 
měly opět funkční zimní stadion. Jeho 
absence stále pálí mnoho Říčaňáků,“ 
shrnul zastupitel a předseda Komise 
volnočasových aktivit David Micha-
lička.

Adéla Michalová
tisková zpráva města Říčany
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Řidiči i chodci se mohou radovat, mnohé říčanské uli-
ce totiž procházejí zásadní obměnou. rekonstrukce 
se týká nejen ulic, kde byl porušen povrch v důsledku 
dostavby kanalizace, ale opravy probíhají i  na  jiných 
důležitých komunikacích a chodnících. Jaká místa se 
opravila a kde se stavební práce teprve rozeběhnou? 
Během září vznikl nový chodník od  ulice Ruské směrem 
k železničnímu rondelu, který nahradil poškozenou vozov-
ku vlivem dostavby kanalizace. První část oprav zahrnovala 
spodní část od ulice Kamenické po křižovatku s Táborskou. 
„Uprostřed komunikace jsme vybudovali chodník ze zámkové 
dlažby široký přes tři metry, který lemuje z obou stran trav-
natý pás,“ říká Radek Němec ze stavební společnosti Porr 
a.s., která opravu prováděla. Další část oprav bude zahrno-
vat vybudování chodníku po pravé straně Ruské ulice smě-
rem k ulici Bezručova. „Je skvělé, že se podařilo včas změnit 
projekt dostavby kanalizace tak, že v  úseku nebyl obnoven 
původní asfaltový kryt, a  spodní část Ruské konečně vypa-
dá jako jeden z hlavních pěších přístupů k nejdůležitějšímu 
terminálu veřejné dopravy v Říčanech,“ konstatuje Marián 

Svetlík, člen dopravní komise a  starosta města Vladimír 
Kořen /Klidné město/ k tomu dodává: „Pokračují i projek-
tové přípravy vestavby rondelu. Vzhledem k tomu, že rondel 
není v majetku města, to ale není vůbec jednoduché a už ně-
kolik měsíců probíhá povolovací řízení. Chceme do kultivace 
prostoru zapojit i  výtvarníky. Místem procházejí tisíce lidí 
a teď to není úplně pěkná vizitka. Vzhledem k nočním výtrž-
nostem si rondel zaslouží také stanici městské policie.“
Černokosteleckou ulici zdobí nové široké chodníky ze 
zámkové dlažby spolu s  oživenou zelení, novým trávní-
kem a květináči. „Rekonstrukce proběhla v úseku mezi uli-
cemi Haškova až po  autobusovou zastávku U  Nemocnice. 
U výjezdů z ulic na hlavní silnici je vysazena jen nízká zeleň 
kvůli rozhledu v křižovatce, což řidiči jistě ocení. V příštím 
roce navážeme s  opravami chodníků v  další části této do-
pravní tepny Říčan,“ říká Hana Špačková /Klidné město/. 
„Černokostelecká je hlavní obchodní třídou města a  tomu 
by měl odpovídat i její vzhled. Pěvně doufám, že se i v dalších 
letech podaří v  jejích úpravách pokračovat, je však nutné 
důkladně prověřit možnosti města při výběru dodavatele, 
aby se neopakovalo nepříjemné zpoždění z letošního léta,“ 
dodává Karla Egidová /ODS/.

Novým asfaltovým povrchem se nyní pyšní větší část Hál-
kovy ulice nedaleko Mlýnského rybníka. „Dostavba kanali-
zace je vynikající příležitostí k dokončení povrchů i na méně 
exponovaných komunikacích. U mnoha ulic jsme však stále 
v  případě definitivních úprav limitováni neexistencí někte-
rých inženýrských sítí nebo podkladových vrstev, které jejich 
realizaci velmi prodražují,“ konstatuje Marián Svetlík.
Novou vozovku získá během příštích týdnů také Botičská 
ulice. Výstavba proběhne inovativní metodou RoadCem, 
která spočívá v promísení cementu, vody, materiálu Road-
Cem a  především místní zeminy. „Botičská ulice je jeden 

Informace z radnice

Říčanské komunikace v novém kabátě!
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z velmi citlivých problémů, místní obyvatelé velmi trpí vyso-
kým provozem na  nekvalitní komunikaci. Několikrát jsem 
s nimi jednal a jsem rád, že se v Botičské situace zlepší. Po ti-
chém asfaltu přichází další inovace,“ říká Vladimír Kořen.
V  půlce října byla zahájena i  oprava vozovky v  ulici Mo-
zartova, konkrétně v  úseku od  křižovatky s  ulicí Březskou 
po Kubelíkovu. Komunikaci čeká frézování stávající obrusné 
vrstvy a výkop podkladních vrstev v tloušťce cca 40 cm. „Mo-
zartova ulice slouží jako jedna z hlavních propojek residenční 
čtvrti okolo Jurečku s Říčanskou, její stav tomu bohužel vůbec 
neodpovídá. Úplná rekonstrukce je tedy nezbytná. Velkou zá-
sluhu při vyjednávání s majiteli dotčených pozemků pak mají 
pracovníci oddělení technické správy města, kterým bych rád 
i touto cestou poděkoval,“ sděluje Miloslav Šmolík. Možnost 
opravy komunikace se otevřela díky vynikajícímu hospoda-
ření města a přebytku, který se letos a loni podařilo vytvořit.

Mimo povrchů ulic dochází i  k  opravám chodníků jako 
například před domovem důchodců pod Kavčí skálou. 
„Oprava povrchu chodníku je důležitá především pro seniory. 
Pro mnohé z nich může být procházka po nerovném povrchu 
nebezpečná a stresující,“ upozorňuje Miloslav Šmolík.
Nově byla vybudována také část komunikace v  Olivově 
ulici, nejblíže škole. Do doby komplexní opravy zbývající 
části ulice byly podél silnice vystavěny provizorní chod-
níky, aby se chodci nemuseli na této velmi frekventované 
ulici vyhýbat s  auty. „Projekt dalších etap rekonstrukce 
Olivovy ulice až k železničnímu přejezdu se nyní finalizuje 
a pokusíme se získat prostředky z ROP Střední Čechy. Snad 
to vyjde podobně jako s rekonstrukcí Štefánikovy a Rýdlovy 
ulice,“ zakončuje starosta. Právě na tuto akci se podařilo 
Říčanům uspět v boji o evropské peníze a 7.11. se budou 
otevírat obálky s cenovými nabídkami stavebních firem.

Informace z radnice
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Při svém rozhodnutí vycházela Rada města Říčany také 
z  výsledků ankety zveřejněné na  webových stránkách 
města,  která měla za  úkol získat informace o  potřebách 
občanů na velikost nádoby a o třídění odpadu. 

Do ankety se zapojilo celkem 194 občanů.

Informace z radnice

Třídíme – chováme se ekologicky. I ekologický 
přístup má svůj ekonomický dopad.
rada města Říčany na svém jednání dne 3. 10. 2013 rozhodla o změnách 
v systému svozu a likvidace odpadu a umožnila tak využití menších svozových 
nádob (popelnic) pro větší skupinu obyvatel než doposud. Do současné doby 
mohli nejmenší, 60litrovou nádobu, využívat pouze obyvatelé důchodového 
věku. Od začátku roku 2014 ji dále budou moci využívat i rodiny s 2 dětmi 
od 2 do 15 let v případě, že využívají i svoz bioodpadu.

skutečnost 
2008

skutečnost 
2009

skutečnost 
2010

skutečnost 
2011

skutečnost 
2012

upravený 
rozpočet 2013

Příjmy z prodeje známek na svoz odpadu 8 073 506,00 9 247 426,00 8 852 754,00 8 774 282,00 9 760 271,00 8 800 000,00

Příjmy od občanů – bioodpad  117 654,00 137 430,00 166 344,00 186 819,00 300 000,00

Odměny za separaci v soutěži  60 000,00  150 000,00 40 000,00  

Přijaté náhrady ekokom 1 764 643,50 1 851 475,00 2 477 200,00 2 788 002,00 2 587 372,00 2 000 000,00

Příjmy cekem 9 838 149,50 11 276 555,00 11 467 384,00 11 878 628,00 12 574 462,00 11 100 000,00

Platba za svoz a likvidaci komunál. 
odpadu 7 014 747,00 7 592 725,00 7 675 232,00 7 892 275,00 8 115 367,00 9 169 600,00

Separovaný sběr 3 101 961,00 2 813 259,00 3 262 407,00 3 411 859,00 3 598 698,00 3 751 200,00

Sběrný dvůr 2 044 233,00 1 832 451,00 1 786 455,00 2 636 936,00 1 606 740,00 2 500 800,00

Velkoobjemové kontejnery 689 392,00 425 369,00 139 066,00 12 007,00 38 429,00 52 100,00

Úklid odpadkových košů a košů na psí ex. 435 627,00 532 025,00 563 743,00 690 484,00 741 337,00 781 500,00

Likvidace bioodpadu   249 360,00 364 623,00 494 204,00 468 900,00

Výdaje cekem 13 285 960,00 13 195 829,00 13 676 263,00 15 008 184,00 14 594 775,00 16 724 100,00

dopad do rozpočtu města 3 447 810,50 1 919 274,00 2 208 879,00 3 129 556,00 2 020 313,00 5 624 100,00

Rada města Říčany vítá ekologický přístup občanů k od-
padům a svým rozhodnutím se snaží podporovat právě ty 
občany, kteří třídí a separují svůj odpad. Je však třeba si 
uvědomit, že na  svoz tříděného odpadu a  jeho likvidaci 

vynakládá město Říčany nemalé prostředky a pouze jejich 
část se městu vrací prostřednictvím náhrady za  třídění 
od Ekokomu. Snaha o ekologický přístup k odpadům má 
tak svůj reálný ekonomický dopad na rozpočet města. 
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Informace z radnice
Právě tuto skutečnost je třeba brát v  úvahu při nastave-
ní výše úhrady za  zapojení se do  systému města na  svoz 
a  likvidaci tříděného odpadu. Naším cílem však nebylo 
jen zohlednit náklady, které městu v souvislosti s tříděným 
odpadem vznikají, ale hlavně nastavit výši úhrady tak, aby 
byla pro občany motivační a podporovala je v třídění. 
Na  základě externí analýzy odpadů a  propočtu objemu 
odpadu na  jednoho občana u  společenství vlastníků by-
tových jednotek byla výše úhrady stanovena následovně:

Základem pro výpočet:
produkce 30 l odpadu na osobu a týden,
děti od 2 do 15 let se započítávají koeficientem 0,5, 
osoby v důchodovém věku a poživatelé invalidního důchodu 
žijící samostatně mají nárok na 50% slevu na 60 l nádobu. 

Co konkrétně změna přináší:
od  1. 1.  2014 budou moci 60litrovou nádobu využí-
vat kromě osob v důchodovém věku i další občané. Dle 
objemu nádoby byl stanoven maximální počet uživatelů 
následovně:

velikost 
nádoby

vypočtený 
počet osob: 

30 l/ osobu/
týden

počet  
osob

počet 
osob 
s bIO

cena od  
svozové firmy 

v r. 2013*

cena 
za litr

60 2,00 do 2 do 3 1 482 24,70

80 2,67 2,5-3,5 3,5-4 2 008 25,10

120 4,00 4-5 4,5-8 2 224 18,53

240 8,00 5,5-10 8,5-10 3 424 14,26

1100 36,67 36 45 15 753 14,32

* cena pro rok 2014 bude upravena o inflační koeficient

Občané, kteří využívají svozu bioodpadu, budou mít ná-
rok na menší nádobu.

Ceny za  svoz komunálního odpadu a  bioodpadu bu-
dou stanoveny na  úrovni dodavatelských cen. Náklady 
na sběrný dvůr, separaci a odpadkové koše bude plně hra-
dit město. Dříve občan přispíval i  na  tyto další náklady. 
toto rozhodnutí znamená navýšení ročních nákladů 
města na odpad cca o 1 mil. Kč, občané naopak ušetří.

Prodej známek bude na celý rok, to znamená, že v roce 
2014 již nebude umožněn prodej čtvrtletních známek. 
Pouze občan, který se přistěhuje v průběhu toku, tj. nový 
uživatel, si bude moci zakoupit známku na zbývající část 
roku.

dojde k rozšíření prodejních míst – současná prodejní 
místa na  Komenského náměstí a  Masarykovo náměstí 
budou rozšířena o  nové prodejní místo v  informačním 
centru. Nové prodejní místo bude v provozu denně do 17 
a v pátek do 16 hodin a dále v sobotu od 9 do 12 hod. Pro-
dej zde bude zajištěn také o adventních nedělích. 

Prodej známek bude zajišťován v období od 1. prosince 
2013 do 31. ledna 2014, tj. po dobu dvou měsíců.

Co dodat na závěr?
Město Říčany chce podporovat ekologické chování svých 
občanů a motivovat je k  třídění odpadů. Naším cílem je 
proto snižovat náklady na svoz a likvidaci odpadů. 

Věra Krejčová
vedoucí odboru finančního

Investiční priority města je někdy 
nutné upravit podle získaných dota-
cí. Bez nich by náprava dlouhodobě 
nahromaděných problémů, kdy roz-
voj města nebyl dostatečně podpořen 
rozvojem a údržbou související infra-
struktury, trvala déle. Situace je o to 

složitější i kvůli splácení velkého úvěru. 
Letos se mimo dotací na zateplení budov podařilo městu 
uspět i ve výzvě na opravu místní komunikace (Štefániko-
va, Rýdlova) a dalších drobných projektech, o kterých jste 
průběžně informováni.
V současné době doufáme v získání finanční podpory pro 
následující významné investice:
Školka – žádost podána koncem září. Díky úpravě pravi-
del a červnovým povodním máme velkou šanci uspět. Zda 
se to povedlo, budeme vědět cca do ledna 2014.
Stoka A – podařilo se nám začátkem října podat žádost 
do  bleskové výzvy, která byla otevřena pouhé dva dny! 
Vyhodnocení se předpokládá rozmezí 3–6 měsíců. Stej-

ně jako u školky bych rád poděkoval všem zúčastněným 
za perfektní práci!
Mlýnský rybník – v důsledku povodňových škod jsme zařa-
zeni do seznamu prioritních projektů na ministerstvu země-
dělství. Zbývá jen, aby Vláda vygenerovala dotační program.
Připravuje se též podat žádost na další úsek Olivovy ul., 
finišují podklady pro „Marvánek“, který je dlouhodobě 
připravován.
Jsou také připraveny veškeré podklady pro podání žádos-
ti revitalizace Říčanky v  lokalitě pod Vysokou – bohužel 
v menším rozsahu, než jsme předpokládali. Vše je projed-
náno s vedením Povodí Vltavy, investorem díla. 
Opravě silnice 101 v úseku D1 po Lipanskou již nic ne-
brání, ale krajský úřad oddaluje zahájení a  oprava bude 
zřejmě zahájena až na jaře 2014. Doufáme také, že se po-
daří zařadit Roosveltovu ulici do stejného dotačního pro-
gramu, jakmile získá platné stavební povolení. Zde je ale 
šance, bohužel, výrazně menší.

Miloslav Šmolík 
radni

Říčanské investice ovlivňují dotace
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 Schválený Upravený Skutečnost   % plnění
 rozpočet rozpočet k 30. 9. 2013 k uprav.
 v Kč v Kč v Kč rozpočtu

Plnění rozpočtu 
města

PŘÍJMY

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

185Ê643Ê100 182Ê762Ê914 147Ê449Ê901 80,68

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

53Ê078Ê095 58Ê562Ê100 45Ê065Ê288 76,95

Kapitálové příjmy (příjmy z prodeje 
majetku)

3Ê600Ê000 34Ê544Ê320 25Ê680Ê167 74,34

Přijaté dotace 90Ê497Ê990 97Ê162Ê487 61Ê479Ê991 63,28

Přijaté splátky půjček 253Ê200 279Ê200 212Ê900 76,25

Příjmy celkem 333Ê072Ê385 373Ê311Ê021 279Ê888Ê247 74,97

Příjmy fondů z rozpočtu města (grantový, 
fond rozvoje bydlení, humanitární, sociální)

38Ê307Ê850 70Ê466Ê882 29Ê728Ê444 42,19

Rozpočtové příjmy celkem 371Ê380Ê235 443Ê777Ê903 309Ê616Ê691 69,77

Přebytek hospodaření za minulý rok 30Ê900Ê000 68Ê949Ê171 68Ê949Ê193 100,00

Příjmy celkem vč. přebytku hospodaření 402Ê280Ê235 512Ê727Ê074 378Ê565Ê885 73,83

VÝDAJE 

Běžné (provozní) výdaje 211Ê284Ê286 233Ê102Ê993 158Ê071Ê112 67,81

Rozpisové rezervy 9Ê877Ê255 5Ê177Ê203 0 0,00

Běžné výdaje celkem 221Ê161Ê541 238Ê280Ê196 158Ê071Ê112 66,34

Kapitálové (investiční) výdaje 99Ê123Ê884 156Ê748Ê188 65Ê402Ê625 41,72

Rezervy na investice 4Ê377Ê010 7Ê921Ê858 0 0,00

Investiční výdaje celkem 103Ê500Ê894 164Ê670Ê046 65Ê402Ê625 39,72

Výdaje celkem 324Ê662Ê435 402Ê950Ê242 223Ê473Ê738 55,46

Převody z rozpočtu města do fondů 
(grantový, fond rozvoje bydlení, 
humanitární, sociální)

38Ê307Ê850 70Ê466Ê882 29Ê728Ê444 42,19

Rozpočtové výdaje celkem 362Ê970Ê285 473Ê417Ê124 253Ê202Ê182 53,48

Splátky úvěru 39Ê309Ê950 39Ê309Ê950 29Ê276Ê129 74,48

Výdaje vč. splátky půjčky 402Ê280Ê235 512Ê727Ê074 282Ê478Ê311 55,09

rozdíl příjmy  – výdaje 0 0 96Ê087Ê574

Informace z radnice

Kurýr má nové webové stránky!
Milí čtenáři, již přes půl roku můžete sledovat aktuální i starší vydání Kurýru v on-line podobě 
na webových stránkách společnosti Mediální a komunikační servis. Od poloviny října se nám 
podařilo vylepšit vzhled elektronického Kurýru, ale hlavně přesunout jej na novou vlastní doménu 
www.kuryr-ricany.cz, kde najdete všechny články v interaktivní podobě, s neomezeným 
množstvím fotografií a nezkrácené oproti tištěnému Kurýru. Kromě toho mnoho článků se zde 
objevuje již dříve, než vyjde aktuální číslo, a také zde najdete i texty, které se z jakéhokoliv důvodu 
do tištěného Kurýru nevejdou. Ke všem článkům zde navíc můžete přispívat do diskuze se svými 
názory a připomínkami. Proto se na vás na našem novém webu těšíme a věříme, že se vám bude 
líbit stejně jako tištěný Kurýr. Redakční rada
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Před měsícem jsem měla za úkol 
Žákovské zastupitelstvo předsta-
vit tajemníkům městských úřadů, 
interním auditorům a  ostatním 
pracovníkům z 12 měst, v  rámci 
pracovního setkání benchmar-
kingové iniciativy   pod záštitou 

Vzdělávacího centra pro veřejnou správu, o.p.s. 
Když jsem se na tuto prezentaci připravovala, zjistila jsem, 
kolik jsme toho za „pouhý“ rok stihli. Kalendářní rok pro 
Žákovské zastupitelstvo znamená totiž jenom 8 oficiál-
ních schůzek. O  to víc se mi zdá neuvěřitelné, že jsme 
dokázali zorganizovat Benefiční koncert, kde jste měli 
možnost vidět řadu skvělých vystoupení místních skupin; 
akci Rozkvetlé Říčany, při které jsme každému s Kurýrem 
poslali pytlíček semínek letních květin, abychom si spo-
lečně zkrášlili město. V souvislosti s tím jsme také vyhlásili 
soutěž o nejkrásnější fotografii rozkvetlého záhonku nebo 
truhlíku. Z  došlých fotografií nás nejvíc zaujala zajímavá 

série vývoje slunečnice od semínka až po rozkvetlou rostli-
nu. Několik snímků můžete vidět na této stránce.
Náš hlavní cíl zůstává stejný i další volební období – chce-
me se podílet na výstavbě nového volnočasového prostoru 
pro mladé lidi, jenž v našich očích – po zrušení skatepar-
ku – v Říčanech prostě chybí. Myšlenku jsme prosazovali 
jak na  Benefičním koncertě, tak na  Desateru problémů, 
kde dokonce přítomné spoluobčany zaujala na tolik, že se 
v anketě umístila na prvním místě. 
Abychom měli představu, co si vlastně říčanské děti přejí, 
vyhlásili jsme soutěž, v rámci které nám mohly posílat své 
podněty, kresby, modely – prostě nápady jakoukoliv for-
mou. Její zhodnocení bude prvním úkolem nového zastu-
pitelstva, které bylo zvoleno na jednotlivých školách v říjnu. 
Závěrem bych už jen chtěla říct – sledujte a  podporuj-
te naše aktivity, protože i za tou nejmenší akcí se skrývá 
mnoho úsilí, práce a píle dětí, které to dělají ve svém vol-
ném čase pro vás, občany Říčan.

Anežka Kabátová, Žákovské zastupitelstvo

Žákovské zastupitelstvo je tady už rok
Před rokem touhle dobou jsme se jako čerstvě zvolení žákovští 
zastupitelé poprvé sešli v zasedací místnosti na městském úřadě. 
Stačil rok a jsou z nás téměř hotoví politici.
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Bezpečnost a infrastruktura

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

e-mail: mestska.policie@ricany.cz

Tel. 323 618 150  
Mob. 725 022 765

městská policie radí a informuje

Z knihy událostí
Upozornění pro řidiče a provozovatele 
motorových vozidel při čištění 
komunikací ve městě.
Čištění komunikací není jen snahou města o zvýšení čis-
toty, ale je dáno i právními normami. Termíny čištění ko-
munikací upravuje vyhláška Ministerstva dopravy a spojů 
č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o  pozemních 
komunikacích. Zákon č. 13/1997 Sb., O pozemních ko-
munikacích pak v  § 19 odst. 5 opravňuje silniční správní 
úřad rozhodnout o označení místní komunikace nebo jejích 
částí, na kterých je z důvodu veřejného zájmu dočasně zaká-
záno stání silničních vozidel, příslušnou dopravní značkou 
podle zvl. předpisu. Rozhodnutí o označení musí být provede-
no nejméně týden před dnem dočasného zákazu stání na pří-
slušné pozemní komunikaci. 
§ 19 Odst. 6 opravňuje v případě neuposlechnutí rozhod-
nutí silničního správního úřadu podle předchozího odstav-
ce vlastníka místní komunikace (město) odstranit silniční 
vozidlo na náklady jeho provozovatele, pokud provozovatel 
silničního vozidla neprokáže závažné důvody, které mu zne-
možnily, aby vozidlo odstranil včas sám. 

Z hlediska zákona č. 361/2000 Sb., O provozu na pozem-
ních komunikacích je důležité si uvědomit, že přenosné 
svislé dopravní značky jsou nadřazeny všem dopravním 
značkám (podle § 76 odst. 4) a  také, že se jedná o  pře-
chodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích, která 
je nadřazena místní i obecné úpravě provozu na pozemních 
komunikacích (podle § 76 odst. 1)

Nerespektováním dopravní značky se dopouštíte přestup-
ku podle § 125c odst. 1 písm. k) zákona č. 361/2000 Sb., 
O provozu na pozemních komunikacích, a hrozí vám blo-
ková pokuta až do výše 2.000 Kč (ve správním řízení pak 
1.500–2.500 Kč).
Navíc dojde-li k  nucenému odtahu vozidla dle Nařízení 
města Říčany č. 2/2012 (3/2012), jsou ceny za tento úkon 
následující. 
Odtah úplný: 1.200 Kč
Odtah neúplný: 780 Kč
Odtah započatý: 360 Kč
Sezonní blokové čištění vybraných lokalit probíhá průběž-
ně vždy v období duben až říjen, vždy ve čtvrtek v dopoled-
ních hodinách. Výjimkou je lokalita Komenského nám., 
kdy z důvodu většího počtu vozidel probíhá blokové čiš-

tění v pátek, rovněž dopoledne, obvykle mezi 9.–13. hodi-
nou. Orientační přehled – kdy a kde přesně bude probíhat 
blokové čištění – zjistíte dotazem na Městskou policii Ří-
čany, tel. 323 618 150, nebo přímo na oddělení technické 
správy Městského úřadu Říčany, tel. 323 618 183. Termín 
blokového čištění může být operativně změněn z důvodu 
nepříznivých klimatických podmínek nebo z technických 
důvodů. Obecně ale vždy platí pravidlo, že o  blokovém 
čištění budou občané informováni v  zákonné lhůtě nej-
méně sedm dní před blokovým čištěním, prostřednictvím 
přenosné svislé dopravní značky B28 – zákaz zastavení – 
s informační cedulkou, kdy a kde bude probíhat blokové 
čištění. Obecná informace o blokovém čištění je i na ofici-
álním webu města Říčany. 
Proto vážené řidiče prosíme, aby v  obvyklých měsících 
každoročního čištění města věnovali zvýšenou pozornost 
přechodnému dopravnímu značení. Zjistěte si, kdy je naplá-
nováno čištění ulice, ve které obvykle parkujete, a také které 
další ulice se budou ve stejný den čistit. Uvedené mj. platí ze-
jména v době, kdy odjíždíte na dovolenou nebo delší pracov-
ní cestu a vozidlo zde necháváte, pak je nutné si zajistit pře-
parkování vozidla. V těchto ulicích pak neparkujte, vyhnete 
se tak nepříjemnostem. Každý řidič by si měl uvědomit, že 
blokové čištění komunikací je konáno ve  prospěch většiny 
obyvatel města, proto je snad jednou či dvakrát za rok možné 
zaparkovat svá vozidla o pár ulic dál, než obvykle parkujete. 
Slušnost a tolerance ze strany řidičů by měla ve dnech úklidu 
města zvítězit nad každodenní pohodlností. 

Jindřich Joch
zástupce vedoucího Městské policie Říčany
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Během prvních podzimních týdnů se dobrovolní hasiči 
nenudili. V sobotu 14. září jsme se vydali na soutěž Za tři 
rohy do Mukařova. Ta probíhá jako školení výjezdových 
jednotek formou soutěže. Zde jsme obsadili krásné 3. 
místo. V  sobotu 21. 9. jsme se vydali do  Nebřenic, kde 
jsme absolvovali praktické školení velitelů a  strojníků, 
které pro jednotky sborů dobrovolných hasičů jednou roč-
ně pořádá Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje. 
V rámci jednotlivých disciplín se plní úkoly, které předsta-
vují reálné situace na zásahu. Následně probíhá vyhodno-
cení a debrífink s rozborem případných chyb a problémů. 
Naši závodníci vyrazili na další soutěže v TFA – železný 
hasič, aby tak naplnili svoji účast ve  středočeské lize 
v TFA. V sobotu 28. září se vydali poměřit síly a sáhnout si 
na dno svých sil do Katusic a sobotu 12. října do Milevska. 
Ve středu 9. října jsme se opět vydali za dětmi do MŠ Sr-
díčko. Předvedli jsme naši techniku a vybavení, zopako-
vali se zásady bezpečného chování v mimořádných situa-

cích, děti si vyzkoušely, jak se hasí domeček pomocí ruční 
stříkačky a na závěr jsme dětem předvedli ukázku hašení 
skutečného požáru – domečku, který děti vyrobily z kar-
tonových krabic. V  sobotu 12. října se naši mladší žáci 
vypravili do Senohrab, kde se zúčastnili Závodů hasičské 
všestrannosti. Jednotlivá družstva dětí zde musí samo-
statně plnit úkoly, které pro ně jsou nachystané na  ně-
kolika kilometrové trase v lese. Jedná se např. o znalosti 
první pomoci, znalosti topografie, střelbu ze vzduchovky, 
šplh na vodorovném laně přes překážku atd. Rovněž v so-
botu 12. 10. jsme v naší garáži prováděli celodenní úklid 
spojený s přechodem techniky na zimní provoz. Naše jed-
notka zasahovala za uplynulé období dvakrát. V pátek 27. 
září jsem byli povolání k  likvidaci nebezpečného hmyzu 
do  ulice Petra Fastra a  v  neděli 29. září jsem byli ve  ve-
černích hodinách povoláni k  rozsáhlému požáru stohu 
slámy do Průhonic. Sem jsme vyjeli s oběma cisternami 
jak z Kuří, tak z Říčan a s naším dopravním automobilem 
Avia. Spolu s námi zde zasahovaly profesionální jednotky 
z Prahy a z Říčan a dále pak dobrovolní hasiči z Průhonic. 
S přáním poklidného času dušičkového 

Filip Šilar
jednatel SDH Říčany

Co nového u hasičů
www.sdhricany.wz.cz
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Ruj vlasatá
Cotinus coggygria
Zajímavou a  nevšední se ruj stá-
vá po  odkvětu. Vytváří nadýchané 
koncové laty a  keř tak vypadá jako 
zahalený v mlžném oparu.
Jen několik druhů rují roste v  Asii, 
Severní Americe a  Evropě. U  nás se 
pěstuje ruj vlasatá, v parcích byla po-
prvé vysazena roku 1865.
Česko je v  těsném sousedství 
přirozeného výskytu ruje vlasaté 
– severní hranice rozšíření je 
na  Slovensku. Celkově roste v  Ev-
ropě od  Francie po  Balkán, potom 
na  Krymu, na  Kavkaze, v  Himálaji 
a ve střední Číně.
Keř nebo menší strom dorůstá výš-
ky do 5 m. Větve kryje hnědočervená 
borka. Opadavé listy jsou eliptické, 
mají  hladký okraj a  výraznou žilna-

tinu. Od  konce května se rozvíjejí 
malé žlutavé kvítky na  dlouhých 
stopkách. Vyrůstají v  podobě vět-
vených lat, většina květů je však 
neplodných. V průběhu zrání plodů 
se na  latách vyvíjejí dlouhé odstálé 
chlupy, které dávají ruji její typický 
vzhled. Plodem je hruškovitá, asi 
4 mm velká, tmavě hnědá peckovice. 
Dozrává v září až říjnu.
V říčanských zahradách je ruj vlasatá 
hojně vysazována. Často jsou k vidě-
ní kultivary Royal Purple s červenými 
listy, nebo Purpureus s  karmínově 

červenými latami. Mohutný exemplář 
na obrázku roste v Dendrologické za-
hradě v Průhonicích.
V zemích původu se ruj vysazuje také 
do větrolamů nebo jako pokryvná dře-
vina. Kvůli tříslovinám obsažených 
v  listech bývá pěstována i  na  plantá-
žích. Dříve se jejích tříslovin používalo 
k zástavě krvácení.
Žluté dřevo se dobře opracovává a je 
vhodné k výrobě intarzií.

Jakub Halaš
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Tuto akci pořádala 1. ZŠ Říčany spo-
lu s  Ekocentrem Říčany a  městem 
Říčany. Dopoledního programu se 
zúčastnilo cca 140 dětí   1. stupně. 
Tyto děti navštěvují budovu Slunečni-
ce v ul. Olivova, ostatní třídy budovy 
ZŠ na Masarykově náměstí. Všechny 
tyto budovy jsou v těsném sousedství 
rušných komunikací a zejména v ran-
ní špičce je intenzita dopravy v  jejich 
okolí vysoká, také protože rodiče vozí 
děti do školy autem.
Děti si procvičily znalosti o dopravních 
značkách, vyzkoušely si slalom na ko-
loběžkách a další pohybové aktivity.
Na  stanovišti Ekocentra Říčany se 
seznámily s  měřením hladiny in-
tenzity zvuku hlukoměrem, zakou-
peným z  projektu Informační akce 
na Říčansku. Na tomto stanovišti žáci 
měřili okamžitou hodnotu intenzity 
zvuku při projíždění vozidel – ze vzdá-
lenosti 3 m. To dosahovalo nejvyšších 
hodnot kolem 75 dB. Děti si dále 
vyzkoušely, kolik dB vydává křičící 
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Kvalita vody v Jurečku
V  září jsme se vypravili prozkou-
mat kvalitu vody v Jurečku. Do vody 

jsme hodili planktonku, vytáhli jsme 
ji, pak jsme vzorek nalili do  lahvič-
ky. Pozorovali jsme plankton hned 
po  vylovení pomocí příručního mi-
kroskopu zapůjčeného Ekocentrem 
Říčany. V Muzeu Říčany jsme mikro-
skopem pozorovali plankton. Dozvě-
děli jsme se, že když kapři hlavou ryjí 
na dně, tak to rozprášené bahno vy-
plave a  rozvíří se. Rozptýlené živiny 
potom způsobují nárůst množství řas 
a sinic. Díky opatřením, jako bylo od-

bahnění a vysazení masožravých ryb, 
je v Jurečku dost planktonu, který se 
sinicemi a řasami živí. V našich vzor-
cích jsme pozorovali velké množství 
buchanek a perlooček a téměř žádné 
řasy a sinice. Proto jsme se letos celé 
léto mohli v  Jurečku bez problémů 
koupat – Krajská hygienická stani-
ce označila při všech odběrech vodu 
jako vyhovující.

Žáci 7. A a 7. B ZŠ Bezručova
(přírodovědná praktika s J. Přibylovou)

Informovali jsme rodiče a  žáky 
rozvěšením letáků upozorňujících 
na  Den bez aut: „Aspoň tento den 
nechte auto doma“. My, členové 
ekotýmu, jsme počítali auta v  pátek 
20. 9. (oficiální datum Dne bez aut) 
a po letáčkové kampani v pondělí 23. 
9. V  pondělí jsme také v  intervalech 

mezi 7.42–8.30 měřili hluk z dopra-
vy pomocí hlukoměru, zapůjčeného 
z  Ekocentra Říčany. A  výsledek? 
Na  naší škole zvoní v  8.30, největší 
hluk byl v 8.16 – naměřili jsme 65 dB, 
po zvonění v 8.30 už jen 47 dB. Pro-
tože se jedná o  logaritmickou škálu, 
je to fakt velký rozdíl!

A  naše kampaň? Měli jsme velký 
úspěch – 20. 9. jsme zapsali 192 aut 
přivážejících děti do  školy a  23. 9. 
„jen“ 144 aut. Takže 48 aut nechali ro-
diče doma! Žáci a rodiče si měli mož-
nost vyzkoušet cestu do  školy pěšky 
i na kole a spolujízdu autem.

Ilona Zapletalová, Ekotým ZŠ u Ří-
čanského lesa (Petr Horák, Martin 

Šula, Eliška Reha)

Den bez aut na masarykově náměstí
skupinka dětí (maximální naměřená 
hodnota byla 106 dB) a  sestavovaly 
žebříček zvuků podle hodnoty v dB.
Potom mohlo každé dítě na  mapě 
Říčan a  okolí označit místo, kde byd-
lí, barvou odpovídající typu dopravy 

(auto, pěšky, kolo/koloběžka a  au-
tobus). Na  kartičku pak mohl každý 
účastník napsat, nebo nakreslit, jak/s 
kým by se do školy dopravoval nejradě-
ji. V mapě žáci vyhledávali, zda z okolí 
jejich bydliště dochází/dojíždí do školy 
jiný žák, a  byli motivováni ke  spolu-
jízdě nebo vzájemnému vyprovázení.

Den bez aut na ZŠ u Říčanského lesa

Z 50 žáků dojíždějících autem bydlí 25 
přímo v Říčanech a 15 z nich dokon-
ce v  docházkové vzdálenosti ke  škole 
nižší než 20 minut. Z  těchto žáků by 
13 rádo jezdilo na kole nebo koloběžce 
a 3 by rádi chodili pěšky s kamarádem.
Přibližně polovina dětí z 1. stupně chodí 
do školy pěšky, což je velmi povzbudivé. 
Pozornost by se měla zaměřit na  žáky, 
kteří jsou do školy přiváženi autem, ač-
koli bydlí ve středu Říčan. Rodiče by měli 

být informováni o dopadu každodenního 
ježdění autem na  zdraví dětí a  na  pro-
středí a bezpečnost v okolí školy. Rodiče 
z okolních obcí by měli být povzbuzováni 
k využívání spolujízdy a vlaku.
Měření hluku proběhlo i  na  ZŠ 
u Říčanského lesa a v ZŠ Strančice, kde 
žáci rovněž využili měření hluku z dopra-
vy pomocí zapůjčeného hlukoměru. Za-
půjčení hlukoměru nabízí Ekocentrum 
Říčany všem školám z  regionu v  rámci 
projektu „Informační akce na Říčansku“. 
Projekt byl podpořen MŽP. Tento článek 
nemusí vyjadřovat stanovisko MŽP.

Kateřina Čiháková,  
Lenka Prchalová (1. ZŠ Říčany)

Výsledky průzkumu mobility:

vždy pěšky vždy autem auto/pěšky

50 50 10
kolo/ 

koloběžka autobus celkem

4 8 122
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Co je to chemický peeling?
Jedná se o  neinvazivní omlazova-
cí metodu, jejímž hlavním cílem 
je ovlivnit a  vylepšit stav pokožky 
a právě zimní měsíce jsou nejvhod-
nější dobou pro toto ošetření. Po-
užívá se pro léčbu akné a  pigmen-

tací. Zjemnění vrásek stahuje rozšířené póry, zpomaluje 
proces stárnutí. Nejčastěji se chemický peeling používá 
na oblast pokožky obličeje a dekoltu, ale také na hřbetu 
rukou a zad.
Chemický peeling je zcela neinvazivní a  vhodný pro 
všechny, co očekávají rychlé zlepšení vzhledu pleti. Oka-
mžitým výsledkem je pokožka viditelně hladší, vyhlazená, 
vypnutá, hydratovaná a  barevný tón pleti je sjednocený. 
Metoda spočívá v  aplikaci ovocných kyselin různé kon-

centrace na pokožku. Působením těchto kyselin se odlou-
čí povrchové vrstvy kůže. Po několika minutách je látka 
neutralizována a  odstraněna. Následuje proces hojení, 
kdy se odloučené buňky nahrazují novými. Určitě je nutné 
po takovém zákroku používat regenerační krémy vysoké 
kvality. U sebe v salonu doporučuji pro další domácí péči 
přípravky Gernetic, a  to krém Synchro. Krém obsahu-
je aktivní výtažky, které hrají značnou úlohu při obnově 
fyziologické rovnováhy kůže a  zlepšení stavu pokožky. 
Podporuje granulaci a epitelizaci tkáně. Epitelizace zna-
mená pokrytí novou tkání. Na epitelizaci mají kladný vliv 
výtažky z rostlin, jako je chlorofyl, vitamín A, heřmánek 
a složka rybího tuku. Všechny tyto složky najdete v rege-
neračních produktech Gernetic.

Jarmila Kovačová
kosmetička, Studio Harmonie Říčany

KDO by NeCHTĚL míT ČISTOU A ZáŘIVOU PLeť?
Nastává právě ten správný čas pro projasnění 
a zlepšení vaší pleti chemickým peelingem.

inzerce
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OlivOva dětská léčebna Říčany
Ředitelka Olivovy dětské léčebny, o.p.s. 
v Říčanech u Prahy vypisuje výběrové 
řízení na obsazení pracovního místa

lékaŘ/lékaŘka – 
Pediatr dětské léčebny:
POžadOvané kvalifikační POžadavky:
l vysokoškolské vzdělání příslušného směru.
l atestace I. stupně z pediatrie příp. specializační atestace 

v oboru dětského lékařství.
Hledáme lékaře s vysokou mírou zodpovědnosti 
za péči o děti i vnitřní chod léčebny. Práce i na zkrácený 
pracovní úvazek, vhodné pro důchodce.
MOžnOst ubytOvání v areálu léčebny
nástup co nejdříve!
Přihlášky zasílejte pro zveřejnění inzerátu na adresu: 
Olivova dětská léčebna, o.p.s., Olivova 224, 251 01 Říčany 
nebo na e-mail: sekretariat@olivovna.cz
více informací na: www.olivovna.cz
kontakt: 323 619 188

Ač nám osud již delší dobu 
není zrovna příznivě naklo-
něn, naše aktivity rozhodně 

nepolevují! Děláme vše pro to, aby Olivovna i nadále pomá-
hala všem, kteří naši pomoc potřebují v rámci komplexní lé-
čebné péče. Ale nejenom to. Naše komerční nabídka služeb 
směřuje ke všem věkovým kategoriím – zejména pak k rodi-
nám s dětmi. Tímto srdečně zveme všechny, kteří mají chuť, 
dobrou náladu a chtějí strávit volný čas aktivně, do Olivovny 
na tradiční i netradiční zábavu! Díky finanční podpoře z gran-
tového fondu města Říčany jsme pro malé i velké na sobotu 
9. listopadu 2013 připravili PODZIMNÍ SLAVNOST V PO-
HÁDKOVÉ OLIVOVNĚ. Městu za  poskytnuté prostředky 
děkujeme. Akce začíná již od 13 hodin a všichni se mohou tě-
šit na vystoupení  zpěvačky HEIDI JANKŮ (zaměřeno zejmé-
na pro děti), tatínkové a kluci zase na předváděcí jízdy ve vo-
zech Mercedes - Benz od společnosti CAR MOTORS MB. 
Právě tato firma věnovala do tomboly velice atraktivní první 
cenu, těšit se můžete i na další hodnotné ceny od našich dal-
ších partnerů. Slavnosti v Olivovně okoření ukázky práce ří-
čanských dobrovolných hasičů, nejedno hudební představení 
a vystoupení nejrůznějšícht zájmových klubů a sborů z Říčan. 
Překvapením bude vystoupení malých pacientů naší léčebny. 

Poděkování patří slevovému portálu PEPA.CZ a  prodejně 
BAMBULE, věnovaly dárečky do tomboly a pro děti. Rozdá-
vat je budeme všem malým účinkujícím a také všem dětem, 
které budou plnit rozličné úkoly na pohádkových stanovištích 
při lampionovém průvodu. Mediální podporu nám poskytl 
časopis ZÁPRAŽÍ. Tímto všem našim sponzorům, dárcům 
a široké veřejnosti velice děkujeme! Více informací o Podzim-
ní slavnosti v pohádkové Olivovně naleznete v sekci Aktuality 
na našich webových stránkách www.olivovna.cz

Olivova dětská léčebna v listopadu

inzerce

PrOnájeM luxusnícH PrOstOr kaPle 
Olivovna se pyšní krásnou kaplí s výbornou akustikou,  

kde se pořádají  koncerty, odborné semináře, promítání filmů,  
či různá vystoupení pro širokou veřejnost. 

Informace a objednávky na tel: 734 852 664   |   E-mail: marketing@olivovna.cz

l Výborná akustika
l Kapacita pro 120 lidí 
l Kompletní caterink na míru formou 

„COFFE BREAKU“
l Na vyžádání kompletní cenová nabídka 

l V ceně příprava sálu dle dispozic
l Pronájem za celodenní program – 

3.000 Kč vč. DPH
l Pronájem za půldenní program – 

2.000 Kč vč. DPH

neMáte ZajiŠtěnO Hlídání  
PrO své děti?

Máte O víkendu akci? POtŘebujete si něcO ZaŘídit  
nebO si jen cHcete OdPOčinOut?

l Prázdninové hlídání l víkendové hlídání  
l Hodinové hlídání

Pro děti bude zajištěna celodenní strava a zábavný program 
(sportovně-kulturní). v Odl je zajištěna celodenní zdravotní služba 

a o program se starají zkušení vychovatelé.  
cena: 100 kč/hod. + stravné

Dopolední či odpolední hlídání (4 a více hodin): 300 Kč + stravné
Víkendové hlídání (od pátku 14 hod. do neděle max. do 17 hod.):  

1.000 Kč + stravné

sPOkOjenOst rOdičŮ i dětí je náŠ cíl
Pro více informací a rezervaci termínu volejte: 323 619 111 (recepce)

  nOvinky
POndělí – Pátek
od 8.00 do 15.45

baňkOvání 
40 minut – 250 kč
Masáž lávOvýMi 
kaMeny 
60 minut – 350 kč

Pátek
od 14.00 do 17.00

sauna 
20 min. sauna  
+ 20 min. relaxace
kapacita 4 dospělí  
+ 4 děti – 280 kč

více informací na telefonu: 721 251 741
www.olivovna.cz (sekce pro veřejnost)

víkendové redukční pobyty pro děti a jejich 
rodiče za velice atraktivní cenu – sleva až 50 %.

termíny: 8.–10. listopad 2013  
a 22.–24. listopad 2013.

Více informací na www.olivovna.cz sekce AKTUALITY
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SENIORCENTRUM ŘÍČANY
Krásné podzimní dny jsme strávili 
hodně aktivně. V  září jsme absolvovali 
dvoudenní rekondiční pobyt na Vysoči-
ně (Želiv). V rámci tohoto pobytu jsme 
byli ubytováni přímo v klášteře, což bylo 

prvně za sedm let, kdy rekondice pořádáme. Měli jsme 
možnost navštívit jak prostory kláštera, tak i klášterního 
pivovaru. A samozřejmě nechyběla ani prohlídka histo-
rických prostor hradu Kámen a měst Pelhřimova a Hum-
polce. Říjen nám nabídl nádherný pobyt v Mikulově, a to 
včetně pobytu v  příjemném prostředí vinného sklípku 
U hroznu. Ani tady jsme nemohli odolat návštěvě zámků 
v  Mikulově a  v  Lednici. V  těchto dnech pořádáme po-
slední letošní akce, ale již nyní připravujeme plán akcí 
na rok příští (předpokládáme jeho kompletaci do konce 
měsíce listopadu a  k  dispozici bude jak na  webových 
stránkách www.seniorcentrumricany.cz, tak v  tištěné 
podobě u I. Moudré).

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

Pravidelné akce:
Cvičení na židlích – každé úterý v DPS Senior od 15.30 
do 16.30 hodin.
Zdravotní jógová cvičení – v  DPS Senior každé úterý 
a čtvrtek 18.00–20.00 hodin.
setkání seniorů v domově Pod Kavčí skálou – každou 
středu po 14 dnech od 14.00 hodin. 
Pěvecký kroužek – každou první a  třetí středu v měsíci 
od 15.00 hodin v jídelně DPS Senior. 
Povídání o historii – každou druhou středu od 16.00 ho-
din ve společenské místnosti DPS Senior. 

Akce:
n 4. listopadu, pondělí – Nad Biblí

Místo: DPS Senior – společenská místnost. 
Začátek: 16.00 h. 
Vstup zdarma. Na setkání se těší Hana Zavadilová.

n 12. listopadu, úterý – Hudební hodinka
Místo: DPS Senior – společenská místnost. 
Začátek: 16.00 h. 
Vstup zdarma. 
Na setkání se těší Hana Zavadilová.

n 13. listopadu, středa – Povídání o historii
šest žen Jindřicha viii. – Místo: DPS Senior – spo-
lečenská místnost. 
Začátek: 16.00 h. Vstup zdarma. Na setkání se těší Ji-
řina Kutláková.

n 21. listopadu, čtvrtek – Kavárnička
Místo: DPS Senior – jídelna. 
Začátek: 15.00 h. Příjemné posezení a popovídání při 
kávě nebo čaji. Všichni jste srdečně vítáni. 
Vstup zdarma.

n 25. listopadu, pondělí – adventní setkání s hudbou
Místo: MěKS Říčany. 
Začátek: 14.00 h. Vstup zdarma, přijďte se pobavit 
a strávit příjemné odpoledne plné hudby. 
Zdarma bude naléváno svařené moravské víno. 

n 3. prosince, sobota – adventní amberg (Německo) 
Prohlídka starého bavorského středověkého města 
s  průvodcem. Možnost koupání v  Kurfiřtských lázní. 
Cena: 750 Kč (v  ceně je pouze doprava a  průvodce). 
Odjezd z  Prahy z  Florence v 6.00 h, návrat do  Prahy 
okolo 21.00 h.

Kontakt (informace a přihlášky):
Irena Moudrá, tel.: 732 383 424,  
e-mail: seniorcentrumricany@centrum.cz, kontaktní 
místo: DPS Senior, Komenského nám. 1850, Říčany.

Návštěvní den (ostatní dny a hodiny dle domluvy): 
čtvrtek 21. listopadu od 10.30 do 12.30 h.

Irena Moudrá
předsedkyně správní rady 

Pro seniory
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Pro seniory

Toulky se seniory 
(i neseniory) vás zvou na tyto akce:
Muzikál „Nezemřela jsem“ o  životě evy olmerové, 
na který jsme byli pozváni do  Divadla v Dlouhé, vzal silně 
za srdce. Byl to zážitek a mladým děkujeme. 
Sobotu 28. 9. 2013, na sv. Václava, jsme strávili v proslu-
něné Šárce, která nás nadchla svou rozmanitostí s nastá-
vajícím barevným babím létem. 
Silným zážitkem byla i  návštěva Barrandovských filmo-
vých atelierů a obou fundusů. Zde si některé z nás vyzkou-
šely i apartní kloboučky.

LISTOPAD:
ČAS ADVeNTU Nám NASTAL…
n Čtvrtek 28. 11. 2013 – navštívíme muzeum KÁVY

Čerstvě praženou kávu značky Ebel Coffee si můžete 
koupit v cukrárně Alchymista jako vánoční dárek.
Vstupné: jednotné 80 Kč, snížené 40 Kč
Sraz: Říčany: 9.00 hod. vlak. pokladna, Praha: 10.00 
hod. tramvaj. zastávka SPARTA
NAHLÁSIT do 20. 11. 2013

PROSINEC:
n …a přišel čas vánoc do Betlémské kaple – tradiční 

vánoční výstava (1. 12. 2013 – 6. 1. 2014)

KluB
V rámci KLUBU v Domově Pod Kavčí Skálou jsme 2. října 
měli možnost zúčastnit se přednášky o lécích, receptech 
a o všem, co s lékárnou souvisí. Přednášku zajišťovaly 
dvě lektorky z Prahy – IKEMu.
Další KLUB proběhl v rámci dne otevřených dveří 
a seniorských aktivit „Šnekobraní“ dne 16. 10. od 9.30 
h na Kavčí Skále. 
Fotografie ukazuje, že zde není smutno.
Datum dalšího KLUBU a další dotazy vám rády zodpovědí
Eva KUBÍNOVÁ – 773 823 096
Věra MACHÁČKOVÁ – 775 301 206

Betlémy a vánoční tradice nás povedou do obou těchto 
míst ve čtvrtek 5. 12. 2013 se zakončením vycházky 
u stromku na STAROMĚSTSKÉM NÁMĚSTÍ.

n výstava betlémů v kostele Panny Marie sněžné  
(1. 12. 2013 – 2. 1. 2014)
Vstupné: senior – do obou objektů po 30 Kč
Sraz: Říčany: 9.00 hod. vlak. pokladna, Praha: 10.00 
hod. Jungmannovo nám.
NAHLÁSIT do 2. 12. 2013

PŘiHlÁšKY PŘiJíMÁ a Na všeCHNY se tĚší
Macháčková Věra, Říčany; www.toulkyseseniory.cz
veramachackova@centrum.cz; mobil:775 301 206
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Bylo pozváno 64 malých dětí, které přivítal pan starosta 
Vladimír Kořen a radní Michal Mrázek. 
Ke slavnostnímu průběhu přispělo i vystoupení dětí z Mateř-
ské školky Čtyřlístek z Kolovratské ulice a dětí z MŠ Srdíčko. 
Učitelkám i  dětem moc děkujeme a  budeme se těšit 
na další, prosincové, vítání dětí. 

Jana Šimková a Lucie Nováková 
matrikářky 

LISTOPAD V DOmeČKU 
V  sobotu 28. září 2013 proběhl 
pod záštitou našeho sdružení 
a  za  grantové podpory města 
Říčany již šestý ročník závodu 
horských kol Jurečkovská šlap-
ka. Krásné podzimní počasí přilá-
kalo na start na dvě stovky malých 
i velkých závodníků a také několik 
desítek fanoušků. Všem účastní-

kům i příznivcům závodu děkujeme za účast a těšíme se příští 
rok na shledanou. Více o závodu v rubrice „Ze sportu“.

DOPOLEDNÍ HLÍDÁNÍ DĚTÍ od 3 do 6 let  
Domečkohraní probíhá opět v pondělí od 8.00 do 12.00 
hodin a ve čtvrtek od 8.00 do 13.00 hodin. Denní kapaci-
ta je omezena na maximální počet 8 dětí.

VÝTVARNÉ KROUŽKY PRO DĚTI od 6 do 14 let
Kurzy se konají pravidelně vždy v  pondělí a  v  úterý 
v obvyklých časech od 13.30 do 14.45 hodin a od 15.00 
do 16.15 hodin. 
Více informací o výtvarných kurzech a Domečkohraní nalezne-
te na našich webových stránkách v sekci „Pravidelné aktivity“.

DĚTSKÉ NAROZENINOVÉ OSLAVY
Pokud z různých důvodů nechcete, nebo nemůžete pořádat 
narozeninové oslavy vašich dětí doma, nabízíme uspořádá-
ní oslavy s výtvarným programem v zázemí naší kreativní 
dílny. Více informací získáte na info@domecek-ricany.cz. 

VÝTVARNÉ KURZY PRO DOSPĚLÉ 
Aktuální nabídku listopadových aktivit naleznete 
na úvodní stránce našeho webu.

Libuše Schneiderová
Domeček Říčany, o.s., www.domecek-ricany.cz

Ve dnech 8. 10. a 10. 10. 2013 
se na Staré radnici uskutečnilo 
slavnostní vítání občánků Říčan 

V  sobotu 12. října 
se v  Aquapalace 
v  Čestlicích konal 
slavnostní křest 
korálových rybiček. 

Slavnostního vylití tří nových klau-
nů černobřichých, kteří pocházejí 
z  Indického oceánu, do  mořského 
akvária v  Korálovém dómu Aquapa-
lace Praha se ujal Tomáš Matonoha, 
který kvůli tomu vyšplhal na  štafle 

nad akváriem. Asistovaly mu Lucie 
Hadašová a Michaela Ochotská. Iva-
na Jirešová rybičkám popřála dlouhý 
život a aby se jim v korálech aquapar-
ku co nejvíce líbilo. Její dcerka Sofie 
jim pak dala jména Korálek, Perlička 
a  Ploutvička. Křtu se zúčastnili dále 
Marek Taclík, Štěpánka Duchková 
a  Kateřina Kristelová, kteří stejně 
jako ostatní hosté patří mezi stálé 
návštěvníky čestlického aquaparku.

Pro děti a rodiče
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Pro děti a rodiče

NAbíZíme: l hlídání dětí od 3 do 6 let – PO–Pá od 8 do 16 hod.
	 l pravidelné programy, na které jste srdečně zváni také jednorázově:
PO – NAHLáSeK (9–11 h.) – hudební kroužek pro nejmenší děti
ÚT – VeSeLÉ CVIČeNí (9–11 h.) – pohybové hry inspirované jógou pro děti
ST – HráTKy O STOLeTí ZPáTKy (9–16 h.) – zážitkové středy s lidovými tradicemi a zvyky
ČT – VŠUDybýLeK (9–16 h.) – povídání a hraní o tom, jak je v přírodě vše propojeno 
a jedno souvisí s druhým (environmentální výchova pro nejmenší)
Pá – DUHOVáNí (9–11 h.) – výtvarné činnosti, hraní s barvami, tvary, materiály

Dětský klub Hnízdo
Milé děti a rodiče, dovolujeme si vás pozvat do dětského klubu Hnízdo  
táborská ul. 2308/14, Říčany. 

NOVĚ – ÚTerý (14–16 hod.)

ČTeme S NeČTeNáŘI (A UČíme Se KrITICKy mySLeT)
kurz pro děti od 4 let
metodou kritického myšlení budeme účinně rozvíjet předčtenářské 
dovednosti, budovat pozitivní vztah ke knihám a čtení

Lektor: Vítězslav Březka (učitel)

Navazujeme na loňská úspěšná 
setkávání rodin. Přijďte si s dětmi 
vyrobit vánoční dárek, vypít si čaj 
a setkat se s novými kamarády, 
popovídat si, sdílet.

V dětském klubu Hnízdo každé pondělí 
po Martinovi vždy od 17 do 19 hod. 
(První přástky 18. 11.) 
Vstupné: 50 Kč/dítě.

Více na našich webových stránkách: 
www.drkhnizdo.huu.cz; 

tel.: 775 358 121

V říjnu jsme si užívali vrcholící pod-
zim – chodili do  přírody za  „pod-
zimními poklady“ a  dělali z  nich 
barevné kompozice. Poznávali jsme 
stromy a hráli si na skřítky. Moc nás 
bavila výroba skřítkovských čepiček 
s  bambulí. Životní síly přírody se 
stahují do nitra Země, a proto i my 
pracovali na zahrádce a připravova-
li záhony na zimní období, klid a od-
počinek. Sklidili jsme poslední úro-
du řepy a  mrkve. Zapalovali jsme 
ohníčky, pekli brambory a  jablka. 
Z  nasbíraných šípků jsme vařili 

čaj. Zjistili jsme, že pouštění draka 
není vůbec jednoduché. Těšíme se 
na listopadové Martinské slavnosti. 
Přijďte si je užít s námi.

Iveta Limburková
lektorka Hnízda

POZVÁNKA  
NA PONDĚLNÍ PŘÁSTKY
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Sv neděli 6. října otevře-
lo své brány veřejnosti 
nově opravené Měst-
ské kulturní středisko 
v Říčanech. o slavnost-

ní zahájení se postaral třetí ročník krajského kola sou-
těže pro talentované děti Zlatý oříšek. Patnáct finalistů, 
kteří předvedli své nadání ve  sportovních i  uměleckých 
disciplínách, soutěžilo o  3 hlavní ceny – sošky Zlatého 
oříšku a finanční částky na podporu rozvoje svého talentu.
Již potřetí se Říčany zhostily pořádání slavnostního finále 
krajského kola soutěže Zlatý oříšek, které umožnilo soutěžit 
jak dětem z Říčan, tak z celého Středočeského kraje. Z ne-
celé padesátky přihlášených dětí a  skupin vybrala porota 
do finálového klání patnáct nejlepších. A říčanské děti navíc 
měly možnost soutěžit také o  Zlatý oříšek starosty města 
Říčany a dva granty města pro talentované říčanské děti.
Akci zahájil v 16.00 hodin odpoledne starosta Říčan Vladi-
mír Kořen /Klidné město/, který přivítal všechny soutěžící 
i diváky v čerstvě zrekonstruovaném sálu kulturního cen-
tra: „Před rokem jsem tady na tomto místě slíbil a nejenom 
Aleši Cibulkovi, že kulturní centrum dostane do Zlatého oříš-
ku nový kabát. Opravu jsme stihli v neuvěřitelně krátké době, 
ještě v červnu se tu hrálo a přes prázdniny jsme ve spolupráci 
se společností Xedos, s.r.o. udělali bleskovou rekonstrukci.“ 
Zdárně mu sekundoval moderátor Aleš Cibulka, který 
na jeviště došel poslepu, aby si po odkrytí šátku z očí po-
hled na opravený sál včetně jeviště a zázemí náležitě užil. 
Moderátor, který uváděl soutěž i minulý rok, byl při pohle-
du na interiér centra doslova šokován: „Ta salaš, co tu byla 
loni, zcela zmizela. Takto krásný sál mají tedy málokde.“
V  odborné porotě, která účinkující hodnotila, letos zasedli 
pořadatel soutěže Jiří Kotmel, prezidentka nadačního fondu 
Kapka naděje Vendula Svobodová, bývalá hlasatelka a  ma-
nažerka divadla Bez zábradlí Hana Heřmánková, zpěvačka 
Heidi Janků, teoretický fyzik Martin Schnabl, moderátorka 
Českého rozhlasu Světla Magni, trenér české ragbyové repre-
zentace Martin Kafka, malíř a historik umění Radan Wagner, 
taneční mistr Ivan Vít a mediální expert Jaroslav Dědič. 
Před zaplněným sálem se na pódiu vystřídali všichni finalisté, 
z nichž každý předvedl svůj talent v desetiminutové ukázce, 
buď přímo živě, nebo prostřednictvím videoprojekce. Za velké 
podpory poroty, rodičů, přátel a dalších diváků se představilo 
několik sportovců: taekwondista, triatlonista, moderní gym-
nastka, krasobruslařka, parkuristka, karatisti nebo stepařky. 
Svými výkony zaujali také modelář letadel, šperkař, malířka 
a šachistka, malíř, muzikant, zpěvačky a hráčka na akordeon. 

Ocenění pro krasobruslařku, kytaristu 
a taneční rokenrolovou skupinu
Zlatý oříšek Středočeského kraje, šek na  podporu 
v  hodnotě 10.000 korun, diplom a  celodenní rodinnou 
vstupenku do  aquaparku si nakonec v  silné konkurenci 

odnesla čtrnáctiletá krasobruslařka anna dušková z Lysé 
nad Labem, čtrnáctiletý kytarista a zpěvák Jan doskočil ze 
Žernovky a rokenrolová taneční skupina třináctiletých dí-
vek Madonna tš twist z Říčan. Všichni vítězové ale i no-
minovaní mají šanci postoupit do celostátního kola Zlatého 
oříšku, jehož finále se vysílá na Nový rok v České televizi. 
Kromě středočeských cen byla také udělena Zlatý oříšek 
starosty města Říčany a dva granty města v hodnotě 25.000 
korun. Výhru si zasloužili třináctiletý triatlonista Matěj 
Burian, patnáctiletý modelář Jan Pastejřík a  devítiletá 
jezdkyně na  koni a  parkuristka Julie Pásková, která při-
jela během svého vystoupení na jeviště přímo na poníkovi. 
Navíc se ujala slavnostního nasvícení zrekonstruovaného 
říčanského hradu, které proběhlo po  skončení soutěže. 
Všichni tři získali ještě celodenní vstupenku do aquaparku.  
„Všichni nominovaní byli výborní, a kdyby záleželo na mně, 
dostane Zlatý ořišek každý, a to i proto, že dělají něco navíc 
a  nesedí jen doma u  počítače. A  to je i  smysl této soutěže, 
motivovat i  ty, co ještě žádného koníčka nemají. Dnes jsem 
se opět přesvědčila, že talentovaných a šikovných dětí je hod-
ně, a to je moc dobře,“ řekla členka poroty zpěvačka Heidi 
Janků a  dodala: „Ještě bych chtěla vyjádřit poklonu mode-
rátorovi Aleši Cibulkovi, protože byl milý a jako vždy vtipný.“
O hodnotnou cenu – tablet mohly soutěžit i děti z řad di-
váků. Cenu však nezískaly zadarmo, nejenže musely mít 
správně zodpovězený test, ale také musely vykonat něja-
kou aktivitu. Tablet si nakonec odnesly tři vylosované dív-
ky – Tereza Matějková zatančila, Sofie Kolací zastepovala 
a Markéta Hejdová zarecitovala. 
„Je vidět, že úroveň Zlatého oříšku má stále vzestupnou tenden-
ci,“ říká k projektu místostarostka Hana Špačková a její slo-
va potvrzuje hlavní organizátor Jiří Kotmel: „Letos byl Zlatý 
oříšek v Říčanech opravdu rozzářený. Jednak novotou, ale pře-
devším skvělými výkony dětí v mnoha oborech od krasobruslení 
přes letecké modely po výrobu šperků. Přesně pro takové děti tady 
Zlatý oříšek již 15 let existuje a věřím, že všechny děti, které uspě-
ly ve středočeském kole, mají šanci získat i celonárodní cenu.“
Hlavním sponzorem byla společnost eCENTRE. Dále 
akci finančně podpořily firmy Zoeller Systems a Bohemia 
Home. Mediálními partnery byli Říčanský kurýr, MAKS 
Říčany a Český Rozhlas 2.

Adéla Michalová, tisková zpráva města Říčany

Ceny v soutěži Zlatý oříšek Středočeského 
kraje 2013 jsou rozdány. Kdo zvítězil?

Pro děti a rodiče
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Zlatý oříšek – již potřetí v Říčanech!

V porotě zasedli zleva Vendula Svobodová (prezidentka Kapky naděje), 
Martin Kafka (trenér reprezentace ragby), heidi Janků (zpěvačka), Martin 
Schnabl (vědec), Světla Magni (moderátorka Čr), Ivan Vít (taneční mistr), 
radan Wagner (akademický malíř), Jaroslav dědič (mediální expert), hana 
heřmánková (ředitelka divadla Bez zábradlí) a předseda poroty Jiří Kotmel 
(prezident celonárodní soutěže zlatý oříšek).

Na bílém poníkovi přijela až na pódium Julie Pásková, jedna z oceněných 
zlatým oříškem města Říčany. další zlatý oříšek města Říčany dostal také 
nadějný triatlonista Matěj Burian a letecký modelář Jan Pastejřík.

dívky z formace Madonna z TŠ Twist, momentálně úřadující mistryně světa 
ve své kategorii, si po zásluze odnesly třetí  zlatý oříšek Středočeského kraje.

Finálové odpoledne zahájil nadějný kytarista Jan doskočil z Žernovky,který 
svým vystoupením získal jeden ze středočeských zlatých oříšků.

Krasobruslařka anna dušková z Lysé nad Labem sice na pódiu bruslit 
nemohla, ale svoje schopnosti divákům předvedla během zpětné projekce 
na plátně, čímž vybojovala druhý zlatý oříšek Středočeského kraje.

V závěru odpoledne na pódiu dětem předal ceny kromě členů poroty  
a moderátora aleše cibulky také starosta města Vladimír Kořen. FO
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První říjnová neděle přivítala v nově zrekonstruovaném kulturním centru 
U Labutě mnoho talentovaných dětí z celého Středočeského kraje. Jejich schopnosti 
posuzovala porota složená z mnoha významných osobností regionu, moderování celé akce 
se opět ujal Aleš Cibulka. Přinášíme vám pohled na atmosféru finálového odpoledne.
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Během Evropského týdne mobility 
ani letos nechyběla akce pořádaná 
o. s. Cestou integrace „Bezpečně 
na  kole“. Na  dopravním hřišti se 

postupně vystřídalo šest třetích tříd 
ze ZŠ Bezručova a I. ZŠ Říčany – cel-
kem cca 150 dětí. Akce byla podpoře-
na městem Říčany a s organizací akce 

pomohl i krajský koordinátor BESIP 
p.  Polách, u  něhož si děti mohly vy-
zkoušet tzv. opilecké brýle. Žáci 
formou soutěží plnili úkoly v  oblasti 
dopravních značek, správné výbavy 
kola, slalomu na  kole apod. Za  své 
snažení obdrželi malé dárky. Na akci 
bude v  červnu volně navazovat bez-
pečnostně preventivní akce Den bez 
úrazů a  ve  4. třídě výuka dopravní 
výchovy. 

Pozvánka na seminář 
k tématu exekucí 
a osobního bankrotu
Pondělí 18. listopadu 2013 
od 16.00 do 17.30 hod.

Místo konání: DPS Senior – jídelna, 
Komenského nám. 1850, Říčany
Seminářem bude provázet právnička 
Občanské poradny Říčany. 

Klub Cesta je nízkoprahové zařízení 
pro děti a mládež (NZDM), tedy bez-
pečný prostor, kde mohou trávit svůj 
volný čas, uskutečňovat své zájmy, 
bavit se s vrstevníky, nebo najít radu 
a pomoc u pracovníků klubu.
Od  začátku února 2011 do  listopadu 
2013 je Klub Cesta podpořen z  Ev-
ropského sociálního fondu v  rámci 
Individuálního projektu Středočeské-
ho kraje s názvem „Základní síť soci-
álních služeb ve Středočeském kraji“. 
Finanční podpora se vztahuje na cílo-
vou skupinu klubu ve věku 15–26 let. 

Během doby trvání projektu došlo 
k  značnému rozvoji této služby. Na-
příklad během roku 2012 jsme v klubu 
i v terénu provedli celkem 511 interven-
cí (intervence = vnější zásah sociálního 
pracovníka do procesu změny životní-
ho stylu uživatele služby, který trvá 30 
minut a více). Nejčastěji se témata tý-
kají práce, identity, volného času, ško-
ly, návykových látek, vztahů atd.
Budeme se i  nadále snažit sehnat 
dostatek financí, udržet a  rozvíjet 
tak tuto službu. I  vy můžete pomoci 
například finančním darem (číslo 

účtu:1303277001/ 5500) nebo kon-
krétními věcmi (výtvarné potřeby, 
deskové hry, vhodný nábytek atd.) 
po domluvě s vedoucí klubu.
Další informace na  http://www.
cestaintegrace.cz/klub_cesta/. Také 
si nás můžete přidat na  Facebooku 
(Klub Cesta), nebo se staňte fanouš-
kem stránky o. s. Cesta integrace.

Provoz Klubu Cesta a  Občanské po-
radny Říčany podpořen v  roce 2013 
městem Říčany, Ministerstvem práce 
a sociálních věcí a z Individuálního pro-
jektu Středočeského kraje v rámci pod-
pory z Evropského sociálního fondu. 

Hledáme cesty k dětem a mladým lidem

Jezděte „bezpečně na kole“

Pro děti a rodiče
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v  Mš NeMo se stal velmi oblí-
bený kroužek vaření, zveme tedy 
i ostatní děti na sobotní kurzy vaření 
a pečení s Klárou Pulchartovou.

termíny: sobota 23. 11. výroba vánočních perníčků
 sobota 14. 12. výroba vánočního cukroví
časy: od 13.00 nebo od 15.00 hod, cena 400 Kč za dítě
Přihlašovat se můžete na tel: 602 407 577.

v NeMu také cvičíme každou středu od 18.30 do 19.30 
hod.
Přijďte si  zaposilovat při hudbě s gumičkami, ower bally, 
stepy, činkami.
cena: 70 Kč

v sobotu 23. 11. vás zveme do NeMa na sportovní do-

poledne s hlídáním dětí: od 9.00 do 10.00 bodystyling, 
od 10.00 do 11.00 pilates.
cena: 150 Kč dospělý, 50 Kč dítě

Přihlášky na babyclubnemo@seznam.cz 
informace na www.babyclubnemo.cz. 

Co je nového v NemU

Jesličky a  Mateřská škola landie ve  čtvrtek 3. října  
pořádaly již třetí ročník dětského biojarmarku.  

Na návštěvníky čekal tradiční program, bylo možno si za-
koupit zdravé potraviny od ekologicky hospodařících far-
mářů, mléčné výrobky včetně ovčích a kozích sýrů od Po-
labských mlékáren a z horského statku Abertamy, domácí 
vejce z Máslovic, maso od firmy Biopark, pečivo z biope-
kárny paní Holaňové, léčivé čaje a sirupy z Biozahrady Tá-
bor, jehněčí klobásy či domácí marmelády z farmy Košík 
a rušno bylo také u stánku firmy Extrudo Bečice. 
Tentokrát nám na zahradě vařila kuchařka Madlenka, z je-
jíhož stánku se linula vůně pohankových placek, zelňáků či 
kváskových koláčů a výborný bylinkový čaj na zahřátí nám 
dodal náš dlouholetý partner – firma Sonnentor z Čejkovic. 
Výtečnou kávu, zdravé sladkosti a drobné dárky, vše vyro-
beno v rámci fair trade principů s cílem pomoci nejchudším 
oblastem světa, dodala firma Miko káva.
Velkou péči jsme věnovali přípravě programu pro děti, 
takže každé dítě od nás odcházelo s vyřezaným dýňovým 
strašidýlkem, vlastnoručně vyrobeným mýdlem, včelič-
kou z vosku, chlebovým bochánkem a bříškem plným čer-
stvě vymačkaného jablečného moštu. Kromě toho se děti 
mohly potěšit se zvířátky v zoo koutku, poznávat semínka 
a zrníčka s Muzeem Říčany a zkusit si jejich drcení na ruč-
ním mlýnku či v hmoždíři. Zajímavé povídání a hlavně ná-

biojarmark v Landii přivítal na tři stovky návštěvníků

zorné ukázky ze života včel a zkoumání včelích produktů, 
to vše v neodolatelném podání Ekodomova, zaujalo nejen 
děti, ale i dospělé. K celkové pohodě přispělo vystoupení 
dětského folklorního souboru Vonička, který nám zatan-
čil lidové tance z Valašska.
Chtěla bych poděkovat všem návštěvníkům, kteří na  bi-
ojarmark přišli a podpořili nás v našem snažení šířit myš-
lenku, že můžeme jíst zdravě a chutně a současně respek-
tovat přírodu a životní prostředí kolem nás. O to se v naší 
školce i  v  jesličkách Landie snažíme každý den – v  naší 
kuchyni používáme téměř výhradně zdravé, chemií nedo-
tčené biopotraviny od malých dodavatelů, kteří se na bi-
ojarmarku pravidelně představují. 

Těšíme se na shledání s vámi na dalším ročníku biojarmar-
ku v Landii!

Silvie Končická

ze života škol(ek)
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barevný podzim v SOFII
Ani jsme se nenadáli 
a  dva měsíce nového 
školního roku jsou už 
za námi.

Za tu dobu děti poznaly všechny své spolužáky jak v ma-
teřské, tak i  v  základní škole. Znají již pravidla, jak to 
ve škole chodí, poznávají také okolí na častých procház-
kách. V mateřské škole máme dvě smíšené třídy a 4 paní 
učitelky, které se věnují dětem ze 7 zemí, mluvících více 
než 5 jazyky. V základní škole k našim loňským prvňáč-
kům přibyli letošní „noví prvňáčci“ a již pracujeme ve vě-
kově smíšené třídě školáků, které cestou poznání provází 
paní učitelka Květa a Martina.
Za dva měsíce jsme už stihli několik výletů nejen v okolí naší 
školky. Velkým dobrodružstvím pro nás byl výlet vlakem 
do Světic, odkud jsme se zpátky do školky vydali pěšky. Nej-
delší výlet nás čekal v polovině října. Vydali jsme se do Prahy 
do divadla spejbla a Hurvínka, abychom se náramně po-
bavili při představení Hurvínkův popletený víkend.
Začaly už i všechny zájmové kroužky. Školáčci i školáci tak 
mohou u nás navštěvovat kroužky jógy pod vedením pana 
Skaly z Dojo Na Cestě v Říčanech, rytmické a pohybové 
výchovy, zobcové flétny, keramiky, šachů a ručních pra-
cí. S dětmi jednou týdně aktivně pracuje paní logopedka 
i paní učitelka angličtiny. Velkou a radostnou novinkou to-
hoto školního roku je plavání v bazénu Na Fialce.

Nezapomínáme však ani na zábavu v jednotlivých třídách. 
Velkým tématem je v současné době PODZIM, zpíváme 
tematické písničky, hrajeme si s podzimními básničkami, 
sbíráme aktuální plodiny a vyrábíme z nich výrobky, které 
zdobí třídy i prostředí kolem nás.
Zahájili jsme také loňský školní rok oblíbené páteční hra-
cí dopoledne, kam mohou přijít maminky s dětmi od 2 let 
užít si společný čas v prostředí vybaveném montessori po-
můckami a aktivitami vhodnými pro 2leté a starší děti. Více 
informací najdete na našich stránkách www.ms-sofie.cz.
Srdečně zveme rodiče a děti budoucích prvňáčků na den 
otevřených dveří Zš sofie, který proběhne dne 10. pro-
since 2013 od 15 hod. 

Krásné podzimní dny za celý tým SOFIE přeje  
Olga Matláková

Michaelská slavnost v Pramínku
29. září proběhla 
v  lesním klubu 
Pramínek již tře-
tí Svatomicha-
elská slavnost. 
Téma slavnosti je 
boj s  draky ko-
lem nás i  v  nás 
– prokázání od-
vahy, vůle, boj 

s  vlastními nedostatky či strachy. Lektoři zahráli dětem 
a  rodičům loutkové představení s  názvem Jak na  draka 
a  potom byl z  lesa vyvolán rytíř Michael, který pasoval 
malé rytíře a rytířky před cestou na dračí stezku. Na dračí 
stezce číhaly na děti různé překážky – lanová dráha, kláda 
na přechod, skok přes potok, slaňování, vkročení do dra-
čí sluje. Děti samostatně zvládly projít stezku ve trojicích 
a z dračí jeskyně si jako odměnu odnášely malá červená 
jablíčka. Potom se moštovalo, hodovalo, zpívalo u  ohně 
s harmonikou... 

Petra Jančová, hlavní lektorka Pramínku

Lesní rodinné dopoledne
Od  září probíhá lesní dopoledne každý druhý čtvrtek 
od 10 do 12 hodin v týpí u hájovny. Lesní dopoledne na-
bízí příjemný prostor ženám s malými dětmi pro sdílení, 
tvoření a relaxaci. Je zakončeno společným obědem. Více 
info a přihlášení na tel. 731 523 025 anebo lesniklubpra-
minek@seznam.cz. Cena je 90 Kč. 
7. 11. – Skládané hvězdy na okna, povídání o alternativní 
léčbě dětských nemocí s MUDr. Lenkou Radkovou
21. 11. – Andělé z rouna

První dobrovolnická víkendovka 
pro rodiny s dětmi
Rodiny s dětmi přijely pomoci Ekocentru Říčany s podzim-
ními pracemi v Lesním klubu Pramínek a v Ořechovce u Srn-
čího rybníka. Tuto akci pořádalo os. Conev (sdružení EVS 
dobrovolníků) jako historicky první víkendovku pro rodiče 
s dětmi. Tito malí i velcí dobrovolníci spolu s členy Ekocentra 
Říčany a s rodiči z Pramínku pokosili kopřivy v ořechovém 
sadu, u Říčanské hájovny dokončili cestičky z vyskládaných 
kamenů, uklidili dřevo a  založili malinový záhon. Na  děti 
čekal ořechový poklad a  spousta zábavy v  okolním lese. 
Účastníkům se u nás líbilo a my jsme byli nadšení z toho, že 
je kolem tolik lidí, kteří jsou stejně jako my přesvědčeni, že je 
normální pomáhat ostatním lidem a pečovat o přírodu a jít 
tak příkladem svým dětem. Nabídku dobrovolnických víken-
dovek najdete na www.tamjdem.cz.
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ze života škol(ek)

Výuku cizích jazyků se snažíme obohatit různými mezi-
národními projekty a  usilujeme o  zajištění partnerských 
škol. Již od  roku 2010 kooperujeme na  projektech Era-
smus Clubu Filosofické fakulty Univerzity Karlovy. Tento 
projekt byl v  červnu roku 2012 oceněn cenou Karla Ve-
likého pro mladé Evropany. Na  naší škole se v  červnu 
2013 uskutečnil jubilejní 100. projekt. V  tomto školním 
roce je zahájen motivační projekt pro první stupeň. Jed-
ná se o  virtuální spolupráci v  rámci projektu Evropské 
Unie „eTwinning“ s  partnerskou školou ve  Španělsku, 
kdy žáci 4.–6. ročníku plní zadané úkoly, které následně 
konzultují se svými vrstevníky ve Španělsku formou inter-
netové komunikace. Veškeré výstupy budou zveřejňovány 
na  Twinnspace. Na  druhém stupni je navázáno partner-
ství s rakouskou školou v Gmundenu. Spolu s žáky v sou-
časné době vytváříme prezentační materiály o naší škole 
a našem blízkém okolí. Předpokládanou součástí realiza-
ce partnerství škol jsou i výměnné pobyty žáků. V příprav-
né fázi je nyní i  projekt s  francouzskou školou ve  městě 

Sarreguemines. V rámci zkvalitňování výuky cizích jazy-
ků na naší škole uvažujeme i o zapojení našich pedagogů 
do mezinárodní spolupráce s kolegy z Turecka a Finska. 

ZŠ u Říčanského lesa – VýUKA CIZíCH JAZyKŮ 
aneb bráNA JAZyKŮ Je STáLe OTeVŘeNA

V průběhu letních prázdnin a v září došlo k opravě izolací 
na zadní straně školy a úpravě zádveří u výtahu, byl dokon-
čen projekt na úpravu školního pozemku, který byl hrazen 
z prostředků eu z Programu rozvoje venkova – leader 
a realizován s podporou Mas Říčansko, o.p.s.
Již v září se zúčastnili naši žáci jedné z mnoha soutěží, 
které jsou plánované na celý školní rok. Jeli jsme do Kos-
telce nad Černými lesy na oblastní kolo v ekoolympiádě. 
Z osmi škol jsme obsadili celkové 3. místo, v  jednotliv-
cích se jedna žákyně umístila na  1. místě a  v  první 20 
jsme obsadili ještě další 3 pěkná umístění.
Od září nejenom soutěžíme, ale zúčastňujeme se i akcí různých 
oblastí – navštívili jsme hasičskou stanici v Říčanech, připravili 
jsme fotografie na fotografickou přehlídku v rámci projektu Pa-
triot „Život před katedrou“ a na přehlídku o zahradní výpěstky 
z pracovních činností. Žáci druhého stupně absolvovali besedu 
s mluvčí věznice Jiřice a odsouzeným klientem. V rámci řemesl-
ného dne, který proběhl díky projektu „Řemesla“, realizovaným 
Muzeem Říčany a financovaným z ESF OP VK a státního roz-
počtu ČR, si děti upekly chléb na Říčanské hájovně.
Co nás čeká v nejbližších dnech? Příprava na vánoční pro-
dejní výstavku, den otevřených dveří, pečení perníčků…
Tímto bychom chtěli zároveň všechny pozvat na  Den otevře-
ných dveří spojený s prodejní vánoční výstavkou, který se usku-
teční ve středu 27. 11. 2013 od 8.30 do 12.00 hod v budově školy.

J. Macháčková
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Školní rok v plném 
proudu
Školní rok se rozběhnul velmi svižně. 
V rámci projektu Ekostopa byla škola 
vybavena čidly na  osvětlení na  chod-
bách a  sociální zařízení bylo uprave-
no úspornými splachovadly. Ukon-
čili jsme závěrečnou monitorovací 
zprávu projektu Comenius, v  rámci 
kterého žáci vyjížděli do Francie, Tu-
recka, Itálie, Polska. Škola pokračuje 
v  realizaci projektu „Multimediální 
objekty ve  vzdělávání“ v  rámci EU 
Peníze školám. Vyučující vytvářejí di-
gitální učební materiály a  umísťují je 
pro žáky do vzdělávacího systému E-
-learning Moodle. Odkaz je na nových 
webových stránkách školy www.gyri.
cz. Při komunikaci s  žáky jsme pro 
ně všechny zavedli e-mailové adresy 
v doméně gyri.cz (odkaz na webových 
stránkách školy). V  měsíci září se 
uskutečnilo hned několik akcí: vodác-
ký kurz, cyklistický kurz a  adaptační 
kurz. Chystáme se na  družební spo-
lupráci se školou v Německu tak, aby-
chom rozvíjeli a podporovali jazykové 
konverzační schopnosti žáků. Přibyla 
výuka španělštiny pro další ročníky 
a  s  ním i  nová vyučující španělštiny. 
Žáci mohou rozvíjet své zájmy a talent 
také v  zájmových kroužcích pořáda-
ných ve škole. Zlepšilo se také prostře-
dí školy: dokončené sanační práce zdi-
va v  suterénu budovy a  v  prostorách 
školní jídelny, výmalba na  chodbách. 
Ve  školní jídelně nově fungují také 
čipové karty ISIC pro objednávání 
obědů, které žáci využívají také při 
nákupu ve školním bufetu a při vstupu 
do školy. Věřím, že aktivně rozproudě-
né září bude pokračovat po celý škol-
ní rok a budeme se těšit na příjemné 
vzdělávací prostředí a úspěšné aktivi-
ty žáků nejen ve vzdělávacím prostře-
dí školy, ale také při reprezentaci školy 
na  veřejnosti, v  soutěžích, olympiá-
dách, v  Otevřené vědě a  dalších zají-
mavých aktivitách. 

Anna Martinková
ředitelka gymnázia

Projekt Ekostopa školy
V květnu 2013 se naše škola zapojila 
do  projektu „Ekostopa školy“, pro-
jektu podporovaného MŠMT, vede-
ného Týmovou iniciativou pro místní 
udržitelný rozvoj o.s., TIMURem. 
V  průběhu výuky přírodovědných 
projektů byli žáci primy pod vedením 
pí prof.  Dandové a  žáci sekundy ve-
dení pí prof.  Řehákovou seznámeni 
s  výukovým modulem „Ekostopa“. 
Během výuky se žáci zprvu věnovali 
např. tématům: „Spějeme k ekologic-
ké katastrofě?“; „Spotřebováváme 
málo, nebo moc?“; „Hrozí nám vy-
čerpání zdrojů?“ atd. Dále si každý 
žák spočítal svou vlastní ekostopu, 
která vyjadřuje, kolik místa v  gha 
(globální hektary) potřebuje k  živo-
tu a  zároveň provedl analýzu svých 
činností ke  zlepšení své ekostopy. 
Žáci dále prováděli šetření ke  zjiště-
ní ekostopy celé školy – např. jakým 

způsobem se učitelé a žáci dopravují 
do  školy, kolik se ve  škole spotřebu-
je elektrické energie, plynu a  vody 
apod.
Na základě zjištěných údajů žáci pri-
my a sekundy společně s vyučujícími 
biologie vypracovali projekt na zlep-
šení ekostopy školy. Na tento projekt 
získali od sdružení Timur 20 000 Kč. 
Během srpna a  září 2013 tak byla 
ve  škole na  vybraných místech na-
instalována světelná čidla a úsporná 
splachovací zařízení. 
O  celém projektu jsou ostatní žáci 
a  veřejnost informováni formou 
výstavního posteru v  areálu školy, 
na kterém je dokladovaná náplň výu-
ky přírodovědného projektu i celkový 
výpočet Ekostopy školy. 
Konkrétní údaje i  metodiku výpočtu 
ekostopy najdete na webových strán-
kách www.ekostopa.cz, kde v  sekci 
Ekostopa školy – Úspěšné školy – 
naleznete výsledky ekologické stopy 
zapojených škol a tedy i našeho gym-
názia.

D. Řeháková

Adaptační kurz 1. A 
a primy
Seznamovací kurz pro studenty pri-
my a  1. ročníku se v  tomto školním 
roce uskutečnil ve  dnech 18.–20. 9. 
2013 ve Zbraslavicích u Kutné Hory. 
Program kurzu zajišťovala agentura 
Wenku, jejíž instruktoři si zaslouží 
poděkování za jejich osobní i profesi-
onální přístup. 
Během konání kurzu studenti měli 

možnost se nejen blíže seznámit se 
svými spolužáky, ale také více poznat 
své třídní profesorky, které se do ně-
kterých aktivit zapojily nejen jako 
pozorovatelé.
Přestože pro každého bude adaptační 
kurz spojen s odlišnými zážitky, trou-
fám si tvrdit, že pro studenty 1. roč. 
a pro mě osobně se nezapomenutel-
ným zážitkem stala plavba na  voru, 
na  kterém studenti dokázali svoji 

Gymnázium Říčany – Komenského náměstí
ze života škol(ek)
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masarykovo klasické gymnázium v Říčanech
V  loňském 
školním roce 
jsme úspěšně 
ukončili práci 
na  projektu 
„ R o z v í j e n í 

žákovských kompetencí v  rámci in-

teraktivních projektů jako vzdělávací 
strategie ve vyučování“. Na projektu 
spolupracovali i  učitelé říčanských 
i  okolních škol. V  současné době 
s  výukovými moduly pro jednotlivé 
předměty dále pracujeme a  využívá-
me je k rozšiřování interaktivní výuky 

v jednotlivých předmětech za aktivní 
spolupráce studentů.
K  vítězství v  soutěži „Zlatý oříšek“ 
blahopřejeme našemu studentovi 
Kvarty A Janu Pastejříkovi.

Helena Mrůzková
ředitelka gymnázia

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

třídní profesorku dovézt bez úhony 
namočení v ledové vodě rybníku.
I  když nám počasí moc nepřálo, na-
konec jsme si „historicky první adap-
tační kurz“ všichni dokázali užít.

 P. Janovská, třídní 1. A
a názory zúčastněných studentů….
Šplhali jsme po  lanech, prováděli vše-
možné seznamovací aktivity, hry, do-
konce jsme se dozvěděli i  některé zají-
mavé informace o naší paní profesorce, 
ale rozhodně nejsilnějším zážitkem pro 
všechny bylo závěrečné stavění voru, 
na kterém jsme měli převézt paní profe-
sorku přes rybník a zpátky. Samozřejmě 
jsme se všichni snažili spolupracovat. 
I  když se málokomu do  vody chtělo, 
zvlášť díky pocitu umrzajících končetin, 
nakonec to byl úžasný zážitek. 

Š. Koubková, 1. A

Všichni jsme se shodli na  tom, že to 
byl úžasný výlet plný smíchu, radosti 
a hlavně poznání těch, které teď mů-
žeme hrdě nazývat spolužáky. Lezení 
po lanech, plavení na voru, hraní her 
a  hlavně večerní schůzky na  chod-
bách před pokoji nám v  hlavě ještě 
dlouho zůstanou. 
Je to začátek našeho čtyřletého studia 
na gymnáziu, věříme, že se naše kro-
ky vydaly správným směrem a  kurz 
ve Zbraslavicích byl pro nás dobrým 
startem. Už teď se všichni nemůžeme 
dočkat lyžařského kurzu, který nás 
čeká v březnu.

Studenti 1.A

Družstvo studentů ve  složení Z. 
Gašparínová, P.  Porschová (obě 
z  oktávy) a  M. Barták (z  kvarty) re-
prezentovalo 20.–21. 9. 2013 naše 
gymnázium ve  středočeském kole 
Ekologické olympiády, jehož letoš-
ním ústředním tématem byla „obno-
va a  rekultivace“. Po  dobu dvou dnů 
tříčlenné týmy studentů v  Podblanic-
kém ekocentru ve Vlašimi přesvědčo-
valy porotu o svých teoretických zna-

lostech, o  zkušenosti s  poznáváním 
rostlin, zvířat, hornin a minerálů, ale 
také o  svých praktických dovednos-
tech, např. při obnově aleje v Trhovém 
Štěpánově. V konkurenci dalších dva-
nácti družstev z celého Středočeského 
kraje naše družstvo, jehož benjamín-
kem byl Michal Barták, nejmladší 
účastník soutěže, uspělo a  obsadilo 
šesté místo. Blahopřejeme! 

 D. Řeháková

Středočeské kolo Ekologické olympiády

ze života škol(ek)
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Výuka na státních základních školách
Vyučování dle českého školského vzdělávacího programu
Bilingvální program - 40% výuky v angličtině
Ve třídě vyučují střídavě dva plně kvalifikovaní učitelé,
český a zahraniční

Bilingvální výuka v programu PROEDUKACE 
ZŠ Říčany

Vzdělávací program PROEDUKACE dále zahrnuje:
Výuku anglického jazyka 4 hodiny týdně
Osobnostní rozvoj
Vzdělanostní přehled
Rozšířenou výuku matematiky a českého jazyka

Základní seznámení s programem bilingvální výuky PROEDUKACE
Na dni otevřených dveří

Termíny       středa   20.11.2013 od 8:00 do 11:30 hod
          čtvrtek   21.11.2013 od 8:00 do 1130 hod, od 12:50 do 13:45
          pondělí  25.11.2013 od 8:00 do 11:30 hod

Místo konání    ZŠ Říčany, Bezručova 94, Říčany

ZŠ Říčany:    email: reditel@2zsricany.cz, tel.: 323 602 217
PROEDUKACE:  email: info@proedukace.cz, tel.: 720 462 294

Není nám jedno, kde žijeme. Chceme se cítit 
v  naší škole a  jejím okolí dobře, a  proto se 

rádi již druhým rokem zúčastníme akce „72 hodin – 
ruku na to“. to bylo motto, se kterým jsme vstupovali 
letos do celostátního třídenního projektu dobrovolnic-
kých aktivit.
Do akce se přihlásila řada tříd. Uklízet a zkrášlovat okolí 
školy se tak v pátek 11. října vydali žáci od 1. do 9. roč-
níku. Utvořili 11 pracovních skupin. Skupiny se dohodly, 
co je třeba upravit a vyčistit. Sestavily si mapu okolí školy 
a rozdělily úseky. 
Cíle akce: upravit a  po  prázdninách vyčistit celý areál 
školy, uklidit nejbližší okolí školy a místa, kam chodí žáci 
na vycházky a výuku. 
Konané aktivity v  rámci projektu: hrabání listí, odstra-
nění plevelů na přístupových cestách ke škole, úklid cest 
ke škole od odpadků, vyčištění oblíbených míst – Říčan-
ský les, koupaliště Jureček. 
Počet zapojených žáků: 268 
Počet zapojených pedagogů: 13 
Děkuji všem zúčastněným žákům.

Marie Lejčková
ředitelka školy

Projekt 72 hodin – ruku na to
ze života škol(ek)
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V rámci projektu Patriot, který je organizován všemi 
říčanskými základními školami, byla vyhlášena 
fotografická přehlídka prací – „O nejhezčí výpěstky 
dýní a další výpěstky ze školních pozemků“
Tématem byla vypěstovaná dýně – změřená v  průměru 
s centimetrem – (bylo možné zasílat i foto zahradních vý-
pěstků dekorativně upravených), dále to mohly být i další 
výpěstky z  pracovních činností. Zasílány byly nejen jed-
notlivé fotografie, ale i celé tematické celky.
Se všemi pracemi se budou moci všichni seznámit na vý-
stavce prací v nově zrekonstruovaných prostorách Říčan-
ského hradu – o termínu je jednáno.

J. Macháčková
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Slavnostní koncert učitelů 
k 60. výročí založení ZUŠ 
Říčany
Pedagogové ZUŠ zvou všechny děti, 
rodiče, příznivce a přátele na učitelský 
koncert. Program koncertu je určen 
pro všechny věkové kategorie a pro pří-
znivce všech hudebních žánrů. Každý 
si přijde na své. Připravené jsou sklad-
by jak v duchu klasickém, tak i skladby 
jazzové, popové nebo jazzmazcové. 
Kdy si nás můžete poslechnout? 4. lis-
topadu 2013 v 17.30 hodin v MěKs.

Na co budu hrát?
Milé děti, určitě znáte písničku od Z. 
Svěráka ,,Když jsem já šel do  liduš-
ky..“ a její refrén: Já a Bedřich Kubí-
nů, máme vlastní skupinu, v  Lucer-
ně, nádherně, zní to, zní to, zní to…
Pokud chcete také vystupovat v  Lu-
cerně nebo v  jiném koncertním sále 
se svojí skupinou či hudebním usku-
pením, je koncert Na co budu hrát? 
určen právě vám.

Základní umělecká škola Říčany zve 
děti a  rodiče na  zábavný koncert, kde 
v průběhu programu a za vydatné po-
moci našich žáků zazní všechny nástro-
je, které v ZUŠ vyučujeme. Vystoupení 
je určeno zvláště dětem z 1. a 2. ročníků 
přípravné hudební výchovy a všem ro-
dičům a  dětem, kteří uvažují o  studiu 
v  ZUŠ. Přijít ovšem může každý, kdo 
chce do výuky lehce nahlédnout, vždyť 
do  dechového nebo pěveckého oddě-
lení přijímáme i děti, které mají první 
třídu již dávno za sebou. 
Děti, víte, jak vypadá fagot a  jak se 
hraje na  pozoun? Slyšely jste někdy 
hrát tubistu nebo hráče na  baskříd-
lovku? Někteří z  vás možná ví, jaký 
je rozdíl mezi hobojem a  klarine-
tem a kolik metrů měří lesní roh. To 
všechno uvidíte a uslyšíte na koncer-
tě! S jednotlivými nástroji se můžete 
seznámit i na našich webových strán-
kách www.zusricany.cz.
Koncert letos proběhne, na  rozdíl 
od  ostatních let, kdy tyto koncerty 
probíhaly v Kapli v Olivovně, v MěKs 
u  labutě v  pondělí 18. listopadu 
v 17.30 hodin.
P.S.: Až se naučíte hrát na  nějaký 
nástroj, můžete začít hrát třeba jako 
vaši kamarádi v tanečním nebo smyč-

covém orchestru v ZUŠ. Je tam velká 
zábava, hodně se tam naučíte a máte 
tam spoustu kamarádů.
Jenom připomínám, že od  18. lis-
topadu si můžete v  prostorách Sta-
ré radnice prohlédnout fotografie 
žáků říčanských škol, které nafotili 
ve  svých školách pro fotopřehlídku 
,,Jak žijeme ve škole aneb školní život 
před katedrou“. Fotografie zde bu-
dou vystavené do 20. prosince 2013.
A  dětský folklórní soubor Mikeš vás 
zve na tradiční XI. Adventní prozpě-
vování. Slavnostní otevírání adventu 
v Říčanech proběhne v neděli 1. pro-
since 2013 v MěKs od 17.00 hodin.
Vedle souboru Mikeš vystoupí dětská 
lidová muzika Osminka z Prahy. V pro-
gramu měly vystoupit ještě zpěvačky 
z  folklórního souboru z  Rumunska. 
Vzhledem k  tomu, že grant na  AP byl 
poskytnut až na konci září a my jsme ne-
mohli zaručit, jaké budou naše finanč-
ní možnosti, museli jsme zahraniční 
vystoupení zrušit. Tudíž jsou v  jednání 
další dva soubory z České republiky. Blí-
že vás budu informovat v dalším vydání 
Kurýru. Každopádně vánoční strom 
v 18.30 určitě rozsvítíme! 

Přijďte, těšíme se na vás!
ZUŠ Říčany
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Základní umělecká škola zve na koncerty
ze života škol(ek)
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„Protrhl se rybník, tatínku,“ pravila mi letos v  červnu dcera. 
Na to já: „Který?“ „No, Mlýnský rybník.“ „Jak se mohl protrh-
nout, když je tam půl metru vody?“ Tak jsme se k němu vypravili.
Protože špatně vidím, popisovala mi, co se děje v místech, 
kde bývalo stavidlo. Přes ně dřív proudila voda pohánějící 
kolo v dolním mlýně, který už také dávno nestojí. A mně 
se vybavila historie vodní nádrže i  lidé, kteří v blízkosti 
Mlýnského rybníka před lety žili. Rybník kdysi patřil 
uhříněveskému cukrovaru. Byl kolem půldruhého metru 
hluboký a všechnu vodu, která se v něm nahromadila, vy-
pouštělo hlavní stavidlo do  potoka směrem k  Uhříněvsi. 
Tam sloužila na praní cukrové řepy. Za staletí, která rybník 
pamatuje, se v něm nahromadilo velké množství dusíka-
tého bahna. Než začala ve městě fungovat čistička, tekly 
splašky z kanalizace právě sem. V době bez praček a my-
ček, kdy se používalo jen mýdlo, by bahno místním sedlá-
kům posloužilo jako prvotřídní dusíkaté hnojivo. Mladší 
vrstvy jsou ovšem infikovány chemikáliemi. Kde jsou ty 
časy, kdy se sem kolem roku 1910 chodila s ostatními dět-
mi koupat moje maminka do poměrně čisté vody...
Co si pamatuji já, v zimě býval rybník rájem pro bruslaře. 
Když zamrzl, mohli jste tam potkat stovky lidí. Na dlou-
hých bruslích jezdil rychlobruslař Béda Čižinský, na čás-
ti rybníka se hrál hokej – kvůli hře se postavily prkenné 
mantinely. Bývalo tam veselo. Několikrát jsem se tam 
i  probořil, protože řezníci odtud brali led do  ledáren. 
Do rána sice hladina zamrzla, ale jen slabě, my kluci jsme 
přes to místo přejeli a hup, byli jsme po krk ve vodě. Ale 
v té době už jsme dosáhli na dno, tolik tam bylo usazenin.

Vraceli jsme se po  hrázi zpátky ke  Kolovratské ulici 
a  na  rohu s  Podhrázskou jsem se zastavil před domem, 
dříve statkem, rodiny Šobrovy. V  tomto uzlu cest hos-
podařili a také provozovali povoznictví pánové šobrové, 
Kuchař a Neuberg, v Říčanech nazývaný „Najperk“. Po-
voznictví u šobrů bylo největší. Bratři Josef a František 
žili ve vzájemné pohodě, i s rodinami bydleli a pracovali 
dohromady. Jak jsem se dozvěděl od jejich potomků, asi 
desetihektarovému hospodářství kralovala maminka bra-
trů (a  dalších tří sourozenců). Patřily jim dva páry stat-
ných koní a několik krav – každý týden jsem k nim chodil 
s velkou čtyřlitrovou bandaskou pro mléko.
Bratři Šobrovi byli generálními dopravci zboží naší truh-
lárny. Hlavně nám z  nádraží přiváželi fošny a  prkna, co 
deset dní se jednalo o  jeden nebo dva vagony. Tento ná-
klad dokázali odvozit za půl dne. S jedním z nich (byli si 
velmi podobní a  nerozlišoval jsem je) jsem jel dokonce 
do Prahy k soudu na Malostranské náměstí, kam jsme do-
dávali dubové psací stoly. Byl to za války celodenní výlet, 
auta tenkrát nejezdila, nebyl benzín, tak jsme asi pět stolů 
naložili na rovný vůz, „pérák“, a odvezli je na místo urče-
ní. Po složení nábytku a vystavení dodacích listů jel pan 
Šobr zpátky opět na voze, já vlakem.
Jejich sestra Marie se vdala za pana Jaroslava Ziku. Na části 
pozemku, který patřil k Šobrovic statku, si postavili dům. Pan 
Zika byl zedníkem a ještě jako svobodný pracoval v pražské 
plynárně. Dostával deputátní koks a z něho naší rodině ve vá-
lečných letech část odděloval, jinak bylo ono palivo tehdy ne-
dostižné. Tento muž byl nesmírně výkonný a šikovný a fandil 
kopané – podporoval zdejší klub Meteor. Těsně po válce za-
darmo postavil klubovnu s bytem pro správce hřiště. Tehdy 
hřiště (na místě dnešního ragby) nebylo nijak výrazně ohra-
zeno, kolem dokola stálo jen dřevěné zábradlí. Zika prospe-
roval kupodivu i za socialismu. (Vášeň pro fotbal jej mj. spojo-
vala s mocným mužem komunistického vedení okresu i kraje, 
Ádou Holým.) Co jste si přáli, to nějak sehnal – i v době ne-
dostatku, který na  trhu se stavebninami tenkrát panoval. 
Materiál vám náklaďáčkem ochotně dovezl až domů. Pokud 
jste něco potřebovali postavit, i to mohl zařídit. Při procházce 
minulostí zůstaneme i příště v blízkosti Mlýnského rybníka.

Zaznamenala Renata Skalošová

NeObyČeJNí ObČANÉ ŘíČAN /12.
Vzpomínky Dalibora Hofty

Stavidlo na Mlýnském rybníce vyfotografované během 2. světové války
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Jeden z říčanských povozníků Josef Šobr na dvoře svého statku, začátek 60. let
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ŽIVý beTLÉm 
Ve VODĚráDKáCH
Všichni jste tímto co nejsrdečněji zváni 
na každoroční „ŽIVý beTLÉm“, který se 
bude konat v sobotu dne 30. listopadu 2013 
od 15.00 do 19.00 hodin v obecním domě 
ve Voděrádkách.
Dítě, které přinese Ježíškovi vlastnoručně vyrobený dárek 
(například ozdobu na  stromeček nebo malovaný obrá-
zek), bude odměněno.
Jako překvapení jsme pro vás připravili vánoční JAR-
MARK s  domácími výrobky, a  to nejen dekoračními. 
Součástí akce bude i prodej tradičních vánočních svícnů, 
dekorací a jiného vánočního zboží. 
Nebude chybět ani oblíbený prodej lahodných domácích 
jaternic.

Součástí této akce bude:
T „JARMARK S VÁNOČNÍM ZBOŽÍM“
T živá zvířátka zapůjčená od pana Havlíčka

T prodej štěstíček
T malé občerstvení pro děti

Těšíme se na vás
Osadní výbor Voděrádky

Rádi byste u nás nabídli své domácí výrobky? Kontaktujte 
nás emailem na adrese: voderadky@email.cz a rezervujte 
si své místo již nyní.

Více informací naleznete na  našich stránkách www.vode-
radky.com

S končícím obdobím evropských dotací 
i MAS Říčansko skládá účty a hodnotí, 
co se podařilo a co méně, a čemu je po-
třeba se na  Říčansku v  novém období 
dotací 2014–2020 více věnovat.
Od  roku 2008, co pro svých 39 obcí 
MASka začala fungovat, proběhlo 
celkem 12 výzev na  podání žádos-

tí o  finanční prostředky z  Programu rozvoje venkova, 
který MAS Říčansko pro naši oblast administruje. Ru-
kama Pavlíny Filkové, Ludmily Třeštíkové a Petry Přílu-
číkové z  profesionálního týmu MAS prošlo celkem 193 
projektů ve  výši požadovaných dotací  100  175  924 Kč, 
z toho 108 projektů ve výši dotace 55 757 733 Kč bylo 
podpořeno a  konečně 99 projektů administrováno.  
Nyní se ještě na Říčansku realizuje a čeká na proplace-
ní okolo 50 projektů, podpořených z Mas.  
MAS sama realizovala 3 projekty spolupráce za dalších 8,6 
mil. Kč na podporu lepšího života na Říčansku, podporu ces-
tovního ruchu a  místních drobných podnikatelů. Vytvořili 
jsme vycházkové trasy, zakoupili mobiliář pro realizaci festi-
valů, zavedli regionální značku Zápraží – originální produkt.
V novém období se MAS bude věnovat hlavně investicím do škol 
a školek a pokračovat v podpoře infrastruktury, volnočasových 
aktivit a propagaci místních výrobců i celého regionu. Chcete-li 
se dozvědět více, sledujte stránky www.mas.ricansko.eu.

Zasedání krajské sítě MAS v Říčanech
Zástupci všech místních akčních skupin Středočeského 
kraje se sejdou 22. listopadu 2013 na  jednání Krajské 
sítě MAS v   Městském kulturním středisku U  Labu-
tě. Setkání nad přípravou nového období dotací z  EU 
zahájí starosta města V. Kořen, který aktivitu MAS 
a  Komunitně vedeného místního rozvoje podporuje.  
MAS Středočeského kraje jsou nejaktivnější organizace 
tohoto typu v České republice. V rámci minulého období 
přinesly do kraje více než 500 milionů Kč. Jsou také členy 
v pracovních skupinách při ministerstvech, které připra-
vují Operační programy pro čerpání dotací po roce 2014. 

L. Třeštíková
MAS Říčansko, o.p.s.

mASka podpořila 108 projektů na Říčansku, každý 
druhý projekt uspěl

Jednání řídicí skupiny pro přípravu nového dotačního období
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Těšíme se 
na Vánoce!
Letošní nejkrásnější svátky oslavíme 
opět tradičními a oblíbenými akcemi, 
letos jsme připravili i novinku.
1. adventní pozastavení  1. prosince 
připravila a  zorganizovala ZUŠ Říča-
ny. Na slavnostní koncert vás tato ško-
la pozve do  kulturního centra Labuť, 
kde pořádá tradiční vánoční folklórní 
festival s  řadou hostů, ale zejména se 
můžete těšit na  místní soubor Mikeš. 
První část koncertu začíná v  17 ho-
din, na  druhou se všichni přesuneme 
v 18.30 na Masarykovo náměstí. V prů-
běhu  vystoupení vítězové Zlatého oříš-
ku rozsvítí letošní vánoční strom.
Program na 2. adventní pozastavení 8. 
prosince připravuje Církev bratrská, za-
čne v 18 hodin na Masarykově náměstí.
3. adventní  pozastavení proběhne v re-
žii říčanského Junáckého střediska Lípa 
Říčany 15. prosince ve stejnou dobu.
Římskokatolická církev Říčany vás 
zve 22. prosince na  4. adventní po-
zastavení také od 18 hodin.
23. prosince se opět ve velkém počtu 
sejdeme na  náměstí pod velkým vá-
nočním stromem a prožijeme České 

vánoce. Těšit se můžete na  pěvecký 
sbor Elišky Erlichové, Sirény Říčany 
a pro velký úspěch jsme opět pozvali 
skvělou Zuzanu Stirskou a  její sbor 
Fine Gospel Time. 

NOVINKA! 
Výstava betlémů
Vyzýváme všechny zájemce, děti, rodi-
ny, školní třídy, školní družiny, zájmo-
vá sdružení, místní výtvarníky a uměl-
ce, aby se zapojili do výroby vánočních 

betlémů. Všechny betlémy vystavíme 
v nové Hradní zahradě. Vaše exponáty 
přineste v  pátek 29. listopadu mezi 
9–11 hodinou přímo do zahrady, kde 
budou nainstalovány. Betlémy mohou 
být i velkých rozměrů a měly by snést 
venkovní prostředí, malé betlémky 
můžeme vystavovat v hradní stodole. 
výstava bude přístupná veřejnosti 
od soboty 30. listopadu denně od 9 
do 17 hodin až do tří Králů.
Srdečně vás zveme na Vánoce v Říčanech.

Hana Špačková

Vážení přátelé, dětský folklórní sou-
bor Mikeš vás, jako každým rokem, 
zve na již v pořadí XI. Adventní pro-
zpěvování. Oslava adventní doby 
a otevření adventu ve městě se usku-
teční v sále U Labutě od 17.00 hodin. 

V nově zrekonstruovaném kulturním 
středisku vystoupí jako první soubor 
drobotina z  Mikeše, která předvede 
malé adventní pásmo písní a  koled. 
Poté vystoupí známý dětský FS Os-
minka z  Prahy se svým čertovským 
pásmem. Soubor Osminka vede paní 
Jana Pavlíčková. Jako další soubor se 
představí mládež z Lensedel pod ve-
dením manželů Vaňkových, která za-
tančí Českou besedu. V  jednání jsou 

ještě další soubory. Poté se všichni 
přesuneme na říčanské náměstí, kde 
od 18.30 hodin zazpíváme a zatančí-
me pod vánočním stromem.

Občerstvení na  náměstí  bude jako 
vždy zajištěno v  Gastrovozu, kde se 
budete moci občerstvit a strávit s na-
šimi soubory příjemný první advent-
ní večer. Přijďte si nás poslechnout. 
Těšíme se na vás!
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Poděkování za Denisku
Ráda bych vám představila jednu malou obyvatelku našeho 
města a svou 6letou dceru Denisku Jancurovou. Je skoro stejná 
jako mnoho jiných dětí, ale přeci je jiná a její dětství je velmi slo-
žité. Její start do života byl plný komplikací – nakonec ukončený 
císařským řezem a Deniska byla převezena na spec. kliniku 1. 
LF UK na JIPR, kde lékaři měli co dělat, aby její špatný vstup 
do života ukočírovali. Byla zde vložena do spec. inkubátoru, kde 
lékaři chladili mozkovou činnost, aby zabránili dalšímu poniče-
ní mozkových buněk. Bylo to vše velmi složité a náš život zcela 
obyčejných lidí se naprosto změnil. Následovalo denní cvičení, 
aby se Deniska zlepšila a alespoň nějak se mohla hýbat, zkrátka 
naučit se žít s diagnosou DMO spastická kvadruparesa – celko-
vé ochabení svalstva. Neustále jsme navštěvovali spoustu léka-
řů, vyšetření, učili se cvičení, při kterém Deniska velmi usedavě 
plakala a já měla dost často pocit, že jí ubližuji. Naštěstí pomalé 
zlepšování její pohybové aktivity mi dávalo znát, že je to správná 
cesta. Začali jsme oslovovat ty,kteří se zabývají výrobou pomů-
cek pro děti takového postižení. Při shánění sponzorů, kteří by 
nám pomohli s  financováním pomůcek i  věcí, které Deniska 
potřebovala, nastal šok v podobě poznání celkových cen těchto 
pomůcek (např. kočárek v celk. ceně 93.000 Kč). Sami finančně 
zvládáme platby jen omezeně. Deniska už skoro chodila – s cho-
dítkem – ale bohužel měla 8. 2. 2012 epileptický záchvat. Od té 
doby musí denně užívat antiepileptickou léčbu. Jsem s  dcer-
kou doma a  pobírám pouze příspěvek v  péči. Ostatní finance 
domácnosti jsou na  partnerovi, kromě Denisky máme ještě 
13letého syna Dominika a nyní miminko, syna Matýska. Bez 
sponzorů a  hodných lidí by Deniska měla jen málo šancí mít 
vše, co velmi potřebuje a ulehčuje to její denní potřeby. Deniska 
je usměvavé děvčátko, velmi se snaží. Má sice malý skluz, ale 
i to je obrovský pokrok. I sám neurolog, který při Denisce stál, 
když byla na JIRP, je velmi potěšen a překvapen z jejích úspěchů 
a pokroků, které nečekal. Během našeho společného života jsme 
se setkali jak s nepochopením, tak naštěstí i s podporou ze stran 
nadací, firem i obyčejných lidí, kteří naši dcerku podpoří a urči-
tou věc či pomůcku pomohou financovat. Proto teď už vím, jak 
úžasné je, když potkáte člověka – ANDĚLA, který se objeví z ni-
čeho nic a nabídne svou pomoc, aniž by očekával z naší strany 
díky. Takový člověk je pro mě ANDĚL. Snad štěstí nebo náhoda 

nám v našem neustálém boji seslala do cesty p. Editu Broukalo-
vou, která vede v Říčanech taneční kroužek Dance E.B. Setkali 
jsme se náhodou na  sociálním odboru. Nabídla mi, že se její 
kroužek stane patronkou Denisky. Velmi mě to překvapilo a po-
těšilo. Kromě ní je zde i její společnice Eliška Erlichová. Snad 
právě Denisčin úsměv a srdečné chování ji zasáhlo na pravém 
místě, u srdíčka. Nabídla nám pomoc právě ve věci financí, ať už 
na cokoliv, co Deniska potřebuje, nebo jí v jejím vývoji pomůže. 
Obdivuji její temperament, energii, pochopení k dětem i skoro 
slečnám v jejím kroužku. Vlastně děti při trénincích, kam máme 
možnost chodit, dělají totéž co my – nacvičují. Při návštěvě tré-
ninků jsem pochopila,že je tvrdá práce a  neustálé opakování 
k dosažení vytouženého cíle potřeba. Děvčata jak s Dance E.B., 
tak od Elišky Erlichové se k Denisce velmi krásně chovají a vždy 
ji ráda vidí. Smějí se, blbnou – berou ji jako sobě rovnou, a za to 
jim moc děkuji. Deniska se za nimi také vždy moc těší. Pohybově 
je na tom Deniska hůře, leze pouze po zemi, sama si nestoupne, 
nechodí. Mluví omezeně, špatně vyslovuje, je jí hůře rozumět. 
Potřebuje neustálou dopomoc. Díky poslednímu 4týdennímu 
pobytu v lázních Klimkovice si s pomocí stoupne a nakračuje. Je 
toho dost, co už jsme udělaly, ale ještě mnohem více, co nás čeká.
Díky pomůckám, které už doma máme, je cvičení lehčí a zajíma-
vější. Při některých aktivitách se Deniska snaží a baví ji, jiné ne-
chce a někdy i pláče. Bohužel musíme dělat vše! Jakákoli pomoc 
je pro mě obrovskou nadějí, že bude Deniska jednou alespoň 
trochu soběstačná a samostatná. Nyní, když by měla jít příští 
rok k zápisu, moc touží po vozíčku! Vozíček, který jsme pro ni 
vybrali a odpovídá veškerým jejím možnostem, stojí 70.000 Kč 
a pojišťovna na něj nepřispívá. Finance jsou v tomto směru pro 
Denisku velmi důležité a od nich se odvíjí spousta splněných snů 
a  přání, spousta pokroků a  možností pro mě jako maminku, 
např. navštěvovat i spec. soukromé rehabilitace a cvičení. Pokud 
se budete chtít dozvědět o Denisce něco více, ráda vám odpovím 
– můžete kouknout na  web. stránky Dance E. B. Ráda bych 
touto cestou PODĚKOVALA VŠEM, kteří již Denisku podpo-
řili i těm, kteří ji podpoří a budou podporovat dále. Ona je velmi 
šikovná a každé cvičení je na jejím zdravotním stavu znát. Vždy 
udělá nějaký pokrok. Největší poděkování patří mému partne-
rovi a rodině! Pokud jsem na někoho zapomněla, prosím o pro-
minutí. Děkuji také redakci Kurýru za otištění mého příspěvku.

Maminka Eva

Poděkování za  podporu projektu pomoc Denisce paní ředitelce Čermákové – ČSOB se sídlem v  Říčanech – za  finanční 
příspěvek pro zakoupení speciálního polohovacího stolku. Také děkujeme za mediální podporu Zápraží a Kurýru za to, že 
nám pomáhají zviditelnit náš projekt. Broukalová, Erlichová

Mezi námi
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Ráda bych  reagovala  na  další vlnu 
medializace kritické situace v Olivově 
dětské léčebně, která je mi neprávem 
dávána za  vinu.  Vzhledem k  neustá-
lým pomluvám a  poškozování mé 
osoby i rodiny ze strany nového „týmu 
ODL“ nejen v  tisku, ale i  v  prostředí 
internetu, jsem se rozhodla věc řešit 
trestním oznámením. Publikované 
pomluvy a polopravdy mají za cíl pou-
ze zakrýt bezradnost a nekompetent-

nost nového vedení, které bez jakéko-
liv koncepce „řídí“ léčebnu. Jediným 
hmatatelným výsledkem jejich úsilí 
jsou přitom dosud pouze zmiňované 
mediální výstupy a prosby k veřejnosti 
o finanční příspěvky. Je zřejmé, že dár-
ci ani sponzoři dlouhodobé fungování 
léčebny nemohou zajistit. Mohou však 
pomoci léčebně přežít do začátku no-
vého roku, kdy novému vedení končí 
pracovní smlouvy a kdy si podle veřej-

ně dostupných dokumentů mají vypla-
tit další statisícové odměny. Hrozit in-
solvencí, prosit veřejnost o  příspěvky, 
a  přitom si vyplácet nemravné odmě-
ny, mi připadá jako velmi smutný pa-
radox. Tímto způsobem přeci záchra-
nu Olivovy dětské léčebny a zachování 
péče o  děti  zajistit nelze.  Upřímnosti 
údajné snahy nového vedení tak lze jen 
těžko věřit, bohužel.

Zdena Provazníková

Vážení občané, po  mém odvolání 
z  funkce ředitelky léčebny v  úno-
ru 2010 jsem se rozhodla k  situaci 
nevyjadřovat. Názor jsem změnila 
dnes, kdy se zásluhou médií pohnuly 
ledy. Léčebna byla před uzavřením 
již v  roce 2007. Rozhodnutím Ústav-
ního soudu byla zdravotnickým za-
řízením jednorázově doplacena péče 
za  minulá léta, a  to léčebně zachrá-
nilo existenci. Za ani ne tříleté období 
mého ředitelování se podařila řada 
pozitivních kroků: rozšíření indikač-
ního seznamu o léčbu obezity, nemoci 
svalové a  kosterní soustavy, získání 
dotace z Evropského fondu pro uprch-
líky na  ozdravné pobyty dětí, další 
rozšíření sociálního programu, gran-
ty a  dary, ze  kterých se vybudovalo 
dětské hřiště, vybavilo se rehabili-
tační oddělení, vytvořil se nový vizu-
ální styl léčebny, uspořádala se řada 
benefičních koncertů atd. léčeb „chy-
tila druhý dech“, situace se vyvíjela 
k  lepšímu. Stabilizoval se personál, 
vytvořil se funkční tým, který byl pod 
vedením primářky MUDr. Maršálko-
vé zárukou kvality. Přesto byla eko-
nomická situace složitá. V roce 2009 
jsem proto se souhlasem správní rady 
léčebny jednala s  primátorem Prahy 
a  radním pro oblast zdravotnictví 

o situaci v ODL a jejích potížích. Oba 
pánové neskrývali překvapení, za  ja-
kých podmínek nadace pronajala 
majetek Prahy léčebně. Primátor na-
psal v roce 2009 předsedkyni správní 
rady nadace pí Adámkové a  ujistil ji, 
že Praha má zájem na  pokračování 
činnosti léčebny a  přislíbil pomoc. 
Požádal Nadaci o  jmenování zástup-
ců Prahy do  správních rad nadace 
a ODL a Praha schválila pro léčebnu 
provozní dotaci. V tomtéž roce Praha 
předložila Nadaci dodatek nájem-
ní smlouvy, která měla zajistit ODL 
nájemné ve  výši, jaké platila nadace 
Praze, tj. 12 Kč ročně. nadace to od-
mítla a  zároveň nepřistoupila na  to, 
aby ve   správních radách měla Praha 
takové zastoupení, kterým by mohla 
dohlížet na  činnost ODL. Praha ne-
chala provést rozbor smluv, aby moh-
la upravit podmínky v   trojúhelníku 
Praha – nadace – léčebna. Smlouva 
byla posouzena jako nevypověditelná. 
A přestože měla Praha vůli najít jinou 
formu dalšího fungování ODL (ať již 
přímý smluvní nájemní vztah s ODL, 
nebo jako příspěvkové organizace 
Prahy), nebylo to možné bez souhlasu 
zakladatele ODL, tj. nadace. Praha 
označila chování nadace za nemorál-
ní a  nemravné, ale přesto měla vůli 

finančně podporovat ODL formou 
provozní dotace. Kladla si pouze pod-
mínku, že ODL nebude hradit nájem-
né. A jsem na konci. Pí Adámková po-
žádala předsedu správní rady léčebny 
o mé odvolání. Ten na to nepřistoupil. 
A  tak nadace jmenovala do  správ-
ní rady p.  Kvasničku a  pí Egidovou, 
která předložila návrh na mé odvolá-
ní. Důvodem bylo neplnění nájemní 
smlouvy a  špatná komunikace s  Na-
dací a prezentace v médiích. V Kurýru 
jsem totiž v závěru roku 2009 popsala 
to, co čtete nyní. Věděla jsem, co zve-
řejnění pravdy bude znamenat pro 
mě. Ale považovala jsem to za jedinou 
cestu, jak konečně znemožnit Nadaci 
parazitovat na  léčebně. Hlavním vi-
níkem celé této smutné situace je ten, 
který měl ODL nejvíce pomáhat – Oli-
vova nadace. Členové nadace se zpro-
nevěřili svému poslání, nebyli vedení 
snahou pokračovat v odkazu manželů 
Olivových, ale svými podnikatelskými 
záměry. Vyjádření pana Srba, že Pra-
ha měla snahu privatizovat léčebnu, 
je nesmysl. Praha stála o  záchranu 
léčebny. Tomu nadace úspěšně zabrá-
nila a ODL obětovala. Ale pro koho? 

Věra Jechová
ředitelka Olivovy dětské Léčebny  

v letech květen 2007 – únor 2010

Protože jsem byla přímo označená 
za původce odvolání pí Jechové z funk-
ce ředitelky ODL, musím reagovat. 
Bod na odvolání paní ředitelky Jechové 
byl zařazen do programu před schvá-
lením programu SR ODL dne 22. 02. 
2010 na  návrh dozorčí rady ODL. 

Hlavním důvodem odvolání paní Je-
chové bylo její jednání s  MHMP bez 
vědomí SR ODL a v rozporu se závěry, 
které spolu uzavřely SR ODL a  ON. 
Správní rada ODL měla ten den 5 
členů a  hlasování dopadlo: 4 hlasy 
pro odvolání, 1 hlas proti odvolání.  

Ještě bych ráda dodala, že ač to tak 
někdo prezentuje, není to střet politic-
kých názorů jak léčebnu spravovat, ale 
obyčejná snaha získat pozemky a bu-
dovy značné ceny.

Karla Egidová
bývalá členka SR ODL 

Olivova dětská léčebna
Mezi námi
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vážení čtenáři, protože nám není lhostejný další osud Olivovy dětské léčebny v Říčanech, rozhodli jsme se uspo-
řádat petici, která by podpořila další existenci léčebny ve stávající podobě. Petice bude po 20. listopadu 2013 
odevzdána na Magistrát hlavního města Prahy k rukám primátora Prahy. chcete-li k petici připojit i svůj podpis, 
můžete tak učinit v turistickém a informačním centru v Říčanech na Masarykově náměstí č. 83/1 nebo v téže 
budově v Městské knihovně nebo v recepci nemocnice Říčany, smiřických 315. Máte-li chuť sami pomoci se shro-
mažďováním podpisů k Petici, můžete si vyzvednout text Petice a podpisové archy u členů petičního výboru nebo 
na místech, kde se petiční archy odevzdávají. veškeré dotazy týkající se Petice můžete zasílat na e-mailovou adre-
su zachrante Olivovnu@seznam.cz. Připojte se k nám a pomozte nám bojovat za záchranu Olivovy dětské léčebny!

Petice
Za ZacHOvání OlivOvy dětské léčebny, o.p.s.

dle čl. 18 listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 sb. o právu petičním

My, níže podepsaní občané, žádáme o zachování funkce Olivovy dětské léčebny, o.p.s., v duchu odkazu manželů 
Olivových, to znamená pokračování péče pro nemocné a sociálně handicapované děti.

Dále žádáme o úpravu smluvních vztahů mezi Olivovou dětskou léčebnou, o.p.s., a Magistrátem hlavního města 
Prahy, a to tak, aby Olivova dětská léčebna, o.p.s., byla přímým nájemcem Magistrátu hlavního města Prahy, pro-
tože Olivova nadace, o.p.s., v posledních několika letech neplnila vůči Olivově dětské léčebně o.p.s. funkci nadace 
a žádným způsobem nezajišťovala pro Olivovu dětskou léčebnu, o.p.s., finanční prostředky.

Za PetIčNí VýbOr: timotej Maria Pavel Vácha, Masarykovo náměstí 70, 251 01 Říčany, Zuzana Šemberová, Dančí 
2420/12, 251 01 Říčany, Karla egidová, Milady Horákové 178/8, 251 01 Říčany, Zdeňka Provazníková, Na Kavčí 
skále 1696/8, 251 01 Říčany

Zastupovat petiční výbor při jednání se státními orgány je oprávněn kterýkoliv člen petičního výboru.

tato petice bude předána na Magistrát hlavního města Prahy, k rukám primátora Prahy, Mariánské náměstí 2, 
110 01 Praha 1

Dle §4 zák. č. 85/1990 Sb., o právu petičním, uvádíme, že podpisový arch se týká:

Petice za zachování Olivovy dětské léčebny, o.p.s.
čitelné jméno a příjmení bydliště (ulice, číslo, město) Podpis

Mezi námi
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Fight club Říčany, o. s.  
– oficiální stránky

Fight club Říčany, o. s., 
spustil na  začátku října svůj 
nový web – www.expeto.cz/
fightclubricany/, kde najde-
te všechny důležité informa-

ce o našem klubu. Tímto bychom chtěli poděkovat říčan-
ské firmě eXpeto za bezplatné vytvoření stránek, jejich 
správu a poskytnutí domény. Současně se stránkami byl 
založen i  oficiální profil klubu na  facebooku (www.
facebook.com/fightclubricany/).V průběhu září a  října 
si přišlo zatrénovat mnoho nováčků, takže členská zá-
kladna se pomalu rozrůstá. Přijďte si s námi zatrénovat 

i vy – první tři tréninky jsou pro každého ZdarMa! 
Těšíme se na vás!

Jan Pavlas
předseda sdružení a hlavní trenér

ze sportu

FrISbee ULTImATe: Říčanský tým „Figurky Slonů“ 
si užívá hry s létajícím diskem!
Uprostřed října se Figurky Slonů vydaly na poslední ven-
kovní turnaj do Slatiňan. Protože se náš tým v letní sezo-
ně bohužel nezúčastnil mistrovství republiky v kategorii 
MIX (kluci a holky), chtěli jsme si to patřičně vynahradit. 
Na turnaj jsme si připravili dvě nové originální taktiky:
Pořádně vystrašit soupeře naší „zombie-image“, která 
byla opravdu propracovaná.
Nechat soupeřům ze začátku nejméně pětibodový náskok, 
aby získali zdánlivý dojem, že mají výhru v kapse.
Vězte, že obzvláště v  posledních minutách zápasů, při 

kterých nám k  výhře chyběly jen dva body, jsme druhé 
taktiky poněkud litovali. Není tedy divu, že čtyři z šesti 
utkání skončila prohrou. To nám ovšem náladu na tur-
naji s  názvem „České Kimle“ nezkazilo. Naopak! S  Fi-
gurkami a  naším specifickým smyslem pro humor (viz 
umrlčí převleky) si turnaje užíváme vždy. Krásné babí 
léto a barevné stromy podél hřiště příjemnou atmosféru 
ještě podpořily. 
Na dveře už však klepe zimní sezona. Poprvé mají dívky 
za  cíl reprezentovat Figurky Slonů na  halovém mistrov-
ství v kategorii WOMAN, zatímco kluci budou trénovat 
svaly na  jaro. Tradičně věnujeme pozornost nováčkům, 
aby nás mohli posílit v  letní sezoně. Pokud tedy máte 
zájem o  tento netradiční, ale zábavný týmový sport, teď 
je ten pravý čas se k nám přidat! Holky a kluci, hlaste se: 
www.figurkyslonu.cz. 

Helena Salačová
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ze sportu

Novinky z Fuega
S novým číslem vám přinášíme 
opět vše nové, co se u  nás děje 
– a že toho není málo! Ale hezky 
popořadě. Na úvod přichází po-
chvala našim párům. S  novou 
sezonou již slavíme jen samé 
úspěchy. Naše páry se velice 
aktivně účastní soutěží a daří se 

jim. Na soutěži Podzimní pohár města Kladna jsme měli 
zastoupení ve dvou kategoriích. První z nich byla D-STT, 
kde si Josef Vlček a Evička Kohoutová vytancovali druhé 
místo a spolu s ním i vyšší třídu C. V latinsko-amerických 
tancích v  kategorii C se nám povedl říčanský double. 
O první dvě místa se podělili Lukáš Brambora s Kamčou 
Markovou a  Jakub Novák s  Aničkou Kohoutovou. Kuba 
s Aničkou se do Kladna vypravili i o týden později, kdy vy-
bojovali první místo a vyšší třídu B. V té samé soutěži, ale 
ve standardech třídy D, si náš pár Martin a Iveta Jelínkovi 
vytancoval krásné třetí místo. Týden před říčanskou sou-
těží se někteří vydali roztancovat do Benešova. V katego-
rii D-STT se do finále protančily dva naše páry a Martin 
s  Ivetou obsadili druhé místo a  získali tak druhé finále, 
které je potřebné k zisku vyšší třídy. Všem našim párům 

gratulujeme. O  tom, jak dopadla říčanská soutěž Fuego 
cup, vás budeme informovat v příštím vydání Kurýru. 
A  jak se rozjely všechny kurzy? Po  otevření kulturní-
ho centra Labuť jsme začali opět trénovat i  tam, a s  tím 
byl zahájen i další kurz přípravky, který probíhá v úterý. 
Na novém sále plně běží Ladies latin a salsa. O Ladies la-
tin je veliký zájem, a proto vy, co jste se nestihli přihlásit, 
nezoufejte. Od nového roku pro vás otevřeme další kurzy. 

Vaše Fuego

Novou sezonu jsme zahájily koncem srpna příměstským 
soustředěním v  Říčanech, kterého se zúčastnila obě zá-
vodní družstva i skupina Team Gym, která začala s nácvi-
kem nové pódiové skladby.

V září jsme Na Fialce přivítaly nové členy minikurzu SG: 
4–5leté děti, kterých nastoupilo téměř osmdesát. Tento 
zájem o náš sport nás velmi těší.

6. října jsme vyrazily na první podzimní závody v Praze, 
kterých se zúčastnilo přes 170 dětí (z toho 13 z Říčan). 
Největší úspěchy jsme slavily s těmi nejmladšími, které 
ale mají za sebou již rok pilného trénování – v ktg. Mimi 
2008–2009 získala Linda Procházková stříbrnou medai-
li. Nedaleko za ní zůstaly oddílové kamarádky, které ab-
solvovaly své první závody – 8. Majda Koudelková, 10. 
Elenka Pospíšilová a  13. Andrejka Jechová (celkem 29 
závodnic).
V ktg. registrovaných závodnic roč. 2006 jako 6. skončila 
Kristýna Jílková a 9. Agáta Vašutová.
V  ktg. 2006–2007 za  nás závodily Adélka Bernardová, 
Barča Jechová, Tereza Šubrtová, Lucka Nekovářová (pro 
Lucku s Terkou to byly první závody) a Lucka Gaždová, 
které se dařilo nejlépe (11. místo ze 72 závodnic).
Díky kategorii rekreační gymnastiky pro roč. 2004–2005 
si mohly závody vyzkoušet i  Simča Oravová a  Danielka 
Soumarová, které shodně skončily na 5. místě z 50, díky 
hezkému a soustředěnému cvičení.
Všem gymnastkám gratulujeme za hezké výkony a rodičům 

děkujeme za podporu.Více o dalších závodech z 20. října se 
dozvíte na našich stránkách a v příštím čísle Kurýru.

Barbora Bernardová

NOVá SeZONA SPOrTOVNíCH GymNASTeK
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basketbalistky zahájily sezonu
Sezonu jsme zahájili již o  prázdninách, a  to společným 
soustředěním, které se jako každý rok velmi vydařilo. 
Zúčastnilo se ho 50 hráček a 8 trenérů a výsledkem je vý-
borná parta a dobré výsledky na začátku sezony. Všechna 
družstva mají za  sebou již 2 kola mistrovských soutěží 
a z dosud 14 odehraných zápasů holky zvítězily v 8 z nich. 
Zatím bez porážky je družstvo mladších žákyň, které vede 
Michal Doskočil, nejlepšími střelkyněmi jsou zatím Kač-
ka Šrámková, Sára Kočová a Andy Křešťáková. V soutě-
ži mladších minižákyň je zatím nejlepší střelkyní Eliška 
Hněvsová a v soutěži našich nejmladších je nejlepší střel-
kyní Markéta Nádvorníková.
Ženy si zatím drží 5. příčku, nejlepšími střelkyněmi jsou 
v  dosavadním průběhu Mariana Vrabcová, Martina Mí-
ková a Týna Pánková. 
Současně probíhá přípravka, kam zveme všechny holky, 
které baví hra s míčem. Letos je přípravka otevřena pro 
ročníky 2005 a ml., ale i pro začínající starší.

Naše tréninkové hodiny: 
Ženy (trenér: Kamila Míková) úterý 18.30–20.00
 čtvrtek 19.00–20.30
Mladší žákyně u 15 úterý 18.30–20.00
(trenér: Michal Doskočil) středa 17.30–19.00
/roč. 2000 a ml./ pátek 16.15–17.30

Mladší minižákyně u 12 úterý 17.00–18.30
(trenér: Jana Machová) pátek 15.00–16.15
/roč. 2002 a ml./
Nejmladší minižákyně u 11 úterý 15.30–17.00
(trenér: Nikola Šmolcnopová) pátek 14.00–15.00
/ roč. 2003 a ml./ 
Přípravka pondělí 17.00–18.30
(trenér: Jana Machová)  úterý 14.00–15.30
/roč. 2005 a ml./
Všechny tréninky budou probíhat v Městské hale Říčany, 
adresa Škroupova 1490, zodpovědný trenér – Jana Ma-
chová, 777921301. Podrobnější informace o činnosti od-
dílu na www.skslunecko.cz. 

Jana Machová
SK Slunéčko

ze sportu

Basketbal má v Říčanech již dlouhou tra-
dici a  stále zde hraje několik závodních 
družstev. Pro ty, kteří mají tento sport rádi, 
připravil Sokol Říčany a Radošovice spo-
lu s Gymnáziem Říčany v sobotu 21. září 
otevřený turnaj. Tento turnaj pořádá T. J. 

Sokol Říčany a Radošovice již mnoho let a vždy se sejde mno-
ho bývalých i současných basketbalistů a basketbalistek i pří-
ležitostných hráčů. Letos byl turnaj organizován v tělocvičně 
státního gymnázia, protože ve sportovní hale se rekonstruují 
šatny. Převahu mezi účastníky měly bývalé závodní hráčky, 
které uvítaly možnost opět si společně zahrát. 

Turnaj si spolu s nimi užívala i spousta jejich dětí od ko-
jeneckého věku po školáky. Úlohy hlavního rozhodčího se 
ujal Honza Voříkovský, který vede závodní družstvo říčan-
ských mužů. 
V  tomto turnaji stoprocentně platí heslo: „Není důležité 
zvítězit, ale zúčastnit se“. I  když vyhrálo smíšené druž-
stvo, ve kterém hrály basketbalistky nejlepšího věku, do-
rostenci a jeden z mála mužů,
prémií pro všechny byly vyrovnané a kvalitní zápasy. Snad 
si všichni dobře zahráli a příští rok se opět sejdeme.

Dáša Dandová

basketbalový turnaj všech generací
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Úspěšná sezona 
orientačních běžců

Letos na  podzim tomu budou 4 
roky, co v  Říčanech kroužek ori-
entačního běhu pod hlavičkou od-
dílu MFF UK vznikl. A už teď mů-
žeme směle prohlásit, že letošní 
sezona bude, co do počtu sportov-
ních úspěchů, ta nejúspěšnější.
Bezesporu největšího úspěchu 

dosáhla Barbora vyhnálková, která byla po sérii třetích míst 
na celostátních závodech (včetně mistrovství republiky na kla-
sické trati) nominována na dorostenecké mistrovství Evropy, 
které se koná na přelomu října a listopadu v Portugalsku.
Stříbrné medaile z mistrovství republiky družstev přivez-
lo žákovské družstvo Prahy. V osmičlenném výběru Prahy 

nechyběli 3 naši zástupci – Maruška vyhnálková, eliška 
sieglová a Martin šimša.
Do roku 2014 máme vyběhnuté 3 licence A a 6 licencí B, na ce-
lostátní závody už budeme pomalu potřebovat mikrobus.
V  Žaket pražském poháru žactva, což je prestižní seriál 
orientačních závodů pro děti z  Prahy a  okolí, jsme jako 
oddíl letos obhájili výborné druhé místo. V individuálních 
kategoriích stanuli na stupni vítězů vedle Elišky, Maruš-
ky, Martina i vilém rožek a Matyáš Jiroušek.
S  dětmi poctivě objíždíme závody v  okolí Prahy, v  září 
jsme navíc absolvovali dvě soustředění – běžecké u Brna 
a cyklistické v Jizerkách. Od nového školního roku trénu-
jeme každou středu v nové tělocvičně Na Fialce, kde by-
chom měli hlavně pilovat techniku práce s mapou. Starší 
mohou navíc navštěvovat pondělní kondiční tréninky. Vše 
o orienťáku v Říčanech na www.sportovniops.cz/ob.

David Rožek

Stříbrné družstvo Prahy na MČr družstev, Jablonec nad Nisou.

OB ŘÍČANY 201 - VERZE   © ‘MCK‘ 201
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Bára Vyhnálková s bronzovou medailí na krku – MČr na klasické trati, rejvíz.

rekordy při lesním běhu
Přestože naším (Běžecký klub Říčany) cílem při pořádání 
Lesního běhu Říčany XCR není honba za rekordy, tak při 
letošním, již 32. ročníku, se závodníkům podařilo překo-
nat oba dva. Jak v kategorii žen, kde zvítězila Pavla Frič-
ková (donedávna Havlová), v  sezoně nejlepší česká žena 
na mistrovství světa v běhu do vrchu nahoru–dolů v Polsku 
(20.), tak i v mužích vítězný Robert Krupička, letos sedmý 
na mistrovství Evropy v běhu do vrchu v Bulharsku. Kvalit-
ní závodníky „přivedl“ na start SALOMON TRAIL RUN-
NING CUP, jehož součástí se letos stal náš závod.
Cílem závodu, a hlavním smyslem našeho snažení především, 
je umožnit dětem zazávodit si se sobě rovnými a dospělým užít 
si závody v přírodním prostředí, v lesích v okolí Říčan. O tom, že 
se nám to daří, svědčí kladné ohlasy většiny účastníků závodu, 
a to jak úspěšných, tak i těch, kteří si přišli závody hlavně užít. 
Trať se většinou líbí, neboť je na ní vše, co by měl mít správný 
trailový závod. Dlouhé široké lesní cesty, kde se dá dobře před-
bíhat, úzké „singltracky“, ostrá i mírná stoupání a také seběhy. 
Celková účast byla také velmi pěkná, celkem dohromady 
všemi tratěmi proběhlo 318 závodníků, z toho 163 dětí a 155 
dospělých. A  to i  přesto, že jsme měli velkou konkurenci 
v pražském závodě Run Tour a dalších. O oblibě závodu také 
svědčí skutečnost, že přijela i Česká televize, která ještě ten-

týž den večer přinesla reportáž ve zpravodajství. Další repor-
táž bude také ve specializovaném běžeckém seriálu TEMPO.
Kompletní výsledky závodu jsou na  www.ricany.cz/org/
bezeckyklub, www.strc.cz, www.behej.com.
Akci letos podpořilo město Říčany přidělením grantu. 
A  dále nám pomohli někteří podnikatelé. Poděkování zá-
vodníků míří do firem: cukrárna ČIKO, ELEKTRO Toman, 
PEKAŘSTVÍ Frydrych, Studio HARMONIE, BOTY BE-
NET, ELEKTROCENTRUM, MONTI Kulí.k, PB Kuchař, 
AGENTURA ORG, SPORTCENTRUM Čiháček, Autodo-
prava Knapp, Květiny DOMINIKA, MATUM, EMCO.

M. Smrčka
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Hráčům a  hráčkám billiard-hockeye, známého 
také pod lidovým názvem šprtec, se nezadržitelně 
blíží soutěžní vrchol sezony. Billiard-hockeyové 
mistrovství republiky nese letos již pořadové čís-
lo 34. Nominovaní účastníci i  jejich fanoušci se 
k němu sjedou z celé ČR v sobotu 23. listopadu 
2013 do Říčan, kde je pro ně soutěžní i nesoutěž-
ní zázemí připraveno v hotelu Pratol.
Účastníci se mohou těšit na  věcné ceny a  občer-
stvení od říčanských firem – Obchůdek pro tvořivé, 
Pekařství Frydrych, MIBA SPORT a E-DKP. Akce 
se může uskutečnit také díky grantu města Říčany. 
Záštitu nad šampionátem převzal říčanský starosta 
Vladimír Kořen. Informace o turnaji najdou všichni 
zájemci na webu www.mcr.billiardhockey.cz.
Z  členů BHC Radošovice má zatím postup 
na  MČR zajištěn pouze Petra Mátlová. Další ří-
čanští hráči mají poslední možnost zvrátit vývoj 
kvalifikace na  turnaji Českého poháru v  Praze, 
a  to v  neděli 3. listopadu. Turnaj je otevřen pro 
všechny zájemce. Informace o  turnaji i  o  čin-
nosti BHC Radošovice si můžete prohlédnout 
na http://bhc-radosovice.webnode.cz.

Petra Mátlová FO
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Říčany hostí 34. mistrovství 
České republiky v billiard-
hockeyi šprtci
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V chladné, ale prosluněné sobotě dne 
28 .9. 2013 se v okolí restaurace Jure-
ček konal už tradiční závod horských 
kol Jurečkovská Šlapka, kde již po-
šesté změřili síly bikeři od malých až 
po ty nejzkušenější.  
Letošní ročník by se dal nazvat ro-
kem rekordů. Od  počtu kategorií 
přes startující až po  jednotlivé časy 
v kategoriích žen či mužů nad 40 let. 
Vzhledem k  tomu, že výčet výsledků 
by zde zabral mnoho místa, kom-
pletní statistiky najdete na  www.ju-
reckovskaslapka.cz. Za zmínku však 
stojí několik událostí: 
l Výrazná podpora města ŘÍČANY, 
díky níž bylo možno otevřít kategorie 
v  daleko širší míře než v  minulosti 
a přiblížit se tak struktuře celorepub-
likových závodů 
l Opětovná účast a vítězství dvojná-
sobné mistryně světa a osminásobné 
mistryně ČR a Káji Polívkové
l Vítězství rodiny Kobesů z Velosport 
Domažlice, kdy mladšího Lukáše (ví-
těze hlavní kategorie) následoval i jeho 
otec Miroslav v kategorii nad 40 let
l Opět a zase 2. místo Jonáše Vojtě-
cha. Tento stříbrný sportovec města 
ŘÍČANY 2012–
2013 se zúčastnil pokaždé, z toho jed-
nou pro defekt nedojel, jednou byl tře-
tí a jinak pokaždé obsadil druhé mís-
to! Na zlato to jednou vyjde, Jonáši! 

l Skvělá startovní účast malých zá-
vodníků, kterých dorazilo celkem 87
l Nádherné počasí, které dalo závo-
du ten pravý říz a  zážitky byly o  to 
intenzivnější
l Neutuchající elán dobrovolných 
pořadatelů, kteří byli jako vždy skvě-
lí a přispěli tak k hladkému a hlavně 
bezpečnému průběhu závodu 
Děkujeme: závodníkům za účast, Te-

amu GJ za skvělé představení, chlap-
cům ze Cybe za perfektní cykloservis, 
o.s. Domeček za  organizaci, panu 
Ježkovi z Jurečku za azyl a vůbec všem 
sponzorům a partnerům za podporu. 
Dále pak pořadatelům, kamarádům 
a  rodinným příslušníkům za  pomoc 
a  trpělivost a  těšíme se za  rok znovu 
na Jurečku na shledanou!!
Martin Schneider a Zdeněk Motyčka

Jurečkovská Šlapka – 6. ročník



1. liga dorostu 
a 2. liga 
v Říčanech
V  sobotu 12. 10. se rozeběhly sou-
těže družstev v nové sezoně. KŠ Ří-
čany 1925 mají své A  družstvo v  2. 
lize a  v  dorosteneckých soutěžích 
dokonce 3 družstva v  1. lize, což je 
ojedinělé v ČR. První tři kola 1. ligy 
dorostu se hrála v  nových prosto-
rách v Centru pro volný čas „Na Fi-
alce“. A družstvo přivítalo hned v 1. 
kole největšího favorita na  postup, 
družstvo ŠK Řevnice. Celkový vý-
sledek 3-3 dává naději bojovat o po-
stup do nejvyšší soutěže – Extraligy 
dorostu. 
v  Říčanech ještě v  prostorách 
„Na Fialce“ přivítáme v 1. lize do-
rostu: 
25. 1. České Budějovice
A družstvo na domácím hřišti v 2. lize 
odehraje zápasy s:  

3. 11. TRW Vlašim, 1. 12. Gambit 
Jihlava, 5. 1. Sparta Kutná Hora 
19. 1. Sokol Kolín, 16. 2. Sokol Kobyli-
sy, 23. 3. ERA Poštovní spořitelna Pha

Začátky utkání jsou vždy v  10.00 ho-
din. Vstup volný.

Jaroslav Říha

ze sportu

MČR mládeže 
v rapid šachu
V  nádherných prostorách Kulturní-
ho domu Klatovy proběhlo ve dnech 
14. 9.–15. 9. mistrovství ČR v  rapid 
šachu. Rapid šach je mezi mládeží 
velmi populární, protože se jedná 
o tempo, kterým děti hrají velmi čas-
to. Hrálo se na  9 kol tempem 2x20 
minut + 5 vteřin na tah. 
Nejlepší hráči si musí účast vybo-
jovat v  krajských přeborech a  hraje 
se v  kategoriích U10, U12, U14. 
Na  startu se sešlo celkem 187 mla-
dých šachistů. Náš klub zde repre-
zentoval Martin vystrčil v kategorii 
H14, který se s 5 body umístil na 20. 
místě (nasazení 21, výkon 1713) 
a Zbyněk Jarý, který se 4 body ob-
sadil 29. místo (nasazení 36, výkon 
1529 ). V  kategorii H12 si zahrál 
daniel Žák a  se 3 body skončil 
na  36. místě (nasazení 33, výkon 
1238). U Dana se bohužel projevila 
delší šachová pauza. 

Největšího úspěchu dosáhla Kris-
týnka otrubová, která v  kategorii 
D10 získala 5,5 bodu a  umístila se 
na  krásném 5. místě (nasazení 11, 
výkon 1362). Výborné výsledky za-
znamenala ale i  naše druhá dívka 

v  soutěži anča Zlámaná, která s  5 
body obsadila 6. místo v  kategorii 
D14 (nasazení 9, výkon 1601). Obě 
děvčata tak zúročila svoji rozehra-
nost z mistrovství EU.

Táňa Zlámaná

Pohled do krásného sálu v Klatovech

Kristýna Otrubová, 5. místo MČr
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ŘÍčanskému Soko-
lu se v  tomto roce 
podařilo získat pe-
níze na  zahájení re-
konstrukce zázemí 
sokolského hřiště. 

Díky daru od města ve výši 250 000 Kč 
a  dotaci od  MAS Říčansko v  hodnotě 
půl milionu můžeme tento podzim za-
hájit první fázi. Vlastní vklad Sokola 
do této první fáze činí 200 000 Kč.
Po ukončení atletické venkovní sezo-
ny plánujeme demolici současných 
šaten a  vybudování základové desky 
pro nové zázemí. Demolici se chystá-
me z finančních důvodů provést  své-
pomocí. Hrubá stavba přijde na řadu 
na jaře již v režii vybrané firmy.
Na  úplné dokončení stavby nám 
v  současnosti schází zhruba půl mi-
lionu korun. Dokud se nám nepoda-
ří sehnat tuto částku, budeme moci 
novou budovu používat pouze jako 
šatny a  sklad nářadí, ovšem bez to-

Dobrá zpráva pro Sokol a uživatele sokolského atletického hřiště

Ženy – seniorky T. J. Sokol Říčany a Radošovice s potěšením přivítaly možnost 
pravidelného cvičení v nově zrekonstruovaném studiu v Sokolské ulici. Chceme 
poděkovat Tanečnímu klubu Fuego za vynaloženou činnost na tomto krásném 
díle a věříme, že společně budeme tyto útulné prostory dlouho užívat. Udržovat 
čistotu a pořádek by mělo být samozřejmostí. Sportu zdar! Míla Valentová

V  neděli 22. září 
proběhl tradiční 
Žákovský atletic-
ký den. Mladí atleti 

ve věku 6 až 14 let se utkali ve sprin-
tu, ve skoku dalekém, v hodu míčkem 
a na střední běžecké trati, poprvé po-
jaté jako steaplechase. Poprvé jsme, 
s  drobnými nedostatky, použili výpo-
četní techniku, aby se všichni mohli 
seznámit se svými výsledky již během 
soutěže. Rovněž poprvé byla vyhláše-
na všechna umístění a diplomem bylo 

oceněno šest nejlepších v každé věko-
vé kategorii. Toto je novinka, která má 
motivovat děti k závodění, i když třeba 
nevyhrávají.
Jako poslední závod venkovní atle-
tické sezony se v sobotu 12. 10. 2013 
uskutečnil v  pořadí třetí sprinterský 
trojboj a znovu s rekordní účastí – 71 
závodníku. Počasí bylo chladné, navíc 
neumožnilo připravit závodní dráhu 
s  denním předstihem. Proto znovu 
patří dík trenérům a  rodičům, že se 
nám znovu podařilo připravit pěkný 

Podzimní závody na sokoláku závod, který se snad všem dětem líbil. 
Stejně jako u  Žákovského atletické-
ho dne bylo vyhlášeno pořadí všech 
dětí, které tak skoro všechny vydržely 
až do úplného konce. U obou závodů 
byly nejhojněji obsazeny 2 nejmladší 
kategorie, tj. ročníky 07/06 a  05/04. 
Děkujeme všem závodníkům za  sta-
tečné výkony, soutěživého ducha a tě-
šíme se na shledanou na jaře v lepším 
prostředí nových šaten.
Všechny výsledky lze zhlédnout na: 
www.atletika-ricany.cz.

Jana Cílková
T. J. Sokol Říčany a Radošovice

BudoucnostSoučasný stav

alet a  sprch. Doufáme však, že díky 
darům našich členů, případně díky 
dalšímu dotačnímu titulu, se nám 
podaří tuto částku v  dohledné době 
získat. Již nyní jsme například získali 
30  000 Kč od  rodičů jedné z  našich 
svěřenek.

Chtěla bych tímto zároveň poděko-
vat městu Říčany za  finanční dar 
a  dlouhodobou dobrou spolupráci 
a MAS Říčansko za podporu a spo-
lupráci.

Jana Cílková
T. J. Sokol Říčany a Radošovice
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Počátkem září po-
řádá tenisový oddíl 
T. J. Sokol Říčany 
a  Radošovice tzv. 
tradiční „stodva-
cítku“. Jde o  sou-

těž ve  čtyřhře, kdy na  každé straně 
dvorce musí součet věku hrající 
dvojice dosáhnout alespoň čísla 120. 
Spodní hranice věku musí činit 50 
let. Proto v názvu ten otazník – proč 
by dvojici nemohl tvořit pár o věku 50 
+ 70 let? Pak rozhodně nemůžeme 
mluvit jen o seniorech.
Letošní 6. ročník tohoto populární-
ho turnaje se opravdu velmi zdařil. 
Nejnapínavější je vždy samozřejmě 
počasí, ale letošní sobota 21. září 
byl pravý ukázkový den babího léta. 
Díky sponzorům byly obnoveny ná-
těry všech zařízení, tj. plotu, buňky, 
klubovny, lavic a  laviček, dovybavila 
se klubovna o šatnové prostory, jakož 
i  buňka, která tvoří zázemí správců 
tenisových kurtů, v  neposlední řadě 
byla obnovena již nevyhovující zaří-

zení pro úpravu dvorců. Toto vše se 
podařilo díky pracovitosti zejména 
seniorů tenisového oddílu, ale také 
díky finanční podpoře sponzorů: 
BENO Říčany, INSIDEA s.r.o. Praha 
10, KONVEST Říčany, Miloš Hyb-
ner, RNDr.  Jan Černohorský. Ještě 
jednou děkujeme!
A  teď k  samotnému sportovnímu 
zápolení: turnaje se zúčastnilo re-
kordních 17 dvojic, z  nichž pouze 
jedna dámská ve  složení Hanka 
Dobrovodská a  Marie Vojáčková 
neztratila odvahu opětovně změ-
řit síly proti mnohdy záludným, 
ale většinou gentlemanským muž-
ským returnům. Jedna dvojice byla 
smíšená – Lenka Špačková a Karel 
Bláha.
Dvojice byly rozděleny do  čtyř sku-
pin. Z  každé skupiny postoupily 
do  finálové soutěže dvě a  zbylé dvo-
jice hrály soutěž „útěchy“.
Vítězem celé soutěže se stali Standa 
Koubek a Jiří Vocl, kteří ve finále po-
razili Otu Korbela a Vítězslava Vave-

ru. Na třetím místě se umístila dvoji-
ce Mirek Löppen a Milan Štěpánek.
Je třeba ocenit velké úsilí ředitele 
turnaje Standy Koubka, který zabez-
pečil vše po  stránce sportovní, or-
ganizační a společenské. Velké díky 
i za kulinářské umění Mirka Löpen-
na, který se postaral o  občerstvení 
hráčů i  diváků. Večerní posezení 
s  živou hudbou, tancem, zpěvem 
a s ochutnávkami mňamek od man-
želek hráčů nemělo chybu.
Na  závěr chceme poděkovat spon-
zorům tohoto oblíbeného turnaje: 
Coca Cola (hlavní sponzor), Aspen 
sport Praha, Hotel Pratol, Oáza Ří-
čany, Pekařství Frydrych, Restaurace 
U Jermařů, Tůma Stanislav, Vocl Ro-
man, Vencovský Karel.
Mezi diváky sportovního zápolení 
i účastníky společenského večera jsme 
mohli přivítat místostarostku měst-
ského úřadu paní Karlu Egidovou, 
která turnaj rovněž podpořila spon-
zorským darem. Tenisté děkují a oce-
ňují zájem města o činnost seniorů.

Hana Dobrovodská
účastnice turnaje „120“

„120“ – svátek jen seniorů?
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17. ročník Divadelního podzimu Jiřího Šatopleta
Vážení diváci a milovníci divadla, jak 
jistě víte, o prázdninách proběhla roz-
sáhlá a potřebná rekonstrukce MěKS 
U Labutě. V květnu jsme samozřejmě 
museli vyklidit všechny námi užívané 
prostory, přestěhovat kulisy, kostýmy 
i rekvizity, po prázdninách vše urych-
leně nastěhovat zpět. Bohužel v  sou-
časné době nemáme ještě k dispozici 
prostory k uskladnění kulis, čeká nás 
ještě malování, úklid a další stěhování, 
což bude vyžadovat ještě hodně fyzic-
ké práce a času. Jelikož jsme nemohli 
zkoušet na  jevišti, musíme na  příští 
rok odložit i plánovanou premiéru.

Proto jsme se letos rozhodli pořádat 
jen dvě představení, jednu pohádku 
a jedno večerní. Pozvali jsme kvalitní 
soubory, oba již znáte z předchozích 
ročníků Divadelního podzimu J. Š.
Divadelní soubor Právě začínáme! 
z  Horních Počernic u  nás hrál už 
mockrát. Z pohádek můžeme připo-
menout kouzelného Mrazíka či ko-
medii Jak to bylo s Růženkou. O tom, 
že tento soubor pohádky opravdu 
umí, se můžete se svými ratolest-
mi přesvědčit v  neděli 10. listopadu 
od  15.00 na  představení Dorotka 
a pentlička aneb Námluvy ve mlýně.

V.A.D. Kladno také nemusíme dlou-
ze představovat. Nezapomenutelné 
kusy jako Rozpaky zubaře Svatoplu-
ka Nováka, Hotel Infercontinental či 
Féerie o Kladně spolehlivě rozesmály 
celé hlediště. A s Krvavým románem 
to navzdory názvu nebude jinak. Po-
kud se chcete opravdu dobře pobavit, 
přijďte se na vítěze krajské divadelní 
přehlídky podívat do Labutě ve čtvr-
tek 21. listopadu od 19.30.
Těšíme se na vás! 

Za DS Tyl Říčany
Radana Šimčíková

vedoucí spolku

Divadelní spolek Tyl Říčany pořádá za grantové podpory města 
Říčany a ve spolupráci s měKS U Labutě 

XVII. letošní zkrácený ročník Divadelního 
podzimu Jiřího Šatopleta, na který zveme 
všechny milovníky divadla. 
10. 11. neděle, 15.00
dorotKa a PeNtliČKa 
aNeB NÁMluvY ve  MlýNĚ, 
pohádka
autor: Stanislav Tomek  
DS Právě začínáme!, 
Horní Počernice

21. 11. čtvrtek, 19.30 
Krvavý roMÁN, komedie
velmi volně na motivy díla Josefa Váchala
V.A.D. Kladno

vstupné: večerní představení 
100 Kč, pohádka 50 Kč. Obyvatelé 
Domova Pod Kavčí Skálou, DPS Se-

Fanatique 2013 je již druhým roční-
kem tohoto dlouhodobého záměru 
podporovat umění, zachovat krásno 
pro budoucí generace a  kontinuálně 
navazovat na  umění našich předků. 
Navíc kombinace umění s  podporou 

nior a  držitelé průkazky ZTP vstup 
zdarma. Předprodej a rezervace vstu-
penek v  MěKS U  Labutě od  pondělí 
4. listopadu, tel: 323 602 456. 
Vstupenka na  večerní představení 
bude tradičně zařazena do slosování 
o Cenu vytrvalého diváka.

děkujeme za  finanční či hmotné 
přispění: město Říčany, MěKS U La-
butě, Zoeller Systems, s. r. o. – Ří-
čany, Lahůdky Labužník – Říčany, 
Květinářství Sedmikráska – Říčany, 
Galanterie Flachs – Říčany, Tiskárna 
M. Kříž – Říčany, Tomáš Hřivnáč – 
Říčany, Barvy-Laky – Říčany

Fanatique 2013 
Tentokrát pro nadaci Leontinka – podpora zrakově 
postiženým dětem. 

potřebným spoluobčanům vždy při-
náší pocit uspokojení všem zúčastně-
ným. Minulý ročník spojil výtvarné 
umění s  módou, kdy se obrazy mla-
dých českých umělců staly inspirací 
pro modely návrhářky Alice Abra-
hams a vše korunovala módní přehlíd-
ka modelů za účasti Miss world Taťá-
ny Kuchařové, která předvedla večerní 
róbu s  motivy obrazu akademického 
malíře Jana Gemrota. Všechna umě-
lecká díla a modely byly na závěr dra-
ženy a výtěžek předán na nadaci Taťá-
ny Kuchařové Krása pomoci. 

Letošní ročník spojuje výtvarná díla, 
závěsné obrazy a umění mladých špič-
kových designérů v oblasti šperku. 
Výstava v galerii Kotelna potrvá od 9. 
11. do 23. 11. 2013. V rámci projektu 
proběhne dražba všech vystavených 
děl a část výtěžku bude opět poslána 
na nadační účely, tentokrát na nadaci 
Leontinka. 
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Tyto vzpomínky sepsala v  roce 1961 
Anna Škábová (1885–1969). 
Její pravnuk Martin Škába udělal 
zkrácený přepis v roce 2013.
Prvním loutkářem v  Říčanech byl 
pan Kristian Vojíř, ředitel berního 
úřadu v  Praze. Obýval vlastní vilku 
ve  Smetanově ulici se svou rodinou. 
Loutkařil ve  svém bytě od  r. 1906. 
Od roku 1912 hrál pan Vojíř ve staré 
Kamlerově stodole. Poté se odstěho-
val do Prahy a divadlo daroval říčan-
ské škole. Divadlo bylo uskladněno 
na  půdě říčanské školy. Po  čase se 
pan Vojíř opět vrátil do Říčan a začal 
znovu loutkařit ve  svém bytě. V  té 
době byly již zvány děti Škábových, 
Beckových atd. Začali jsme uvažo-
vat, kam divadélko přemístit, aby se 
dalo hrát pro více dětí. Hrálo se něko-
likrát na  radnici. Postupně se počet 
návštěvníků zvyšoval a  my jsme se 
museli poohlédnout po  vyhovujících 
prostorách. Pomocí svolení místní 
Školní rady došlo k půjčení kreslírny 
měšťanské školy k  provozování her 
na dobu neurčitou.
Ustanovilo se sdružení, mající 
dobrou vůli, které si dalo za úkol hrát 
loutkové divadlo ve  prospěch školy. 
Členů bylo tehdy 13: Manželé Vojířo-
vi, Škábovi, Vinšovi, Tučkovi, Kože-
luhová, Stárková a manželé Beckovi. 
V  čele byl zvolen učitel pan Müller. 
Roku 1921 se začalo hrát v kreslírně. 
Tehdy byly loutky dosti malé o  ve-
likosti pouze 25 cm. Zájem o  lout-
kové divadlo rostl a  malé divadélko 
nepostačovalo. Tehdy zapůjčil své 
divadélko pan Kolanda s  loutkami 
o velikosti 35 cm. S nimi se hrálo až 
do  roku 1924. Když se slavilo 50. 
představení, již nás navštívilo 5638 
dětí a  1147 dospělých. V  té době se 
divadélko muselo vrátit, protože byl 
pan Kovanda přeložen. Řešili jsme, 
co budeme dělat dál. 
O prázdninách roku 1924 se nakonec 
podařilo za 5000 Kčs koupit divadél-
ko. Složili se na to pan Müller, Škába, 
Tuček, Beck a později i Vinš. Divadlo 
obsahovalo 35 loutek vysokých 65–
70 cm. Z toho 25 hlav výměnných, re-
kvisity, mnoho obleků a různých věcí. 
Úřady nám povolili, abychom udělali 

v  kreslírně z  části místnosti jeviš-
tě, které bylo uzamykatelné zevnitř 
a mohlo se tam také vše uskladňovat. 
Materiál na stěnu dodal pan Hofman 
z pily a práci udělali pan Koreš, Šká-
ba, Vinš a Tuček.
7. prosince 1924 bylo uděláno prv-
ní představení v  nových prostorách 
a  novými loutkami. Název hry byl 
„Kašpárek vždy vítězí“. Bylo přítom-
no 250 dětí a  73 dospělých. V  roce 
1925 jsme udělali i  několik výprav-
ných her. Nejúspěšnější byla hra 
„Šípková Růženka“, pro kterou udě-
lali pánové Tuček a Škába 1200 růží, 
kterými ozdobili jeviště. Tento rok 
bylo 23 představení, dorazilo 2973 
dětí a 689 dospělých. Takto předsta-
vení pokračovala další léta. Ve dnech 
18. až 20. května 1929 se v Praze ko-
nal sjezd loutkářů ochotníků. Sjezdu 
se zúčastnilo 8 členů: Učitel Müller, 
Machová, manželé Škábovi, manželé 
Vinšovi a Stehlíkovi.
Koncem roku 1929 kvůli zhoršujícímu 
zdravotnímu stavu podal pan Ladislav 
Tuček rezignaci na  členství. Byla to 
pro nás velká rána, ale museli jsme to 
pochopit. Ladislav Tuček byl celých 9 
let mezi námi. Pomáhal vše budovat. 
Pan Tuček vedl hudební stránku di-
vadla, upravoval písně a komponoval 
melodramy. Po  panu Tučkovi se ujal 
hudební stránky učitel pan Zdeněk 

a  dále mu pomáhali bratři Vrzalové, 
pan Stehlík, Stočes, Zuna a Komerzy. 
Od roku 1931 řídil orchestr loutkové-
ho divadla pan Štovíček.
V květnu roku 1930 dostalo sdružení 
od  prezidenta Masaryka příspěvek 
na  zakoupení loutkářského obytného 
vozu. V roce 1932 uspořádalo sdruže-
ní 200. představení. Bylo to výročí 11 
let trvání loutkového divadla. Hrála se 
„Dračí nevěsta“. V  lednu roku 1933 
odevzdalo sdružení diplomy panu 
učiteli Müllerovi, manželům Škábo-
vým a  Vinšovým a  také p.  Stehlíkovi 
za dlouholeté a nepřetržité působení.
Toto sdružení jsme nazvali „Sdružení 
přátel dítek“. Byla to nejmenší spo-
lečnost města Říčan. Sdružení koli-
krát podniklo i zájezdy do míst okol-
ních. Do Nedvězí, Čestlic a Stránčic. 
25. března roku 1933 napsal Alois 
Mudruňka, jednatel okresního osvě-
tového sboru v  Říčanech, děkovný 
dopis našemu sdružení, kde srdečně 
děkoval za  blahodárnou a  nezištnou 
vzdělávací činnost pro mládež, pořá-
dáním loutkových představení.
Okupační rok 1939. Přišel příkaz, bo-
hužel nevíme od koho, a ze dne na den 
bylo divadélko zavřeno. Bylo to vel-
mi hořké zklamání. Po  nějakém čase 
jsme části divadla našli v katastrofál-
ním stavu v  tělocvičně. Byla to neje-
nom škoda materiální v  hodnotě 25 

Josef a anna Škábovi, 1932

Historie loutkového divadla v Říčanech
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Další zajímavou osobností, jejíž po-
řad bude možné navštívit v  říčanské 
knihovně, bude publicistka a  socio-
ložka Jiřina Šiklová. 
Jsme často na  rozpacích, jak uvádět 
všeobecně známé vynikající osobnos-
ti. Rozsah jejich aktivit bývá velmi ši-
roký a zanechávají za sebou výraznou 
stopu. Snad se paní doktorka nebude 
zlobit, označíme-li ji za  typickou in-
telektuálku (v  tom dobrém smyslu 
slova), vycházející původně z  levico-
vého pohledu na  svět, přičemž ne-
přijala stalinismus ani normalizační 
„reálný socialismus“ a  angažuje se 
zejména v  nevládních organizacích, 
zaměřených na  otázky demokracie, 
životního prostředí a  sociologie. Již 
v roce 1956 vstoupila do KSČ, v šede-
sátých letech se stala aktivní předsta-
vitelkou jejího reformního křídla, se 
stranou se definitivně rozešla v  roce 

1969. Nevyhnutelně to tehdy zname-
nalo také konec jejího působení jako 
pedagožky na  Katedře sociologie FF 
UK (kterou v padesátých létech spo-
luzakládala), a  přechod do  převážně 
dělnických profesí. V  normalizač-
ních létech se angažovala při distri-
buci zahraničních a  exilových knih 
do Československa, je také signatář-
kou Charty 77. Neminula ji perzeku-
ce včetně věznění v  letech 1981–82 
za „podvracení republiky“.
Od začátku devadesátých let po změně 
režimu opět začala působit na FF UK, 
kde založila katedru sociální práce 
a  paralelně knihovnu Gender studies. 
Komentuje současné politické události 
a angažuje se v nevládních občanských 
iniciativách, v Kontu Bariéry, Vize 97, 
ČSDS, Amnesty International apod. Je 
členkou několika redakcí odborných 
časopisů u nás i v zahraničí. 

Jiřina Šiklová je také autorkou ně-
kolika knih. O  nich bude jistě při 
pořadu hovořit. Dalšími předpo-
kládanými tématy mohou být např. 
různé aktuální otázky a  problémy, 
demografické změny v  Evropě, stár-
nutí, krize politických stran, genera-
ce mezi sebou, ale i  cokoliv dalšího 
podle přání a otázek návštěvníků. 
Vstup volný.
Těšíme se na vaši návštěvu.

Vladimír Levický

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

Výpůjční hodiny: 
pondělí – pátek 8.30 – 18.00, sobota 8.30 – 12.00

ODDĚLeNí PrO DĚTI 
Komenského nám. 1910 
Tel. 323 605 920 
Email: dětské.odd@knihovna.ricany.cz

Výpůjční hodiny: 
pondělí, úterý 12.00 – 17.00, středa 12.00 – 18.00 
čtvrtek 8.30 – 17.00, pátek 12.00 – 16.00http://knihovna.ricany.cz

Autorské čtení – Jiřina Šiklová
28. listopadu, 18.00 Oddělení pro dospělé, Masarykovo nám. 83

tis Kč, ale hlavně ztráta části našeho 
srdce i života. A tak zanikla sláva toho, 
co dříve těšívalo malé i velké. Během 
okupace nebyla možnost zkusit znovu 
vzkřísit divadlo. Během války nás také 
opustili pánové Škába, Müller, Sto-
čes, paní Machová, Vinšová a Stehlí-
ková. Rozpadl se ten skvělý kolektiv. 
Postupně odcházeli jeden za  druhým 
tam, odkud už není návratu. Bohužel 
se neuskutečnil jejich sen, aby divadlo 
předali někomu, kdo by pokračoval 
v jejich láskyplné činnosti.
V roce 1947, když se život začal vra-
cet do  normálních kolejí, se znovu 
objevila myšlenka o loutkovém diva-
dle. Figurovali zde jména jako pan 
Hazalý, Figar a  Maštálka. Tito tři si 
dali za  cíl divadélko vzkřísit. Vybu-
dovala se přístavba u družiny. Bylo to 
opět mnoho a mnoho brigádnických 
hodin. Zapojovali se do práce i mladí. 

Někteří z nich byli tak šikovní, že do-
vedli ovládat loutky. Zmíním alespoň 
mladého Kalaše, Nováka a Pohunka. 
Do  divadla se opět začali vracet lidé 
s  dětmi. Bohužel už nebyl takový 
přístup lidí z  hlediska organizace, 
hlídání dětí, takže atmosféra byla pro 
mě leckdy hodně skličující, protože 
jsem měla srovnání s léty, kdy to vedli 
pánové Vinš, Müller a Škába. Po ně-
jakém čase opět aktivita divadélka 
slábla.
V  roce 1958 jsem byla vyzvána 
ke  spolupráci já. Byla svolána schů-
ze, kde byli tito členové: pan Tukal 
s  manželkou, Kalaš, Novák, Hruš-
ka, Stehlík, Sedláčková, Škábová, 
Špirk a Tichý. Začalo se opět praco-
vat na obnově divadla. Činnost jsme 
zahájili 23. listopadu 1958. Za  zají-
mavou zmínku stojí, že se pan Kalaš 
později chopil činnosti vyřezávání 

hlav loutkám, protože nebylo možno 
nikde nic pořídit za rozumné peníze. 
V  této době vznikla loutka nesoucí 
jméno „Říčánek“. Přes různé těžkos-
ti si divadélko opět vydobylo přízeň 
mezi dětmi i rodiči. 
Počátkem dubna roku 1962 nám 
bylo oznámeno, abychom prostory 
divadélka urychleně vyklidili, proto-
že jsou potřeba pro Svazarm. Nebyl 
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Anna Škábová – Martin Škába
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Karel plíhal –  
Vzduchoprázdniny
 Pá 8 / 11 / 2013 – 20.00
  KONceRT K POSleDNíMU AlbU 

Adventní prozpěvování
 Ne 1 / 12 / 2013 – 17.00
  ZUŠ ŘíČANy, ROZSVěceNí STROMU  
  V 18.30 NA NáMěSTí 

dan Bárta &  
illustratosphere
 St 27 / 11 / 2013 – 20.00
  KONceRT V RáMcI 
  MARATONIKA TOUR 2013 

ivo Jahelka &  
Mirek Paleček
 St 11 / 12 / 2013 – 20.00
  DVOJKONceRT OblíbeNýcH FOlKAŘů 

Jazzové vánoce  
 Po 16 / 12 / 2013 – 19.00
  POlyDOR JAZZ SexTeT, JITKA VRbOVá  
  & HOT JAZZ STANDy cHMelíKA,  
  STeAMbOAT STOMPeRS 

Radůza
 St 20 / 11 / 2013 – 20.00
  KONceRT ZNáMé PíSNIČKáŘKy  
  A SKlADATelKy S KAPelOU 

20. Celorepublikové
setkání „Beatlemaniaků“
 So 07 / 12 / 2013 – 19.00
  ÚČINKUJí: „THe bAcKwARDS“ Z KOŠIc,  
  KAPelA „cHRObáKy“ Z bRATISlAVy.  
  HlAVNíM HOSTeM Je „MeKKy“ ŽbIRKA. 

Lenka Filipová – 
Concertino
 St 22 / 01 / 2014 – 20.00
  NOVOROČNí KONceRT NA KTeRéM ZAZNí 
  ÚPRAVy lIDOVýcH PíSNí, ŠANSONU, 
  UKáZKy KelTSKýcH SKlADeb Z PŘIPRA- 
  VOVANéHO AlbA, Ale SAMOZŘeJMě  
  I NeJVěTŠí ZNáMé HITy leNKy FIlIPOVé. 

silvestr 2013
 Út 31 / 12 / 2013 – 20.00
  SIlVeSTR S PeSTRýM PROgRAMeM  
  A TOMbOlOU. K POSlecHU A TANcI  
  bUDe HRáT SKUPINA RePeTe Se  
  SVýMI HOSTy. 

Dan bárta & illUstratosPhere
— maratonika tour 2013

Fenomenální zpěvák předvede průřez svou tvorbou, zahraje novinky z aktuálního 
alba a přidá i staré skladby v novém kabátě. Dan bárta je jedním z mála mužských 
jazzových vokalistů v evropě s vynikající technikou zpěvu a originálním repertoá-
rem. Spolu se sestavou prvotřídních hudebníků (filip Jelínek – klávesy, trombon, 
perkuse; robert balzar – kontrabas a basa; míra chyška – kytara a Jiří slavíček 
– bicí) předvedou famózní hudební zážitek, který okouzlí i nejnáročnější fanoušky. 
Všechny vás srdečně zveme.
 

Josef sUk ensemble
— koncert z cyklu kruh přátel hudby

Členy komorního souboru „Josef Suk ensemble“ jsou umělci, kteří měli vzácné pri-
vilegium spolupracovat s tímto výjimečným českým houslistou na pódiích a v na-
táčecích studiích v České republice i v zahraničí. Iniciátorem založení souboru byl 
Jan Adamus, přední český hobojista a dirigent. Rovněž klavíristka Květa Novotná 
často doprovázela Josefa Suka na recitálech. I smyčcová část souboru se umělec-
ky vyvíjela pod vlivem osobnosti Josefa Suka. Kouzlo osobního kontaktu s Jose-
fem Sukem při společné práci je garancí, že umělci sdruženi v tomto souboru jsou 
přímými pokračovateli specifické sukovské strhující interpretační kvality.

 Soubor vystupuje v obsazení: Jan adamus – hoboj, anglický roh, Jan opši- 
toš – housle, marie fuxová – housle, zbynĕk Paďourek – viola, Jitka Vlašánková 
– violoncello, Jiří Valenta – kontrabas a květa novotná – cembalo.

 Na programu říčanského koncertu jsou skladby a. Vivaldiho, w. a. mozarta, 
c. besozziho, a. Dvořáka a J. s. bacha.

 
artemiss trio & Jana kníŽkoVá
— slovem provází Jan čenský
 
Dalším listopadovým „klasickým“ koncertem je festivalový kon-
cert tria ArteMiss a mezzosopranistky Jany Knížkové. Festival 
Podblanický podzim patří již dlouhá léta k významným hudeb-
ním akcím a jsme rádi, že Říčany patří k jeho spolupořadatelům.
 Klavírní trio ArteMiss, které úspěšně koncertuje v Čechách 
i v zahraničí, vzniklo v roce 1995 na Hudební fakultě Akademie 
múzických umění v Praze. Od roku 1998 se pravidelně účastní me-
zinárodních soutěží, kde dosahuje významných úspěchů, např. v roce 
2004 soubor zvítězil v soutěži komorní hudby carlo Soliva Premio v Itálii. 
V roce 2002 mu byla udělena cena Českého spolku pro komorní hudbu za přínos 
v oblasti komorní hudby. Členky tria jsou adéla Štajnochrová – housle, alžběta 
Vlčková – violoncello a Jana holmanová – klavír.
 Mezzosporanistka Jana Knížková studovala zpěv v Praze u prof. V. walte-
rové a D. Štěpánové, později na pardubické konzervatoři u  prof. M. Forštové. 
Několikrát absolvovala mistrovské kurzy na JAMU a u prof. carangela (Vídeň). 
V současnosti se zaměřuje především na interpretaci komorní hudby s triem Mu-
sica in core a zabývá se také ansámblovým zpěvem ve vokálním souboru blue 
Flowers, jehož je zakladatelkou.

 Těšíme se na Vaši návštěvu!

nebUď labUť a ZAJDI NA KUlTURU!

KC_labut_inzerce_165x245_listopad_v2.indd   2-3 24.10.13   15:44
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mikulášský dárek Říčanům aneb pravidelné prosincové „20. 
celorepublikové setkání beatlemaniaků“ v měKS Říčany
Stalo se už několikaletou tradicí, že fanouškové skupi-
ny The Beatles se scházejí v  blízkosti data výročí úmrtí 
Johna Lennona (8. 12. 1980) v  říčanském MěKS, kde 
společně s  fanklubem The Beatles uctívají památku za-
kladatele slavné liverpoolské skupiny s bohatým koncert-
ním programem  beatle-revivalových skupin. Zkušenosti 
minulých ročníků z úst říčanských obyvatel mluví o velké 
návštěvnosti, pestrém programu a  úžasné kamarádské 
atmosféře fanklubáků i náhodných návštěvníků této akce.
Ani tento rok Říčany na příznivce beatlesácké muziky neza-
pomenou a všechny známé songy Johna Lennona a Paula 
McCartneyho se 7. prosince sálem kulturního střediska 
rozezní na  plný plyn. 20. setkání je kulaté a  výroční akce 
bude mít víc jak sváteční atmosféru, vždyť scházet se 20 let 
a nevynechat ani jednou si přece svoji oslavu zaslouží.
Pořadatel těchto akcí celorepublikový fanklub The Beatles 
proto připravil opravdu výjimečně špičkový a náročný pro-
gram, který bude složen z  toho nej-nej na  světě, co tento 
žánr nabízí. Vystoupí ve valné většině zahraniční interpreti 

beatlesácké tvorby, 
a tak posluchači znalí 
tématu asi tuší, že ne-
mohou na  akci chy-
bět ti nejlepší na svě-
tě, slovenští „The 
Backwards“ z  Košic. 
I druhá skupina bude 

s „cudziny“, a to bratislavští „Chrobáky“, neméně úspěšná 
beatle-revivalová skupina bratislavských vysokoškoláků, 
která si už v minulosti získala úctu všech fandů Beatles.
Každé setkání má svoji třešničku na dortu, a  tou letošní 
se určitě stane současně zářící hvězda populáru Miroslav 
Žbirka se svým doprovodem, který už léta podporuje 
a fandí českému fanklubu The Beatles, jehož je čestným 

členem. Miroslav Žbirka alias pro všechny fandy „Mek-
ky“ říká, že právě hudbě Beatles může děkovat za to, kde 
dnes je a přes veškerý svůj  široký žánrový záběr své tvor-
by si hudby liverpoolských brouků stále váží a  cení, což 
přijede stvrdit do  říčanského kulturáčku na  20. setkání 
Beatlemaniků, které vzhledem k  osazení účinkujícíh lze 
klidně přejmenovat na slovenský Beatle-Day v Čechách. 
Kromě hudební náplně  zde návštěvníci najdou i malý im-
provizovaný stánek s  prodejem beatlesáckých artefaktů, 
knih a plakátů.
Jediným pravověrným účinkujícím Čechem na  této akci 
bude její hlavní pořadatel a  moderátor celého večera, 
předseda FC The Beatles a moderátor Čro  Jiří Svátek.
Myslíme si, že ti, co mají rádi hudbu 60. a  70. let, by 
na  této akci neměli chybět, a  tak přijměte naše pozvání 
na krásný večer do sálu Městského kulturního střediska 
v Říčanech v sobotu 7. prosince od 19.00 hodin.

Jiří Svátek
Předseda FC The Beatles

co se děje v kultuře

Infocentrum a vánoční nabídka
Upozorňujeme, že ještě do konce 
roku lze zakoupit v  infocentru 
výhodnou zlevněnou hromad-
nou jízdenku na  víkendové vý-
lety. Nastává také doba, kdy nás 
počasí nutí uklidit koloběžky 

a kola a začínáme myslet na zimu. Proto v listopadu už ne-
bude otevřeno každou sobotu do 17 hodin, ale standardně 
jen do 12 hodin. Stejně tak měníme provoz informačního 
centra ve všední dny. Od pondělí do čtvrtka bude otevře-
no stále do 17 hodin, ale v pátek už jen do 16 hodin, a to 
do konce tohoto roku.
Připravili jsme si pro vás opět vánoční nabídku. Pohledy, ka-
lendáře Josefa Lady a dárky na Vánoce si můžete koupit již 
nyní. V prosinci potom budeme mít otevřeno stejně jako vlo-
ni i každou adventní neděli od 14 do 19 hodin. Ve spolupráci 

s městem Říčany budeme prodávat po celý prosinec a leden 
známky na svoz odpadu na rok 2014. Díky tomu máte mož-
nost zakoupit si tyto známky i  ve  volných dnech a  nestát 
zbytečně frontu na pokladně města. Pro děti připravujeme 
soutěž o  ceny - budou moci pod stromeček vyhrát tablet 
od společnosti Elektro Kadlec, vstupenky do centra Na Fial-
ce a další dárečky. Zatímco budou malé děti kreslit obrázky 
nebo ty starší vyplňovat soutěžní otázky, rodiče si mohou 
u nás zakoupit teplý grog, punč nebo griotku. Nebude chybět 
ani horká čokoláda, nealkoholické svařené víno a velký vý-
běr čajů. V nabídce krásných publikací vhodných na vánoční 
dárek je například velmi žádaná kniha Město Říčany v mi-
nulosti a  přítomnosti, Aleje, Rozkvetlý Štiřín, Carpe Diem 
Užívej dne, Praha – obrázková kniha v několika jazykových 
mutacích. Přijít se podívat můžete už dnes, Vánoce u  nás 
potom začnou první adventní nedělí, tedy prvního prosince.
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Jak známo, přes léto proběhla v říčanském kulturním stře-
disku rozsáhlá přestavba. Jejím cílem bylo povznést objekt 
kulturního centra na úroveň lépe splňující současné náro-
ky. Snahou bylo přitom co nejméně omezit kulturní provoz, 
zejména neohrozit hlavní sezonu, která začíná na podzim. 
Práce tedy musely probíhat zvýšeným tempem a  finální 
úpravy se dokončovaly dokonce ještě v  den slavnostního 
znovuotevření, nicméně věc se rozhodně podařila.
Prvním programem v  „předtermínu“ bylo zahájení taneč-
ních kurzů 21. září. Proběhlo v trochu polních podmínkách, 
kdy stavební činnost ještě zdaleka neskončila. Dělníci asi 
hodinu před zahájením narychlo odnesli ze sálu stavební 
stroje a  lešení. Nicméně sál už měl svou definitivní novou 
podobu a pořadatelům se hektickým úsilím podařilo vytvořit 
před příchodem prvních tanečníků dostatečně důstojné pro-
středí, takže návštěvníci odcházeli spokojeni a  plni dojmů 
z mnoha novinek, které mohli zhlédnout jako první. 
Pro širokou veřejnost se kulturní centrum slavnostně 
otevřelo 6. října. Proběhlo zde finále krajského kola sou-
těže Zlatý oříšek Středočeského kraje pro talentované 
děti, za účasti starosty města V. Kořena, radních, mnoha 
významných osobností a  za  velkého zájmu návštěvníků. 
Nová podoba sálu byla přijata velmi pozitivně. Zúčastně-
ní se vyjadřovali, že překonala jejich očekávání. 
Ve  velkém se rozjel hudební program. Lahůdkou byl 
hned první koncert. Špičkový jazzový orchestr se 
spoustou slavných jmen nevidíme „naživo“ příliš čas-
to. Příležitost navštívit tuto ojedinělou událost byla 
ve  středu 9. října, kdy se uskutečnilo představení 
na počest nedožitých osmdesátin Karla Hály. Vystoupil 
orchestr Golden big band Prague. Kromě mladých zpě-
váků Tomáše Savky a Petra Soviče (zároveň kapelníka 
orchestru), kteří vzhlížejí ke Karlu Hálovi jako ke své-
mu vzoru, vystoupili i dlouholetí Hálovi „hvězdní“ spo-
lupracovníci – Yvetta Simonová, Karel Štědrý, Pavlína 
Filipovská a Karel Vágner. Pořadu se zúčastnila i paní 
Irena Hálová, zpěvákova manželka. 

Odlišný žánr si návštěvníci mohli poslechnout při str-
hující show kapely ABBA World revival, desetičlenného 
souboru, jehož produkce je dokonalou živou interpreta-
cí skladeb ABBA na  špičkové úrovni, včetně dokonalé 
image, dobových kostýmů a  pódiové choreografie. Kon-
cert byl opravdovou zatěžkávací zkouškou sálu, který se 
naplnil třemi stovkami návštěvníků.
Všeobecně jsme bez výjimky zaznamenávali velmi pozi-
tivní ohlasy návštěvníků na modernizaci kulturního cen-
tra. Oba koncerty i další akce prokázaly, mimo jiné, že ať 
už jde o  jakýkoliv žánr, je dobře vyřešena akustika sálu. 
Při rekonstrukci jí byla věnována značná pozornost, včet-
ně návrhu a instalace akustických desek. 
Po  uzávěrce tohoto čísla Kurýru proběhlo zde v  říjnu 
mnoho dalších akcí a  rozběhl se každodenní provoz 
včetně kurzů, kroužků, spolkové činnosti apod. Ze 
známých jmen zde vystupujících zmiňme Jiřinu Boh-
dalovou (23. října) a  Vladimíra Mišíka s  Ivanem Hla-
sem (25. října).
Sledujte další program KC Labuť, obsahuje skutečné la-
hůdky, mimo jiné např. Karla Plíhala (8. listopadu), Ra-
důzu (20. listopadu) či Dana Bártu (27. listopadu).

Vladimír Levický

rekonstruované Kulturní centrum Labuť úspěšně 
zahájilo novou sezonu
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16. října 2013 až 30. ledna 2014

Výstava představuje minulost města 
Říčany a  jejího okolí z  pohledu „pr-
vorepublikového výletníka“. 
15. října jsme otevírali výstavu slav-
nostní vernisáží. Hosty přivítali do-
bově oblečení zaměstnanci muzea 
improvizovanou výletní scénkou, 
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promluvil říčanský pamětník Dalibor 
Hofta a  ředitel Státního okresního 
archivu Praha-východ Roman Kolek. 
Ke  zdaru zahájení výstavy nemalým 
dílem přispěla stylovým a  bohatým 
rautem restaurace Jureček, mimo-

chodem jedno ze zdejších klíčo-
vých prvorepublikových výletních 
míst a prakticky jediné, které si svůj 
vzhled uchovalo v minimálně pozmě-
něné podobě. Všem, kdož se podíleli 
na realizaci výstavy, patří vřelý dík!

CyKLUS PŘeDNáŠeK KOLem SVĚTA: 
Nejkrásnější národní parky Austrálie aneb napříč rudým kontinentem
středa 13. listopadu 
od 18 hodin

Chcete vidět Ďáblovy kou-
le? Předjížděli jste už silnič-
ní vlaky? Víte, co je kasuár 
a  jak vypadá největší ovoce 
světa? Zajímá vás, jak se 
jezdí na nejdelším písečném 
ostrově na  světě? Jeďte 
do  Austrálie nebo přijďte 
na  přednášku Anny a  Lu-
boše Rumianových, kteří 
po Austrálii najezdili 9 500 
kilometrů a přivezli si nejen 
zážitky, ale také spoustu 
zajímavých fotografií.

Vstupné 30 Kč

Výstava „Říčany – výlet do první republiky“
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Na výstavě „Říčany – výlet do prv-
ní republiky“, která je v této době 
k  vidění v  Muzeu Říčany, si mů-
žete prohlédnout  řadu exponátů 
jak ze sbírek našeho muzea, tak 
zapůjčených od  jiných institucí 
i  jednotlivců – převážně občanů 
Říčan, kterým tímto velmi děkuje-
me za spolupráci! 
Z muzejních sbírek vedle 
dokumentů, fotografií, 
dóz, kafemlýnků, vah 
a  dalších předmětů vyni-
ká historický kufříkový 
gramofon na  kličku slav-
né britské gramofonové 
společnosti „His Master’s 
Voice“ vyrobený v  Hayes 
v  hrabství Middlesex ne-
daleko Londýna počát-
kem 30. let 20. století. 
Gramofony byly 
v  široké míře pou-
žívány k  přehrávání 

z v u k o v ý c h 
z á z n a m ů 
od svého vy-
nálezu kon-
cem 19. sto-
letí až do  80. 
let století dva-
cátého. Mimo 
gramofonu z  našich 

sbírek můžete na  vý-
stavě zhlédnout ještě 
jeden zapůjčený. Tento 
kus je ještě staršího data 
výroby s krásnou velkou 
gramofonovou troubou 
a  nese opět logo firmy 
„His Master’s Voice“. 
Ukázku prvorepubliko-
vých hudebních přístro-
jů uzavírá zapůjčené rá-

dio značky Philips typ 
2531 z  počátku 30. let 

20. století.
Martin Hůrka

Ze SbíreK mUZeA
Gramofon
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ŠKODA TOUr 2012
Gruzie – ostrov mezi kontinenty

rUKODĚLNá DíLNA: 
Šitý šperk
středa 20. listopadu od 17.30

Přijďte si vyrobit náramek z  vosko-
vých perel a  rokajlu a  seznámit se 
s  technikou šitého šperku. Základ-
ní princip této starobylé techniky 
je spojování korálků pomocí jehly 
a nitě. Mohou se tak vytvářet jedno-
duché a i velmi složité šperky, ale také 
dekorativní a  umělecké předměty. 

Dílnu povede Renata Theimrová 

Vstupné 130 Kč

Rezervace na  telefonu 605  169  533 
nebo na e-mailu: edita.jezkova@mu-
zeum.ricany.cz.

Klub deskových her
středa 27. listopadu od 16 do 19 hodin 

Zveme vás na další setkání příznivců 
moderních deskových her v  muzeu. 
Vybrat si můžete z nabídky ověřených 
her, vysvětlíme vám pravidla a může-

te si zahrát. Vítáni jsou dospělí i děti 
školního věku, skupiny i  jednotlivci, 
začátečníci i experti. děti od 6 do 10 
let se mohou účastnit pouze v  do-
provodu rodičů. 
Přijít můžete kdykoliv mezi 16. až 19. 
hodinou. 
Vstupné 30 Kč

úterý 3. prosince od 18 hodin

Škoda 120, říkáte si, je vrak pat-
řící do  šrotu? Nenechte se mýlit. 
Tyto jedinečné stroje nás dovezly až 
do  vzdálené Gruzie. Nevěříte? Pojď-
te se podívat, co všechno jsme zaži-
li, a dozvědět se více o zemi, kde vás 
přivítají s otevřenou náručí a pozvou 
na sklenku čači.

Promítat a  vyprávět budou Jaroslav 
Fryš a Pavel Mikulanda.
Vstupné 30 Kč
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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

co se děje v kultuře

do 6. 11. Říčany Příhody v pěně – Výstava velkoformátových obrazů Marka Slavíka v galerii Kotelna.
do 30. 1. 
2014

Říčany výstava Říčany – výlet do první republiky – Minulost města Říčany a jejího okolí z pohledu 
„provorepublikového výletníka“. Vstupné 30 Kč, děti 15 Kč. Muzeum.

do 30. 11. Těptín Hana viki adamíková – Prodejní výstava obrazů. Otevřeno každý den po dohodě na tel. 602 957 488. 
Přírodní dům.

1. 11. Jevany výlov Jevanského rybníka – Možnost zakoupení ryb – kapr, štika, sumec, candát, amur.
1. 11. Uhříněves 16.00–

19.00
strašidla jsou tady – Zábavný program pro děti 3–15 let. Výtvarné dílničky, malování na obličej, hry 
a maškarní bál, vyhlašování nejlepších strašidelných kostýmů. Vstup volný. DDM – Dům UM.

1. 11. Čelákovice adam Mišík, Johny Machette, voxel – Koncert. Kulturní dům.
2. 11. Kamenice 17.00 Halloween – Vstupné 20 Kč, Kulturní dům.
3. 11. Štiřín 17.00 shakespearovy soNetY pro smyčcové kvarteto – Mimořádný koncert, slovem provází Václav 

Postránecký – Eve Quartet – Bach, Mozart, Schubert, Ravel, Janáček. Vstupné 250 Kč, Zámek.
4. 11. Říčany 17.30 slavnostní koncert učitelů – Koncert k 60. výročí založení ZUŠ Říčany. Městské kulturní středisko.
6. 11. Mnichovice 17.30 setkání na Pólu chladu – Poutavé vyprávění známého českého polárníka Václava Sůry o jeho letošním 

putování po nejstudenějším obydleném místě na světě. Turistické informační centrum.
7. 11. Kamenice Pejsek a kočička – Hravé divadlo z Brna. Kulturní centrum.
7. 11. Uhříněves 19.30 spirituál kvintet – Koncert známé folkové skupiny, vstupné 380 Kč. Divadlo Bolka Polívky U22.
8. 11. Říčany 20.00 Karel Plíhal – Koncert k jeho poslednímu albu Vzduchoprázdniny. Pořad není vhodný pro děti do 12 let. 

Městské kulturní středisko.
8. 11. Doubek Cimbálová muzika lalia – Koncert v Hostinci v Doubku od 19.00 hod. Vstupné 260 Kč.
9. 11. Vyžlovka výlov vyžlovského rybníka – Možnost zakoupení ryb, občerstvení.
9. 11.– 
23. 11.

Říčany Fanatique 2013 – Druhý ročník nadačního projektu, který spojí výtvarné umění s pomocí zrakově 
postiženým dětem. Výstava závěsných obrazů a šperků, dražba všech vystavených děl. Galerie Kotelna.

10. 11. Říčany 7.38 Nedělní pochod s líbou – Turistický pochod Davle – Jílové – Kamenný Přívoz, 17 km. Odjezd vlakem ze 
Říčan v 7.38 hod. Objednávky na tel. 723 513 431 nebo libuse.rohoskova@centrum.cz.

10. 11. Ondřejov 8.30 step aerobic s Jaroslavem vobrem – Step aerobic a Body Styling s mezinárodním lektorem a rozhodčím 
aerobiku. Cena 250 Kč, při platbě předem 200 Kč. Sportovně kulturní centrum.

10.11. Ondřejov 13.00–
18.00

rodinné konstelace – Prožitková metoda sloužící k nalezení ztracené harmonie, pochopení, apod. Přednáší 
Barbora Bedeová, absolventka výcviku konstelací u J. Bhagat Zeilhoffera. Nutná přihláška předem Bara.
Bekeova@seznam.cz. Sportovně kulturní centrum.

11.11. Kolovraty 19.00 steamboat stompers – Jazzový večer v Restauraci U Boudů, vstupné 260 Kč, v ceně vstupenky je večeře. 
Rezervace na www.klububoudu.cz nebo v restauraci 11–23 hod.

11.11. Kamenice 19.30 Nebe v hubě aneb Blbiny z ústní dutiny ii. – Zábavný pořad, ve kterém učinkují Zdeněk Troška a Jaroslav 
Suchánek, vstupné 300/250 Kč. Kulturní dům.

12.11. Čelákovice všechnopartička Karla šípa – S hostem Aloisem Náhlovským. Kulturní dům.
14.11. Říčany 9.00 desatero pro výživu – Přednáška PaedDr. Hany Čechové. Volnočasové centrum Na Fialce.
14.11. Říčany 11.00 era němého filmu v Československu – Přednáška Doc.PhDr. Ivana Klimeše, CSc. Volnočasové centrum 

Na Fialce.
14.11. Říčany 14.00 starověké Řecko – Přednáška Prof.Ing.arch. Karla Kibiceho, DrSc. Volnočasové centrum Na Fialce.
15.11. Štiřín 19.30 tWo voiCes – Známé vokální sdružení, doprovázené mluveným slovem Václava Větvičky při příležitosti 

představení jeho nové knihy „Český, česká, české ČESKO“. Vstupné 250 Kč, Zámek.
16.11. Mnichovice svatomartinské slavnosti aneb vítání zimy – První otevření Svatomartinských vín 2013 na Šibeničním 

vrchu. K tanci a poslechu hraje Trio-harmonika. Vstup zdarma.
19.11. Říčany 17.00 Pozitivní psychologie a paměť v životě seniorů – Přednáška Evy Kubínové. Volnočasové centrum Na Fialce.
20.11. Štiřín 15.00–

18.00
větvičkova poradna pro veřejnost – Možnost zakoupení knih, vstup zdarma. Dům ATIS.

20.11. Říčany 20.00 radúza – Koncert známé písničkářky a skladatelky s kapelou. MěKS.
24.11. Štiřín 17.00 sukův hudební štiřín – Hrají studenti gymnázia a hudební škola Hlavního města Prahy. Suk – Dvořák – 

Schumann, vstupné 150 Kč.
27.11. Říčany 20.00 dan Bárta & illustratosphere – Koncert v rámci MARAToNIKA TOUR 2013. Městské kulturní středisko.
28.11. Říčany 9.00 výživa pro zdraví a krásu – Přednáška PaedDr. Hany Čechové. Volnočasové centrum Na Fialce.
28.11. Říčany 11.00 Nástup moderny – Přednáška PhDr. Jaromíra Každý. Volnočasové centrum Na Fialce.
28.11. Říčany 14.00 Řím královský a republikový – Přednáška Prof.Ing.arch. Karla Kibiceho, DrSc. Volnočasové centrum 

Na Fialce.
30.11. Kunice Mikulášská nadílka a zvonkový průvod – Zámek Berchtold
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historie v obrázcích

cukrář augustin Pokorný v době před 1. světovou válkou. Později svou cukrářskou živnost opustil. Ve 30. letech si rodina Pokorných postavila velký dům
 v Široké ulici čp. 28, kde augustin začal své řem

eslo opět provozovat. 
Krom

ě zvětšeniny výše uvedené fotografie je aktuálně m
ožno v M

uzeu Říčany na výstavě „Říčany – výlet do první republiky“ zhlédnout i originál krásně zdobeného výučního listu a. Pokorného. 
Foto: z archivu M

uzea Říčany

chtěli bychom požádat případné vlastníky historických fotografií, které dokumentují zašlé i relativně živé časy v Říčanech 
a okolních vsích (od konce 19. století do doby po listopadu 1989), o poskytnutí těchto fotografií muzeu k okopírování (veškeré 

fotografie budou po naskenování v pořádku majiteli vráceny). Přispějete tím k obrazové dokumentaci podoby města a jeho okolí.


