VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY

květen / 2019

Hlavní téma:

Školka v Kuří se začala stavět

Slovo úvodem

Pavlína Šantorová Filková,
ředitelka MAS Říčansko, o. p. s.
A co to ta MASka vlastně je? Už deset let se snažím svým známým, příbuzným a každému, kdo se
zeptá, vysvětlovat, co přesně se pod prací v MASce skrývá. V České republice je cca 185 místních
akčních skupin. Všechny jsou to neziskové organizace a máme společný cíl, propojovat aktivní
lidi z území, získávat finanční prostředky na zajímavé projekty, předávat zkušenosti a podporovat
regionální rozvoj. MAS Říčansko má pod sebou 38 obcí, rozlohou jsme spíše menší území, ale na
počty obyvatel patříme k těm větším. Velikost a počet obyvatel má významný vliv na peníze, které
MAS prostřednictvím vyhlašovaných výzev do regionu rozděluje. U nás na Říčansku se povedlo
podpořit výstavbu odborných učeben v několika školách a díky podpoře mohly vzniknout i nové
školky. Jsme rádi za možnost podpořit dobrovolné hasiče a nové velkokapacitní cisterny pomohou
v případě sucha a s tím spojenými požáry. Naše pomoc se zaměřuje i na drobné zemědělce, kteří
si mohou například nakoupit novou techniku a usnadnit si své nelehké podnikání. Někteří z vás
využívají pro své děti příměstské tábory, které finančně podpořila právě říčanská MASka. Ani ne
za dva roky jsme rozdělili skoro 90 mil. korun. Jsme rádi, že se můžeme také podílet na úžasných
akcích a vidět se s vámi například na Dni země na hájence ve Světicích, na každoročním Veletrhu
neziskových organizací a třeba teď v květnu na Májových slavnostech na Lázeňské louce. Snažíme
se být vidět a sbírat vaše podněty a nápady, jak zlepšit místo, kde žijeme. Jsme stabilní tým a nabízíme pomoc v nelehkém labyrintu dotací.
Měsíc květen je měsícem lásky a probouzející se přírody. Vždycky, když si jdu zaběhat a míjím
ta známá místa, která jsou v každé roční době jiná, jsem ráda, že bydlím právě v Říčanech. Přeji
nám všem hodně lásky a klidné jarní dny.
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Další projekty se zajímavými návrhy


Nevyžádané podklady se nevracejí. Redakce
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. Akademické tituly
jsou uváděny pouze v komerčních textech.
Uzávěrka pro příští číslo je ve čtvrtek
16. května pro příspěvky a v pátek
17. května pro inzerci.
Příští, červnový Kurýr bude distribuován
31. května až 2. června 2019.
Na obálce: Víceúčelové sportoviště u lesa
Foto: Tomáš Malý
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Informace z radnice
Krátce ze zastupitelstva
dne 10. 4. 2019
Zatupitelé a přijala celkem 16 usnesení
u Zastupitelstvo schválilo revizi Investičního záměru Sanace
stoky A – úsek od Cesty Svobody k ulici Politických vězňů.
Hlasy pro: 21
u Zastupitelstvo schválilo revizi na Venkovní učebnu geomorfologie u 1. ZŠ Říčany.
Hlasy pro: 20, zdrželi se: 1
u Zastupitelstvo schválilo rozdělení finančních prostředků na
žádosti podané v programu Provoz 2019 ve výši 3 603 105 Kč.
Podrobněji na str. 16
Hlasy pro: 15, zdrželi se: 6
u Zastupitelstvo souhlasilo se stavebním záměrem polyfunkčního domu na pozemcích parc. č. 1438/122 a st. 1006/2,
vše v k. ú. Říčany u Prahy, dle projektové dokumentace Polyfunkční objekt s prodejnou, a to za podmínky uzavření plánovací smlouvy.
Hlasy pro: 17, zdrželi se: 4
u Zastupitelstvo města zřídilo novou příspěvkovou organizaci pod názvem Sen, klub a charitativní obchod Říčany,
příspěvková organizace, se sídlem Masarykovo nám. 13,
Říčany 251 01, a schvaluje její zřizovací listinu s účinností
ke dni 1. 5. 2019.
Hlasy pro: 20, zdrželi se: 1
u Zastupitelstvo schválilo dočasnou finanční výpomoc pro
Komunitní centrum Říčany, o. p. s., v částce 300 000 Kč na nákup 3 vozů pro terénní službu v říčanském regionu a uvolňuje
tuto částku dočasně z rezervy zastupitelstva.
Hlasy pro: 19, zdrželi se: 1, nepřítomno: 1
u Zastupitelstvo uložilo zajistit výběrové řízení na pořízení
obezitologického diagnostického přístroje za účelem jeho darování Olivově dětské léčebně a zároveň schvaluje uvolnění
částky 195 000 Kč z rezervy zastupitelstva.
Hlasy pro: 16, proti: 2, zdrželi se: 3

Krátce z rady dne 13. 3. 2019
rada přijala celkem 11 usnesení

u Rada souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo s firmou WPA-

Pozvánka
pro říčanskou veřejnost na
zasedání
Zastupitelstva města Říčany
ve středu 15. května 2019 od 18 h.
v zasedací síni Městského úřadu Říčany,
Masarykovo náměstí 53/40

Podrobný program bude zveřejněn na úřední desce
a na www.ricany.cz.
Vladimír Kořen , starosta města
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-GOLF s.r.o., na výstavbu adventure golfového hřiště, za cenu
1 240 000 Kč bez DPH u Marvánku.
Hlasy pro: 7
u Rada souhlasila s uzavřením Smlouvy o provozování služby
senior taxi s provozovatelem ROSI LOGISTIC, s.r.o. za cenu
24 Kč včetně DPH za 1 km jízdy.
Hlasy pro: 7
u Radní souhlasili s navýšením rozpočtové položky Chodník Květná, Kuří o 26 135 Kč vč. DPH z rezervy Rady města
Říčany na projektové práce související s touto investiční
akcí.
Hlasy pro: 7

Krátce z rady dne 21. 3. 2019
– rada přijala celkem 20 usnesení

u Rada souhlasila se zahájením zjednodušeného podlimitního řízení na veřejnou zakázku Vodovod a kanalizace Voděrádky, osazení druhé linky ČOV Voděrádky a veřejné části přípojek a schválila zadávací dokumentaci této veřejné zakázky.
Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1
u Rada souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo na realizaci
řadu tlakové kanalizace v místní části Kuří, Říčany firmou ZEPRIS s.r.o. za cenu 495 630,24 Kč bez DPH.
Hlasy pro: 5, zdrželi se: 1, nepřítomno: 1
u Rada schválila studii Industriálního parku a vybrala variantu I. OSM zajistí rozpracování dalších stupňů dokumentace
vybrané varianty dle SOD s firmou Sportovní projekty.
Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1
u Rada schválila realizaci dopravního opatření č. 10/2019 –
místní úpravu provozu na místních komunikacích Domažlická, Nad Bahnivkou a Na Návsi ---.
Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1
u Rada schválila uvolnění částky 45 000 Kč z rezervy rady na
individuální dotace pro SK Slunéčko, z.s, na podporu basketbalového turnaje v Berlíně.
Hlasy pro: 5, zdrželi se: 1, nepřítomno: 1
u Rada schválila uvolnění částky 49 000 Kč z rezervy rady na
individuální dotaci pro Rugby Club Říčany, z.s, na podporu
zápasů v partnerském městě Whitstable.
Hlasy pro: 5, zdrželi se: 1, nepřítomno: 1
u Rada souhlasila s uzavřením smlouvy mezi městem Říčany
a CZECHOMOR AGENCY, s.r.o., týkající se koncertu hudební skupiny Čechomor. Uvedený koncert bude součástí programu Městských slavností, které se konají dne 8. 9. 2019.
Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1
u Rada souhlasila konáním akce s bezplatnou výpůjčkou
celého Masarykova náměstí v Říčanech (které bude pro
tuto akci zcela volné - mimo stánek se zeleninou a ovocem),
pro pořádání akce „Den záchranářů“ od 6:00 do 15:00 hodin dne 18. 6. 2019, obecně prospěšné společnosti Cesta
integrace.
Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1

Krátce z rady dne 28. 3. 2019
– rada přijala celkem 28 usnesení

u Rada souhlasila s doplněním výstražníku na železniční
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přejezd ve Světicích firmou MONZAS, spol. s r.o., za cenu
846 910,46 Kč vč. DPH.
Hlasy pro: 6, zdrželi se: 1
u Radní schválili předložený návrh priorit oprav místních komunikací a chodníků v Říčanech pro rok 2019.
Hlasy pro: 7
u Radní souhlasili s uzavřením „Dohody o náhradní výsadbě
stromů“ mezi společností CONTERA Investment III. s.r.o., jejímž předmětem jsou podmínky kácení dvou kusů dřevin, rostoucích na pozemku města, a stanovení náhradní výsadby ovocných stromů na určených pozemcích v majetku města Říčany.
Hlasy pro: 7
u Rada schválila realizaci dopravního opatření č. 11/2019,
spočívající ve zřízení podélného parkovacího stání při pravém
okraji ulice Olivova v úseku od ulice Fibichova k ulici Jeronýmova ve směru od Masarykova nám. Tímto usnesením není
dotčeno rozhodování příslušných orgánů státní správy.
Hlasy pro: 7
u Rada schválila Dohodu o předčasném užíváním stavby Parku Kozinova a souhlasí s jejím podpisem.
Hlasy pro: 5, zdrželi se: 2
u Radní souhlasili s uvolněním částky 36 167 Kč na opravu
střechy nemocnice Říčany z rezervy rady a ukládá OF učinit
příslušné rozpočtové opatření.
Hlasy pro: 7
u Rada souhlasila s cestovními náklady pro všechny členy
týmu dračích lodí do Borkenu ve dnech 24.- 26. května 2019.
Hlasy pro: 7
u Rada souhlasila s vysláním šesti členné delegace odboru životního prostředí do Albertslundu v termínu 8. 5. – 11. 5. 2019.
Hlasy pro: 6, zdrželi se: 1
u Rada souhlasila s vyhlášením veřejné zakázky na zajištění
TDI a BOZP Intenzifikace ČOV Říčany – formou zjednodušeného podlimitního řízení.
Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1

Krátce z rady dne 4. 4. 2019
– rada přijala celkem 37 usnesení

u Rada souhlasila s realizací chodníků v ulicích Táborská Kyjevská a opravou chodníku v ulici Zborovská, firmou HES
stavební s.r.o., za cenu 2 551 033,96 Kč včetně DPH.
Hlasy pro: 7
u Rada souhlasila s opravou dešťových svodů ZŠ Bezručova,
firmou a MOZIS, s.r.o., za cenu 457 539,72 Kč vč. DPH.
Hlasy pro: 7
u Rada souhlasila s vybudováním Venkovní učebny geomorfologie při 1. ZŠ Říčany, firmou MM Hallinto s.r.o., za cenu
3 199 295,66 Kč vč. DPH.
Hlasy pro: 7
u Rada doporučila Zastupitelstvu souhlasit se stavebním záměrem polyfunkčního domu na pozemcích parc. č. 1438/122
a st. 1006/2, vše v k.ú. Říčany u Prahy dle projektové dokumentace Polyfunkční objekt s prodejnou, a to za podmínky
uzavření plánovací smlouvy.
Hlasy pro: 6, zdrželi se: 1
u Rada schválila realizaci dopravního opatření č. 23/2018 –
místní úpravu provozu na pozemní komunikaci Mánesova.
Hlasy pro: 6, zdrželi se: 1

u Radní schválili realizaci dopravního opatření č. 14/2019
- umístění svislého dopravního značení B 11 – „Zákaz vjezdu všech motorových vozidel“ s dodatkovou tabulkou E 13
s textem „Mimo dopravní obsluhu“ při vjezdu do komunikace Lázeňská ve směru od Masarykova nám. a dále nahrazení
dopravního značení B1 „Zákaz vjezdu všech vozidel (v obou
směrech)“ dopravním značením B11 „Zákaz vjezdu všech
motorových vozidel“ v ul. Podskalí ve směru od ul. Široká.
Tímto usnesením není dotčeno rozhodování příslušných orgánů státní správy.
Hlasy pro: 7
u Radní schválila realizaci dopravního opatření č.
12/2019 – místní úprava dopravního režimu na komunikaci Dvořákova v Říčanech spočívající v zavedení obousměrné jednopruhové komunikace se střídavými parkovacími pruhy dle přiložené projektové dokumentace.
Tímto usnesením není dotčeno rozhodování příslušných
orgánů státní správy.
Hlasy pro: 7
u Rada doporučila schválit uvolnění částky 944 880 Kč z rezervy fondu rozvoje města na provozní příspěvek pro novou
příspěvkovou organizaci Sen, klub a charitativní obchod Říčany.
Hlasy pro: 6, zdrželi se: 1
u Radní schválili uzavření darovací smlouvy s dárcem firmou Kaufland Česká republika v.o.s., na poskytnutí finančního daru ve výši 400 000 Kč, který je určen na realizaci workoutového hřiště v Říčanech na Kavčí skále.

Hlasy pro: 7

Krátce z rady dne 10. 4. 2019

– rada přijala celkem 8 usnesení
u Rada souhlasila s výkonem činnosti TDI na akci „výsadba krajinné zeleně, Říčany“ firmou 3L studio s.r.o., za
cenu 90 750 Kč vč. DPH.

Hlasy pro: 7
u Rada souhlasila s vyhlášením veřejné zakázky na Nákup
cisternové automobilové stříkačky pro JSDH Říčany, formou
otevřeného nadlimitního řízení na dodávky.

Hlasy pro: 7

Krátce z rady dne 11. 4. 2019

– rada přijala celkem 18 usnesení
u Rada souhlasila s vyhlášením veřejné zakázky
č. 8/2019 Rekonstrukce hráze, objektů a odbahnění rybníka
Rozpakov – formou zjednodušeného podlimitního řízení.
Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1
u Rada souhlasila s přijetím dotace na projekt Cyklostezka
Do Prahy na kole – úsek Mnichovice-Kolovraty, 1. část Říčany z Integrovaného regionálního operačního programu ve
výši 26 100 000 Kč.
Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1
u Rada souhlasila s přijetím dotace na projekt: Cyklostezka do Prahy na kole, úsek Mnichovice – Kolovraty,
2. část Světice, Říčany, z Integrovaného regionálního
operačního programu ve výši 22 612 535,25 Kč vč.
DPH.

Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1
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Rekonstrukce školy v Kuří začala.
Zápisy do nové mateřské školy proběhnou za rok
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hlíží technický dozor investora firma
NDCon s.r.o.
Před započetím sanačních prací a rekonstrukce objektu dělníci nejprve
bourali. Provedli kompletní demolici
původní přístavby. Přístavba vznikne
úplně nová a větší. Plynule naváže na
stávající budovu a má působit jako její
přirozená součást. Použité materiály
budou kopírovat budovu školy. Okna
budou špaletová a, stejně jako vstupní dveře, dřevěná. Střecha z pálených
tašek obdobného tvaru a barvy. V přízemí přístavby vznikne šatna pro děti
s pohotovostním WC. V prvním patře
přístavby bude herna pro děti a místnost hospodářky a ředitelky. Novou
školící místnost, která vznikne v rámci rekonstrukce, bude moci využívat
Osadní výbor Kuří pro svá zasedání
jednou v měsíci.
Vzhledem k degradaci stropní konstrukce odstranili dělníci její části nad
prvním nadzemním podlažím ve stávajícím objektu. Nová stropní konstrukce
je navržená jako železobetonová, pnutá
ve dvou směrech. Dělníci plošně odstranili vrstvy podlahy v obou podlažích.
V návaznosti na výsledky stavebně
technického průzkumu a laboratorní
analýzu přítomnosti solí a vlhkosti provede zhotovitel i nutnou hydroizolaci
stávajícího objektu.
Celkovou rekonstrukci s vybudováním nové přístavby by měla firma dle
smlouvy dokončit do konce května
2020. „Harmonogram je takový, že na
listopadové jednání zastupitelstva plá-

Foto Rudolf Flachs

Město Říčany začalo v Kuří s přestavbou sto deset let staré obecné školy
na mateřskou školu. Dělníci práce
zahájili bouráním staré přístavby a
odstraněním starých poškozených
stropů. Práce na škole v Kuří by podle
smlouvy se Stavební firmou Pazdera
měly skončit nejdéle příští rok v květnu. V tu dobu už proběhnou i zápisy
do nově vzniklé příspěvkové organizace města. Nová mateřská školka
přijme pro školní rok 2020/2021 děti
do dvou nových tříd. Starat by se o ně
měli čtyři pedagogové. Dvě nepedagogická místa vzniknou na zajištění
provozu. Městský rozpočet bude stát
rekonstrukce zhruba dvacet milionů korun, z toho však osmnáct a půl
milionu pokryje přislíbená evropská
dotace.
S novou stavební sezónou začaly
práce na rekonstrukci školy v Kuří.
Město Říčany zde přestavuje přes sto
let starou, nevyužitou budovu bývalé obecné školy na mateřskou školu.
Vzniknou zde dvě třídy pro předškolní
vzdělávání (22 + 24 dětí). Třídy budou
obnoveny v prvním patře stávající budovy, mezi nimi vznikne sociální zařízení pro děti a v další místnosti zázemí
pro učitele. Jídelna s přípravnou jídel
vznikne v přízemí. Jídlo bude dováženo smluvním dodavatelem. Celý areál
školky je budován jako bezbariérový.
Stavební úpravy budovy školy v Kuří
provádí Stavební firma Pazdera, s.r.o.
Veřejnou zakázku vyhrála s celkovou
nabídkovou cenou 19 233 764,20 Kč
vč. DPH. Na stavbu a bezpečnost do-

nuji předložit materiál na založení nové
příspěvkové organizace Mateřská škola
Kuří. V lednu 2020 by proběhl konkurz
na ředitele/ku s nástupem 1. 4. 2020
a v květnu by už proběhl zápis do dvou
nových tříd,“ říká místostarostka Hana
Špačková (Klidné město), která má
školství na starosti.
„Jsem ráda, že i maminky v Kuří budou mít mateřskou školku v docházkové vzdálenosti, což jim usnadní denní
režim. Mimo to i já, jakožto maminka
dvouleté holčičky, se těším na připravované nové hřiště, o jehož podobě se bude
jednat s Osadním výborem,“ říká zastupitelka a obyvatelka Kuří Jana Doleželová (Klidné město).
Po dokončení stavebních prací dojde
také k úpravě venkovního prostranství, vybudování chodníků a zpevněných cest a založení nové zahrady pro
děti z MŠ. Na zahradě nebude chybět
pískoviště, dětský domek, houpačky,
kolotoč, skluzavka, zahradní lavičky.
Město však uvažuje i o úpravě nedalekého prostranství, kam by děti mohly
chodit na procházku.
„Město přizvalo Osadní výbor Kuří
k jednání o podobě nedalekého prostranství, kde by mělo vzniknout hřiště.
To by mělo sloužit nejen dětem z MŠ,
ale i širší veřejnosti,“ prozrazuje plány
města koordinátorka osadních výborů
Andrea Jurková.
Kateřina Lauerová
Tisková zpráva města

texty.kuryr@ricany.cz

Foto Rudolf Flachs
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Říčanské nádraží bude z centra přístupné pěší zónou.
Rekonstrukce části Cesty Svobody nejspíše získá dotaci
ný přechod v ulici Politických vězňů a stávající pěší zónu v javorové
aleji. Stavba bude součástí velké
investiční akce města Rekonstrukce ulice Politických vězňů a Cesty
svobody. Dle silničního zákona je
vjezd do pěší zóny povolen jen vozidlům vyznačeným ve spodní části dopravní značky, což by v tomto
případě měli být rezidenti a obsluha. Součástí projektu je i zřízení
míst pro krátkodobé zastavení
typu K+R v ulici Politických vězňů.
Pro tisíce cestujících směřujících
na vlakovou stanici by to mělo znamenat bezpečnější cestu na vlak
či přestup na autobusy. Ocení to i
pěší a cyklisté na hlavním tahu na
trase Černokostelecká ulice a Masarykovo náměstí, kteří překonávají železniční trať rondelem. Ulice
a chodník z jedné strany má v současnosti asfaltový kryt místy znač-

ně poškozený. Ve špatném stavu
je i chodník z dlažebních kostek.
Nově bude tvořit povrch komunikace i chodníků žulová dlažba v
kombinaci kostek a velkoformátové dlažby. Příchod k vlakům bude
zajištěn po celou dobu rekonstrukce. Z důvodu velkého množství inženýrských sítí a jejich ochranných
pásem není možné navrhnout doprovodnou výsadbu stromů. Proto budou stromy doplněny v osmi
kontejnerech po levé straně ve
směru k podchodu. Po pravé straně
je navrženo ponechání stávajícího
zatravněného pásu.
Město podalo žádost o spolufinancování z evropských fondů, po
hodnocení MAS může velmi pravděpodobně počítat s dotací ve výši
zhruba 3,3 milionů korun z IROP.
Kateřina Lauerová
Tisková zpráva města

Foto Rudolf Flachs

Město vybuduje pěší zónu na
Cestě Svobody v úseku mezi ulicí
Politických vězňů a podchodem k
železniční stanici Říčany. Dosud
sem auta mohla vjet a docházelo
často k nebezpečným situacím.
Frekventovaný úsek s velkým
počtem chodců bude brzy rekonstruován. Přístup k nádraží bude
možný po celou dobu stavebních
prací. Evropské fondy by měly na
zvýšení bezpečnosti pěších přispět částkou 3,3 milionů korun,
přibude i zeleň.
Slepý konec ulice Cesty Svobody
ústí do podchodu pod železnicí.
V krátkém úseku od křížení ulice
Politických vězňů jsou zde každý
den k vidění otáčející se nebo couvající vozy. Poté co vyloží či naloží
pasažéra se často dostávají do nepřehledných a nebezpečných situací, kdy se v proudícím davu cestujících snaží odjet. To by se mělo
změnit po rekonstrukci tohoto
úseku. Město zde nechá vybudovat
pěší zónu, která naváže na vyvýše-

Z OČÍ DO OČÍ
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u s místostarostkou Hanou Špačkovou
každou čtvrtou středu v měsíci, 17–18 h. Tento měsíc bude 22. 5.
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Pomohli jsme společně Denisce
V Merkur Ice Areně Říčany se hrál první dubnovou sobotu
hokej pro Denisku Jancurovou. Charitativní exhibiční zápas tu sehráli bývalí fotbaloví a hokejoví reprezentanti. Padesátitisícový šek Denisce předal starosta města Vladimír
Kořen, který spolu s Horstem Sieglem a Martinem Altrichterem převzal nad zápasem záštitu. Velké díky patří všem
hráčům: Horst Siegl, Martin Altrichter, Zdeněk Toužimský,
Ondřej Pavelec, František Ptáček, Ivan Hašek, Tomáš Jůn,
Tomáš Vlasák, Jiří Novotný, Vlastimil Vidlička, Pavel Kuka,
Jiří Hrdina, Jaroslav Bednář, Martin Latka, Jaroslav Hlinka,
Jan Novák, Milan Tichý, Karel Frýd, Uwa Vanik, Pavel Kříž,
Jarda Černý, Radek Smoleňák. Moderátor Doktor Buben
v rámci večera vydražil i tenisovou raketu Karolíny Plíškové. Nový majitel za ní zaplatil 13 tisíc korun. Peníze putovaly
Denisce, stejně jako 23 tisíc za vydražený dres Ondřeje Pavelce. Poděkování patří i divákům a partnerům akce. KL

Poděkování

Mnohokrát děkujeme všem, kteří se
podíleli na charitativní akci pro jedenáctiletou Denisku Jancurovou,
jejíž život komplikuje nejen tělesné
postižení, ale i epilepsie, v Merkur Ice
Aréna Říčany dne 6. 4., v první řadě
panu Martinu Altrichterovi.
Děkujeme všem, kteří finančně přispěli, ať už jakoukoliv částkou.
Foto Rudolf Flachs

Výtěžek bude použit na alternativní
medicínu, která Denisce nesmírně pomáhá. Díky hoši - jste skvělí!
Vaše Deniska Jancurová s rodinou
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Květnová akce pro nový druh z doby šlapací

k

DO PRÁCE NA KOLE 2019

řádá spol
e
Po

www.dopracenakole.cz

7 důvodů, proč NEJEZDIT
1. Životní prostředí je mi jedno.
2. Na ulicích jezdí moc aut.
3. Neuvezu děti do školy.
4. Zpotím se a budu páchnout.
5. Je to trapné.
6. Něco se mi na kole rozbije.
7. Nemám kde kolo zaparkovat.

1 důvod, proč JEZDIT
1. Je to krása... Nemyslíte?

David Michalička

Akce na triko v Říčanech - květen 2019
Kdykoliv
1. – 31. května

Libovolná káva / bezedný kelímek
zdarma

K jakémukoliv sendviči / salátu /
wrapu

Pracovní dny
1. – 31. května

Filtrovaná káva zdarma,
-30 % na espresso nápoje

Cappuccino, Latte, Mocha, …

Pracovní dny
1 – 31. května

1 nápoj u kiosku dle výběru zdarma

pivo, nealko, káva, pro děti zmrzka
1 nápoj na osobu denně

Každé pondělí
6., 13., 20.,
27. května

Kroužek Běh, kolo a sporty v přírodě

Kroužek zdarma pro děti účastníků,
po 17-18 hod

Po-Pá
6. – 10. května

Kino na triko

Sleva 50 Kč na vstupenku

Po-Pá
13. – 17. května

Káva na terase zdarma

Kávový nápoj zdarma
1 nápoj na osobu denně

Po-Pá
20. – 24. května

Bazén na triko

Vstup za 50 Kč + sauna zdarma

Po-Pá
6. – 10. května

Pivo zdarma

Libovolné pivo dle výběru,
1 pivo na osobu denně

Ne
12. května

Zmrzlina XXL zdarma

1 točená zmrzlina na osobu

So
18. května

Piknik Fest Říčan
(by Street Food Festival)

1 pivo či limo zdarma

Po - Ne
20. – 26. května

Živá Amazonie
Výstava zdarma

Vstup zdarma na akční výstavu

Čt
6. června

Závěrečný večírek na „živém
náměstí“

Vyhlášení, losování cen, diskuze, pivo,
jídlo, zábava – na náměstí 

Po-Pá
20. – 24. května
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Plnění rozpočtu
města

Schválený
rozpočet
v Kč

Upravený
rozpočet
v Kč

Skutečnost
k 28.  2. 2019
v Kč

% plnění
k uprav.
rozpočtu

PŘÍJMY
Daňové příjmy (daň z příjmů fyz. 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)

282 296 000,00

294 006 310,00

80 361 135,10

27,33

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

112 044 795,00

111 714 881,00

33 084 649,51

29,62

Kapitálové příjmy (příjmy z prodeje majetku)
Přijaté dotace

7 260 150,00

10 256 700,00

3 010 664,00

29,35

170 576 736,89

165 164 773,89

18 139 965,01

10,98

Přijaté splátky půjček

1 255 200,00

1 255 200,00

313 800,00

25,00

Rozpočtové příjmy
běžného roku celkem

573 432 881,89

582 397 864,89

134 910 213,62

23,16

64 322 298,80

118 784 744,24

118 784 744,24

100,00

Přebytek hospodaření za minulý rok
Valutová pokladna

512,51

Úvěr na nákup nemovitostí
Příjmy celkem vč. přebytku hospodaření

60 262 473,77

62 140 473,77

1 878 000,00

3,02

698 017 654,46

763 323 082,90

255 573 470,37

33,48

353 230 788,40

377 515 064,59

93 087 254,20

24,66

Běžné (provozní) výdaje

10 867 000,00

9 959 304,52

0,00

0,00

Běžné výdaje celkem

Rozpisové rezervy

364 097 788,40

387 474 369,11

93 087 254,20

24,02

Kapitálové (investiční) výdaje

231 616 126,31

280 569 584,78

11 754 161,79

4,19

28 754 181,75

21 729 571,01

0,00

0,00

Investiční výdaje celkem

260 370 308,06

302 299 155,79

11 754 161,79

3,89

Rozpočtové výdaje běžného roku
celkem

624 468 096,46

689 773 524,90

104 841 415,99

15,20

Splátky úvěru

698 017 654,46

73 549 558,00

7 077 783,08

9,62

Výdaje vč. splátky půjčky

698 017 654,46

763 323 082,90

111 919 199,07

14,66

0,00

0,00

143 654 271,30

Rezervy na investice

rozdíl příjmy - výdaje (BV s kons.)

Text: Věra Krejčová

VÝDAJE

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

Vítání občánků v Říčanech
Dne 11. 4. 2019 se uskutečnilo
v obřadní síni na Staré radnici
slavnostní vítání občánků.
Radní pan Vladimír Polánský přivítal 20 nových občánků.
Zazpívat nám přišly děti z mateřské školky Zahrádka. Všem
moc děkujeme a těšíme na
další setkání, které se uskuteční
v červnu. Dětem ze školky touto
cestou děkujeme za nakreslené
jarní obrázky, kterými nám
vyzdobily prostor před kanceláří
matriky.
Jana Šimková, Lucie Nováková
Odbor Kancelář starosty

Narodilo se vám miminko v termínu od 1. 1. 2019 do 31. 3. 2019, má vaše dítě trvalý pobyt v Říčanech (Říčany,
Radošovice, Strašín, Kuří, Voděrádky, Pacov, Jažlovice) a chtěli byste se zúčastnit slavnostního přivítání? Město
Říčany připravuje čtvrtletně vítání dětí v obřadní síni, Masarykovo náměstí 83. Přihláška na slavnostní
přivítání vašeho dítěte je ke stažení na webových stránkách města (https://info.ricany.cz/mesto/-matrika), na
podatelně (Masarykovo nám. 53, Komenského nám. 1619) a v kanceláři matriky (Masarykovo nám. 83). Tuto
přihlášku je nutné zaslat poštou na adresu úřadu nebo osobně doručit do podatelny nebo kanceláře matriky. Na
vaši návštěvu se těšíme. Bližší informace vám budou podány na matrice:
Jana Šimková, tel. 323 618 110, jana.simkova@ricany.cz, Lucie Nováková, tel. 323 618 101, lucie.novakova@ricany.cz
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Uklízeli jsme Ladův kraj
Poděkování patří všem jednotlivcům, kteří se organizace
úklidu ujali v okolí svého bydliště:
Petře Kohoutkové za úklid lokality Nad Vodárnou, Michalu Červenkovi za zvelebení koutu v ulici Halasova a úklid
okolí trafostanice, paní Kubelkové za úklid okolí domu U
Vodojemu.
Děkujeme i organizacím a jejich členům, kteří se zapojili: Tenisový klub Radošovice, Ekocentrum Říčany, SDH
Říčany, Klidné město, Okrašlovací spolek, Rugby Club
Říčany, z.s., Klub cesta, Modré dveře, Ryba z.s., Osadní
výbory Jažlovice a Voděrádky.
Přistavení velkoobjemových kontejnerů pro zájmové organizace působící na území Říčan zařídí město na vyžádání
I letos město přichází s nabídkou pro zájmové organizace působící na území Říčan na likvidaci odpadu.
Svozová firma bezplatně přistaví kontejner a zdarma zlikviduje odpad. Do těchto kontejnerů nepatří
nebezpečný odpad. Kontakt: referent odpadového
hospodářství Lukáš Váňa, telefon: 323 618 130 nebo
e-mail: lukas.vana@ricany.cz
Kateřina Lauerová, tisková zpráva města

Foto: rudolf Flachs, kateřina Lauerová, TK Radošovice, Okrašlovací spolek

V rámci akce Ukliďme svět - Ukliďme
Česko se desítka říčanských spolků a dva
osadní výbory zapojily do jarního úklidu
Ladova kraje. Úklid byl zaměřen na sběr odpadků a nepořádku. Dospělí i děti čistili lokality kolem cest a nádraží,
sportoviště, les a další místa. Úklid probíhal především
o dubnových sobotách. Na výzvu v Kurýru reagovalo několik spolků i jednotlivců. Do jednotlivých lokalit nechalo
město přistavit velkoobjemové či menší kontejnery. Dobrovolníci dostali pro sběr rukavice a pytle. Akci financovalo město Říčany a Mikroregion Ladův kraj. Celkem bylo
naplněno a odvezeno dvanáct velkoobjemových kontejnerů. V rámci dubnového úklidu zajistilo město i umytí schodiště a skleněné střechy v rondelu u železniční stanice.
„Jarní úklid města a okolí se povedl a budeme v této aktivitě pokračovat. Děkuji všem dobrovolníkům, kteří věnovali
svůj osobní čas sbírání odpadků nepořádných občanů. Jen
mě mrzí, že se do akce nezapojilo více obyvatel. Přes velké
úsilí se nepodařilo vyčistit všechna nepěkná místa ve městě
a v okolí. Věřím, že příště se přihlásí mnohem více lidí,“ komentoval úklidovou akci radní Vladimír Polánský (Klidné
město), který úklid organizačně zajišťoval.
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Svoz velkoobjemového odpadu v roce 2019
Město Říčany ve spolupráci se svozovou
společností Marius Pedersen a.s. připravuje mobilní svoz velkoobjemového odpadu z
domácností, a to v jarním, letním a podzimním období. Přistavení kontejnerů bude probíhat za asistence Městské policie, která dohlédne na to, aby občané odevzdávali přiměřené
množství odpadu. Pro další druhy odpadu, pro který není

velkoobjemový kontejner určen, je otevřen sběrný dvůr Na
Fabiáně (přístup z Říčanské ulice).
Provozní doba sběrného dvora:
pondělí, středa, pátek 13:00 - 18:00 hod.
sobota
09:00 - 16:00 hod.
neděle
14:00 - 18:00 hod.

Jarní termíny přistavení VOK
11. května    
07:00-09:00
07:30-09:30
08:00-10:00
08:30-10:30
09:00-11:00
09:30-11:30
10:00-12:00
10:30-12:30

18. května
Podhrázská (u separ. sběru)
Na obci (X s Voděradskou)
Olivova (u parkoviště)
U kina (Komenského nám.)
U hřiště (X V Chobotě a Řípské)
Marvánek
Otavská (X Labskou)
Nám. ČSA

07:00-09:00
07:30-09:30
08:00-10:00
08:30-10:30
09:00-11:00
09:30-11:30
10:00-12:00
10:30-12:30

Táborská (X Smiřických)
Scheinerova (u separ. sběru)
5. května (kotelna)
Na Kavčí skále (u separ. sběru)
K Podjezdu (X Bezručovou)
Sokolská (u hřiště)
Zborovská (X Táborská)

07:00-09:00
07:30-09:30
08:00-10:00
08:30-10:30
09:00-11:00
09:30-11:30
10:00-12:00
10:30-12:30

25. května
07:00-09:00
07:30-09:30
08:00-10:00
08:30-10:30
09:00-11:00
09:30-11:30
10:00-12:00

Thomayerova (X K Říčanskému lesu)
Boubínská (X Na Kozákově)
Roklanská (u trati)
Škroupova (u zimního stadionu)
Březinova (parkoviště)
Vrchlického (u separ. sběru)
Haškova
Kuříčko

1. června
U Olivovny (sídliště)
Verdunská (u rest. Oliva)
Domažlická (X Chodská)
Bezručova (X Dukelská)
Stará náves (U Památné lípy)
Jureček
Nové Březí (Horní u paseky)             
Na Vysoké (u přejezdu)

Stanoviště separovaného odpadu
Arbesova
llllll
Bezručova x Zeyerova llllll
Bezručova 
llllll
za knedlíkárnou
Bezručova(slepá část)  llllll
Bohuslava Martinů
llllll
Botičská
llllll
Březinova (parkoviště) llllll
Březská 
llllll
(vedle vjezdu na vodárnu)
Domažlická
llllll
Domažlická x Bezručova ll
Fialka
llllll
Haškova
llllll
Horní ( u paseky)
llllll
Horní x Letní
llllll
Hřbitov Říčany
ll
Chodská
llllll
Janáčkova
lll
Jažlovice
llllll
Jizerská
llllll
Jureček
llllll
K Podjezdu
llllll
Kavčí skála
llllll
Komenského nám. 
llllll
Věžák

Krabošice
Krabošice ul. Trnková
Kuří
Kuříčko
L. Peka
Labská – Orlická 
MŠ Zahrádka
Legií x Dukelská 
Lotosová
Marie Pujmanové
Melantrichova ul.
Muzeum Říčany
Na Vysoké
Na Vysoké - Dančí
Na Výšině
Nad Bahnivkou
x ul. Stará
Nová
Olivova parkoviště
Olivova x Na výsluní
Pacov (u hospody)
Pacov, Obecní dům
Pivoňková
Platanová
Pod. voj. velitelstvím
Podhrázská

llllll
llllll
lllllll
llllll
llll
llllll
llllll
llllll
llllll
llll
ll
lll
llllll
llllll
llll
llllll
llllll
llllll
llllll
ll
llllll
lllll
llll
llllll

Politických vězňů
llllll
Potoční – Na Kopešín ll
Před úřadem MěÚ
ll
Purkyňova 
llllll
Roklanská
llllll
Řípská (x V Chobotě) llllll
Sídliště U Olivovny
llllll
Slunečná x V Chobotě llllll
Sokolovská
llll
Sokolská
llllll
Strašín, Dlouhá
llllll
Strašín u Hájovny
llllll
Strašín ul. Bazalková llllll
Strašín ul. Dlouhá
llllll
Strašín, Babická
llllll
Strašínská
ll
(k vratům do areálu hřiště)
Stulíková x Mozartova lll
Škroupova
llll
u sportovní haly
Šrámkova
lll
Táborská
llll
Táborská x Kyjevská
llll
Thomayerova
lll
Thomayerova
ll
– K ŘÍČANSKÉMU LESU

U Gymnázia
s křiž. Ul. Divišova
U Hřiště
U Mostu za č.p. 2000
U Olivovy ZŠ u lesa
U Památné lípy
U vodojemu
U Zastávky
V Žaludech PASTELKOV
Věžák Plynární
Vltavská x Orlická
Voděrádky náves
Voděrádky, Voděradská
Vrchlického
Zelená-Habrová
Želivská x Slapská

llll
lllll
llllll
llllll
lll
lll
lllll
llllll
llllll
lll
llllll
llllll
lllll
lllll
lllll

LEGENDA
l papír l plast l sklo
l kompozitní obaly
l nápojový karton l
elektroodpad
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Dotace města z programu
Provoz 2019 rozděleny

Dne 12. 9. 2018 schválilo Zastupitelstvo města Říčany pod
číslem usnesení 18-07-019 program PROVOZ na poskytnutí dotací z rozpočtu města Říčany na rok 2019, alokace
byla stanovena ve výši 3 500 000 Kč.
O dotaci na provoz v roce 2019 požádalo 38 organizací v celkové výši 4 190 000 Kč. Rozdělení dotací projednávalo zastupitelstvo na svém zasedání 10. dubna 2019. Přijalo usnesení
o navýšení finančních prostředků v rozpočtu programu z rezervy grantového fondu o 105 000 Kč. Následným usnesením
schválilo rozdělení finančních prostředků 36 organizacím,

které vyhověly podmínkám a kritériím programu Provoz
2019, v celkové výši 3 603 105 Kč. Dotace nebyla přiznána
dvěma organizacím, u nichž se veřejnosprávní kontrolou nepodařilo prokázat splnění základních kritérií pro přidělení výše
dotace. U tří organizací, kde bylo při veřejnosprávní kontrole
zjištěno pochybení spočívající v nesprávně uvedeném počtu
aktivních členů v čestném prohlášení žádosti o dotaci, bylo přiznáno 50 % z dotace, která odpovídá reálně zjištěnému počtu
členů organizace. Všechny žádosti o dotaci byly z důvodu deficitu v rozpočtu pokráceny koeficientem 0,957.

Program Provoz 2018 – alokace peněžních prostředků
Částka schválená zastupitelstvem
23 925 Kč

Aikido Kenkyukai Říčany, z. s.

95 700 Kč

Aizen-japonská zahrada, o.p.s.
Ant Parkour Deadly Team Říčany, z. s.
Běžecký klub Říčany, z. s.
Bruslařský klub Říčany, z. s.

0
47 850 Kč
9 570 Kč
47 850 Kč

Centrum Na Fialce, o. p. s.

239 250 Kč

Český rybářský svaz, z. s.

95 700 Kč

Divadelní spolek Tyl, z. s.
FBC Draci, z. s.
Fight Club Říčany, z. s.

23 925 Kč
143 550 Kč
9 570 Kč

FK Radošovice, z. s.

143 550 Kč

FK Říčany, z. s.

239 250 Kč

Fuego Říčany, z. s.
Gymnastika Říčany, z. s.

95 700 Kč
239 250 Kč

ICE Ballerina, z. s.

47 850 Kč

Judo Club Kyklop, pobočný spolek Říčany

95 700 Kč

Junák – český skaut, středisko Lípa Říčany, z. s.
Klub šachistů Říčany 1925, z. s.
Mraveniště, centrum volného času Říčany, z. s.
OB Říčany, z. s.
Okrašlovací spolek v Říčanech, z. s.
Rugby Club Říčany, z. s.
Říčanský Komorní Orchestr, z. s.
Sbor Církve Bratrské v Říčanech
SC Spirit Říčany, z. s.
SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Říčany
Seniorcentrum Říčany, z.s.
SK Slunéčko, z. s.
Studio Dance EB, z. s.

143 550 Kč
95 700 Kč
143 550 Kč
95 700 Kč
9 570 Kč
143 550 Kč
23 925 Kč
23 925 Kč
143 550 Kč
47 850 Kč
0
95 700 Kč
143 550 Kč

Škola Taekwon-Do Kwang Gae, z. s.

95 700 Kč

TJ Sokol Říčany a Radošovice, z. s.

382 800 Kč

TJ Sokol Pacov, z. s.

9 570 Kč

TJ Tourist, z. s.

47 850 Kč

TK OÁZA, z. s.

23 925 Kč

TK Radošovice, z. s.
TŠ TWIST Říčany, z. s.
ZO ČSOP EKOCENTRUM Říčany, z. s.
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95 700 Kč
143 550 Kč
95 700 Kč

texty.kuryr@ricany.cz

Lenka Urbanová, OKS

Název organizace
Abeceda praktického pohybu, z. s.
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Rybník Rozpakov je slovený, čeká
ho odbahnění a rekonstrukce
vali především na rybník Hubačov pro
dokončení produkčního cyklu a jejich
následného vysazení do rybářských
revírů Mlýnského rybníku a Jurečku. Nádrž bude vypuštěna a město v
nejbližších týdnech vyhlásí soutěž na

firmu, která rybník odbahní a opraví.
Zároveň se říčanská radnice pokouší
získat na projekt dotace. Kromě odbahnění se počítá i s opravou břehů,
hráze a výpustného zařízení.

Kateřina Lauerová

FOTO: RUDOLF FLACHS

Rybáři na Rozpakově chovají především kapra obecného. Začátkem
dubna zde slovili přes devět tisíc kusů
dvou až tříletých kaprů. V sítích se
objevili také okouni, candáti, plotice,
cejni a další. Rybáři násadu expedo-
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Říčany se pokouší získat finance
na Botanické centrum
Proměnit nehostinnou betonovou
dlažbu školního dvora na unikátní
dešťový biotop, založit arboretum
s malou sbírkou domácích druhů
dřevin, vytvořit barevnou a hravou zahradu nejen pro školáky
má mimo jiné za cíl projekt Botanického centra. Město Říčany ve
spolupráci s Muzeum Říčany a 3.
základní školou u Říčanského lesa
projekt připravovalo tři roky. Nyní
se pokouší zajistit jeho financování
z evropských fondů. Slibně vypadá
získání dotace na první etapu.
Výukovou zahradu se zaměřením na
botaniku a dendrologii chce město vybudovat u 3. Základní školy U Říčanského lesa. Projekt připravuje ve spolupráci s říčanským muzeem a školou.
Myšlenku vzniku iniciovaly vlastně
samy děti. Těm chybí na školním
pozemku především relaxační zóny stín stromů, místa k sezení i na hraní.
Když škola v rámci participativního
rozpočtování dala dětem vybrat, kam
má být 20 tisíc investováno, děti podpořily realizaci projektů, které by toto
naplnily. Omezený rozpočet školního
pébéčka však postačil jen na několik
stromů a lavice se stolem. Nápadu se
tedy ujalo Muzeum Říčany jako odborný garant a realizátor obdobných
proměn školních zahrad pro moderní
vzdělávání. Projekt Botanického centra je od počátku komunitním projektem. K přípravě muzeum přizvalo
vedení města, projektanta, pedagogy,
žáky i jejich rodiče, veřejnost. Botanické centrum skvěle naplňuje myšlenky
moderní pedagogiky, kdy se děti učí
venku v přírodě a zapojují všechny
vjemy.
„Žáci na škole již nyní projektem žijí,
ptají se, kdy se jej podaří zrealizovat a
co by pro jeho uskutečnění ještě mohli vykonat. V rámci participativního
rozpočtování na naší škole po dva roky
vítězily žákovské projekty, které nám
mj. ukázaly, jak citlivě děti vnímají své
okolí a jak o něm přemýšlejí,“ komentuje nadšení dětí ředitel 3. Základní
školy Dalibor Dudek a pokračuje: „Na
podnět dětí jsme vysadili spolu s nimi
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nové stromy, zajistili relaxační prvky,
založili zeleninové záhony. Sledují ale
také v rozpacích, jak se nedaří stromkům již dříve vysazeným do betonem vyplněného prostoru mezi pavilony školy,
toho velkého a nevyužitelného území,
kam po většinu dne na betonové desky
dopadá slunce, kde si nikdo nehraje a
vlastně tam ani nic neroste…“ popisuje situaci ředitel školy.
Pojetí zahrady, její náplň a rozsah má
ambici významem přesáhnout hranice

školy a být příkladným a využitelným
areálem pro školská zařízení širšího
okolí, stejně jako Didaktické centrum
geologie Muzea Říčany umístěné
u 1. ZŠ. Vzhledem k členitosti areálu, by v případě realizace všech etap,
vzniklo pět samostatných celků s tematicky odlišnými náplněmi.
V první etapě by šlo o Arboretum se
zahradní učebnou a Barevnou a herní zahradu. Podle projektu je náplní

Fotografie místa pro umístění arboreta s venkovní učebnou

texty.kuryr@ricany.cz
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arboreta malá sbírka domácích druhů stromů a keřů. Vytvořeno bude i
suchomilné společenstvo domácích
dřevin, zejména keřů a polokeřů.
Vzhledem k rozlehlosti areálu mají
nároky na údržbu snížit i extenzivní
plochy s květnatým lučním trávníkem.
Situováno je arboretum východně od
budovy školy a je vybaveno venkovní
třídou. Jedná se o zapuštěný kruhový prostor, kde okružní opěrná zídka
slouží jako lavice. Prostor je dlážděný,
s centrálním stromem, který poskytuje stín.
Barevná a herní zahrada by vznikla na
západní straně. Pro pozorování opylovačů, zejména motýlů, poslouží pestré
spektrum trvalkové výsadby s postupným nakvétáním po celou vegetační
sezonu. „Zelený pokoj“- altán - vznikne z popínavých rostlin na konstrukci
ze dřeva, nerezových lan a sítě. Prudký
svah pokryjí okrasné trávy a méně svažitý terén ovocný sad s květnou loukou.
Nerezová šestimetrová dvojskluzavka,
využije třímetrové převýšení svažitého
terénu. Herní prvky k lezení i ležení
jsou navrženy přírodní z akátového
dřeva. Obrovská venkovní tabule poslouží k hrám i k výuce. K té poslouží i
fyzické modely zvětšených rostlinných
struktur, třeba pylového zrna. Výtvarně
výukový svislý kmen s otvory a výplní se
stane přirozeným osídlením „hmyzím
domečkem“.
Tato první, zejména výsadbová etapa,
již úspěšně prošla posouzením MAS.
Nyní čeká projekt na posouzení a rozhodnutí dotačního orgánu CRR (Centrum regionálního rozvoje – Ministerstvo pro místní rozvoj). V případě, že
bude projekt schválen, pokryjí evropské finance většinu z předpokládaných
nákladů necelých deseti milionů korun.
Na druhou etapu projektu Dešťový
biotop se město pokusí získat finanční

Vizualizace II. etapy - Dešťový biotop. Současnou betonovou plochu by nahradila voda a zeleň

Vizualizace III. etapy Zahradní učebna s okolím
– vřesoviště a rašeliniště. Pohled na výukový skleník, učebnu, sklad a venkovní kuchyň a rašeliniště

podporu z OPŽP (Operační program
životní prostředí). Dešťový biotop by
byl u nás zatím relativně unikátním
stanovištěm. Má ukázat prospěšnost
šetrného nakládání s dešťovou vodou.
Centrální prostor nehostinného betonového atria školy, by se přeměnil na
zelenou oázu. Čtyři stávající stromy,
které nejsou v dobré kondici, by nahradil mokřadní dešťový biotop. Osazen
bude jak domácími, tak i zajímavými
nedomácími druhy dřevin i bylin, které mohou rozšířit výuku o zajímavé
aspekty rostlinné říše. Vzniklé periodické jezírko by plnila dešťová voda
ze stávajícího okapu. Sedací mobiliář,
doplněný po delších stranách atria,
poskytne prostor pro odpočinek a relaxaci. Druhou částí biotopu je vsakovací poldr. Ten je osazen rostlinami pro
periodické mokřady. Atrium školy pak

Fotografie místa pro umístění Barevné a herní zahrady

doplňuje zajímavý mobiliář pro výuku
fyziky, jako je skleněný sloup s tvorbou vodního víru nebo optické prvky.
Prostupnost přes mokřad zajistí diagonální dřevěné lávky. Předpokládané
náklady na vybudování dešťového biotopu jsou necelých 6 milionů korun.
Fond financuje projekty v rozmezí od
30 do 85 %. Věříme, že získáme možné
maximum.
Na třetí etapu probíhá v současnosti
stavební řízení. Náklady na tuto část
jsou vyčísleny na 5 mil. korun.
Učebna a zázemí je zasazena do svažitého terénu. Metrové převýšení bude využito na skalku s vřesovištěm a žulovým
schodištěm. Ve spodní partii naváže
rašeliniště s masožravými rostlinami
jak evropských, tak amerických druhů.
Zdrojem vody v biotopu rašeliniště bude
dešťovka svedená z venkovní učebny,
skladu a skleníku. Ohniště bude přesunuto na zpevněnou plochu z žulových
šlapáků. Zbytek jižní části zahrady pokrývá louka. Větší část bude ponechána
jako pobytová s pravidelnou údržbou a
část bude ponechána jako květnatý luční trávník s velkým podílem lučních bylin. Jsou zde zasazeny i tři vrbové altány
spojené vrbovými tunely.
Kateřina Lauerová
Tisková zpráva města
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V turnaji nakonec zvítězily Říčany a potvrdily tak, že se dokáží vyrovnat i zemím, kde je ragby doma.
Ve Velké Británii je to sport, který dokáže vyprodat stadiony s kapacitou přes 80 tisíc diváků.

Mladí říčanští ragbisté dobyli britský Whitstable
Na Velikonoce vyrazila skupina malých ragbistů na
turnaj do anglického partnerského města Whitstablu. Za organizaci zájezdu je potřeba poděkovat dobrovolníkům z WTA – tedy asociace partnerských měst a
také trenérům a rodičům malých ragbistů. Z návštěvy
přinášíme fotoreportáž.
Po velikonoční mši
v katedrále
v Canterbury
měl starosta
Říčan také
možnost
setkat se
a popovídat
si s hlavou
anglikánské
církve – canterburským
arcibiskupem
Justinem
Welbym.

Zápasy v kategorii U10 a U12 byly
tvrdé a říčanští prokázali silného
týmového ducha, mrštnost i odvahu.

Součástí výpravy byl i starosta Vladimír Kořen, který se několikrát
sešel i se starostou Canterbury Colinem Spoonerem.

Odvážnější děti se odhodlaly vrhnout do vln moře, které je největší
atrakcí pro výlet do Whitstablu. Velikonoční voda byla dost chladná.

Whitstable je městem ústřic. Rozdíly mezi dvěma druhy vysvětluje
dětem z Říčan dlouholetý šéf twinningového spolku a také učitel –
Roger Annable.
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revitalizace sídlišť
Staňte se na pár hodin projektantem a přijďte nám říci, co si přejete změnit!

haškova
14.5.2019
olivovna
21.5.2019

komenského
náměstí
23.5.2019

Kavčí skála
16.5.2019

Sousedské
grilování
lavičky

zeleň

hřiště a sportoviště stanoviště kontejnerů

komunitní zahrádky

místa pro grilování parkování pro rezidenty

přijďte s námi grilovat a plánovat, bude připravený program i pro ty nejmenší! potkáme se u vás na sídlišti. přijdou architekti města, zástupci městské policie a technické správy
města i vedení radnice. sklenice, talíře i příbory si vezměte s sebou, jídlo a pití přivezeme my. vždy od 16:00 do 20:00. těšíme se!
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Preventivní činnost OSPOD v roce 2019
Sociální pracovnice Odboru sociálních věcí a zdravotnictví
- OSPOD v rámci primární prevence pro speciální a praktické školy v ORP Říčany naplánovaly besedy s žáky na téma:
• dítě ohrožené syndromem CAN (zneužívání, zanedbávání,
týrání)
• problematické vztahy s vrstevníky (šikana – oběť a agresor),
kyberšina, sexting a oblast sociálních sítí
• výchovné problémy (např. agresivita, záškoláctví, trestná
činnost apod.)
• rizikového chování jednotlivce či ve skupině (experimenty s
návykovými látkami, hazardní hraní, příslušnost k extrémním
skupinám atd.)
• trestní a přestupkové řízení, výchovná opatření
Ze zkušenosti z proběhnuvších setkání je patrné, že zvolená
problematika žáky zajímá. Děti a náctiletí aktivně diskutují a
kladou zvídavé dotazy. Na další naplánovanou prevenci se sociální pracovnice vždy těší, neboť každá beseda je jedinečná a
obohacující.
Do programu primární prevence jsou zapojeny školy: Střední
škola řemesel v Kunicích, Základní škola praktická Olešovice,
Základní a praktická škola v Kostelci nad Černými Lesy, Základní škola Nerudova v Říčanech.
Sociální pracovnice se taktéž zaměřily, mimo pořádání
preventivních programů určené k potírání sociálně patologických jevů, na osvětu poskytování první pomoci. Na
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konci února OSPOD zorganizoval pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí „Záchranářský den“ v Centru Na
Fialce. Děti měly možnost prožít akční den plný zajímavých
informací, vyzkoušet si resuscitaci na vlastní kůži a následně si odpočinout při sledování animovaného filmu „Jak
vycvičit draka 3“. Poděkování za možnost uskutečnit akci
patří Centru Na Fialce a záchranářům středočeského kraje,
konkrétně záchranářce Zlatce Smejkalové.
Jolana Pártlová, Iva Kirejevová

POZVÁNKA

na veřejné projednání výsledků
měření intenzity dopravy
v rámci dopravní studie
Komenského náměstí v Říčanech.
V pondělí 6. května 2019
v 18 hodin v zasedací místnosti
MěÚ, Masarykovo náměstí 53.

texty.kuryr@ricany.cz

Májové
slavnosti
aneb místo Petřína

na Lázeňskou louku

Říčany, středa 1. května 2019
Od 13 hodin program na pódiu:
● Piknik v trávě (deky s sebou)
● Vystoupení mateřských škol
● Staročeský kolotoč a střelnice
● Veselý program pro děti s Fun Activity
● Májka pro všechny zamilované
● Divadélko - Jak se krotí princezna
● Řemeslné stánky od 12 hodin
● Koncert kapely Troufalost (ZŠ Bezručova)
● Občerstvení na celý den
● Řezbářská show Jaroslava Pecháčka
● Koncert kapely Jazzmazec
Doprovodný program
● Křtíme srstnatého nosorožce – pravěké aktivity Muzea Říčany v geoparku u 1. ZŠ
● Zamilované fotografie od profesionála
Akci pořádají:

Na akci spolupracují:

Informace z radnice

MĚSTO ŘÍČANY DĚKUJE
Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří se zapojili do demontáže nafukovací haly v Pacově a na Sportovišti u lesa.
Poslední březnový den se členové Rugby Clubu Říčany,
FK Říčany, FBC Draci, FK Radošovice a zaměstnanci
úřadu zapojili do demontáže pod vedením odborné firmy
a složili druhou největší nafukovací halu v České republice. Jste borci!
KL

Má vlast cestami proměn (Příběhy domova)
Slavnostní zahájení již 11. ročníku
národní putovní výstavy „Má vlast
cestami proměn“ proběhne v sobotu 18. května 2019 od 11,00 hodin v Praze na Vyšehradě. A město
Říčany opět nebude chybět. Mezi
110 proměnami z celé republiky se
určitě neztratí proměna zanedbané
zahrady u ZŠ na víceúčelový sportovní areál u Říčanského lesa. Od
zahájení provozu školy v roce 2010
čekal pozemek u školy na vybudo-
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vání sportoviště podle územního
plánu a v červenci 2017 se po diskuzi se zástupci sportovních klubů
a škol začalo stavět. Veřejnosti se
areál otevřel na začátku školního
roku 2018. Kromě klasických hřišť
a sportovišť s moderními umělými povrchy se v areálu nachází
například i pumptrackový okruh,
skateboardový bazén nebo lezecká
stěna. Hitem je také parkourové
a workoutové hřiště. V minulých

ročnících se město Říčany na
výstavě prezentovalo například
proměnu okolí hradu (2014), rekonstrukcí sportovní haly (2015),
vybudováním didaktického centra geologie u 1. ZŠ (2018) nebo
úpravou okolí rybníka a koupaliště
Jureček (2016). Říčany se v posledních letech mají opravdu čím
pochlubit. Kromě investic do infrastruktury, které často nejsou na
první pohled moc vidět, se výrazně
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mění i vzhled některých veřejných budov a vznikají zajímavé
prostorové realizace. S výraznou dotační podporou tak mohly
vzniknout třeba nové sportovní
a relaxační areály u škol, v říčanském lese i v přidružených
obcích (osadách). Jak to vypadá
s proměnami v jiných regionech
nebo i v okolních krajích se můžete přesvědčit na výše zmíněném zahájení národní putovní
výstavy. Jenom zde je možné
vidět celý komplet výstavy po-

hromadě, protože pak se soubor
rozdělí podle regionů a začne
putovat po naší vlasti a možná
i za hranicemi. Část výstavy, která obsahuje i náš říčanský panel
s aktuální proměnou, pravidelně
vystavuje město na Masarykově
náměstí vždy na podzim. Slavnostní zahájení na Vyšehradě
provází bohatý kulturní program
pro děti i dospělé, který podpořil
zejména hlavní partner letošního
ročníku – Karlovarský kraj.
Tomáš Mařík, tajemník

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU
Volby do Evropského parlamentu se konají v pátek dne 24. května 2019 od 14.00 hodin do 22.00
hodin a v sobotu dne 25. května 2019 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
Právo hlasovat má:
1. Občan ČR, který nejpozději 25. května 2019 dosáhl věku 18 let, a je zapsán v seznamu voličů pro
volby do Evropského parlamentu, popř. hlasuje na
voličský průkaz a nevznikla u něj překážka výkonu
volebního práva
2. Občan jiného členského státu EU, který nejpozději 25. května 2019 dosáhl věku 18 let, je k druhému dni voleb nejméně 45 dnů přihlášen k trvalému
nebo přechodnému pobytu na území ČR a je zapsán
v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, popř. hlasuje na voličský průkaz a nevznikla
u něj překážka výkonu volebního práva.

Hlasování bude probíhat v těchto stálých volebních okrscích:
volební okrsek č. 1, 1. základní škola Říčany - hlavní budova, Masarykovo náměstí čp. 71/22, Říčany
volební okrsek č. 2, 1. základní škola Říčany- soud, Masarykovo náměstí čp. 83/1, Říčany
volební okrsek č. 3, Kulturní centrum Labuť Říčany, 17. listopadu čp. 214/14, Říčany,
volební okrsek č. 4, DPS SENIOR a stacionář Olga Říčany, Komenského náměstí čp. 1850, Říčany
volební okrsek č. 5, Sportovní hala, Škroupova čp. 1490, Říčany
volební okrsek č. 6, Domov Pod Kavčí Skálou, Marie Pujmanové čp. 2045/2, Říčany
volební okrsek č. 7, Mateřská škola Čtyřlístek Říčany, Domažlická čp. 1656/52, Říčany,
volební okrsek č. 8, 3. základní škola U Říčanského lesa, Školní 2400/2, Říčany
volební okrsek č. 9, Mateřská škola Srdíčko Říčany, Edvarda Beneše čp. 204/41, Říčany
volební okrsek č. 10, 2
 . základní škola Bezručova Říčany, Bezručova čp. 94/19, Říčany,
Radošovice, vchod z Černokostelecké ulice
volební okrsek č. 11, Obecní dům, Jažlovice, Na Návsi čp. 9
volební okrsek č. 12, Obecní dům, Voděrádky, Voděradská čp. 4
volební okrsek č. 13, Obecní dům – Škola, Kuří, Rooseveltova čp. 3 (stavební buňka)
volební okrsek č. 14, Obecní dům, Strašín, U Ládek čp. 4/2
volební okrsek č. 15, Společenský sál, Pacov, U Rybníka čp.114/6
Mapa volebních okrsků je k dispozici i na webových stránkách Městského úřadu Říčany.
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Město Říčany hledá
schopné pracovníky do dobře zavedeného kolektivu
na následující pracovní pozice:

1. vedoucí oddělení kontroly na odboru obecní
živnostenský úřad
POŽADUJEME: Vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v oboru právo na VŠ v ČR,
případně vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu v jiné oblasti
LHŮTA PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK: 28.5.2019 do 14,30 hod.
TERMÍN VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ: 29.5.2019 v 9,00 hod. – účast na VŘ je závazná podáním přihlášky
včetně všech náležitostí – účastníci nebudou k účasti vyzýváni.

2. Referent oddělení technické správy – odbor správy
majetku (místní komunikace)
POŽADUJEME: Vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání
Bližší informace na www.ricany.cz/radnice/volná místa

3. Referent oddělení technické správy – odbor správy
majetku (místní komunikace)
POŽADUJEME: Střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo vyšší odborné vzdělání
Bližší informace na www.ricany.cz/radnice/volná místa

4. Referent oddělení dopravy - silniční správní úřad a speciální
stavební úřad na odboru správních agend a dopravy
POŽADUJEME: Vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání
Bližší informace na www.ricany.cz/radnice/volná místa

5. Referent oddělní přestupkového – odbor právní
POŽADUJEME: Vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v oboru právo na VŠ v ČR,
případně vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu v jiné oblasti
LHŮTA PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK: 14.5.2019 do 14,30 hod.
TERMÍN VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ: 15.5.2019 v 9,00 hod. – účast na VŘ je závazná podáním přihlášky
včetně všech náležitostí – účastníci nebudou k účasti vyzýváni.

MĚSTO ŘÍČANY SVÝM ZAMĚSTNANCŮM NABÍZÍ:











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

Bližší informace k jednotlivým výběrovým řízením včetně náležitostí přihlášky do výběrového řízení
naleznete na www.ricany.cz/radnice/městský úřad/volná pracovní místa/Město Říčany
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V květnu budeme v Říčanech opět jezdit Do práce na kole
a děti mohou najet Zelené kilometry cestou do školy a zpět
Odlehčit ranní
dopravní špičce mohou jak
dospělí, kteří
nechají doma
auto, tak i školáci, kteří dojedou do školy
hromadnou dopravou, na koloběžce
či na kole, případně půjdou pěšky.
Motivací pro žáky 2. až 9. tříd může
být právě kampaň Zelené kilometry
v Říčanech. Soutěž, ve které ty nejvytrvalejší týmy mohou získat atraktivní ceny, připravilo Ekocentrum
ve spolupráci s muzeem, městem,
Cestou integrace a MAP v ORP Říčany. Hodnotit se bude procentuální úspěšnost, nejúspěšnější budou
kolektivy, ve kterých se pravidelně
zapojí co nejvíce dětí. Odměnou
všem zúčastněným bude pohyb, zá-

bava s kamarády a méně znečištěné
ovzduší.
O co tedy jde? Do škol dodáme do
konce měsíce dubna zapisovací archy, do kterých si budou děti v rámci
třídních kolektivů evidovat každou
cestu do školy a ze školy, a to dva týdny v květnu (10 školních/ pracovních
dní v květnu za sebou, s přerušením
jen o víkendech). Vytvoří pravděpodobně hlavní skupinu sběračů bodů,
kteří mají školu dobře dostupnou,
a doplní je ti, kteří budou sbírat bonusové body. Za každou cestu, kterou
dítě vykoná pěšky nebo dopravním
prostředkem šetrným k životnímu
prostředí (na kole, koloběžce, vlakem,
autobusem), získávají 1 bod (1 zelený
kilometr). Děti by měly zvládat vyplňování záznamového archu samy, jen
s dohledem učitele.
Nejpilnější sběrači bodů budou od-

měněni cenami. Půjde o ceny zážitkové a předměty spojené s pohybem
a dopravou. Vyhlášení výsledků
proběhne na Dětském dnu v neděli
2. června ve sportovním areálu 3. ZŠ
Říčany u Říčanského lesa.

Zastupitelé

Děkuji za každý sebraný igeliťák a vysazený strom!
Pytle plné plastů, pneumatiky
z příkopů, jen tak pohozené PET
lahve nebo plechovky… Několik
říčanských spolků i sportovců
v dubnu zabralo a naplnili kontejnery vším, co hyzdí a ničí náš
životní prostor, přírodu. Všem,
kteří sebrali byť jedinou odhozenou igelitku, patří hluboké starostenské poděkování. Udělali krok
proti apatickému konzumnímu směru, který přivádí celou
planetu do obřích problémů.
Osobně věřím vědcům a číslům. Prožíváme klimatickou
změnu a stojíme na prahu obrovského vymírání druhů. Už
před patnácti lety vědci říkali - dlouhá období sucha jen na
krátko přeruší intenzivní srážky, ale celkově musíme změnit energetiku, krajinu a hospodaření. Jinak se dostaneme
do problémů, třeba s podzemní vodou. Jenže převážilo
zpochybnění vědeckých prognóz. A teď ta doba přichází.
Loni poprvé na prach vyschla Rokytka, z posledních kaluží jsme odlovili s přírodovědci, rybáři a ochranáři 4000
vzácných a krásných střevlí potočních. Malých rybek
chráněných v celé Evropě. Přežívají v záchranné stanici
na Královehradecku. Ale bojíme se je vrátit, protože letos
hrozí sucho ještě větší.
Studny u mnohých domů vyschly nebo je v nich minimum

vody. A radnice připravuje krizový plán pro napojování staveb na veřejný vodovod. Vody mají Říčany limitní
množství a přednost musejí dostat ti, kteří již v Říčanech
bydlí. Někde je potřeba ještě přivést nové vodovodní řady.
Prožíváme klimatickou změnu a studenti v rámci Friday
for Future volají po tom, aby politici razantněji chránili
naši planetu před katastrofálním rozvratem ekosystémů.
Nevím, jestli se globálně rozjetá spotřební mašinérie dokáže před nárazem pootočit. Spíše ne. Každý z nás má ale
osobní a místní odpovědnost.
Taková maličkost jako sebrat igelitový sáček po troubovi,
který ho odhodil, to už je vcelku velká osobní změna chování. Může k ní dojít na procházce s pejskem nebo při nákupu
na farmářském trhu. Ale dají se udělat i výraznější kroky.
Co takhle zkusit vysadit alespoň jeden strom? Jsem členem
správní rady Nadace Partnerství. Možná ji znáte z projektu
Stromů svobody, které se po republice sázely k výročí republiky. Teď tato nadace přichází s mnohem větším projektem, který má změnit českou krajinu. 10 milionů stromů ve
městech, v zahradách nebo v polích. Na Říčany je to přes
16 tisíc stromů! Tisíce stromů, které změní mikroklima,
pomohou rozdělit širé lány a snížit půdní erozi, dají stín v
ulicích a zahradách a pohltí část CO2, který je příčinou rostoucích teplot. Sázet se začne až na podzim, teď potřebuji
pomoci najít dostatek místa. Pomůžete, prosím?
Vladimír Kořen, starosta města (KM)
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Trafiky nebo prospěch pro město?
V posledním půlroce od voleb
vzniklo na
říčanské
radnici několik
nových placených míst.
Už
delší
dobu víří diskuse v Říčanech pozice radního pana Polánského, který
pracuje pro město jako projektový
manažer. Pan starosta na dotaz o
způsobu jeho výběru argumentoval, že pan Polánský prošel výběrovým řízením komunálních voleb.
Další pracovní pozicí, která na
městě vznikla, je koordinátor osadních výborů. Jeho úkolem bude koordinovat komunikaci říčanských
osad s radnicí. Pozice je to významná, protože pro občany jednotlivých osad je důležité vědět, že na
ně město nezapomíná a mimo jiné

třeba pomáhá jednotlivým osadním výborům s administrací jejich
agendy. Je prospěšné, když se tomu
někdo bude systematicky věnovat.
V minulých letech totiž tato komunikace moc nefungovala.
Pokud se ptáte, zda bylo na toto místo nějaké výběrové řízení, tak nebylo.
Koordinátorkou se stala kandidátka
Klidného města do komunálních voleb, paní Andrea Jurková. Argument,
že prošla úspěšně volbami, zde pan
starosta použít nemůže. Paní Jurková do zastupitelstva zvolena nebyla
a navíc poměrně zásadně prohrála
ve volbě předsedy osadního výboru Kuří. Přeji paní Jurkové v práci
úspěch, je to pro občany města. Ale
musí pochopit, že její nástup vyvolává mnoho otazníků, když její jedinou
známou kvalifikací je příslušnost ke
Klidnému městu.
Na posledním zastupitelstvu jsme
schválili založení nové příspěvkové organizace, která bude spravo-

vat charitativní obchod Koloběh
a navíc se bude věnovat práci pro
říčanské seniory. Velmi prospěšný
nápad, který určitě může pomoci
ke zlepšení života seniorů ve městě.
Nový ředitel této organizace bude
mít velkou zodpovědnost: postavit
na zelené louce organizaci věnující
se charitě, vzdělávání, koordinaci
a správě projektů. Úspěch bude
záležet na schopnostech ředitele
a jeho zástupce. Na zastupitelstvu
jsem požádal, aby se výběru osoby
na takto důležitém postu mohla
účastnit i opozice. Velmi pečlivě
budu sledovat, zda se ředitelem,
který vtiskne nové organizaci tvář,
stane člověk s odbornými předpoklady nebo další kandidát, jehož
hlavní kvalifikací bude příslušnost
ke Klidnému městu. Ideální by
bylo, abychom vize jednotlivých
kandidátů měli písemně, což mnohé napoví.
Jiří Kozák, zastupitel (ODS)

Lidi poznáváme podle způsobu uvažování
Po přečtení příspěvku pana zastupitele Kozáka na mě dýchla
doba dávno minulá. Kauzy „trafik“ ODS z dob jejího celostátního vládnutí dodnes plní noviny
a zaměstnávají soudy v celé ČR.
Je vidět, že v myšlení ODS se do
dneška nic nezměnilo.
Mohu si myslet, že pozice ministra, náměstka nebo pozice ve
správních radách státních firem je „trafika“, ale nevím
za jakou „trafiku“ mám považovat jmenované pozice
kolegou zastupitelem Kozákem, které jsou na částečný
úvazek (právě proto, aby se platil pouze efektivní čas
v práci), které vyžadují konkrétní odvedenou práci a
jsou ohodnoceny standardním platem ve státní správě
nebo samosprávě?
Myšlení lidí z Klidného města (KM) se ubírá jiným směrem. Je to dáno tím, že se sestává v převážné většině z lidí,
kteří jsou výbornými profesionály ve svém oboru a nad rámec svých pracovních povinností se ve svém volném čase
věnují práci pro město. A to s tou nejlepší motivací, protože zde bydlí a o své město se zajímají. Myslím, že výsledky
jsou znát a říčanští občané tuto snahu ve trojích volbách po
sobě ocenili. Může se samozřejmě stát, že se někdy něco
nepodaří, nebo můžeme mít na některé věci jiný názor. Ale
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rozhodně zde není a nikdy nebyl problém hledání „trafik“.
Jednoduše proto, že nejsme politici, kteří se potřebují někam uklidit. Já jsem osobně přemlouval pana Polánského,
aby se vzhledem k jeho profesním zkušenostem na jmenovanou pozici přihlásil, i když to pro něho z finančního
hlediska nebylo zajímavé.
Navíc, když se podíváme na dnešní trh práce, reálný nedostatek pracovních sil je ve všech oblastech ekonomiky,
možná ještě více to platí ve státní správě a samosprávě.
Nedávno jsme diskutovali s tajemníkem ve finančním výboru, že u některých hledaných volných pozic vypsaných
úřadem se přihlásí jeden uchazeč, jindy žádný. Zkrátka
nejsou lidi, to je bohužel realita dneška.
Pokud zde existují schopní a motivovaní lidé, kteří pro
město chtějí pracovat, ať se určitě přihlásí, práce je
opravdu dost. Naše město je potřebuje. Já sám průběžně oslovuji lidi, o kterých si myslím, že by byli přínosem,
ale má úspěšnost se blíží nule.
Martin Gebauer, radní (KM)
P. S. Autor je devátým rokem zastupitelem a předsedou
finančního výboru za KM. Práci pro město dělá zdarma
a i ty symbolické odměny za poslední dvě volební období
dal na dobročinné účely nebo projekty města, aby nebylo
pochyb o jeho motivaci. Pracuje jako divizní ředitel největšího infrastrukturního investičního fondu v Evropě.

texty.kuryr@ricany.cz

Zastupitelé

Jak na dopravu a ulice plné aut?
Při zavádění městské hromadné dopravy loni na podzim bylo
slíbeno, že před Vánoci dojde
k vyhodnocení provozu a její
optimalizaci. To bylo posunuto
na únor a materiál, který jsem
obdržel, byl zcela nevyhovující.
Neříká nic o efektivitě využití
autobusů, odkud, kam a kdy lidé
jezdí, o časech dojezdů ani o její
možné optimalizaci. Proto jsem po jednáních s vedením
města předložil na dubnovém zastupitelstvu písemný
návrh, jak by mohl takový dopravní průzkum vypadat a
požádal o jeho zpracování.
Studie by nám měla dát odpovědi na otázky, jak se městské autobusy skutečně využívají a jak jejich provoz zefektivnit. Zda a jak upravit trasy, intervaly, či zda jsou
linky dostatečně využívány. Pocitově se zdá, že by se
kromě úpravy dojezdových časů měly udržet či posílit
ranní spoje, tedy de facto podpořit školní autobusy. Odpoledne bychom si vystačili s optimalizovanou integrovanou dopravou. Jedinou nevýhodou by pak pro občany
bylo, že ta by nebyla zdarma. Město by však ročně ušetřilo milióny.
Když jsem ještě v koalici v roce 2011 navrhoval posílení
hromadné dopravy autobusy v nových trasách, vycházel
jsem z přesvědčení, že je třeba lidem navrhnout přijatel-

nou alternativu dopravy po městě. Postupně jsem však
dospěl k názoru, že je nutno ji integrovat. Je to levnější i
efektivnější řešení. Dnes navíc můžete na jednu jízdenku jet po celém kraji včetně Prahy.
Hromadná doprava je však jen část zapadající do mozaiky problematiky dopravy ve městě. Proto považuji za
velkou chybu, že byla zrušena dopravní komise. Argumenty, že nefungovala, jsou liché. Je to otázka vedení
a zadání. Za mého působení v Radě města jsme měli
funkční komisi plnou odborníků, která se seriózně zabývala zadanou problematikou. Její výstupy byly kvalitní a
hodnotné a pomáhaly nám v rozhodování. Místo toho
si nyní město zadává „z ruky“ studie za statisíce korun,
kde výsledky jsou mnohdy předpokládatelné. Navíc
zadání některých studií mi přijdou zbrklá a vytržená z
kontextu, jako třeba ta řešící přednádražní prostor. Proč
neřeší prostor kolem nádraží v širších souvislostech a
všemi směry? Například využití ploch směrem obchodní zóně, kde by příchod v trase bývalé vlečky od areálu
bývalého Interiéru mohl být jednou z alternativ nedostatečné kapacity parkování. Stejně tak by město mělo
podporovat vznik obchvatů včetně tzv.Tehovské spojky,
což se však neděje. Aspoň, že společně směřujeme k vymístění areálu provozovny správy silnic pod Mlýnským
rybníkem.

Milý kolego zastupiteli,
dovolím si pár komentářů za vedení města k jednotlivým tématům.
Autobusy: Provoz Městské
samozřejmě od začátku vyhodnocujeme a reagujeme na písemné
podněty občanů. V nových jízdních řádech v polovině května se
řada změn promítne, včetně dopoledního spoje pro seniory z Komenského nám. do Lidlu
a zpět. A to je právě jedna z výhod, kterou by rozhodně
integrovaná doprava neumožnila. Názor, že PID by byla
lepší a levnější, je pouhá chiméra, podobně jako nápad,
abychom využili státní slevu 75% na jízdné (pro MHD to
totiž neplatí). Osobně jsem s dopravci ROPID a IDSK
dříve jednal a náš model je pro Říčany prostě nejvýhodnější. Byli u nás z Benešova a dalších měst, aby náš model
převzali. Například v Příbrami platí město za MHD cca o
50% vyšší cenu za 1km, v součtu jdou výdaje do vysokých
desítek milionů korun, přičemž výběr jízdného je zanedbatelný. Nicméně Tebou navržený průzkum obsazenosti Městské jsem zadal.
Dopravní komise: Komisí jsem se občas účastnil.
Bohužel, členové z veřejnosti často řešili dílčí problémy

své ulice, pokud se vůbec scházeli. Rozhodovat o strategických projektech celého města vyžaduje mnoho času
a považuji za účelnější dnešní model, kdy se pravidelně
schází velitel Městské policie, šéfové odboru dopravy a
technické správy, silniční správní úřad a vedení města.
Odborníci, kteří problematiku každodenně řeší, dnes
výrazně efektivněji posuzují a realizují opatření, jejichž
návrhy pochází od vedení, ale hlavně od veřejnosti.
Právě proto, abychom mohli problémy s dopravou řešit, potřebujeme mít relevantní data a spolupracovat s
odborníky. Za takové považuji Fakultu dopravní ČVUT,
která za 200 tisíc zpracovává komplexní dopravní průzkum, i vybrané architektonické studio, které po výběru v souladu s vyhláškou o zadávání veřejných zakázek
zpracovalo strategii přednádražního prostoru. Právě
díky jejich metodám komunikace se všemi zúčastněnými jsi Ty či kdokoli jiný mohl do procesu tvorby vstoupit.
Tvá poznámka na zastupitelstvu, že přeci nemá smysl
nic měnit, jinak bychom my místní nemohli vše pěkně
objíždět přes boční rezidenční ulice… řekni to prosím
lidem v Jizerské, Dvořákově, Bílé, Mozartově, Verdunské a dalších místech. Kdyby si zde bydlel, možná bys
mluvil jinak.

Miloslav Šmolík, Krajský a říčanský zastupitel(ODS)

David Michalička, místostarosta (KM)
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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
Městská policie Říčany na dětském hřišti
PV rámci zvýšení bezpečnosti na dětských hřištích
budou nově strážníci provádět preventivní kontrolu se
zaměřením na ostré předměty z kovu, u kterých může
nastat riziko poranění dětí. Kontrola bude prováděna
pomocí detektoru kovů, který mají možnost v rámci
nového vybavení strážníci používat. Kontroly se budou zaměřovat zejména na pískoviště, okolí laviček
a herních prvků. Z praxe se může jednat o uvolněný
spojovací materiál herních prvků, dále sponky, kovové
předměty z hraček a vše ostatní. Kontrola je zaměřená
i na riziko injekčních stříkaček, jehel a jiných podobných věcí, které zde mohou zůstat po návštěvě rizikových nebo závadových osob. Nová činnost strážníků,
která má za účel ještě více zvýšit bezpečnost na dětských hřištích, je v součinnosti s oddělením technické
správy městského úřadu v Říčanech. Zaměstnanci oddělení technické správy primárně provádí pravidelnou
kontrolu dětských hřišť spojenou s jeho údržbou, kontrolou pískoviště včetně dalších činností s ohledem na
bezpečné užívání těchto zařízení. Hlavním cílem této
nové činnosti strážníků je prevence. Naštěstí v Říčanech není zaznamenána větší problematika s návštěvou rizikových nebo závadových osob na dětských
hřištích. Z praxe jiných měst, kde již tato činnost probíhá, přináší větší pocit bezpečí a častější pohyb strážníků v daných místech. Samozřejmě je potřeba vždy
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dbát nutné opatrnosti a přesvědčit se, zda si děti hrají
v bezpečném prostoru. Návštěvníky hřišť i ostatní vyzýváme, pokud máte pochybnosti, že se v prostorách
hřiště zdržovala, nebo právě nachází riziková nebo
závadová osoba, neváhejte nás kontaktovat. Strážníci oznámení prověří včetně kontroly, zda se v místě
nenacházejí nebezpečné předměty. Kontrolní činnost
bude prováděna i v dalších místech, například v parcích, nebo i na základě oznámení občanů v případě, že
je v místě předpoklad nebezpečných předmětů. Díky
této činnosti se bezpečnost na dětských hřištích ale i
jinde posune ještě o stupínek výš.
Václav Řezáč,
vedoucí Městské policie Říčany

texty.kuryr@ricany.cz
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Co nového u hasičů
www.sdhricany.cz
Vážení a milý čtenáři našich
příspěvků a příznivci našeho sboru,
máme tu jeden z nejkrásnějších měsíců v roce. Stromy se začínají obalovat květy a všude začínají krásně vonět květinové
záhony. V květnu slavíme Svátek práce, takže nezapomeňte
odpočívat, a také Svátek matek, popřejte tedy s kytičkou své
mamince a třeba ji i vyrobte nějaký dárek, nebo jí pomozte
doma či na zahrádce.
Květen je i měsícem hasičů, protože 4. května je den svatého
Floriána, patrona všech hasičů. Tento den se vzdává hold všem,
kteří pomáhají při záchraně života a majetku v boji s ohněm
nebo vodou. Svatý Florián je patronem také všech hutníků, kominíků, hrnčířů či pekařů. V souvislosti s tímto dnem se koná
každoročně hasičská soutěž, nazvaná Floriánek. Letos se jednalo o již 13. ročník soutěže a naše jednotka se ji zúčastnila ve dvou
družstvech. Soutěží se v několika disciplínách, které jsou složeny z teoretické a praktické části. Družstva jedou po předem připravené trase a míjí jednotlivá stanoviště, kde plní dané úkoly.
Na jednom ze stanovišť bylo nutné dostat se do objektu, provést
průzkum a zachránit osoby. Vše bylo nahrané a zachraňovanou
osobou byla jen figurína, ale museli jsme postupovat tak, jako
by se jednalo o reálný zásah. Cílem této soutěže je připomenout
si správné postupy, aby nás nic u reálného zásahu nezaskočilo.
A jak naše družstva skončila? Získali jsme krásné 1. a 3. místo
z celkových 11 družstev. Měli jsme tedy tu čest si odvézt putovní
pohár v podobě svatého Floriána. Již nyní doufám, že příští rok
vítězství obhájíme a Florián zůstane u nás v hasičárně.
Abychom nebyli jen u té teorie, máme za sebou hned
několik výjezdů. Dne 15. 3. to
byl požár osobního automobilu v ulici Černokostelecká.
Po příjezdu byl s profesionálními kolegy proveden
průzkum. Od motoru se valil kouř, ale jednalo se jen o
drobnější technickou závadu
a tak jsme se dle rozhodnutí
velitele zásahu odebrali zpět
na základnu. Dále jsme byli
29. 3. vysláni k požáru komína, z kterého ohlašovatel
viděl šlehat plameny. Dalším
výjezdem byl požár travního
porostu okolo železniční trati
u Svojšovic. Díky rychlému
zásahu a množství techniky na místě byl požár velmi
rychle uhašen. Někteří členové jednotky již byli v pracovním procesu a někteří

z nás se do něj teprve chystali, když se 15. 4. v 6:15 rozezněly
telefony a my byli opět povoláni. Tentokrát se jednalo o požár
střechy jedné z budov u dálnice D1 na 6. kilometru směrem do
Prahy. Po příjezdu na místo, bylo zjištěno, že někdo pálil kabely
na střeše. Naštěstí se požár nerozšířil, byl velmi rychle uhašen
a zásah ukončen.
A co nového u naší mládeže? Všichni pilně trénují, protože
nás čeká vyvrcholení hry PLAMEN, která se koná 11. - 12. 5.
Jedná se již o druhou část a navazuje na podzimní soutěž, kde
mladší získali 2. místo a starší 5. místo. V rámci jednotlivců
jsme v obou kategoriích získali 1. místo. Je to skvělý výsledek
a držíme palce na závěr této hry. Díky skvělému počasí trénují
naši mladší v hasičárně a to tak pilně, že mají před sebou dva
celodenní tréninky. Na jednom tréninku se byla podívat i výměnná studentka z Moskvy a byla překvapena tím, co děláme
a jaký je o tento sport zájem. O soutěži v Čelákovicích 27. 4.
vám více napíšu v dalším čísle.
Měsíc duben patřil akci „Ukliďme město“, do které jsme se
rozhodli zapojit i my. Přišli naši mladší, někteří i se svými
rodiči, nechyběli ani dospělí členové jednotky a všichni jsme
uklízeli v okolí Mlýnského rybníku. Je smutné, co vše se dá
v přírodě najít, ale my jsme do toho šli s úsměvem, protože je
to pro dobrou věc a chceme, aby co nejvíce z té hezké přírody
zůstalo dalším generacím.
Na závěr bych chtěl pár řádků věnovat čestnému členovi našeho sboru. Pan Jiří Kočí letos oslaví životní jubileum – devadesáté narozeniny, přičemž 70 let je členem našeho sboru
i jako profesionální hasič. Za dlouhou dobu svého aktivního
působení mezi hasiči pomohl mnoha lidem jak u zásahů, tak
v rámci sboru. Vychoval mnoho následovníků, na které dnes
může být náležitě hrdý. Tímto bych chtěl za celý náš sbor popřát panu Kočímu hlavně zdraví do dalších let a děkujeme za
vše, co pro hasičskou rodinu udělal.

David Pojezný, jednatel SDH Říčany
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Příroda
Říčanska
Ruměnice
pospolná
Pyrrhocoris apterus
Před několika lety, na jaře, jsem si
všiml paní, která na zahradě rozprašovala jed na hubení hmyzu. Protože
ho používala nezvyklým způsobem,
dal jsem se s ní do řeči. Ukázalo se,
že čelí „invazi červených brouků,
kteří jí co nevidět sežerou celou zahradu“. Bylo těžké ji přesvědčit, že
houfy ruměnic nikomu a ničemu
neškodí.
Ruměnice pospolná patří mezi ploštice. Ty se od brouků liší mj. bodavě
sacím ústním ústrojím nebo životním cyklem. U ploštic se z vajíček
líhnou malé nymfy, které připomínají dospělce. Brouci procházejí stádiem vajíčka, larvy, kukly a dospělce.
Ze 40 000 druhů ploštic patří asi 400
druhů do čeledi ruměnicovitých. V
České republice žijí pouze dva druhy
ruměnic, tím druhým je nenápadná
ruměnice hnědá (Pyrrhocoris marginatus).

Černé tečky v červené výstražné barvě
imitují oči. Varovné jedovaté vzezření
chrání ruměnici před řadou predátorů, například před ptáky. I když je
kresba na první pohled vždy stejná, u
každého jedince se nepatrně liší.

Ruměnici pospolnou potkáme v celé
Evropě, v severní Africe, severní Asii
a Střední Americe. Je asi 1 cm velká a
díky svému zbarvení nezaměnitelná.

Krovky ruměnic obvykle nepokrývají zadeček. Jsou to zkrácené polokrovky, které končí zhruba v půlce
těla. Křídla bývají často zakrnělá. Na

to odkazuje latinské jméno, apterus,
které znamená bezkřídlý.
Začátkem jara ruměnice vylézají ze
zimních úkrytů a hromadně se sluní
u paty stromů, na zídkách apod. Nejčastěji je najdeme pod lípami, kde
vysávají lipové plody (na obrázku).
Zjara tvoří skupiny ruměnic jen dospělci. Při páření táhne samička slabšího samečka v protisměru za sebou.
Vajíčka kladou samičky obvykle do
vlhké půdy. Během postupujícího
léta se ke shromážděným ruměnicím
přidávají nymfy, které jsou skoro celé
červené (na obrázku).

foto: J. Halaš

Kromě lipových plodů se ruměnice
živí sáním rostlinných šťáv a nepohrdnou ani jiným hmyzem.
Ruměnice jsou neškodné, proto
není potřeba se jich obávat. Navíc
děti rády pozorují čilý život v jejich
skupinách.

Jakub Halaš
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Úklid Říčanského potoka
Ekocentrum v neděli 14. dubna uspořádalo čisticí akci
extrémnějšího ražení v korytě Říčanského potoka kolem
Mlýnského rybníka a v navazujícím údolí. Navzdory nepříznivému počasí se na ní sešlo osm statečných dospěláků a jedenáct ještě statečnějších dětí. Odpadky se sbíraly
svižným tempem, děti uklízely jako o závod a dospěláci
měli co dělat, aby jim stačili. Zabahněného smetí bylo
nakonec tolik, že se auto s přívěsem muselo při odvozu
pytlů otočit hned dvakrát. Odměnou za vynaloženou
námahu nám byly nejen buřty u ohně na hájovně během
odpoledního Dne Země, ale hlavně vědomí, že přírodní
zákoutí u Mlýnského rybníka již nemusí trpět důsledky

lidské bezohlednosti. Děkujeme, sběrači, ať nám to tam
všem vydrží hezké!
Martin Karáč

Otevřený Dvorek
V květnu a červnu vás každý týden zveme na Dvorek.
Přijďte si s dětmi pohladit
králíky i slepice a dozvědět se zajímavosti o jejich
chovu.
Otevřený Dvorek proběhne v následujících termínech vždy od 16 do 18h:
úterý 14. 5.
středa 22. 5.
úterý 28. 5.
středa 5. 6.
úterý 11. 6.
středa 19. 6.
Vstupné je dobrovolné a bude použito k nákupu laskomin pro naše zvířata. Pořádá Ekocentrum Říčany ve
spolupráci s Muzeem Říčany.
Marie Tvrdoňová

Uklízíme naše město a okolí
V měsíci dubnu každoročně
slavíme
Den Země a v celé
republice se pořádají
nejrůznější úklidové akce. Na výzvu
pana radního Polánského se v sobotu
6. dubna konala akce Okrašlovacího
spolku Říčany, jehož členové si tentokrát vybrali komunikaci Vojkovská
v úseku Strašín – Vojkov křižovatka.
Odpad obou škarp a přilehlého lesa
naplnil celý kontejner. Do akce se kromě sedmi členů Okrašlovacího spolku
zapojila jedna obyvatelka z Kavčí skály

s holčičkami a z obce Strašín dva členové Osadního výboru a dvě rodiny s dětmi. Celkem dvacet osob. Všichni jsme
si pořádně protáhli těla a měli radost
z dobře vykonané práce. Jediné co mne
osobně zamrzelo byl nízký zájem strašínských obyvatel. Bydlí v krásné krajině u lesa, upravují si svoje zahrádky a
co se děje za plotem je vůbec nezajímá.
Argument „ať to uklidí Město“ já neuznávám. Co nebo kdo je Město? Město
Říčany jsme my všichni a měli bychom
pečovat a hlídat si své okolí.
O týden později v sobotu 13. dubna

se sešli obyvatelé Nového Pacova
k úklidu ulic této lokality a části lesa
u tzv. strouhy. V chladném počasí se
sešlo dvanáct nadšenců. Chlapci na
koloběžkách projeli ulice a nasbírali
dva pytle odpadu. Zbytek týmu čistil
strouhu, kterou bude Město udržovat
k odtoku vody z kopce do Jurečka. I
tentokrát jsme naplnili celý kontejner.
I v této lokalitě se ukázalo, že přiložit
ruku k dílu ve veřejném zájmu spousta
lidí považuje za cosi „pod jejich úroveň“. Je to škoda, protože jakou přírodu a krajinu budou mít naši potomci
držíme ve svých rukách i my.

Andrea Klapálková
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Jaro v Olivovně
Jaro je konečně tady a pro Olivovnu
je v pořadí 123. Během dubna u nás
proběhla celá řada akcí, jak pro děti na
pobytu, tak i pro říčanskou veřejnost.
Oblíbené dětské divadélko Romaneto
opět naplnilo celou kapli, další představení bude 9. 6. Děti na pobytu pak za
velkého jásotu spálily Moranu, zabubnovaly si s lektorem a zhlédly pohádku
od společnosti Loutky v nemocnici,
které do Olivovny jezdí pravidelně každý měsíc. Bohoslužbu u nás měla tradičně Církev Bratrská, se kterou jsme
již podruhé spolupracovali v projektu
Lego. Přespolní běh kolem Olivovny Sokola Říčany a Radošovice jsme
hostili již pošesté a doufám, že jsme
tímto založili tradici. Zatímco při běhu
kolem Olivovny běhají děti, při Závodě kočárků se děti vezou… Tuto akci
jsme uspořádali spolu s agenturou JM
–Events a Dream 4 You. Byl to 8. ročník Závodů kočárků, ale v Olivovně to

bylo poprvé. Myslíme, že je zde dobré
místo na tuto akci. Výtěžek za startovného obdržela malá Michalka se zdravotním handicapem. Pro lékaře byl
uspořádán seminář na téma psychosomatická problematika školních dětí.
Přítomni byli také dětští psychologové
a pedagogové. Navštívili nás rovněž
lékaři z plzeňské nemocnice, kteří se

zajímají o následnou péči, kterou zde
poskytujeme. Okresní shromáždění
ČLK jsme tradičně pohostili v naší
kapli. V květnu se na vás těšíme mimo
jiné v projektu Noc kostelů.
Děkujeme všem, kteří nás navštěvují a
připomínáme, že jsme otevření a přátelští ke společným projektům.
Vaše ODL

inzerce

Kožní a lymfologická ambulance
STĚHUJEME SE Z NEMOCNICE
DO NOVÝCH PROSTOR
Od 1. července 2019 najdete naši ordinaci na
nové adrese v ulici SUKOVA 1215/3, ŘÍČANY
Nová adresa
sukova 1215
v blízkosti Komenského náměstí (v přízemí
rodinné vily).
BUS zastávka – Komenského náměstí.
Do konce června ordinujeme v naší stávající
ordinaci v nemocnici Říčany, ordinační hodiny
jsou beze změn. Těšit se můžete na bezbariérový vstup, větší a pohodlnější
čekárnu a samostatné pracoviště pro lymfodrenáže.
Aktuální informace sledujte na www.dermalink.cz.
32dermalink_P2.indd
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Za deset let pomohli na oddělení
následné rehabilitační péče Nemocnice Říčany
čtyřem tisícům pacientů
Desáté výročí a čtyři tisíce úspěšně zrehabilitovaných
pacientů. To znamená rok 2019 pro oddělení následné
rehabilitační péče Nemocnice Říčany, člena skupiny
AGEL. Oddělení s 30 lůžky vzniklo v roce 2009 v areálu
nemocnice jako reakce na velkou poptávku po komplexní rehabilitační péči a dnes je již nedílnou a hojně vyhledávanou součástí nemocnice.
„Rehabilitační péče je intenzivně se rozvíjející obor. Stále
více pacientů potřebuje specifickou, individuální a komplexní
rehabilitaci. A přitom oddělení, které toto vše jsou schopné
zajistit je i v současnosti stále ještě nedostatek. Situace před
deseti lety byla ještě podstatně horší,“ vysvětlila MUDr. Andrea Švojgrová, primářka Následné rehabilitační péče
Nemocnice Říčany důvod vzniku oddělení, které se neustále
vyvíjí. Do budoucna zde chtějí zdravotníci i nadále rozšiřovat
portfolio rehabilitačních terapií. Nyní se například jedná i o
zavedení canisterapie. V minulém roce se pak například podařilo pořídit z grantu přístroj HomeBalance, tedy rehabilitační pomůcku k rehabilitaci poruch rovnováhy.
Za deset let oddělením prošlo celkem 3945 pacientů. „Největší část tvoří pacienti s neurologickou diagnózou a pacienti
po operacích, pacienti po totálních endoprotézách, osteosyntézách, anebo lidé po cévních mozkových příhodách. Část
pacientů přichází z našich rehabilitačních ambulancí, jde
hlavně o pacienty s bolestmi zad a pohybového systému, u

kterých není ambulantní terapie dostatečná. Díky našemu
statutu následné péče má u nás pacient dostatek času se
aklimatizovat a rehabilitace probíhá individuální rychlostí
podle schopností jednotlivých pacientů,“ vysvětlila primářka MUDr. Andrea Švojgrová.
Rehabilitační pracoviště zakládala před deseti lety bývalá primářka MUDr. Martina Kupková, která s oddělením
dodnes spolupracuje jako ambulantní lékař. Oddělení se po
celou dobu existence může chlubit výbornou kvalitou péče,
a to nejen po stránce odborné, ale i lidské. Výborný je nejen
přístup k pacientům, ale i samotné vztahy na pracovišti.
„Za asi nejzásadnější a nejcitelnější změnu za celých deset
let považuji to, že jsme se před rokem stali součástí holdingu
AGEL. Ač to byl rok náročný, beru tuto změnu jako krok k
lepšímu. Vidím posun nejen ve snaze o lepší a profesionálnější péči o pacienta, ale i o zaměstnance,“ dodala úřadující
primářka MUDr. Andrea Švojgrová.

Monika Kováčová
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Závody kočárků v Říčanech
V neděli 14. 4. se v Říčanech konaly Závody kočárků. Naše město se tak přidalo k desítkám dalších měst v Česku i
na Slovensku. I přes nepřízeň počasí se
této akce zúčastnily desítky lidí a osm
soutěžních kočárků. Závody odstartoval starosta města Říčany Vladimír Kořen, který se také ujal role komentátora
prvního závodu.
Cílem této akce bylo podpořit malou
Michalku, která se narodila s rozštěpem páteře, „golfovou nožičkou“ a
hydrocephalem. Rodičům Michalky
byl na místě předán šek na částku 3 000
Kč, tj. výtěžek ze startovného a výherních lístků. Všem, kteří se na této akci
podíleli i těm, kteří se ji zúčastnili, děkujeme a těšíme se opět za rok.
Markéta Frydrychová

Pro seniory

Můj život s Alzheimerem
Jak zvládnout náročnou péči a přitom si zachovat
vlastní život? Co mi může pomoci, abych si uchoval/a
pozitivní myšlení a fyzické síly? A co přesně znamená syndrom vyhoření?
Těmto otázkám a mnohým dalším se budeme věnovat
v pátek 10. 5. 2019 od 17 hodin, v průběhu přednášky
institutu Dementia na téma „Jak při péči myslet i na
sebe a nevyčerpat všechny své síly“. Akce se koná v Kulturním centru Labuť, na adrese 17. listopadu 214/14.
Přednášku povede PhDr. Jaroslava Dvořáková. Pokud
věnujete svůj čas péči o druhé, ať už pár hodin týdně
nebo každý den, nejste si jistí, zda umíte správě doplňovat energii anebo už na sobě vnímáte určité vyčerpání,
neváhejte a přijďte. Přednáška je určena široké veřejnosti a je zdarma.
Zároveň zveme všechny na setkání pečujících, které
v Říčanech pořádá organizace Dementia I. O. V., z. ú.,
každé 4. úterý v měsíci od 18.00 hod. Scházíme se v
prostorách Domova Pod Kavčí Skálou, na adrese: Marie Pujmanové 2045/2. Další setkání proběhne v úterý
28. 5. Konkrétní informace o projektu „Neformální
péče“ naleznete na webových stránkách naší organizace www.dementia.cz.
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Společně se dá vše zvládnout snadněji… Těší se na vás
Petra Petříková, koordinátorka neformální péče
(tel.: 724 076 964, petra.dementiaiov@gmail.com).

texty.kuryr@ricany.cz

Pro seniory

SENIORCENTRUM ŘÍČANY
V dubnu jsme navštívili obec Svijany. Velikonoční čas byl teplotně velice příjemný.
V květnu nás již čeká první letošní rekondiční pobyt v Janských Lázních v Hotelu
Astoria. V tomto rekondičním pobytu
plánujeme nejen poznávací akce, ale také pohybové (v termálním koupališti). A hned v červnu opakujeme šumavský
rekondiční pobyt v Nezdicích. Tolik nejbližší akce. Po pěti
letech jsme se museli, bohužel, rozloučit s naším služebním

Program
Aktivity Klubu Senior (zal. 2006) zabezpečuje Seniorcentrum Říčany od června 2011 a jsou určeny všem seniorům
a zdravotně postiženým občanům (není nezbytná registrace za člena Klubu). Stačí se jen přihlásit na konkrétní akci
nebo se dostavit dle aktuálního programu.
Osobní kontakt: Irena Moudrá
Telefon: 732 383 424
E-mail: seniorcentrumricany@centrum.cz
https://seniorcentrum-ricany.webnode.cz/

autem, které nejen převáželo členy a seniory, kteří službu
potřebovali zejména ze zdravotních důvodů, ale také bylo
neocenitelným pomocníkem pro zajištění jednotlivých
akcí. Od dubna máme nové auto, což se podařilo zejména
díky sponzorům. V rámci dotačního řízení města jsme pro
letošní rok neuspěli, budeme se však snažit činnost zajistit
pokud možno v nezměněné podobě. Přivítáme každou finanční i věcnou podporu, předem moc děkujeme.
Jaro je v plném proudu a tak vám krásné a příjemné sluncem proteplené dny.

Irena Moudrá, předsedkyně správní rady
n 27. – 29. červen 2019
Rekondiční pobyt – šumava
Třídenní zájezd. Ubytování: Penzion Rožánek, Nezdice. Program rekondice: město Písek, Hoslovice, Modrava, apod.
Příspěvek účastníků: 1.300,- Kč (záloha 650,- Kč při objednání). Příspěvek zahrnuje dopravu, ubytování se snídaní
(večeře nutno objednat předem, hradí si účastníci sami),
vstupné, pojištění, tištěný materiál. Odjezd: 7:15h aut. zastávka K žel. stanici, 7:20h, aut. zastávka Rychta, 7:25h aut.
zastávka Sukova ul., 7:30h aut. zastávka Masarykovo nám.

Akce:

n 2. - 4. května 2019
Rekondiční pobyt – Janské Lázně
Třídenní zájezd. Ubytování: Hotel Astoria. Program
rekondice: prohlídka zámku Hrádek u Nechanic,
města Hradec Králové včetně Bílé věže, Pohádkové
výstavy v Dolním Maršově, Tkalcovského muzea a
kostela Narození Panny Marie v Trutnově, zříceniny
hradu Kumburk, Valdštejnské lodžie v Jičíně; pobyt
v Aquacentru v Janských Lázních (teplé minerální
prameny) aj.
Příspěvek účastníků: 1.300,- Kč (záloha 650,- Kč při
objednání). Příspěvek zahrnuje dopravu, ubytování se
snídaní (večeře nutno objednat předem, hradí účastníci
sami), vstupné, pojištění, tištěný materiál.
Odjezd: 7:15h aut. zastávka K žel. stanici, 7:20h aut. zastávka Rychta, 7:25h Sukova ul., 7:30h Masarykovo nám.
n 6. května 2019
Taneční odpoledne – Den matek
Setkání seniorů s živou hudbou v KC Labuť – viz plakátek.

Připravované akce:

n 6. června 2019 – ZÁMEK KOZEL
Komentovaná prohlídka zámku Kozel a dalších pamětihodností na Plzeňsku.
Příspěvek účastníků: 320,- Kč (zahrnuje dopravu,
vstupné, pojištění, tištěný materiál). Odjezd: 7:45h
aut. zastávka K žel. stanici, 7:50h aut. zastávka Rychta, 7:55h aut. zastávka Sukova ul., 8:00h aut. zastávka
Masarykovo nám.

Stacionář Olga Říčany, Blahoslavova
2576a, hledá brigádníka/ci na
občasné víkendové a noční směny ke
klientům na odlehčovacích pobytech.
Bližší informace:
Kateřina Čamrdová tel. 323 604 244 - 6,
e-mail: stacionar@dps.ricany.cz,
iveta.zavodska@dps.ricany.cz
Vhodné pro zdravotní sestry, studenty VŠ,
důchodce či ženy na MD.
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Rada starších

16. dubna se opět sešli všichni, kteří se zajímají
o život ve městě. Podrobněji jsme diskutovali o budoucím klubu pro seniory a charitativním obchodu,
jejichž vznik na svém dubnovém jednání schválilo
zastupitelstvo. Přítomní byli seznámeni s naplánovanými akcemi města pro seniory. V tomto čísle
najdete pozvánku s názvem „Maminkám“, srdeč-

ně zveme všechny matky do Labutě a pěkné vystoupení našich dětí. Na červen připravujeme koncert, opět vás pozveme pěkným plakátkem! Příští
rada starších se bude konat v úterý 21. května
ve 13 hodin na radnici, v zasedací místnosti. Zájemci, jste srdečně zváni.
Hana Špačková, místostarostka

Pro děti a rodiče

Obecně prospěšná společnost
Masarykovo náměstí 6, Říčany • Na Obci 2049, Říčany • www.cestaintegrace.cz

Občanská poradna Říčany

Řešíte nějakou složitou životní situaci, se kterou si nevíte rady? Již téměř 12 let je vám v Říčanech k dispozici Občanská poradna provozovaná Cestou integrace. Poradna je
místem nestranné, nezávislé, důvěrné a bezplatné sociálně - právní pomoci. Nabízí a specializuje se v současné
době na tři různé oblasti služeb: jedná se o všeobecné sociálně - právní poradenství, kdy vám poradíme v oblastech
rodinného práva, pracovního práva, občanského práva,
sociálního systému, ochrany spotřebitele a finančních záležitostí. Další řeší tématiku domácího násilí a trestné činnosti, zde se zaměřujeme především na konflikty a násilí
v rodině a různé trestné činy a přestupky. Třetí velkou oblastí je dluhová poradna – dluhové poradenství, finanční
gramotnost a služby v oblasti oddlužení dle příslušné akre-

ditace Ministerstva spravedlnosti ČR. V rámci dluhového
poradenství nabízíme pomoc s vyhodnocením celé dluhové
situace, pomoc s mapováním dluhů, včetně sepsání a podání návrhu na oddlužení. Všechny služby poskytujeme bezplatně. Projekt „Cesta z dluhů na Říčansku“ je realizován
díky finanční podpoře z Operačního programu Zaměstnanost, č. projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0008979 a
spolupráci s MAS Říčansko, o.p.s.
Kde nás najdete? Masarykovo nám. 6/17, 25101 Říčany.
Prosíme o předchozí objednání na tel. 312 315 284 nebo
emailem obcanskaporadna@cestaintegrace.cz. Provozní
doba a více informací na www.cestaintegrace.cz. Poradna
funguje i díky finanční podpoře Středočeského kraje, Ministerstva spravedlnosti ČR, města Říčany a OP Zaměstnanost.
Petra Nyklová, ředitelka
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Podle rozpisů filmů vyrazíme nějaký čtvrtek 
do kina NaFialku ;Ͳ). 
A možná nás čeká přátelská návštěva policie. 



Chat: facebook.com/klub.cesta Terén : út/čt 

 
(výlet pro holky i kluky)
Beatbox s Michalem 
Sushi time  





Na Obci 2049/9 Říčany

Květen
2019
Program klubu

Organizují: 
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Změna programu vyhrazena
Podporují: 

Téma měsíce:  



Kdo jsem? Tvořím své okolí.
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Výprava světlušek do Roudnice a na horu Říp
V pátek jsme se i s krosnami a spacáky sešli na vlakovém nádraží. Netrvalo dlouho a vyrazili jsme směr
Roudnice nad Labem. V Roudnici
stačilo pár kroků, výšlap schodů a
už jsme všichni byli ubytováni v luxusní klubovně místního střediska
Říp. Než jsme se nadáli, byl čas jít
spát, protože ačkoliv jsme to ještě
nevěděli, v sobotu nás čekal téměř
15 kilometrů dlouhý výlet na Říp a
zase zpátky.
Ráno se neobešlo bez prozkoumání
místního střediskového labyrintu. A
pak přišel čas pobrat svačiny a vyrazit. Cesta nahoru šla hladce, zvlášť
pro ty světlušky, které visely část
cesty na batohu vedoucího Járy. Po
dlouhém výšlapu přišel zasloužený
odpočinek a oběd. Obhlédli jsme
rotundu a rozpohybovali těla dětem
i vedení při velké běhací hře. Pod
Řípem jsme ještě vyslali šifrované

zprávy k vesmírné družici, bojovali
s vesmírným rušením a... Pak jsme
drželi všechno, co nebylo k zemi
přibité. Zvedl se takový vítr, že nám
málem půlku oddílu odvál! Také to z
ilustrační fotky je poznat!
Zpátky v Roudnici jsme při čekání na
večeři zopákli zdravovědu a večer si
vyrobili krásné květinové brože.
A najednou byla neděle. Po skupinách jsme vyrazili do Roudnice s šifrovaným deníkem ztraceného vědce.
I když nám během teto hry zapršelo,

vůbec to nevadilo. Některé skupinky přečkaly déšť v místním muzeu
moderního umění, kde hledaly nápovědy, některé skupinky odvážné
postupovaly dale. Postupně jsme objevovali nová místa a další nápovědy,
které nám nakonec pomohly získat
důležité stránky s výpočty a nákresy.
Také jsme se dozvěděli, jak to bylo s
Curiosity, vesmírným vozítkem na
Marsu. A tím pro nás skončil pobyt
v Roudnici a než jsme se nadáli, byli
jsme zpátky v Říčanech.
Za 5. roj světlušek zapsala Barbie
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Narozeniny Mraveniště
– 19. května – 20 let!
našich členů. Neváhejte a v neděli
19. 5. od 10:00 přijďte slavit s námi.

Příměstské tábory

Srdečně vás všechny zveme do okolí budovy Mraveniště v Bezručově
ulici na oslavu našich dvacetin.
Děti, těšte se na divadlo, malování
na obličej, výtvarné a kreativní dílničky, zábavnou show a soutěže za
zajímavé ceny. Přijďte vyhrát ve výtvarné soutěži pololetní kurz kresby
a malby. Zároveň vyhlásíme vítěze
o pololetní kurz keramiky pro děti
1. stupně (již od pěti let) – vytvořte doma nejkrásnějšího mravence z modelíny, fima, písku apod.;
vyfoťte a foto zašlete do 13. 5. na
e-mail: materske-centrum@mraveniste.info. Nejlepší autory odměníme! Během oslav se můžete těšit
i na řadu hudebních vystoupení,
své umění předvedou i naši nejlepší
jezdci z MTB&TRIAL klubu a velký
souboj o vítězství svedou legoroboti
v soutěži ROBOSUMO. Na své si
tak přijdou všichni, kdo náš velký
den navštíví – malí i velcí. V rámci
dne otevřených dveří mohou celé
rodiny tvořit v keramické dílně, můžete se těšit na stánky s dobrým jídlem, úžasnou fireshow, k poslechu
zahrají říčanské kapely a v rámci
výstavy pod širým nebem uvidíte
nejlepší výtvarná a keramická díla

1. turnus:
Z pohádky do pohádky (od 2 do 5
let), termín 15. – 19. 7. – budeme si
hlavně hrát a tvořit – v dopoledních
hodinách. Každý den si s dětmi přečteme pohádku, vytvoříme tematický
výrobek nebo obrázek, užijeme si řádění venku a v pátek všechny za celotýdenní snažení odměníme.
2. turnus:
Tajemství draků (od 5 do 12 let), 12.
– 16. srpna - budeme hlavně objevovat. Je potřeba zachránit dračí říši a
my voláme všechny rytíře na pomoc.
Pojďte s námi posbírat střípky veliké
hádanky, vyřešit ji pomocí logiky a
kreativity a porazit zlou sílu a osvobodit tak Duhového draka.
Více informací s možností přihlášení
na oba turnusy naleznete na www.
mraveniste.info.

MC - DOMÁCÍ TVOŘENÍ
MAMINEK S DĚTMI
čtvrtek 14 – 17hod. (možnost dítěte
v herničce)
NUTNÁ rezervace:
ahoj@mumspacericany.cz

2. května

Šití pytlíků na potraviny

9. května

Domácí kosmetika

16. května

Batikování

30. května

Kváskový chléb

MC - MUMSPACE

přesné termíny na webu
pátek 9:30 – 11:30
NUTNÁ rezervace:
ahoj@mumspacericany.cz

Tchi - kung
Tanec pro maminky s dětmi
Cestování s dětmi
Hypnoporod
Dětský pokoj podle Feng Shui

KERAMICKÉ DÍLNY – bez rezervace
S EVOU
čtvrtek
18:30 – 21:00

SE ŠTĚPÁNKOU
sobota
9:00 – 11:30

S KATKOU sobota
9:00 – 11:30

2. května

4. května

18. května

16. května
30. května

Výlet do Kudowy Zdroje
s paní Susovou

11. června 2019 (pojede jeden VELKÝ AUTOBUS)
Odjezd z náměstí (MESTEK, Dm drogerie) je v 06.00 hodin ráno (další
zastávka-U kina, Na zastávce a Rychta. Je možné nastoupit i v Mukařově a v případě
většího počtu zájemců kdekoliv po trase. Vystupovat se bude na nástupních
stanicích - zastávkách. Příjezd okolo 17. hodiny.
Závazně přihlásit a zároveň zaplatit je možné v TURISTICKÉM INFORMAČNÍM CENTRU,
Masarykovo nám. 83, Říčany (stará radnice). Rezervace nejsou možné. Tel. 323 602 639,
724 514 824, e-mail: susovamilada@seznam.cz.e-mail: susovamilada@seznam.cz.
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Jarní zprávy z MŠ a ZŠ NEMO

S jarem se nám podařilo otevřít novou environmentální
zahrádku v rámci dotace MiPlujte s námi za poznáním! nisterstva životního prostředí,
název projektu: MŠ a ZŠ NEMO-Přírodní zahrada, Říčany, okres Praha východ.
Na realizaci se dále podílel zřizovatel MŠ a ZŠ NEMO-Baby club NEMO, z. s. a majitel objektu pan Jiří Vodička.
Děti a žáci se radují z množství interaktivních prvků
z přírodních materiálů. A co všechno na naší zahrádce
budeme dělat?
• Sázet bylinky a pěstovat zeleninu
• Starat se o rostlinky a pozorovat jejich růst
• Provádět pokusy s pískem a vodou
• Naučíme se správně recyklovat
• Učíme se i venku (lépe nám to myslí)
• Svačina venku také více chutná
• Uspořádáme různá setkání pro rodiče, čeká nás oslava
Dne rodin
• Budeme bádat a školit se v rámci projektu Muzea Říčany
„Oborový mentoring v přírodovědném a polytechnickém
vzdělávání“
• Pozveme různé odborníky na semináře, jak zapojovat
děti a žáky do environmentálních aktivit
Hlásíme, že upravujeme poslední (pátou třídu) ZŠ a počítačovou učebnu. Tím je završen celý plánovaný první
stupeň ZŠ. Naše třídy jsou jen pro malou skupinku dětí,
proto již nyní víme, že na školní rok 2020 - 2021 budeme
mít pouze čtyři volná místa do ZŠ NEMO (třída je pouze
pro 10 žáků). Pokud chcete, aby Vaše dítě navštěvovalo
naší rodinnou školu, přihlaste ho prosím co nejdříve do
naší školky s rozšířenou výukou angličtiny a s předškolní
přípravou. Děkujeme za pochopení.

Na prázdniny chystáme ve spolupráci s agenturou Extra Mile příměstské tábory, kde si můžete zvoliti variantu
s rodilým mluvčím po celý týden. Cena za týden s rodilým
mluvčím včetně stravy 3.900 Kč.
Témata jsou:
• 22. 7. - 26. 7. DINOSAURUS ADVENTURE
• 29. 7. - 2. 8. SCIENS SHOW
• 5. 8. - 9. 8. OLYMPICS GAMES.
Do našeho veselého kolektivu tímto hledáme od
září 2019 vychovatele nebo vychovatelku do
školní družiny. Pracovní doba 11:30 - 17:00 hod.
a dobré platové podmínky. Požadujeme
zkušenosti s věkovou skupinou 1. – 5 třída,
nápady a životní optimismus.
V případě zájmu piště na babyclubnemo@seznam.cz
nebo volejte ředitelku na tel: 777 727 334

Oslavili jsme 8. narozeniny

Vynesli jsme Moranu…

4. dubna oslavil Pramínek 8. narozeniny. Přesně
před osmi lety jsme přivedli děti do týpí, prošli
les, uvařili polévku a řekli
si, že by to mohlo fungovat… Děkujeme, že jste šli
nebo jdete s námi.
Olga Jarkovská, koordinátorka

MŠ Srdíčko Říčany přijme od 1. 9.
2019 školního asistenta. Výhodou
je pedagogické vzdělání nebo kurz pro
asistenty pedagoga, který lze doplnit
během zaměstnání. Vhodné i pro uchazeče
s ukončeným základním vzděláním.
Pracovní doba: čtyři hodiny denně dle domluvy
Informace na telefonu
739 666 423, 601 574 041
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Příměstské tábory v MŠ Landie - letní prázdniny 2019
„HARRY POTTER“
1. – 4. července
cena 2.580,-Kč

Kdo by neznal příběhy o mladém kouzelníkovi Harry Potterovi.
• Tento týden je určen malým kouzelníkům, kteří budou chtít poznat magický svět kouzel.
• Vyrobíme si kouzelnické hůlky, uvaříme kouzelný lektvar, uděláme si závody na koštěti a budeme celý týden plnit
zajímavé kouzelnické úkoly.
• Na konci týdne přijde KOUZELNÍK a z dětí se stanou kouzelníci – pomocníci.

MADAGASKAR
8. -12. července
cena 3.800,-Kč

SOUČÁSTÍ CELÉHO TÝDNE CELODENNÍ ANGLIČTINA
• Zvířecí hrdinové Alex, Marty, Gloria a Melman na své cestě do Afriky.
• Seznámíme se se zvířaty v Africe, jak žijí, co jedí.
• Vyrobíme si masky zvířátek, ze sádry vylejeme stopy lva, zebry nebo hrocha.
• Zabubnujeme se africké rytmy. • Budeme stopovat divoká zvířata při napínavé hledací hře.
Výlet: FARMA SOBĚHRDY

inzerce

LÉTO S DĚTSKÝMI FILMY

HODNÝ DINOSAURUS
15. - 19. července
Cena 3.200,-Kč

Co když dinosauři nevyhynuli, dobrodružná výprava do světa dinosaurů.
• Budeme stopovat velké i malé dinosaury, pátrat po zkamenělinách, odlévat obří stopy a zdolávat zajímavé úkoly.
• Vyzdobíme si pravěkou jeskyni, vyrobíme jednoduché hudební a pracovní nástroje. Zjistíme co je venku k snědku a jak
se žije v tlupě.
Výlet: DINOPARK HARFA

KARLÍK A TOVÁRNA
NA ČOKOLÁDU
22. – 26. července
cena 3.200,-Kč

Vaření s dětmi bude téma celého týdne.
• Seznámíme se se zdravým stravováním, budeme poznávat ovoce a zeleninu, nejen na obrázcích, ale i podle vůně a chuti.
• Vyzkoušíme si vaření venku-na ohni i v kotlíku.
• Upečeme chleba i ovocný koláč.
• Uděláme si piknik u rybníka Marvánek
Výlet: ČOKOLÁDOVNA ŠESTAJOVICE

SPIDERMAN
12. – 16. srpen
cena 3.200,-Kč

PIRÁTI Z KARIBIKU
19. - 23. srpen
cena 3.200,-Kč

• Sportovně laděný týden pro všechny děti, které mají rády pohyb.
• Vyzkoušíme své síly a budeme lámat rekordy v různých sportech. Vyzkoušíme si i méně tradiční sportovní disciplíny.
• Zahrajeme si tenis v klubu Oáza.
• Zahrajeme si fotbal.
• Projedeme se na koni.
• Vyrobíme si všichni medaile z keramiky i z perníku.
Výlet: HŘIŠTĚ GUTOVKA
• Velká objevná cesta po všech mořích světa.
• Na palubě školky Landie se naučíme číst v mapách, objevíme nové světy.
• Seznámíme se s životem v hlubinách moří a oceánů.
• Malování na obličej – kdo bude nejstrašnější pirát?
• Výroba slaného moře a lovení ryb.
Výlet: MOŘSKÝ SVĚT HOLEŠOVICE

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

STŘEDA 15. KVĚTNA - 9:00 – 17:00 HODIN
V mateřské škole Landie si klademe za cíl maximálně rozvíjet dětskou osobnost. Formou her,
speciálních programů, divadelních představení, výletů učíme děti vnímat svět kolem nás. Předškoláky
systematicky připravujeme na zápis a budoucí přechod na základní školu za pomoci kvalifikovaných
pedagogů. V mateřské škole Landie nabízíme široké
množství zájmových aktivit (výuka anglického jazyka, keramika, tanečky, sportovní příprava, plavecký
a lyžařský kurz), které pozitivně přispívají k rozvoji
talentu vašeho dítěte. Součástí programu je zdravé
stravování, připravované v naší kuchyni.
Jsou u nás vítány děti od jednoho roku do sedmi let.
Výhodou je, že děti při přechodu z jeslí do mateřské
školy zůstávají v již jim známém prostředí.

Celodenní školné činí 5 500 Kč za měsíc, plus
stravné. Nabízíme i zkrácenou, nebo půl denní
docházku.
Hlavní benefity mateřské školy
• jsme akreditovaná mateřská škola
•předškoláky připravujeme ve spolupráci se základní školou
•o vaše děti pečují zkušené pečovatelky a pedagogové
•děti získávají první znalosti anglického jazyka ve
spolupráci s kvalifikovanou lektorkou
•třídy jsou přizpůsobené potřebám dětí s ohledem
na jejich věk
• ve třídách je pouze omezený počet dětí

•každému dítěti se věnujeme individuálně
•máme vlastní zahradu a nové herní prvky
•otevřeno je u nás od 7.00 hodin až do 17:30 hodin
•vaříme ve vlastní kuchyni a dbáme na zásady
zdravé výživy
Přijďte se k nám podívat, vy i vaše děti jste u nás
vítáni! V případě zájmu nás můžete kontaktovat
telefonicky 602228747, 603347646
e-mailem landie@landie.cz
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Jan Amos Komenský kdysi poznamenal: „Neříkej, že vykonáš, ale konej.
Nehonos se, žes vykonal, ale nech práci
vykonanou za sebe mluvit.“
Rádi bychom následovali slova velkého
učitele a nechali hovořit pouze výsledky práce a zážitky dětí v tomto školním
roce, ale protože tam-tam dnes už nestačí, dovolte nám se pochlubit našimi
aktivitami na těchto stránkách.
Vedle dvojjazyčné české a anglické kvalitní výuky, především v duchu zážitku,
pravidelné chvilky pohybové, hudební a
výtvarné, každodenního pobytu venku –
nabízíme každoroční zimní kurzy bruslení, lyžování, plavání a dalších kroužků.
Naše anglická učitelka je v kontaktu
s dětmi denně 8 hodin. Děti u nás mají
s měsíční pravidelností divadelní představení přímo ve školce. Každý měsíc se
setkáváme i s rodiči na společných zábavných odpoledních, akcích, kurzech,
přednáškách. Naposled to byla módní
přehlídka v duchu módní zvěřinec a
kurz první pomoci. Organizujeme i pro
ty nejmenší dětičky výlety do okolí. Velmi oblíbené jsou pak „Výlety podle abecedy“, které organizujeme pro větší děti

5 – 6 let a které patří již pravidelně do
týdenního vzdělávacího programu dětí
nultého ročníku. Jsou zahrnuty v ceně
školného. Za všechny zde uvádím výčet
několika z nich a hezky podle abecedy:
Admirál – plavba po Vltavě, exkurze historickým centrem Praha - Anděl. Berchtold - výlet na zámek, návštěva zábavného parku. Cukrárna Říčany - průzkum
města s malou ochutnávkou. Dýňová
farma Statek u Pipků - výlet s interaktivním hřištěm v přírodě. Eskalátory,
Emauz – část Prahy, elektrikou zpět orientace v prostředí, historie. Galerie
ocelových Figurín - výstava v centru Prahy. Hasiči - prohlídka garáže a vybavení
hasičů. Chvalský zámek - předvánoční
výstava čertů a tradice českých Vánoc.
Iluze - výstava 3D v centru Prahy. Cho-

dov - orientace v prostoru OC, interaktivní výstava s ekologickou tématikou.
Keltové - výstava v Národním muzeu.
Mořský svět na Výstavišti - exkurze za
rybami a mořskými tvory a další.
Celý školní rok mají děti k výše uvedenému programu a výuce navíc pracovní sešity, které obsahují vyvážený výběr úloh
a do kterého každý měsíc učitelky píšou
písemné hodnocení.
Montessori přístup a nultý ročník pro
děti s odloženou docházkou do ZŠ, který bude pokračovat i v nadcházejícím
školním roce v naší mateřské škole, je
pak pro hodně rodičů také důležité sdělení. Firma BIONEA, zajišťuje zdravé
stravování a připravuje chutné a zdravé
obědy z biopotravin pro naše děti i zaměstnance.
Pokud vás naše nabídka zaujala, budeme se těšit na vaši návštěvu u ZÁPISU
DNE 30. 5. 2019. Zápis bude probíhat
celý den od 9:00 do 18:00 hod. v prostorách naší školky na adrese MŠ BAMBINÁRIUM, 17. listopadu 233/41,
Říčany. Srdečně vás zveme!
Dagmar Hrabová,
ředitelka ZŠ a MŠ Bambinárium

ZŠ NERUDOVA – Kuželky a my
V polovině dubna se zúčastnilo naše družstvo starších dětí
V. ročníku Jarního kola v kuželkách. Tuto soutěž již tradičně pořádala kostelecká základní škola. Po loňském třetím
místě jsme měli nasazenou laťku vysoko. Hrálo se na tři
kola. Po prvním kole jsme byli ve vedení, které jsme bohužel neudrželi a skončili na krásném druhém místě. Děkujeme všem za skvělou reprezentaci naší školy.
Sportem- kuželkami nekončíme. Již nyní se připravujeme
na další oblastní kolo - tentokrát vyjedou dvě naše družstva
do Nymburka. Tam v loňském roce družstvo starších žáků
vybojovalo Putovní pohár - ten již zůstane u nás ve škole,
protože jsme zvítězili třikrát za sebou.
Připravujeme se i na lehkoatletické závody, které budeme
pořádat zhruba v polovině června pro další základní školy,
účast máme přislíbenou závodníky z Kolína, Kostelce n.
Černými lesy, Benešova,… O průběhu a výsledcích vás rádi
budeme informovat v dalších číslech.

Jitka Macháčková
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Jak se žije basketbalový sen
Zastavení
první: Okresní kolo v basketbale dívek
v Brandýse
nad Labem.
Naše družstvo
tvoří Hanka
a
Markéta
Oubrechtovy,
Linda Rettová, Tereza Bočková, Alžběta Rýcová, Jaroslava
Svobodová, Anna Pánková a Sára Slavíčková. Postupně ve
skupině porážíme 2. ZŠ Bezručova a ZŠ Brandýs nad Labem Palachova. V semifinále s 1. ZŠ Čelákovice vítězíme
22:4. Ve finále nás čeká ZŠ Na Výsluní z Brandýsa, máme
trochu obavy, doléhá na nás únava, ale zlepšeným výkonem
se dostáváme na první místo. Postupujeme!
Zastavení druhé: Krajské kolo v Nymburce. Hrajeme ve velké hale, je to krása i nezvyk. Jako soupeře jsme si vylosovaly
Příbram, Poděbrady a Benešov. Nejvíc se obáváme Příbrami,
nakonec neoprávněně. Vítězná jízda naší skupinou je u konce. Druhá skupina je prý velmi těžká, ve volných chvílích se
díváme na utkání. Jak dopadne semifinále? Nakonec si poradíme s Českým Brodem nečekaně velmi hladce 22:0. Máme
postup do kvalifikace o republiku v kapse. Hurá! Teď ještě najít zbytek sil na finále. Potkáváme opět ZŠ Příbram Březové
Hory, nic nesmíme podcenit. Povedlo se, odvážíme si pohár
pro vítěze a velkou
radost.
Jaké bude třetí zastavení v Jičíně?
Dáme vám vědět.
 Lenka Schickerová

Ve školním roce 2019/2020
6. třídu s rozšířenou výukou
matematiky
Písemná přijímací zkouška (zařazovací řízení) se koná
ve středu 29. května 2019 v 8.10 v budově 1. ZŠ, Masarykovo náměstí 71
(budova za kostelem). Zkoušky probíhají formou matematického testu. Testu se neúčastní žáci, kteří již byli
přijati na osmiletá gymnázia a odevzdali tam zápisový
lístek. Žáci si přinesou psací a rýsovací potřeby.
Přihlášky s kopií vysvědčení za 1. pololetí pátého ročníku musí být dodány nejpozději 24. 5. 2019 do 12.00

hodin do budovy školy. Budou přijímáni pouze žáci,
kteří mají jako cizí jazyk angličtinu.
Přihlášku lze vyzvednout v hlavní budově školy nebo
stáhnout ze stránek školy (www.zs-ricany.cz).
O zařazení žáka do této třídy rozhoduje ředitel školy
na základě výsledků zařazovacího testu, hodnocení v 5. ročníku (vysvědčení) a kapacitních možností
školy. Náhradní termín nevypisujeme.
Další informace na tel. čísle 323 602 794.
Pavel Bednář, ředitel školy

Čtení v Husově knihovně Říčany
Dne 13. 3. 2019
jsem se zúčastnila společně se
spolužáky ze 7.
A a 7. B čtení
v knihovně. Posluchačům jsme
četli z knihy Neznámí hrdinové, kterou napsali loňští deváťáci a vydala
ji vlastním nákladem naše ZŠ.
Kolem 16. hodiny se v nejvyšším patře knihovny sešlo
tolik posluchačů, že nás to opravdu překvapilo. Přišli
naši rodiče, ale i úplně cizí lidé, aby si nás poslechli. Proto nás všechny zachvátila tréma, neklid a zodpovědnost,
abychom nic nezkazili. Když jsme začali číst, bylo úplné
ticho, všichni poslouchali a každý přečtený příběh ocenili potleskem. Všimla jsem si, že někteří posluchači byli
při čtení příběhů dojati a plakali.
Přečetli jsme postupně ve dvojicích 10 skutečných příběhů, které prožili předkové našich bývalých spolužáků
během 20. století. Když zazněl závěrečný potlesk, měla
jsem velmi dobrý pocit. Čtení v knihovně se mi moc líbilo a jsem ráda, že jsem se ho mohla zúčastnit.
Karolína Mandelíková, 7. B

4. ročník amatérské
mineralogické burzy

DIDAKTICKÉ

CENTRUM
GEOLOGIE

´ ´
MUZEA RÍCANY

AMATÉRSKÁ BURZA SE ZAMĚŘENÍM
NA ČESKÉ MINERÁLY
Místo konání:
1. základní škola Masarykovo náměstí 71, Říčany
Kontakt na pořadatele:
pavel.bednar@1zs.ricany.cz
737 980 450
Ceny pro vystavovatele:
1 školní lavice 50 Kč
každá další 25 Kč
každá přes 4 za 100 Kč
Vstup pro veřejnost:
40 Kč - dospělí
20 Kč - děti, důchodci, studenti
Žáci 1. ZŠ - vstup zdarma

Datum konání:
22. 6. 2019 9:00 – 15:30 (pro vystavovatele od 7:00)
Doprovodný program:
• Komentovaná prohlídka geoparku: 11:00, 13:00
• Řezání, broušení, leštění kamenů
• Rýžování českých granátů
• Paleontologie pro děti
• Prohlídka školní sbírky minerálů: 10:00, 12:00
Po celou dobu akce občerstvení v hradní stodole.
Vystavovatelé mohou poslat přihlášky na výše uvedenou adresu.
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Co nového v Bezručovce?
Soutěž pro šikovné děti

V březnu jsme se zúčastnili XIX. ročníku Soutěže
pro šikovné děti se zájmem o angličtinu, kterou
pořádala Základní škola s rozšířenou výukou jazyků Bronzová v Praze 5.
Účastníků z pražských škol a škol středočeského kraje bylo celkem 140. Za naši říčanskou školu Bezručova jsme se soutěže
zúčastnili, dobře si vedly Corinne Chomátová, Ellen Pospíšilová, Šárka Smítková a Anežka Kindlová.
V soutěži jsme byli rozděleni
do barevných týmů. Každý
tým prošel šesti stanovišti,
kde soutěžící řešili úkoly a
získávali body za čtení s porozuměním, poslech, řešení
kvízu nebo křížovky.
Pouze pět nejlepších postupovalo do druhého kola, které zahrnovalo mluvení v angličtině. Konkurence byla veliká. Účast v soutěži jsme si užili a
byla to pro nás skvělá zkušenost.
Šárka Smítková a Corinne Chomátová

Školní kolo recitační soutěže

Měsíc březen byl v Bezručovce zasvěcen
recitování.
V každé třídě od 1. do 9. ročníku se děti
nejprve připravovaly na třídní kola recitační soutěže. Vybíraly texty, pod vedením učitelů pilovaly přednes. Po tvrdé
přípravě v každé třídě proběhlo třídní
kolo. Dva nejlepší recitátoři postoupili
do školního kola. Školní kolo recitační soutěže prvního stupně
proběhlo začátkem dubna.
Před pozornou porotu postupně předstoupilo 38 recitátorů.
Byla to paráda! Všichni bez rozdílu brali svou roli velmi vážně
a obecenstvo, složené z rodičů, prarodičů i spolužáků, výkony
mohutně ocenilo. Porota neměla jednoduchou roli, v některých kategoriích byla udělena zdvojená první, druhá nebo třetí
místa. Vysoce byla oceněna vlastní tvorba některých recitátorů.
Skvělý výkon předvedla například Laura Sehnoutková z páté
třídy za přednes Polednice.
A druhý stupeň? Tito recitátoři se sejdou při školním kole koncem dubna.
M. L.

který si s dětmi povídal o bezpečnosti v dopravě, na silnicích a
chodnících. Nechyběla ani soutěž
v rozpoznávání různých dopravních značek. Dětem před začínající cyklistickou sezonou připomněl, co musí mít cyklista a čím
musí být vybaveno jízdní kolo, než
vyjedou na výlet do přírody.

2. ZŠ Bezručova Říčany, p. o. přijme:
pozice

stupeň ZŠ

1 učitele matematiky a informatiky

2. stupeň

úvazek
1,000

1 učitele chemie a přírodopisu

2. stupeň

1,000

1 českého jazyka a dějepisu se schopností výuky
výtvarné výchovy

2. stupeň

1,000

1 učitele polytechnické výchovy

2. stupeň

0,500

2 učitele

1. stupeň

1,000

1 učitele se schopností komunikace
v anglickém jazyce

1. stupeň
- bilingvní třída

0,750

1 vychovatelku do školní družiny

školní družina
v Bezručově ul.

0,800

1 školního asistenta

1. stupeň

0,500

1 školního asistenta

školní družina

0,500

Nabízíme náborový příspěvek po dobu tří let – 24 000 Kč a
příspěvek na dopravu. Nabízíme příjemné pracovní prostředí a
dobrý pracovní kolektiv. Termín nástupu: 27. 8. 2019
Kontakt: 323 602 217, 775 101 151; reditel@2zs.ricany.cz

Střípky ze školní družiny

VÝROBA PAPÍRU – Děti navštívily vzdělávací dílnu, aby se
dozvěděly něco z historie výroby
papíru. Většinu času strávily výrobou samotného papíru, který
si i samy ozdobily. Vyrobený
papír byl velmi mokrý a bylo ho
třeba další 2 - 3 dny sušit. Byla to
velmi zajímavá akce.
POLICIE VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ – ve školní družině v Sokolské proběhla beseda se strážníkem Městské policie Říčany,
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základní škola u Říčanského lesa
brášku Kubíčka, kterého mám moc rád. Aby se moje problémy
nezhoršovaly, musím pravidelně cvičit. Rehabilitace jsou časově i finančně náročné, proto vám moc děkuji za pomoc. Lukáš

ČTENÍ DO OUŠKA

VELIKONOČNÍ DÍLNY V DRUŽINĚ

Udělejme radost i našim
seniorům, řekli si žáčci 1. A
a s paní učitelkou Larou Turinovou navštívili babičky a dědečky v Domově Pod Kavčí
Skálou. Nejprve potěšili obyvatele domu pásmem jarních
písniček a básniček. Poté si každý prvňáček sedl k nějaké babičce nebo dědovi, povídali si s nimi a nakonec jim do ouška
předčítali ze slabikáře, tak trošku se pochlubili tím, jak už
umí krásně číst. Mezi nejdojemnější momenty patřilo to, že
děti poznávaly „svoje“ babičky a dědečky, které navštěvovaly
už v mateřské škole. Při odchodu si mladší i starší slíbili, že
se opět brzy shledají.
Zuzana Pokorná

Než jsme se nadáli, přišlo jaro
a s ním i oblíbené velikonoční
dílny pořádané
družinou. Jako
každý rok se
jednotlivé dílničky rychle zaplnily. A co si mohli žáčci s rodiči vyrobit letos?
Jarní věnec, košík z pedigu, patchworkové vajíčko a jarní květináč. Přejeme všem prosluněné jaro a těšíme se na další milé
neformální setkání s rodiči a dětmi.
Zuzana Pokorná

RUN and HELP v Říčanech u lesa

Blahopřejeme!

Přijďte si s námi zaběhat 11. 6. v 17 hodin
na sportoviště u Říčanského lesa.
Nejde o klasický závod tak, jak ho všichni známe. Jde především o to si uvědomit, že kolem nás jsou lidé, kteří běhat nemohou. Nemohou třeba ani chodit a potřebují naši pomoc.
Kouzlo tohoto běhu je v tom, že si ho každý může udělat jak
chce, kde chce a kdy chce. Letos se organizace běhání, které
pomáhá, chopili žáci druhého stupně naší školy.
Děti již vyhlásily soutěž o nejlepší plakát a do uzávěrky tohoto
čísla přišlo již více než sto návrhů. Porota má teď velmi obtížný úkol – vybrat ten vítězný. Všechny práce pak můžete vidět i
vy, a to na výstavě v chodbách naší školy. Osmáci chystají také
sérii rozhovorů. Konkrétně s Petrou Seberovou z Konta Bariéry, snowboardistkou Klárou Samkovou, která je garantem
letošního ročníku a pochopitelně i s devatenáctiletým Lukášem. Vše budeme postupně uveřejňovat na našem webu a
facebooku. Děti již nacvičují kulturní doprovodný program a
podílejí se i na organizaci celé charitativní akce. Oslovili jsme
společně vedení města a výsledkem je soutěž Předběhněte
svého starostu. 11. 6. tak s ním můžete změřit své vlastní síly
a zjistit, zda máte lepší „kondičku“ než on. Jsme zvědaví, jak
toto klání dopadne.
První dopis od Lukáše
Ahoj, jmenuji se Lukáš, je mi
19 let a chodím do školy v Jedličkově ústavu v Praze. Narodil jsem se s dětskou mozkovou obrnou, nemůžu chodit,
mluvit, sám se nenajím a ani
nenapiju. Celodenně se o mne
musí někdo starat, komunikuji hlavně přes počítač a snažím
se psát. Ve škole mě nejvíce
baví počítače. Mám mladšího

Filipovi Královi (9. A) k 1.
místu v krajském kole
olympiády v německém
jazyce a Maxmiliánovi
Šleprovi (8. A) za 2. místo
v krajském kole geologické
olympiády.

ZÁPIS U LESA
Budoucí žáci přicházeli se svými rodiči od rána až do pozdního
odpoledne. Zápisem je provázely spolu s vyučujícími a staršími žáky také slavné pohádkové postavy. Děti se u nich zastavovaly, smály se a vlastně si ani příliš nestihly uvědomit ten slavnostní okamžik. Hrály si, byly zvědavé, jak to má ve škole být.
Počty příchozích ukazují, že dětí na Říčansku neubývá. Letos jich k nám do školy U lesa přišlo 110. Z toho ze spádové
oblasti 71, což je číslo, které snad škola pojme poté, co ji
opustí žáci devátého ročníku a ti, kdo se dostanou na víceletá gymnázia. Zůstává tak nemalý počet dětí, kterým budou
rodiče hledat školu jinde.

Dalibor Dudek

3. ZŠ u Říčanského lesa, Říčany, přijme

učitele 1. stupně, nástup od září 2019. Nabízíme náborový
příspěvek 24 000 Kč, vyplácený po dobu tří let, stabilizační příspěvek
14 000 Kč, příspěvek na dopravu do zaměstnání, příspěvek na
dovolenou a důchodové pojištění. Dlouhodobý zástup za MD, další
spolupráce možná. Přátelské a vstřícné prostředí mladého kolektivu.
asistenta pedagoga, nástup ihned.
Možnost částečného nebo plného úvazku.
speciálního pedagoga, nástup od září.
Možnost částečného nebo plného úvazku.
Kontakt: Dalibor Dudek, dalibor.dudek@zs.ricany.cz, tel. 739 610 085

45

Ze života škol(ek)

Best in English
V pondělí 18. 3. 2019 navštívili naše gymnázium zástupci agentury Czech - us a
Institutu rozvoje kompetencí.
Studenty informovali nejen o
online mezinárodní jazykové
soutěži Best in English a Best
in Deutsch, ale i o studiu,
práci a cestování v zahraničí.
Největší pozornost žáků
ale budilo slavnostní předávání certifikátu. Z rukou
projektového
manažera
soutěže Best in English
Jindřicha Josífka převzala
certifikát naše maturantka
Barbora Šedinová. Dosáhla největšího úspěchu, neboť se
zúčastnila obou online jazykových soutěží a obsadila tak
1. místo v ČR.
Soutěže se letos zúčastnilo 21110 studentů z 922 středních škol reprezentujících 30 zemí. Gymnázium Říčany se
v letošním 8. ročníku umístilo v rámci ČR na 85. místě v
online jazykové soutěži Best in English a na 69. místě v
online jazykové soutěži Best in Deutsch. Báře gratulujeme a děkujeme za příkladnou reprezentaci.
dř

World Down Syndrome Day neboli
Ponožkový den
Světový den Downova syndromu byl letos věnovaný všem
lidem, kteří jsou jiní. „Leave no one behind“ bylo motto tohoto dne pro rok 2019.
Proč si 21. 3. připomínáme Světový den Downova syndromu a co to vůbec Downův syndrom je? Na tyto otázky
dostali naši žáci odpověď nejen během čtvrtečního dne.
Mnozí z nich se i aktivně zapojili a tak jste mohli na chodbách i ve vyučovacích hodinách obdivovat vskutku luxusní
kousky ponožek, které zdokumentovala paní profesorka
dř
Dandová.
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„Nemůžeme zůstat němí!“ aneb demonstrace
za ochranu klimatu
V pátek 15. 3. se skupinka studentů ze čtvrtého ročníku vydala
do Prahy, aby se zúčastnila mezinárodního projektu nazvaného
Fridays for Future, demonstrace za životní prostředí. Připojila
se tak k více než dvěma tisícům středoškoláků, kteří se zapojily
do celosvětové stávky za důslednější ochranu klimatu a snižování emisí.

Celou akci vyprovokovala mladá Švédka, ekologická aktivistka
Greta Thunbergová, která v září odmítala kvůli klimatickým
změnám chodit do školy a svým aktivním postojem, projevy
na klimatické konferenci OSN v polských Katovicích, na Světovém ekonomickém fóru v Davosu a v ekologickém výboru
Evropského parlamentu ve Štrasburku, inspirovala statisíce
školáků na celém světě k boji za ochranu klimatu.
Studenti žádali politiky, aby začali jednat o ochraně klimatu a
přijali zodpovědnost a klimatickou krizi řešili, neboť se jedná
o největší ohrožení v dějinách lidstva. Stávku studentů podporovala i více než stovka tuzemských vědců. „V situaci, kdy v
produkci oxidu uhličitého na obyvatele stále patříme mezi největší světové znečišťovatele, se nemůžeme tvářit, že se nás problém
změny klimatu netýká,“ uvedli vědci v prohlášení, které inicioval fyzikální chemik Pavel Jungwirth z Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd.
Studenti a studentky středních škol se podle svých slov v lavicích vzdělávají kvůli budoucnosti, která je ale na druhé straně
možná vůbec nemusí čekat.
Změňme tedy i sebe a aspoň se zamysleme nad tím, jak kdo z
nás by mohl přispět k vylepšení životního prostředí, neboť na
mrtvé planetě nejsou žádné školní lavice.
dř
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Talentové zkoušky a zápis žáků na školní rok
2019/2020 do základní umělecké školy
v Říčanech
Ve dnech 28. – 29. května 2019 proběhnou talentové
zkoušky a zápis dětí, které uvažují o studiu uměleckých
oborů v ZUŠ Říčany.
Rodiče a děti mohou vybírat celkem ze čtyř oborů, které nabízíme – hudební, výtvarný, taneční a literárně – dramatický.
Veškeré informace k zápisu nových žáků a elektronickou zápisovou aplikaci naleznete na úvodní stránce webu ZUŠ Říčany
www.zusricany.cz. Zápisová aplikace bude otevřena 2. května
2019 od 10.00 hodin.
Prosíme rodiče, aby si důkladně přečetli informace k zápisu.
Děti vyzkoušené v MŠ podají už jen přihlášku. Seznam přijatých dětí bude zveřejněn na www.zusricany.cz 21. června
2019. Schůzka nově přijatých žáků se uskuteční 5. září 2019
v kapli v Olivovně (nikoli v ZUŠ, z důvodu rekonstrukce budovy). Přijďte, těšíme se na vás!
A ještě jedna pozvánka na Koncert ke Dni matek – 13. května v KC Labuť. Naši nejmenší popřejí maminkám všechno
nejlepší k jejich svátku. Přijďte si poslechnout.

Iveta Sinkulová, ředitelka ZUŠ Říčany

Mladí klavíristé rozezněli Říčany

skytlo nezištně prostory Staré radnice, na své náklady dočasně
vyklidilo sál, ve kterém ještě probíhají stavební úpravy. A navíc
poskytlo finanční příspěvek na dárky pro soutěžící.
Další poděkování patří říčanskému Pekařství Frydrych, které
darovalo koláčky jako milé uvítání pro soutěžící.
Gratulace patří těmto žákům ze
ZUŠ Říčany a též jejich pedagogům.
1. cena - Lea Stocková, Kateřina Podlucká (ped. Michal Rezek)
2. cena – Daniela Perst, Anna Thümmelová (ped. Hana
Javorská)
3. cena - Tereza Kudibalová, Sofie Emanuelová (ped. Hana Javorská), Adéla Strnadová (ped. Michal Rezek), Adéla Klimentová (ped. Vjačeslav Grochovskij)
Čestné uznání - Matěj Korytář (ped. Petr Malínek), Jaroslav
Posch (ped. Hana Javorská), Sofie Hornová (ped. Jiří Červený)
Závěrem si dovolím citovat část závěrečné řeči pana Klánského: „Je krásné, jak mnozí mladí lidé dokážou zapůsobit svou
krásnou cituplnou hrou na publikum. A nesetkáváme se s nimi
jen v hlavním městě Praze. Mám radost, že i v malých městech
Středočeského kraje se pěstuje velmi kvalitní klavírní umění.“
Za Středočeské PIANOFORTE 
Hana Javorská

Ve dnech 12. a 13. dubna 2019 se v sále
Staré radnice v Říčanech konal I. ročník
klavírní soutěže „Středočeské PIANOFORTE“.
Soutěž je určena všem žákům základních uměleckých škol ze Středočeského kraje. Mladí klavíristé
jsou rozděleni podle věku do šesti kategorií. Do letošního I. ročníku se přihlásilo 86 soutěžících z 24 základních uměleckých
škol Středočeského kraje. Odborná pětičlenná porota byla
složena z pedagogů vysokých uměleckých škol, konzervatoří
a z výkonných umělců. Post předsedy poroty přijal prof. Ivan
Klánský, děkan HAMU v Praze, jeden ze současných nejvýznamnějších interpretačních a pedagogických osobností umělecké scény nejen v České republice, ale i ve světě. Věříme, že
si všichni soutěžící odnesli kromě mnoha cen a pěkných dárků
také krásný pocit ze hry na zcela novém klavírním křídle zn.
Steinway & Sons.
Vyvrcholením celé soutěže byl pak koncert laureátů, který se
konal v neděli 14. dubna v budově Senátu Parlamentu ČR,
v nádherných reprezentativních prostorách Hlavního sálu
Valdštejnského paláce. Vystoupili na něm všichni soutěžící,
kteří získali 1. ceny. Za ZUŠ Říčany zde zahráli své programy
Lea Stocková a Kateřina Podlucká z klavírní třídy Michala
Rezka.
Veliký dík patří představitelům města Říčany v čele se starostou
Vladimírem Kořenem. Město se stalo garantem soutěže, po-
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Příloha městská doprava Říčany
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RICANY_jízdní řády_Kurýr_245x165_od 6-5-2019.indd 5

Š1

Š1
7.27

7.28

7.30

7.31

7.32

7.34

7.43

7.45

7.47

7.47

7.51

7.52

7.54

7.56

N
,R
ZŠ
ES
LE U Ř
T.
SA ÍČ
A
N
SK
ÉH

A
ŠÍ
ST
R

ST
R
PA AŠ
M ÍN
PE ,
LI
ŠK
ST
O
V
RA
Á
ŠÍ
N

O

7.26

Š1

Š1
8.09

8.11

8.18
N
V
IC
V OJ
I
EL E
IT NS
K
EL É
ST H
O
M
V
O
Í
ZA
RT
O
V
U
A
PO
DJ
EZ
DU
K
ŽE
L.
ST
A
N
N
IC
EM
I
O
CN
IC
5.
E
KV
G Ě
A T
L. N
K A
PO OT
EL
D
SK K
N
Á AV A
LO Č
U Í
PI
V
O
Ň
KO
V
Á
ZŠ
U
LE Ř
SA ÍČ
A
N
SK
ÉH

ST
A

7.46

7.49

U

L.

A
TI

ŽE

7.36

K

7.35

TR

U

7.34

U

V

H

LÍ

ŘB

IT

PY

O

KO
ŘÍ
Č
KU

ŘÍ
U
K

M
A
N SA
Á R
M Y
ĚS KO
TÍ V
O
PA
RK
A
.Š
V
EH
PO
LY
D
LI
H
O
V
A
SR
RE
N
M
ČÍ

O

8.07

Š2
7.44

7.52

7.55

7.57

7.59

A
M

7.33

7.35

7.37

7.40

7.42

Š3
7.30

8.02

8.04

8.05

8.06

8.08

RV
Á
N
EK
A
N SA
Á R
M Y
., KO
N V
A O
FI
RŮ
BI
ŽK
CH
U
O
V
KO
A
M
N E
Á N
M SK
ĚS É
TÍ HO
5.
KV
ĚT
N
A
ŠT
EF
Á
N
IK
O
V
PA
A
RK
A
.Š
V
EH
M
EL
LY
A
N
TR
IC
H
PI
O
V
V
O
A
Ň
KO
V
A
ZŠ
U
LE Ř
SA ÍČ
A
N
SK
ÉH
O

7.41

M

A
O

Á
ZA

H

RÁ

D

K

KÁ
DS

ZA
M

Š

7.40

V

O
DĚ
RA

DK

7.37

V

O
DĚ
RÁ

V
IC
E
O
ŽL
JA

Y

Š2

7.32

Š3

48
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12.28
<
12.29
<
<
<
<
12.30
<
12.32
12.33
12.35
12.36
12.37

22

12.10
12.11
12.12
12.14
12.15
12.16
12.17
<
<
<
<
<
12.19
12.20
12.21
12.22
12.23

19

13.05
13.06
13.07
13.08
<
13.09
<
<
<
<
13.10
<
13.12
13.13
13.15
13.16
13.17

24

12.40
12.41
12.42
12.44
12.45
12.46
12.47
<
<
<
<
<
12.49
12.50
12.51
12.52
12.53

21

13.35
13.36
13.37
13.38
<
13.39
<
<
<
<
13.40
<
13.42
13.43
13.45
13.46
13.47

26

13.20
13.21
13.22
13.24
13.25
13.26
13.27
<
<
<
<
<
13.29
13.30
13.31
13.32
13.33

23

14.05
14.06
14.07
14.08
<
14.09
<
<
<
<
14.10
<
14.12
14.13
14.15
14.16
14.17

28

13.50
13.51
13.52
13.54
13.55
13.56
13.57
<
<
<
<
<
13.59
14.00
14.01
14.02
14.03

25

texty.kuryr@ricany.cz
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Říčany v mobilu / ANDROID

15.05
15.06
15.07
15.08
<
15.10
15.11
|
15.15
15.17
15.20
<
15.22
15.23
15.25
15.26
15.27

30

14.47
14.48
14.49
14.51
14.52
14.54
14.55
<
<
<
<
<
14.57
14.58
15.00
15.01
15.02

27

16.04
16.05
16.06
16.07
<
16.09
<
<
<
<
16.10
<
16.12
16.13
16.15
16.16
16.17

34

15.35
15.36
15.37
15.39
15.40
15.42
15.43
<
<
<
<
<
15.45
15.46
15.48
15.49
15.50

29

16.35
16.36
16.37
16.38
<
16.40
16.41
|
16.45
16.47
16.50
<
16.52
16.53
16.55
16.56
16.57

36

16.17
16.18
16.19
16.21
16.22
16.24
16.25
<
<
<
<
<
16.27
16.28
16.30
16.31
16.32

33

17.30
17.31
17.32
17.33
<
17.35
<
<
<
<
17.37
<
17.39
17.40
17.42
17.43
17.44

38

17.00
17.01
17.02
17.04
17.05
17.06
17.07
|
17.11
17.13
17.15
<
17.17
17.18
17.20
17.21
17.22

35

18.15
18.16
18.17
18.18
<
18.20
<
<
<
<
18.21
<
18.23
18.24
18.26
18.27
18.28

40

17.50
17.51
17.52
17.54
17.55
17.57
17.58
<
<
<
<
<
18.00
18.01
18.03
18.04
18.05

37

19.15
19.16
19.17
19.18
<
19.19
<
<
<
<
19.20
<
19.22
19.23
19.25
19.26
19.27

42

18.30
18.31
18.32
18.34
18.35
18.37
18.38
<
<
<
<
<
18.40
18.41
18.42
18.43
18.44

39

19.45
19.46
19.47
19.48
<
19.49
<
<
<
<
19.50
<
19.52
19.53
19.55
19.56
19.57

44

19.30
19.31
19.32
19.34
19.35
19.37
19.38
<
<
<
<
<
19.40
19.41
19.42
19.43
19.44

41

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

20.30
20.31
20.32
20.34
20.35
20.37
20.38
<
<
<
<
<
20.40
20.41
20.42
20.43
20.44

45
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20.15
20.16
20.17
20.18
<
20.19
<
<
<
<
20.20
<
20.22
20.23
20.25
20.26
20.27

46

20.00
20.01
20.02
20.04
20.05
20.07
20.08
<
<
<
<
<
20.10
20.11
20.12
20.13
20.14

43
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Říčany v mobilu / iOS

nejede o prázdninách (od 22. 12. 2018 do 2. 1. 2019, 1. 2. 2019, od 25. 2. 2019 do 3. 3. 2019, 18. 4. 2019, od 29. 6. 2019 do 1. 9. 2019, od 29. 10. 2019 do 30. 10. 2019)
jede v pracovních dnech
< spoj jede po jiné trase
nejede o letních prázdninách (od 29. 6. 2019 do 1. 9. 2019
jede o letních prázdninách (od 1. 7. 2019 do 1. 9. 2019

OLIVOVNA

Nádraží

Na Vysoké

Masarykovo
náměstí

OÁZA

opačný směr

OÁZA

Masarykovo
náměstí

Na Vysoké

Nádraží

OLIVOVNA

1

Příloha městská doprava Říčany

KUŘÍ

RICANY_jízdní řády_Kurýr_245x165_od 6-5-2019.indd 2

< spoj jede po jiné trase

Říčany, Strašín, Pastelkov
Říčany, Pacov, Březská rozc.
Říčany, Pacov, ZŠ NEMO
Říčany, Pacov, Nad Bahnivkou
Říčany, Pacov, Březská rozc.
Říčany, Březská U Rokytky
Říčany, U voj. velitelství
Říčany, K žel. stanici
Říčany, nemocnice
Říčany, 5. května
Říčany, Štefánikova
Říčany, Pod lihovarem
Říčany, U trati
Říčany, Srnčí
Říčany, U trati
Říčany, Pod lihovarem
Říčany, park A. Švehly
Říčany, U Milána
Říčany, náměstí
Říčany, U lípy
Říčany, hřbitov
Říčany, Kuříčko
Říčany, Kuří

Říčany, Kuří
Říčany, Kuříčko
Říčany, hřbitov
Říčany, U lípy
Říčany, náměstí
Říčany, U Milána
Říčany, park A. Švehly
Říčany, Pod lihovarem
Říčany, U trati
Říčany, Srnčí
Říčany, U trati
Říčany, Pod lihovarem
Říčany, Štefánikova
Říčany, 5. května
Říčany, nemocnice
Říčany, K žel. stanici
Říčany, U voj. velitelství
Říčany, Březská U Rokytky
Říčany, Pacov, Březská rozc.
Říčany, Pacov, Nad Bahnivkou
Říčany, Pacov, ZŠ NEMO
Říčany, Pacov, Březská rozc.
Říčany, Strašín, Pastelkov

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
5.10
5.11
5.12
5.13
5.15

2

5.34
5.35

5.18
5.19
5.20
5.21
5.22
<
5.23
<
<
<
<
5.24
5.26
5.27
5.28
5.29
5.31
5.32
<

1

3

5

…
<
6.10
6.11
6.12
6.13
6.14
6.15
6.17
6.18
6.19
6.20
<
<
<
<
<
6.22
6.23
6.24
6.25
…
…

6

6.39
6.40

…
…
6.25
6.26
6.27
<
6.28
<
<
<
<
6.29
6.31
6.32
6.33
6.34
6.36
6.37
<

7

6.40
<
<
<
6.42
6.42
6.43
6.44
6.46
6.47
6.48
6.48
<
<
<
<
<
6.49
6.50
6.51
6.52
…
…

8

…
…
6.55
6.56
6.57
<
6.58
<
<
<
<
6.59
7.01
7.02
7.03
7.04
7.06
7.07
<
7.09
7.10
…
…

15

…
<
7.10
7.11
7.12
7.13
7.14
7.15
7.17
7.18
7.19
7.20
<
<
<
<
<
7.22
7.23
7.24
7.25
7.26
7.28

10

7.30
7.31
7.32
7.33
7.34
<
7.35
7.36
|
7.40
7.42
7.45
7.47
7.48
7.49
7.50
7.52
7.53
<
7.55
7.56
7.58
7.59

9

8.02
<
<
<
8.04
8.05
8.06
8.08
8.10
8.12
8.13
8.14
<
<
<
<
<
8.16
8.17
8.18
8.19
…
…

12

…
…
8.25
8.26
8.27
<
8.28
<
<
<
<
8.29
8.31
8.32
8.33
8.34
8.36
8.37
<
8.39
8.40
8.41
8.42

11

8.42
<
<
<
8.44
8.45
8.46
8.47
8.49
8.50
8.51
8.52
<
<
<
<
<
8.54
8.55
8.56
8.57
8.58
9.00

14

9.30
9.32
9.33
9.34
9.35
<
9.36
<
<
<
<
9.37
9.39
9.40
9.41
9.42
9.44
9.45
<
9.47
9.48
9.50
9.51

9.55
<
<
<
9.57
9.58
9.59
10.00
10.02
10.03
10.04
10.05
<
<
<
<
<
10.07
10.08
10.09
10.10
…
…

16

…
…
11.30
11.31
11.32
<
11.33
11.34
|
11.38
11.40
11.43
11.45
11.46
11.47
11.48
11.50
11.51
<
11.53
11.54
11.56
11.57

13

nejede o letních prázdninách (od 29. 6. 2019 do 1. 9. 2019

5.35
<
<
<
5.37
5.38
5.39
5.40
5.42
5.43
5.44
5.45
<
<
<
<
<
5.47
5.48
5.49
5.50
…
…

4

…
…
5.52
5.53
5.54
<
5.55
<
<
<
<
5.56
5.58
5.59
6.00
6.01
6.03
6.04
<
6.06
6.07
…
…

ČERVENÁ LINKA 289 002

jede v pracovních dnech

KUŘÍ

Masarykovo
náměstí

Na Vysoké

Nádraží

ZŠ NEMO/
PASTELKOV

opačný směr

ZŠ NEMO/
PASTELKOV

Nádraží

Na Vysoké

Masarykovo
náměstí

2
19

12.00
<
<
<
12.02
12.03
12.04
12.05
12.07
12.08
12.09
12.10
<
<
<
<
<
12.12
12.13
12.14
12.15
12.16
12.18

22

12.20
…
13.15
13.16
13.17
<
13.19
<
<
<
<
13.21
13.23
13.24
13.25
13.26
13.29
13.30
<
13.32
13.33
13.35
13.38

12.42
<
<
<
12.44
12.45
12.46
12.47
12.49
12.50
12.51
12.52
|
12.57
12.59
13.00
<
13.01
13.02
13.03
13.04
…
…

24

…
…
14.02
14.03
14.04
<
14.06
<
<
<
<
14.07
14.09
14.10
14.11
14.12
14.15
14.16
<
14.18
14.19
14.21
14.22

21

13.40
<
<
<
13.42
13.43
13.44
13.45
13.47
13.48
13.49
13.50
|
13.55
13.57
13.58
<
13.59
14.00
14.01
14.02
…
…

26

…
15.02
15.03
15.04
15.05
<
15.07
<
<
<
<
15.08
15.10
15.11
15.12
15.13
15.16
15.17
<
15.19
15.20
15.22
15.24

23

27

14.27
<
<
<
14.29
14.30
14.31
14.33
14.35
14.37
14.38
14.39
<
<
<
<
<
14.42
14.43
14.44
14.45
14.46
14.48

30

15.00
…
16.25
16.26
16.27
<
16.29
16.30
|
16.34
16.36
16.39
16.41
16.42
16.43
16.44
16.47
16.48
<
16.50
16.51
16.53
16.55

15.30
<
<
<
15.32
15.33
15.34
15.36
15.38
15.40
15.41
15.42
|
15.47
15.49
15.51
<
15.52
15.53
15.54
15.55
…
…

32

…
…
17.15
17.16
17.17
<
17.19
<
<
<
<
17.21
17.23
17.24
17.25
17.26
17.28
17.29
<
17.31
17.32
17.34
17.35

29

16.55
<
<
<
16.57
16.58
16.59
17.01
17.03
17.05
17.06
17.07
<
<
<
<
<
17.09
17.10
17.11
17.12
…
…

34

…
18.02
18.03
18.04
18.05
<
18.07
<
<
<
<
18.08
18.10
18.11
18.12
18.13
18.16
18.17
<
18.19
18.20
18.22
18.24

31

jede o letních prázdninách (od 1. 7. 2019 do 1. 9. 2019

10.30
<
<
<
10.32
10.33
10.34
10.35
10.37
10.38
10.39
10.40
<
<
<
<
<
10.42
10.43
10.44
10.45
…
…

18

…
12.22
12.23
12.24
12.25
<
12.26
<
<
<
<
12.27
12.29
12.30
12.31
12.32
12.34
12.35
<
12.37
12.38
12.40
12.41

17

17.35
<
<
<
17.37
17.38
17.39
17.41
17.43
17.45
17.46
17.47
<
<
<
<
<
17.49
17.50
17.51
17.52
17.53
17.54

36

18.00
…
18.50
18.51
18.52
<
18.53
18.54
|
18.58
19.00
19.03
19.05
19.06
19.07
19.08
19.10
19.11
<
19.13
19.14
19.16
19.17

33

18.25
<
<
<
18.27
18.28
18.29
18.31
18.33
18.35
18.36
18.37
<
<
<
<
<
18.39
18.40
18.41
18.42
…
…

38

…
…
20.12
20.13
20.14
<
20.15
<
<
<
<
20.16
20.17
20.18
20.19
20.20
20.22
20.23
<
20.25
20.26
20.28
20.29

35

19.18
<
<
<
19.20
19.21
19.22
19.24
19.26
19.28
19.29
19.30
|
19.35
19.37
19.38
<
19.39
19.40
19.41
19.42
…
…

40

…
20.56
20.57
20.58
20.59
<
21.00
<
<
<
<
21.01
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

37
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20.30
<
<
<
20.32
20.33
20.34
20.35
20.36
20.38
20.39
20.40
|
20.45
20.47
20.48
<
20.49
20.50
20.51
20.52
20.53
20.55

42

20.55
20.56
20.57
20.58
20.59
<
21.00
<
<
<
<
21.01
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

39
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Příloha městská doprava Říčany
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< spoj jede po jiné trase

Říčany, Strašín, rest.
Říčany, Strašín
Říčany, Strašín, Pampelišková
Březí, U křížku
Říčany, Pacov, Horní Pacov
Říčany, Pacov
Říčany, Pacov, U Hřbitova
Říčany, Mozartova
Říčany, prům. areál Černokostelecká
Říčany, U podjezdu
Říčany, Pod lihovarem
Říčany, park A. Švehly
Říčany, 5. května
Říčany, Komenského nám.
Říčany, 5. května
Říčany, Štefánikova
Říčany, U Milána
Říčany, náměstí
Říčany, U lípy
Říčany, Voděradská
Říčany, Voděrádky
Říčany, Jažlovice
Říčany, prům. zóna Zděbrady

Říčany, prům. zóna Zděbrady
Říčany, Jažlovice
Říčany, Voděrádky
Říčany, Voděradská
Říčany, U lípy
Říčany, náměstí
Říčany, U Milána
Říčany, Štefánikova
Říčany, 5. května
Říčany, Komenského nám.
Říčany, 5. května
Říčany, park A. Švehly
Říčany, Pod lihovarem
Říčany, U podjezdu
Říčany, prům. areál Černokostelecká
Říčany, Mozartova
Říčany, Pacov, U Hřbitova
Říčany, Pacov
Říčany, Pacov, Horní Pacov
Březí, U křížku
Říčany, Strašín, Pampelišková
Říčany, Strašín
Říčany, Strašín, rest.

5.40
5.41
<
5.44
5.45
5.46
5.48
5.49
<
5.51
5.53
<
<
<
<
<
5.54
5.56
5.57
5.59
6.03
6.05
6.08

4

5.10
5.13
5.16
5.19
5.21
5.22
<
<
<
<
<
5.24
5.25
5.27
<
5.29
5.31
5.33
5.34
5.35
<
5.38
5.39

1

6.55
6.56
6.58
6.59
7.00
7.01
7.03
7.04
<
7.06
7.08
<
<
<
<
<
7.09
7.11
7.12
7.14
7.16
7.18
7.21

6

6.15
6.18
6.21
6.24
6.26
6.27
<
<
<
<
<
6.29
6.30
6.32
<
6.34
6.36
6.38
6.39
6.40
6.42
6.43
6.54

3

8.45
8.46
8.48
8.49
8.50
8.51
8.53
8.54
<
8.56
8.58
<
<
<
<
<
8.59
9.01
9.02
9.04
9.07
9.09
9.12

8

7.40
7.43
7.46
7.49
7.51
7.52
<
<
<
<
<
7.54
7.55
7.57
<
7.59
8.01
8.03
8.04
8.05
8.07
8.08
8.09

27

10.00
10.01
<
10.04
10.05
10.06
10.08
10.09
<
10.12
10.14
<
<
<
<
<
10.15
10.17
10.18
10.20
10.23
10.25
10.28

10

9.20
9.23
9.26
9.29
9.31
9.32
<
9.33
<
9.34
9.35
9.37
9.38
9.40
9.42
9.46
9.48
9.50
9.51
9.52
<
9.55
9.56

5

11.05
11.06
<
11.09
11.10
11.11
11.13
11.14
11.17
11.19
11.20
<
<
11.23
11.24
11.25
11.26
11.27
11.28
11.30
11.33
11.34
11.37

12

10.30
10.33
10.36
10.39
10.41
10.42
<
<
<
<
<
10.44
10.45
10.47
<
10.49
10.51
10.53
10.54
10.55
<
10.58
10.59

7

12.40
12.41
12.43
12.44
12.45
12.46
12.48
12.49
<
12.52
12.53
<
<
<
<
<
12.54
12.56
12.57
12.59
13.02
13.04
13.07

14

12.08
12.11
12.14
12.17
12.19
12.20
<
<
<
<
<
12.22
12.23
12.25
<
12.28
12.30
12.32
12.33
12.34
12.36
12.37
12.38

9

13.55
13.56
13.58
13.59
14.00
14.01
14.03
14.04
<
14.06
14.07
<
<
<
<
<
14.08
14.10
14.11
14.13
14.15
14.17
14.20

16

13.15
13.18
13.21
13.24
13.26
13.27
<
<
<
<
<
13.29
13.30
13.32
13.34
13.38
13.40
13.42
13.43
13.44
13.46
13.47
13.48

11

15.05
15.06
15.08
15.09
15.10
15.11
15.13
15.14
<
15.17
15.18
<
<
<
<
<
15.19
15.22
15.23
15.25
15.28
15.30
15.33

18

14.30
14.33
14.36
14.39
14.41
14.42
<
<
<
<
<
14.44
14.45
14.47
14.49
14.53
14.55
14.57
14.58
14.59
15.01
15.02
15.03

16.40
16.41
<
16.44
16.45
16.46
16.48
16.49
16.52
16.54
16.55
<
<
<
<
<
16.56
16.59
17.00
17.02
17.05
17.06
17.09

20

16.05
16.08
16.11
16.14
16.16
16.17
<
<
<
<
<
16.20
16.21
16.23
<
16.25
16.27
16.29
16.30
16.31
<
16.34
16.35

15

17.55
17.56
<
17.59
18.00
18.01
18.03
18.04
<
18.06
18.07
<
<
<
<
<
18.08
18.10
18.11
18.13
18.16
18.18
18.21
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17.15
17.18
17.21
17.24
17.26
17.27
<
<
<
<
<
17.30
17.31
17.33
<
17.36
17.38
17.40
17.41
17.42
<
17.45
17.46

17

19.25
19.26
<
19.29
19.30
19.31
19.33
19.34
<
19.36
19.37
<
<
<
<
<
19.38
19.40
19.41
19.43
19.46
19.48
19.52

26

18.55
18.58
19.01
19.04
19.06
19.07
<
<
<
<
<
19.09
19.10
19.12
<
19.15
19.17
19.19
19.20
19.21
<
19.24
19.25

21

20.25
20.26
<
20.29
20.30
20.31
20.33
20.34
<
20.36
20.37
<
<
<
<
<
20.38
20.40
20.41
20.43
20.46
20.48
20.52
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19.55
19.58
20.01
20.04
20.06
20.07
<
<
<
<
<
20.09
20.10
20.12
<
20.14
20.16
20.18
20.19
20.20
<
20.23
20.24
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…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

20.55
20.57
21.00
21.03
21.05
21.06
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
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Přepravu zajišťuje: ČSAD Benešov s.r.o., Blanická 960, 258 01 Vlašim, provozovna Benešov, tel. 317 722 577, www.icomtransport.cz/csad-benesov/, csadbn@csadbenesov.cz

nejede o letních prázdninách (od 29. 6. 2019 do 1. 9. 2019

MODRÁ LINKA 289 003

jede v pracovních dnech

JAŽLOVICE

Voděrádky

Masarykovo
náměstí

Nádraží

Pacov

STRAŠÍN

opačný směr

STRAŠÍN

Pacov

Nádraží

Masarykovo
náměstí

Voděrádky

JAŽLOVICE
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Příloha městská doprava Říčany

Dětský den

V neděli 2. června 2019 od 10 hodin
SPORTOVIŠTĚ U LESA (Říčany, ulice Školní)

Moderuje: Matouš Zah z DÉČKA
U rampa ● Horolezecká stěna ● Pumtrack ● Workout ● Dětské hřiště
● Hry ● Soutěže ● Aktivity
● Městská policie ● Celníci ● Hasiči ● Policie České republiky
● Vystoupení (tanec, zpěv, prezentace sportovních klubů)
● Pohádka Sůl nad zlato
● Arnoštova bubenická show ● Dřevořezba motorovou pilou ● Občerstvení
●

Akci pořádají:

S podporou:

Mezi námi

Humanitární sbírka
Farní charita
Říčany pořádá dne 14. 5.
2019 od 12,00
do 17,00 hodin
u kostela na Masarykově náměstí
v Říčanech humanitární sbírku
pro Diakonii Broumov. Jako obvykle můžete přinést oblečení,
lůžkoviny, látky (alespoň 1 m2),
ručníky, utěrky, deky, péřové při-

krývky, polštáře, spacáky s nepoškozeným zipem, použitelné záclony a závěsy, nepoškozenou obuv
(páry svázané, aby se boty neztratily), knihy, hračky (nepoškozené
a čisté), drobné fungující elektrické spotřebiče do domácnosti
(vařič, remoska, kávová konvice,
žehlička, apod.). Pokud nám přidáte k darovaným věcem 10,- Kč,
použijeme část jako příspěvek na

odvoz sbírky, zbytek na naši další
činnost - např. na květiny ke Dni
matek pro seniorky.
Darované věci budou po ukončení
sbírky odvezeny do Prahy - Vršovic, kde jsou přeloženy do vagónu
a následně dopraveny do Broumova
k vytřídění a dalšímu použití.
Děkujeme za vaši pomoc.
Marie Junková
Farní charita Říčany

Když Ryba uklízí
6. dubna se obyvatelé Ryby rozhodli připojit k výzvě
města a provést jarní úklid. Sešli jsme se na skládce
v lese v blízkosti křížení ulic Nad Vodárnou a Mírná
a společnými silami uklidili veškerý biologický i nebiologický odpad, který zde byl po léta odkládán nezodpovědnými spoluobčany. Počasí nám přálo, dobrá
nálada i energie nám nechyběly a tak jsme se po pár
hodinách mohli radovat z toho, co jsme dokázali. Plni
elánu jsme se pak rozhodli odpoledne pustit ještě do
úklidu kolem studánky v ulici Na Kopešín. Celý den
jsme zakončili u táboráku s kytarou, písničkami a
opékáním vuřtů. Teď už nezbývá než doufat, že i naši
spoluobčané budou příště při úklidu svých zahrádek
Vzpomínka
Dne 16. 5. 2019 uplyne smutných
10 let od úmrtí drahého manžela,
tatínka a dědečka, pana Josefa
Pecháčka. Všem, kteří vzpomenou
spolu s námi, děkuje manželka Věra,
synové Michal a Luboš s rodinami.
Vzpomínka
Dne 11. 5. 2019 by oslavila 100. narozeniny paní
Božena Hošková z Říčan (rozená Lacinová ze
Strašína). S vděčností a láskou vzpomínají dcery
Marta a Zdeňka s rodinami.

25. 5. 2019 Turistický pochod
z Tábora do Tábora,

přes poutní místo Klokoty a lávku u Harachovky,
12 km odjezd vlakem: Říčany 8,33 hod.
Přihlášky na tel. 606 680 150, nebo
e-mail: irenkotkova@seznam.cz
Další informace: www.kct-ricany.cz
Děkujeme, za KČT Říčany - Radošovice
Irena Kotková
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postupovat zodpovědně. Poděkování patří i městu Říčany, které nám zajistilo kontejner i odvoz veškerého
nepořádku.
Spolek Ryba
Klub českých turistů Říčany – Radošovice
za podpory města Říčany
pořádá
XL. ročník dálkového turistického pochodu

Pytláckými roklemi

Datum konání: sobota 1. června 2019
Délka pochodu: 14, 21, 28, 37, 52 km
Prezentace: od 7.00 do 10.00 hodin bez předchozí přihlášky
Start: před budovou nádraží ČD Říčany
Startovné: dospělí 40 Kč, děti do 15 let a členové KČT 30 Kč
Cíl: na koupališti Jureček v Říčanech 11.00 - 19.00 hodin, kde
obdržíte vizitku pochodu Pytláckými roklemi a retro diplom pochodu
Ubytování: není zajištěno
Občerstvení: z vlastních zdrojů či v restauracích na trase
Vybavení: turistická mapa „Okolí Prahy – východ“
Doprava: A) vlakem z Prahy hl. n. do Říčan (trať 221 Praha - Benešov)
B) autobusem PID č. 381, 382, 383, 387 nebo 393 od metra Háje
do zastávky Říčany, k žel.st. nebo č.385 z Opatova
do zastávky Říčany, žel.st.
Informace: Přemysl Douša, Na Kavčí skále 1696/14, 251 01 Říčany
tel. 606 442 269, e-mail: kct.ricany@seznam.cz
www.kct-ricany.cz
Na Vaši účast se těší pořadatelé

texty.kuryr@ricany.cz

Mezi námi
V letošním roce si nepřipomínáme pouze
výročí 30 let od tzv. sametové revoluce,
ale také 600 let od vypuknutí husitských
válek. Nový seriál na stránkách Říčanského Kurýru vás seznámí s příčinami,
průběhem a důsledky husitských válek,
přičemž bude kladen důraz na Říčansko
(tj. region zahrnující někdejší říčanský okres). V důsledku epidemie moru
(1380) a klimatických změn se po českých zemích šířily apokalyptické nálady.
Nejvýraznější příčinou těchto nálad ovšem byla krize katolické církve, kterou se
nedařilo odstranit. Představitelé církve se
poněkud vzdalovali původním církevním
ideálům, o čemž ostatně svědčí nadměrná majetková držba církve i příliš světský
život jejích představitelů. Podle vizitačních protokolů kněží nosili světské oděvy
a zbraně, nedodržovali celibát (na farách
žily jejich konkubíny a děti) a někdy dokonce místo sloužení mší seděli raději
v hospodě. Problém byl ovšem i v hlavě
(respektive hlavách) církve, neboť papežové byli dva a v jednu chvíli dokonce
tři. Církev sama usoudila, že krizi je nutno řešit, a tak byli papežové kostnickým
koncilem sesazeni a byl zvolen nový jediný papež – Martin V. Na kostnickém koncilu se ovšem objevili i kritici církve, kteří
se ji snažili napravit a více přiblížit jejímu
původnímu poslání. Čeští reformní kazatelé Jan Hus (1415) a Jeroným Pražský
(1416) na kostnickém koncilu pro své
učení a kvůli křivým obviněním představitelů církve zaplatili životem. Učení
obou reformátorů rozvinul nový kazatel
v Betlémské kapli Jakoubek ze Stříbra.
V Čechách byl ze smrti reformátorů obviňován uherský a římský král Zikmund,
bratr českého krále Václava, který reformátorům sice zajistil bezpečnou cestu do
Kostnice, ale na koncilu se jich již nezastal. Záhy po převratu na Novém městě
pražském (tzv. 1. pražské defenestraci),
vyvolaném uvězněním příznivců Husova učení, zemřel král Václav IV. a na jeho
místo měl nastoupit bratr Zikmund, nenáviděný v Čechách nejen kvůli podílu
na smrti českých reformátorů, ale též
z dřívějších dob kvůli násilnému vpádu
do Čech a věznění svého bratra. Příznivci
reformního hnutí se do boje proti katolické církvi a Zikmundovi pustili se zbraní
v ruce a současně očekávali konec světa,
který měl přijít každou chvílí. V čele tzv.

Fotokopie folia (tj. stránky) Husitské kroniky
sepsané Vavřincem z Březové s popisem obležení Říčan husity, Sbírka Muzea Říčany

husitů stanuli představitelé zchudlé nižší
šlechty, zocelení v bojích na přelomu 14.
a 15. století. Jejich centry se stala vyvolená města, kde měl být konec světa přečkán – nejvýznamnějším z nich byl nově
založený Tábor.
Husitské boje výrazně zasáhly i Říčansko. To bylo sídlem katolicky orientovaného šlechtice Diviše z Říčan a sídlem
děkanátu, pod který spadalo 40 farností.
V okolí Říčan měli své hrádky a tvrze
i němečtí katoličtí měšťané z Prahy. Logicky tak byly Říčany v těsné blízkosti
převážně husitské Prahy husitům trnem
v oku a místem, kde jim hrozilo potenciální nebezpečí. Po vítězství husitů nad
Zikmundovým vojskem na hoře Vítkov
se pozornost vítězů upnula na potenciálně nebezpečné lokality v okolí Prahy.
Poté, co husité přerušili obléhání hradu
Líšno a uzavřeli příměří s jeho vlastníkem Václavem z Dubé, dorazili „k Říčanům, k hrádku pro pražany dosti
pevnému (ad Rziczan castellum prope
Pragam et satis firmum)“. Podle kroniky Vavřince z Březové byl říčanský
hrad místem, odkud byli husité často
přepadáni na „pražské silnici“. Vojsko
pražanů krátce předtím opustil hejtman
Hynek Krušina z Lichtenburka. Společně s pražany k Říčanům 24. listopadu
přitáhly i části táborské družiny Mikuláše z Husi. V obléhacím táboře ovšem
propukl spor mezi tábority a pražany,
který je svědectvím o nejednotnosti
jednotlivých husitských frakcí. Během
mše se totiž táborští kněží posmívali
zdobeným husitským kněžím z Prahy
a hrozili jim, že jim ornáty, které přirovnávali k plachtám, roztrhají. Obléhání
patrně nebylo dlouhé a lze s ním spojit
i některé archeologické nálezy uložené
ve sbírkách říčanského muzea. To ucho-

vává početnou sbírku středověkých militarií, pocházejících z říčanského hradu, mezi nimiž zvláště zaujmou dělové
koule do zbraní velkých a menších ráží
(bombard, tarasnic, hákovnic, píšťal
…). Přestože byl říčanský hrad chráněn
z několika stran rybníky, jeho opevnění
staré tehdy již více než jeden a půl staletí
nemohlo odolat nejmodernějším zbraním svého věku. Lokální tradice klade
umístění husitských obléhacích zbraní
do prostoru „U dubu“, což není vyloučeno ani potvrzeno. Neznámo kdy přesně dorazil k obléhanému hradu i jeden
z nejpřednějších husitských válečníků
Jan Žižka. Přestože se lze v literatuře
setkat i se jmény dalších hejtmanů,
v souvěkých pramenech jejich jména
schází. Obránce a pán hradu Diviš z Říčan se husitům vzdal, a to 4. prosince.
Všichni zde ukrytí muži a ženy mohli
z hradu svobodně odejít, s výjimkou 11
kněží, kteří byli zadrženi práčaty a upáleni na základě Žižkova nařízení „v jizbě
jistého sedláka“. Nijak jim nepomohly
jejich prosby a dokonce sliby přijetí husitského učení. Říčanské ženy se snažily
navléci na sebe při odchodu všechny
své oděvy ve snaze nenechat husitům
v Říčanech nic, co by jim bylo k užitku.
Táborské ženy ovšem tuto lest prokoukly a z oděvů říčanské ženy vysvlékly,
přičemž nalezly i mince, pásy a čelenky.
Pán hradu Diviš byl i se svým synem
odveden do Prahy a Říčany obsadilo
husitské vojsko, které jej začlenilo mezi
opěrné body pražského svazu. O něm
ovšem nic dalšího nevíme a další informace o Říčanech se objevují až o několik
let později. Přední vůdce husitů Žižka
zemřel roku 1424 při obléhání Přibyslavi, čímž započala nová etapa husitských
válek, která již pro husity nebyla vždy
vítězná.
Pokračování příště.
Jan Boukal, Muzeum Říčany
Prameny a literatura: F. Šmahel, Husitská revoluce 1-4, Praha 1993; J. Honcová (ed.), Kapitoly z dějin Říčan, Říčany
1997; G. Trnka, Město Říčany v minulosti
a přítomnosti, Říčany 1913; J. J. Jukl,
Mohl Žižka střílet od dubu?, in: Říčanský Kurýr 2008/4, s. 38-39; Laurentii de
Brzezowa Historia Hussitica / Vavřince
z Březové Kronika husitská, ed. J. Goll, in:
FRB V.; Sbírka Muzea Říčany
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Foto: archiv Muzea Říčany

Husitské Říčansko. Díl 1. (do roku 1424)

Mezi námi

Jiří Šatoplet – ochotník, na kterého se nezapomíná (1)
do Francie, Itálie nebo Belgie. Zahraničním hostům ukazoval zase krásy českých zemí. Asi nejbližší mu byla Itálie, kde
měl i přátele. Psal i pro týdeník Horník-energetik či Domácí
potřeby Praha – Paragon. Posledním zaměstnáním před odchodem do penze byla pozice vrátného u Okresní správy silnic v Říčanech. Velké vypětí a nasazení při práci i ve volném
čase mu totiž přinesly dva infarkty. První při rekonstrukci budovy dnešního Kulturního centra Labuť v roce 1987, druhý
v roce 1995.
Jiří se přiženil do rodiny Korešových – v roce 1945 si vzal
Danu, mladší sestru poručíka Josefa Koreše, odbojáře z druhé
světové války. Narodily se jim dvě dcery a syn. Dana pečovala
o rodinu a domácnost, on rodinu živil z úřednického platu (do
roku 1959 pracoval na Okresním úřadu Praha-východ, v dalších letech se uplatnil na ministerstvu financí jako ekonom pro
Jiří Šatoplet (1922–1996), jak si jej ještě mnozí Říčanští pamatují
financování kultury a osvěty). Volný čas a elán pak investoval
Jiří se narodil 22. května 1922 do rodiny říčanského ban- do aktivit, které ho naplňovaly, bavily, ale také obohacovaly
kovního úředníka, bývalého ruského legionáře Josefa Ša- zdejší společnost.
topleta a o čtyři roky starší Marie Pokorné (dcery zdejšího S budoucí manželkou se potkali v již zmíněném SSC, Jiří se
krejčího Jana Pokorného). Vzali se v roce 1920. I když už zde realizoval od roku 1938. A to nejen v kulturní oblasti –
rodiče měli svá léta, Marii bylo v době svatby pětatřicet let, úspěšně hrál kopanou a hokej, dával góly, které přispívaly k výhrám klubu. Starší zasloužilí členové to ocenili tím, že jej zařaJiří měl ještě mladší sestru.
Rodina Šatopletova má své kořeny původně v Radošovi- dili mezi „dědy“. Nešlo o fyzické stáří, ale o čestný titul, který
cích, Jiřího dědeček František Šatoplet byl rolníkem. Stál potvrzoval kvalitu takto označené osoby. Děda Šáťa se mu ale
u zrodu tamějšího Kroužku divadelních ochotníků, založe- neříkalo často, to spíš Šatalík – tuto přezdívku ale neměl v obného v roce 1889. Láska k divadlu se předávala v této
libě. Na stránkách dávného Zprávonoše byste našli toto
rodině z generace na generaci. Josef Šatoplet
vysvětlení: „Šatoplet ve svém fonetickém znění Chateau-plaid svědčí o francouzském původu a značí
spolupracoval s říčanským Divadelním spolkem Tyl. Od jeho počátků v roce 1926 vedl
v doslovném příkladu „zámecká deka“ čili volně
pokladní knihu spolku. Maminka Marie
přeloženo Tesařík.“ Právě takto se podepisoval
byla spolkovou pokladní. Právě ona patrně
u příspěvků do zmíněného klubového nástěnného plátku.
přivedla syna Jiřího k divadlu. Díky svým
Dokonce je dodával i v době, kdy nuceně
schopnostem a zápalu pro věc se stal v padesátých letech 20. století ústřední osobpobýval ve třetí říši. Díky nim víme, že šířil
ností dodnes fungujícího DS Tyl.
dobré jméno klubu také v Kielu, nebo také
Ale vraťme se v čase zpátky. Jiří Šatoplet vyto, že mu dělala potíže německá výslovnost.
růstal v domě na říčanském náměstí s čp. 68,
Svůj zápal pro divadlo prokázal i zde, do Německa si kvůli silvestrovské oslavě vyžádal
v Říčanech se mu dostalo základního vzdělání a pak pokračoval ve studiu na vršovickém
dramatické texty, aby tam mohli založit filiálku Recitačního odboru SSC.
gymnáziu. Po maturitě v roce 1941 pracoval
Pamětníci vědí, že Jiří Šatoplet přidal svou ruku
jako pomocník v kanceláři ČKD, kam ho přiřadil
k dílu při stavbě klubového stadionku, se kterou se
pracovní úřad. Aby se vyhnul odjezdu do německého Halle, zapsal se po své výpovědi do jednoletého kurzu S maminkou započalo v roce 1940. S pomocí lopat, rýčů, kolečka a
při obchodní akademii. Živil se poté jako úředník. Během
vlastních rukou tak byla vytvořena umělá nádrž a klubovvíkendového výcviku v protipožární ochraně v Praze byl spo- na se šatnami. Stejně jako mnoho jiných členů klubu prokazolečně s dalšími vrstevníky odveden do Hamburku, kde byl vy- val za války odvahu vylepováním nezákonných plakátů. Jeho
cvičen pro Luftschuftpolizei. Než jej v roce 1943 převeleli do syn Jiří Šatoplet mladší uvádí, že tak činil i na samém konci
Prahy, působil nějaký čas v Kielu. Po návratu do protektorátu války ve dnech květnového povstání. Pokračování příště.
se uplatnil u pražských požárníků, opět v kanceláři.
Šárka Vydrařová, spolupracovnice Muzea Říčany
Literární nadání prokazoval už od mládí na stránkách
Zprávonoše, který vydával zdejší spolek SSC (Studentský
sportovní klub). Nechyběl ani v jeho redakční radě. Později
působil také jako redaktor měsíčníku Československé odbo- Pro článek byl využit archiv Muzea Říčany, nástěnné noviny
ry, od roku 1970 v jeho italské mutaci. Díky svým jazykovým Zprávonoš, článek Jaroslava Vojtěch Žili mezi námi (Říčanský
dovednostem (ovládal němčinu, francouzštinu a italštinu) kurýr č. 4/1997), na internetu veřejně přístupné matriky a vzpoa organizačním schopnostem pořádal zájezdy pro odboráře mínky Šatopletova syna, Jiřího Šatopleta mladšího.
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Předpokládané zahájení příjmu žádostí do
třetí výzvy kotlíkových dotací bude 3. června 2019
Vážení spoluobčané,
rádi bychom vás informovali, že podle zákona o ochraně
ovzduší již nebude možné od září 2022 provozovat kotle
1. a 2. emisní třídy. (Emisní třída je uvedena na výrobním štítku vašeho kotle. Pokud tam není, lze předpokládat, že se jedná o kotel 1. třídy).
Další finanční podpora na výměnu kotlů na pevná paliva v
rodinných domech bude poskytována prostřednictvím jednotlivých krajů, které budou příjemci podpory z Operačního programu životní prostředí 2014 – 2020.
Předpokládané zahájení příjmu žádostí ve Středočeském
kraji bude 3. června 2019.
Majitelé rodinných domů budou moci žádat o finanční pří-

spěvek na výměnu neekologických kotlů na pevná paliva
s ručním přikládáním za tepelné čerpadlo, kotel pouze na
biomasu anebo plynový kondenzační kotel. Na základě požadavků vyplývajících z Programu Ministerstva životního
prostředí ČR již nebude možné poskytnout dotaci na kotel
kombinovaný.
Podrobnější informace ke způsobu podání žádosti a potřebných dokumentech budou zveřejněny s Programem na přelomu dubna a května 2019.
email: kotliky@kr-s.cz
bezplatná linka: 800 440 430
Prezentaci Jak žádat o dotace najdete i na webu města
Říčany: Život ve městě/ Aktuality
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Třetí sobota v květnu bude patřit Hrusicím a kocouru Mikešovi

dete moci projít místy, kde stával rodný domek Josefa
Lady, obecní pastouška, v níž u strýčka Malinovského
bydlel kozel Bobeš, a jiná místa z děl rodáka a světově
proslulého autora.
Pro zdatné i méně zdatné chodce se nabízí dvacetikilometrový výlet z Hrusic až do Říčan. Cesta kocoura Mikeše vám ukáže, kde zažíval svá dobrodružství a kudy
utíkal z domova černý mluvící kocourek, když Ševcovic babičce rozbil hrnek se smetanou. Během putování
najdete na dvanácti zastaveních obrázky Josefa Lady
a úryvky z knihy Mikeš. Zvolit lze ale i kratší dvanácti- a
čtrnáctikilometrovou trasu po stezce Krásné vyhlídky.
Sledujte www.laduv-kraj a facebook.com/laduvkraj, kde
budou zveřejněny podrobnější aktuální informace. Pravidelně na webu umísťujeme i pozvánky na jiné kulturní
a společenské akce z okolí, takže se vyplatí je sledovat.
Nyní se těšíme se na vaši účast na Pohádkových Hrusicích a Cestě kocoura Mikeše. Krásné jaro všem přeje
Ladův kraj .
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Foto Jana Kolorosová, tajemnice CSS Ladův kraj

25. května jste zváni na Pohádkové Hrusice a 14. pochod
Cesta kocoura Mikeše.
Rodiště Josefa Lady, známá vesnička Hrusice jihovýchodně od Prahy, opět otevře své brány pro veřejnost.
Chystá se pestrý program pro rodiny s dětmi, turisty,
cyklisty a další milovníky ladovských kreseb s nezaměnitelnou atmosférou.
V Pohádkových Hrusicích budou probíhat komentované prohlídky nejzajímavějších míst ve vsi. Pokud se
budete chtít projít obcí sami, najdete na pěti informačních tabulích úryvky z Ladových knížek i jeho typické
obrázky. Čeká vás vystoupení Národopisného souboru,
otevřený Památník Josefa Lady, výtvarné dílny a další
doprovodný program.
Podle pohádkové mapy (najdete ji na www.laduvkraj.cz
v rubrice „Turistika a naše stezky“) se v Hrusicích bu-

inzerce
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Účetní a daňová poradna pro podnikatele

RADIUS Øíèany s.r.o.

Téma na květen: Neodvedené pojistné na
danì, finance
sociální zabezpečení a zdravotní
pojištění
ekonomické
poradenství
Vážení čtenáři,
dnes se budu věnovat tématu, které velmi často
provázelo naši práci na daňových přiznáních za
rok 2018, a to neodvedenému pojistnému z mezd.
Při zpracování mezd zaměstnavatel z hrubé mzdy
strhne zaměstnanci zákonem stanovené procento
na povinné sociální a zdravotní pojištění (konkrétně 6,5 % na sociální a 4,5 % na zdravotní), a
současně zúčtuje jako svůj náklad 25 % z hrubých
mezd na sociální a 9 % na zdravotní pojištění jako
svou zákonnou povinnost. V den výplaty mezd
(nejpozději 20 den po uplynutí měsíce) zaměstnavatel má povinnost poukázat tyto povinné odvody
příslušné SSZ a ZP. Pozornému čtenáři jistě neušlo, že na straně zaměstnavatele se jedná o náklady (daňově plně uznatelné), které vůbec nejsou
zanedbatelné. Setkáváme se se situací, kdy zaměstnavatel svůj závazek vůči SSZ a ZP neplní a
povinné odvody neplatí; neplatí je včas, nebo dokonce je neplatí vůbec. Chci upozornit na zákon
o dani z příjmu, který říká: pojistné, které bylo
sraženo nebo zúčtováno jako náklad zaměstnavatele, a nebylo odvedeno do 31. 1. roku následujícího, není v daném roce daňově uznatelným nákladem. A co to znamená konkrétně? V průběhu
roku je pojistné SSZ a ZP účtováno na nákladové
účty, tedy snižuje hospodářský výsledek. K datu
31. 12. v rámci inventur účetní provede kontrolu
zůstatku těchto závazků. Pokud je pojistné běžného roku skutečně zaplaceno na účty SSZ a ZP
nejpozději 31. 1. roku následujícího, je vše v pořádku. Pokud ale pojistné (nebo jeho část) do 31.
1. roku následujícího zaplaceno není, pak nastupuje povinnost tzv. dodanění - tedy do přiznání k
dani z příjmu se do konkrétního řádku uvede toto
nezaplacené pojistné, a tato částka zvýší vykázaný výsledek hospodaření a v konečném důsledku i
vypočtenou daň. Jakmile je dlužné pojistné (nebo
jeho část) uhrazeno, pak v přiznání k dani z příjmu za dané období je naopak zaplacená částka
uvedena jako položka snižující základ daně z příjmu. Právě tato situace často nemile překvapovala zákazníky, kteří nejsou našimi stálými klienty, ale nechali si u nás pouze zpracovat přiznání
k dani z příjmu 2018 z předaných podkladů. V na-

úèetnictví
prosté většině případůzpracování
neměli o tomto
ustanovení
ani tušení, domnívali se že neodvedené pojistné
znamená pro něj „jen“ pokutu za pozdní úhradu od SSZ a ZP. A aby byla má informace úplná,
www.radiu
Edvardaještě
Beneše
467,pohled
251 01 Øíèany
připojím
jeden
na danou problematiku, a to pohled trestní, protože jsem se skutečně přesvědčila, že mnozí podnikatelé vůbec tuto
rovinu nevnímají. Základní skutková podstata
trestného činu neodvedení daně, pojistného na
sociální zabezpečení a podobné povinné platby je
definována v Trestním zákoníku, v části věnované hospodářským trestným činům, konkrétně v §
241. Pachatel takovéhoto trestného činu bude potrestán odnětím svobody, peněžitým trestem nebo
zákazem činnosti. Určitě vás bude zajímat, že neodvedené pojistné v součtu vyšší než 50.000 Kč je již
posuzováno jako čin „většího rozsahu“. Podnikatelé často argumentují, že mají k dispozici jenom
peníze na vyplacení čistých mezd zaměstnanců, a
že po jejich vyplacení již nezbývají finanční prostředky na odvedení daně z příjmů a pojistného.
Zákon říká toto: „Nemá-li zaměstnavatel dostatek peněžních prostředků k odvedení povinných
částek v plné výši (je-li tedy insolventní nebo
předlužen), měl by všechny své závazky uspokojit
poměrně a rovnoměrně, a to včetně výplaty mezd
(platů) svých zaměstnanců a úhrady plateb svým
obchodním partnerům. V takovém případě by měl
přiměřeně snížit vyplacené mzdy (platy) a odvést
za své zaměstnance alespoň část uvedených plateb.“ Úplným vyplacením čistých mezd na úkor
jiných závazků, např. na úkor pojistného na sociální zabezpečení, by totiž zaměstnavatel mohl
zmařit uspokojení pohledávek příjemců daně,
pojistného na sociální zabezpečení a jiných povinných plateb, a tím se dopustit trestného činu
zvýhodnění věřitele podle ustanovení § 223 Trestního zákoníku.
V případě jakýchkoliv dotazů můžete kontaktovat
RADIUS Říčany s.r.o., kde se vám rádi budeme
věnovat.
Ing. Věra Tauberová,
tel. 728 832 303,
vera.tauberova@radiusricany.cz
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1. 7. — 30. 8.
tématické příměstské
tábory Na Fialce

Letos to bude fakt jízda.
Tábory máme rozplánované na celých devět
týdnů prázdnin. Těšit se můžete na sportovní
i výtvarně zaměřené turnusy. Samozřejmě
budeme řádit v bazénu a nemine nás ani
dobrodružná noc Na Fialce.
Jo, vařit nám bude sám pan šéfkuchař Karel.
Tak, aby se to líbilo maminkám, a chutnalo to
dětem. Mňam!
A jasný, když přijdete se sourozencem,
dostanete slevu. Těšíme se na všechny
táborníky od 6 do 12 let.

rezervace online na

nafialce.webooker.eu
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Střípky z MASky
l Koncem března proběhlo hodnocení
devíti projektů přijatých do výzvy IROP
č. 8 Doprava a bezpečnost. Objem finančních prostředků je bohužel malý.
MAS může rozdělit 12 mil. Kč a všechny hodnocené projekty jsou za cca 31 mil. Kč. Výsledný seznam je na www MAS.
Obce Klokočná, Mukařov a Tehov podaly žádost o přezkum
hodnocení a Monitorovací výbor MAS musel být doplněn o
nové členy, aby svým rozhodnutím předal tyto tři projekty
Výběrové komisy k novému hodnocení. Nové jednání Výběrové komise bude v polovině května. Jak moc se posune
výsledné pořadí, které pak Programový výbor schválí a
MAS předá projekty k závěrečnému ověření způsobilosti
na Ministerstvo, uvidíme.
l V ukončené výzvě IROP č. 4 Školství a vzdělávání došlo ke
změně v rámci podpořených projektů. Sofie-mateřská a základní škola o.p.s. uspěla se svou žádostí v přímé ose IROP a
uvolněné peníze ve výši 7 mil. Kč tak připadnou městu Říčany
na projekt „Botanické centrum při základní škole u Říčanského lesa-1.etapa. Gratulujeme.
l Kancelář MAS pracuje intenzivně na evaluaci, kterou musíme odevzdat do konce června ke schválení. Bez tohoto dokumentu nemůžeme vyhlašovat další výzvy.
l Přijaté projekty do 4. Výzvy OPZ „Rozvoj a podpora sociálních služeb a sociálního začleňování“, kde je připravených cca
5,6 mil. Kč k rozdělení najdete na stránkách MAS.
l V polovině května zasedne Výběrová komise MAS také
k hodnocení projektů přijatých do výzvy Programu rozvoje
venkova, kde rozdělujeme 15 mil. Kč.
l MAS již čtvrtým rokem zdarma poskytuje administrativní pomoc mateřským a základním školám na svém
území v rámci výzvy MŠMT - Šablony I a Šablony II. Výzva je zaměřena na podporu společného vzdělávání, personální podporu (např. školní asistent, speciální pedagog, školní psycholog, chůva), podporu nových metod
ve výuce, rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti,
spolupráci s rodiči a veřejností, propojení teoretické výuky s praxí, zapojení odborníků do výuky a další. U nás se

zapojilo 27 škol a celková finanční pomoc našim školám
je cca za 32 mil. Kč.
l Kde jste se s námi mohli v dubnu vidět? V sobotu 6. dubna
ve Strančicích na Velikonočním setkání, pořadatelem bylo RC
Lodička a v neděli 14. dubna v Říčanském lese u hájovny na
Dni Země na téma ZERO - WASTE, kde bylo pořadatelem
Muzeum Říčany.
l Přijměte pozvánku na květnovou akci, kde Město Říčany,
Muzeum Říčany a MAS Říčansko zve na Májové slavnosti
aneb svátek lásky a to ve středu 1. 5. 2019 od 11 do 16 hodin
na Lázeňské louce v Říčanech. Slavnost navazuje na Jarní festivaly řemesel a bylinek, které se konaly každé jaro v dubnu od
roku 2013.
l Ve středu 22. 5. 2019 proběhne Snídaně starostů území
Říčanska v hostinci v Doubku. Srdečně zveme naše starosty
a zastupitele ke strávení příjemného dopoledne, kde vás budeme informovat o dotačních možnostech, výzvách MAS a
aktualitách z MASky.
l Přijměte naše pozvání na závěrečné setkání pracovních
skupin projektu Komunitního plánování sociálních služeb
na Říčansku dne 23. 5. 2019 od 13:00 v kapli Olivovy léčebny
v Říčanech. Zúčastnit se mohou všichni poskytovatelé sociálních a návazných služeb, klienti těchto služeb, široká veřejnost, která se o sociální tématiku zajímá a další. Podrobnosti
k setkání najdete také na stránkách MAS.

Za MAS Říčansko o.p.s.
Pavlína Šantorová Filková
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Aquapalace v květnu
Máj je lásky čas, stromy kvetou a venku
snad už konečně bude teplo. Léto se blíží,
ale koupat venku se ještě moc nedá. Ale
v Aquapalace Praha to nevadí. Tam totiž léto nikdy nekončí,
a tedy tam je léto stále. A když bude venku pěkně, nic vám
nebrání si zaplavat ve venkovním bazénu. Ale jen na chvíli a
potom zase hurá zpátky do mořského vlnobití nebo prohřát
si svaly do sauny. Ideální kombinace pro jarní období.
Aquapalace Praha na vás čeká celý květen!

Saunový svět

Každý den vás v saunách čekají ceremoniály v saunovém
světě ve znamení vybraných vůní. Pro velký zájem se opět
do nabídky vrací oblíbené saunování při svíčkách. Těšit se
na něj můžete každý lichý týden ve čtvrtek od 19.30 hodin.
■ Den Matek – Maminky, budoucí maminky, dámy,
užijte si v neděli 12. května svůj den a dejte si na našem
sauna baru výbornou kávu, kterou jsme pro vás připravili jako malý dárek. Jako bonus si odnesete ještě 200 Kč
voucher na ošetření v našem SPA Aquapalace Praha.

ní, překážková dráha přes pneumatiky, nakresli obrázek
McQueena a další skvělé aktivity můžete zažít během víkendu
v Aquapalace Praha.
■ 8. 5. Májové slavnosti – Soutěže, taneční vystoupení,
kreativní dílničky a další bohatý program jsme připravili pro
děti, teenagery i dospělé.
■ 11. 5. - 12. 5. Víkend plný pohádek – Užijte si víkend
s vodními vílami a dalšími pohádkovými bytostmi.
■ 18. 5. - 19. 5. Piráti v Aquapalace Praha – Do Aquapalace Praha se vrátili piráti – přijďte si užít pirátské přepadení,
hledání pirátského pokladu a další animace.
■ 18. 5. Mistrovství v jízdě na tobogánu
To bude jízda! Další ročník Mistrovství České republiky v
jízdě na tobogánech. Registrovat se můžeš již nyní. Více
informací na: www.aquapalace.cz
■ 22. 5. - 25. 5. Víkend s hrdiny z filmu Aladin
Premiéra filmu v kinech 23. 5. 2019.

Kromě toho můžete navštívit v květnu
premiéru saunového ceremoniálu:
■ Saunový ceremoniál „Život není jen o práci“
K této premiéře divadelního ceremoniálu s Jakubem nemusíme snad ani více dodávat. Přijďte si k nám odpočinout po svém náročném pracovním dnu a zažijete neskutečný relax. A to v neděli 26. května ve 20 hodin.

Vodní svět

■ 1. 5. Májové slavnosti se Skupinou ČEZ
Soutěže, taneční vystoupení, kreativní dílničky a další bohatý
program jsme připravili pro děti, teenagery i dospělé.
■ 4. – 5. 5. Závody rychlých aut – Závody na nafukovacích
autech, tanečky s půvabnými Racer girls, vodní dovádě-
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Spa – wellness

■ Akce měsíce května – K pedikúře Delux dostanete celý měsíc dárek od značky LCN. Dopřejte svým nohám luxus

Fitness

■ 19 . 5. – Cyckling marathon – Není první a určitě ani poslední. Další ze série vašich oblíbených tříhodinových indoor
cycling marathonů je zpět ve fitness Aquapalace Praha.
 Více na www.aquapalace.cz

texty.kuryr@ricany.cz

Projekty Převapte Říčany
Tato rubrika představuje náměty Říčaňáků v podobě, ve které je přihlásili do pébéčka Překvapte
Říčany. V tomto období odborníci na úřadě posuzují proveditelnost předložených námětů. Pokud
projekty postoupí, v červnu jim můžete dát svůj hlas v hlasování na Řídím Říčany, proto neváhejte
s registrací na www.ridimricany.cz.

Defibrilátor
– zachraňme život!

Každý den se může ve vašem okolí stát dramatická situace, která si vyžádá rychlou a duchapřítomnou reakci třeba
právě od vás. A ruku na srdce, kdo z nás přesně ví, co v ten
moment správně udělat, aby postiženému pomohl nebo i
zachránil život. A přitom stačí málo, nebýt lhostejný ke svému okolí a v případě potřeby jednat! Každý může zavolat
linku 155, zastavit kolemjdoucí a poskytnout postiženému
první pomoc.
Přístroj AED umožňuje laické veřejnosti pomoci zvýšit
šance na přežití ještě před příjezdem záchranné služby.
Ne vždy je totiž v jejich silách být na více místech zároveň

a včas. Přístroj umí okamžitě vyhodnotit data o stavu pacienta a velmi srozumitelně a jednoduše vás hlasovými
pokyny naviguje při poskytování první pomoci (např. jak
přesně provádět srdeční masáž) anebo sám resuscituje
pomocí elektrického výboje.
Trendem je plošné využití AED ve městech. Důležité je tedy i strategické umístění AED po Říčanech,
projekt počítá s lokací na třech frekventovaných
místech: centrum Na Fialce (plavčík s resuscitačními kurzy), infocentrum na náměstí, sportovní hřiště ZŠ U Říčanského lesa. Pořízené přístroje a jejich
umístění se zaregistrují do zdravotnického registru a
tak se i volající na linku 155 rychle dozví, kam může
někoho poslat pro nejbližší přístroj. Každá minuta je
v tomto případě velmi důležitá.
Ze zdravotnických statistik vyplývá, že při použití AED u
rozpoznané náhlé zástavy srdce jsou šance na přežití 50 75 %. I jeden zachráněný život za to přece stojí, co myslíte?
Hlasujte v červnu, děkuji.
Předkladatelka návrhu Lucie Basíková

Dopravní hřiště Říčany
v novém kabátě?
Dopravní hřiště je místo, které málokteré dítě v Říčanech nezná. Od prvních pokusů na odstrkovadle, přes první kolo, dopravní výchovu ve 4. třídě
a průkaz cyklisty až po učení na inline bruslích.
Cílem projektu je zvelebení hřiště tak, aby město Říčany se za něj nemuselo stydět, tak aby hřiště učilo děti nejenom „jezdit“, ale i správně jezdit
a v neposlední řadě tak, aby se na něm užilo spousty bezpečné legrace při
které se děti zároveň učily.
V úpravě se chceme zaměřit především na rozšíření silnice, namalování
středových čar a přechodů pro chodce, železniční přejezd a semafor, úprava chodníků, nové dopravní značky, informační a výukové tabule – interaktivní a zábavné, venkovní učebna, sklad na kola pro potřeby dopravní
výchovy od BESIP s Cesty integrace, pítko a toaleta. Chceme také zavést
možnost půjčení šlapacích autíček pro děti i pro dospělé.
Hřiště je obecně dost využívané. Probíhá zde výuka dopravní výchovy pro
4. třídy, chodí zde MŠ, rodiče s dětmi,... Hřišť je v Říčanech dost, ale dopravní hřiště široko daleko jenom jedno. Pojďme ho zvelebit a pomoci tak
dětem zábavnou formou a na bezpečném místě se učit dopravní předpisy.
Předkladatelky návrhu Markéta Hubínková a Karolina Emanuelová
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Říčanský bezobalový
obchůdek…

zase o krok blíže
k ekologii
Obchod s váženým zbožím, známý jako
tzv. „bezobalový obchod“ je obchod,
ve kterém můžeme nakupovat vážené

nebo stáčené zboží, ideálně do svých
nebo vratných obalů. Tím, že nakupujeme suroviny bez zbytečných plastových
obalů, výrazně přispíváme ke snížení
odpadů a znečištění planety. Například český občan vyprodukuje cca 317
kg odpadu ročně. V takovém obchodě
bychom kupovali jídlo a ne zbytečný
odpad, který jen přináším domů, a vyhazujeme do popelnic. Žít aspoň trochu
ekologicky je odpovědností každého
z nás a doufáme, že máme společný cíl.
Zahájení provozu bezobalového obchodu s váženým zbožím plánujeme pro začátek ve stánku na sobotních říčanských
farmářských trzích. Ve stánku by byl
poskytován sortiment váženého zboží - převážně obilovin, luštěnin, koření,
... a stáčeného zboží - olej, ocet apod.
Součástí bude i bezobalová drogerie.

Zboží bychom vám navážili do papírových sáčků, sklenic, …prostě něčeho, co
se dá použít vícekrát a není ekologicky
náročné. Pro zahájení bezobalového
prodeje je potřeba mít k dispozici suchý
sklad pro sortiment nevyžadující stálou
vlhkost a teplotu. Jako vhodný prostor
byla vybrána stávající garáž v Olivově
ulici. Součástí projektu je také zakoupení prodejního stánku na říčanské trhy a
základní vybavení skladu.
Obchod tohoto typu by doplnil nabídku a atraktivnost města Říčany a
byl by novým krokem, jak učit současné i budoucí generace o podstatě omezení odpadu každého z nás,
udržitelnosti a dával by možnost
volby a svobody.
Předkladatelky návrhu Markéta
Hubínková a Tereza Zajíčková

Chodník v ulici Foerstrova
a Boubínská

Vážení čtenáři, rád bych vás seznámil
s důvody, které mne vedly k navržení
tohoto projektu do participativního
rozpočtu města.
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Jsem obyvatel Říčan již více než 30
let a celou dobu bydlím v domku mé
ženy v ulici Boubínská. Byl jsem
svědkem rekonstrukce kanalizace v
této ulici a v téže době jsem rekonstruoval i náš domek. Sledoval jsem
i přestavbu domků našich sousedů
v bližším i vzdálenějším okolí, které
se změnilo k nepoznání. To ovšem
vedlo i k porušení chodníků a k jejich záplatování v různé době, což
bylo příčinou i značného zhoršení
povrchu. Chůze po nich se stává
zvláště večer obtížnou a dovolím
si říci až nebezpečnou, zejména za
snížené viditelnosti, což vede k občasným pádům a úrazům. Chodím
po nich téměř každý večer se svým
psem a už jsem sám několikrát spadl a zranil se. Ty nerovnosti, ač nejsou značně hluboké, jsou nebezpečné. Chodníky jsou vedené po

jedné straně ulic, což snižuje náklady na obnovu.
Dopravní obslužnost je pro poměrně
značnou část naší kolonie zabezpečena oběma ulicemi. Chodí jimi lidé
navštěvující městské lesy, rybník
Marvánek i další občanskou vybavenost Říčan, včetně dětí ze školky v
Bezručově ulici. Chůze po silnici je
ale pro ně jistě nevhodná.
Vážení občané Říčan, sousedé, mohl
bych jistě vyjmenovat řadu dalších
důvodů pro zařazení projektu do participativního rozpočtu města, včetně
věkové skladby obyvatel z této části
města atd. Věřím, že tuto akci podpoříte, aby byla zařazena do rozpočtu na
rok 2020.
Děkuji vám Petr Herynk, navrhovatel
projektu sloupky.
Předkladatel návrhu
Petr Herynk

texty.kuryr@ricany.cz
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Hřiště pro všechny
ve Wolkerově ulici

Původní stav celé plochy již částečně vyčištěný – 2012

Stávající projekt Pohodové údolí se brzy dočká finální podoby.
Sportovní hřiště je již v provozu. V tomto roce bude díky Městu
Říčany zrealizovaná plánovaná cyklostezka podél Říčanského
potoka, a tak zbývá poslední část k dokončení, což je sportovní
otevřená plocha pro všechny. Zásadní terénní úpravy jsou již
hotovy a do projektu Překvapte Říčany přihlašujeme konečnou úpravu této plochy, která zahrnuje otevřené hřiště pro

Současný stav s již hotovým sportovním hřištěm
a veřejná hřiště před dokončením - 2019

různé sportovní hry a hrací prvky pro děti. Tato plocha se nachází na konci Wolkerovy ulice, je dobře dostupná a zároveň
oddělena od komunikace osazenými valy. Spolu s již fungujícím sportovním hřištěm bude po dokončení této poslední části
celá plocha sloužit ke sportování všech. Z fotek je vidět, co vše
již bylo uděláno, a tak vlastně chybí už jen malá část.
Předkladatelé návrhu Jan a Jana Machovi

Kuličkové dráhy
Na hřišti v ulici Strašínská by se mohla vystavět kuličková dráha, která bude bavit každého.
Dráha není věkově omezena a zábavu na ní najdou jednotlivci i skupiny osob. Nejprve se musí vyrobit dřevěný mustr, který se následně celý zahalí do drátů a obalí
betonem – v průměru kolem 15 cm. Na takto připravenou betonovou horu se po vytvrdnutí betonu začnou
stavět první dráhy. Každá hotová dráha z celkového počtu deseti dostane název, který vyberou občané Říčan.
Nebudou chybět ani dva kuličkové můstky – Mamutí
můstek a jeden menší.
V konečné fázi by došlo k výstavbě Boulovaté dráhy a
Můstkové dráhy. Všechny můstky by dostaly povrch z
umělé trávy. Každá dráha či můstek má změřenou svoji
„nadmořskou výšku“ – za nulu je vzata spodní hrana Kuličkové hory u cíle 10 mm.
První dráha je určena na předjíždění kuliček a umožňuje
tak dramatické souboje většího počtu různě barevných
kuliček. Zejména v horní části je postavena tak, aby umožňovala časté předjíždění. Má dva starty.
Druhá dráha je nejrychlejší dráhou v areálu. Patří k nejvhodnější dráze pro souboje dvou kuliček.

Třetí dráha se v několika místech dělí do dvou až tří pruhů.
Dochází na ní k rozdělování kuliček a jízdám na krásu.
Závodní dráha má v horním úseku vlny, připomínající hrby
velblouda. Je nejširší dráhou. Ve spodní části má trojdílný
most.
Dráha pátá a šestá se v horní části spojují. Projíždí dvěma
tunely a mají dvoudílný most.
Sedmá dráha má zvláštní start kolem sloupu rozjezdu
mamutího můstku (několikrát se obtočí). Tento start je
nejvýše položen.
Osmá paralelní dráha - dvojitá dráha určená pro souboje dvou kuliček. Má největší počet podobných zatáček za
sebou.
Devátá Můstková slouží jako snížený rozjezd pro kuličkový můstek. Kombinuje dráhu a můstek dohromady.
Desátá dráha - jako jediná - má čtyři rozjezdy. Ve střední části
kuličky projíždějí boulemi (více než 150), inspirací byly lyžařské závody v boulích. Určena na souboje dvou i více kuliček.
Kuličkové můstky jsou kopie skutečných můstků zmenšené stokrát. Skoky lze doměřit na půl centimetru. Nájezdy
lze zkracovat.
Předkladatelka návrhu Andrea Jánská
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Lavičky s výhledem
a rozhledna s kloboukem

V rámci akce „Překvapte Říčany“ jsem navrhl umístění několika laviček s nádherným výhledem na město. Mnozí z vás
znají tyto pohledy jenom z pohlednic. Jejich umístění je zřejmé
z přiložených náčrtků. Ke všem je možno dojít pohodlně i s kočárkem.
Přístup k lavičkám 1 až 5 je po cestě na Kopešín a k říčanskému lesu, k lavičce 6 po cestě U kamene. V místě 7 (na náčrtku
obdélník) u laviček 1+2 je dost prostoru na pískoviště pro malé
děti, pro překážkovou nízko umístěnou opičí dráhu pro větší
děti a venkovní cvičební zařízení pro ostatní příchozí. Lavičky
by využívali rodiče – prarodiče, a děti by si zde mohly zatím
v klidu hrát.
Již 30 let vedu zdravotní jógová cvičení (nejlevnější v Říčanech
- 50 Kč za 2 hod. zvládne každý, vždy v úterý v SENIORU,

o prázdninách zadarmo). Své cvičence nabádám, aby rozhýbávali klouby nohou, protáhli svaly, šlachy a povázky ještě než
vstanou z postele, chránili je tak před poškozením a vyhnuli
se zbytečným operacím. Proto u laviček doporučuji instalovat
šlapky od kola, abyste mohli velké klouby nohou rozhýbávat
i přes den bez zatížení vahou svého těla.
Současně u tohoto návrhu doporučuji vybudovat na rozhledně
nad Jurečkem dřevěný klobouk, jak tomu bylo u původní stavby, upravit přístup i pro starší osoby a porazit přestárlé stromy,
překážející v rozhledu na rybník a restauraci (což je možno
provést i etapovitě později, po akci s kůrovcem). Toto místo by
pak odpovídalo svému honosnému názvu „Rozhledna“, jak je
uvedeno v mapách. Vážení říčanští občané, obracím se na vás
se žádostí o podporu tohoto návrhu při hlasování,
kterého se budete moci zúčastnit v červnu dle instrukcí v Říčanském kurýru. Děkuji, Pepek Trojánek
Předkladatel návrhu Pepek Trojánek

Říčaňáci, podpořte Marvánek
– atraktivní koupaliště

Marvánek byl, podobně jako další říčanský rybník Jureček, kdysi vyhledávaným místem pražských rekreantů.
Pro svá soustředění si ho vybíraly i pražské sportovní kluby. Na významu sportovní areál opět získal v 60. letech minulého století, později ale už jen chátral. Původně zde byl
skokanský můstek, záchodky a malý dřevěný bufet nahoře na protějším břehu oproti restauraci, bufet se sklípkem
u přítoku, kabinky na převlékání s krytou verandou, která
se využívala i jako taneční parket a pro pingpongové stoly,
červené jedlé jeřabiny podél dětského koupaliště.
Můj úvodní návrh na zatraktivnění Marvánku byl dost rozsáhlý. Obsahoval vše, co zde původně bylo, a další náměty včetně
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sauny a loděnice pro vodácký oddíl. Dodatečně jsem se dozvěděl o projektu městského úřadu, který je již připraven k realizaci. Obsahuje úpravu cestiček kolem rybníka, zřízení malého
golfového hřiště, volejbalového hřiště, dva pontony s pramicemi a další doplňky.
Dovoluji si do stávajícího projektu MÚ doporučit již jen dva
doplňky, které by jeho atraktivnost ještě značně zvýšily.
1. Umístit na vhodné místo šplhadlo, což představuje ocelový
rám, ukotvený čtyřmi lany, se zavěšenými dvěma tyčemi a dvěma lany (to dává navíc možnost soutěžení). Vede mne k tomu
fakt, že šplh je gymnastická i olympijská sportovní disciplína
a většina dětí ani dospělých nemá možnost si někde tuto dovednost vyzkoušet.
2. Zbudovat promenádní chodníček přes rybník nad litorálním pásmem, hrázkou, která filtruje vodu z přítoku.
Vážení říčanští občané, obracím se na vás se žádostí o podporu
tohoto návrhu při hlasování, kterého se budete moci zúčastnit
v červnovém hlasování dle instrukcí v Říčanském Kurýru.
Předkladatel návrhu Pepek Trojánek

texty.kuryr@ricany.cz
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V Aquapalace Praha proběhl další ročník Saunafestu
Saunové ceremoniály jsou hitem
v saunování, který si zamilovaly tisíce Čechů. Existuje jich celá řada
– klasické, zážitkové, divadelní,
s vonnými esencemi a další. K saunovým lahůdkám patří metličkování, které pomocí probudí tělo, duši
i mysl, osvobodí nás od neduhů
a nabije novou energií! Při zahájení čtyřdenního festivalu Saunafest
2019 v Aquapalace Praha si proceduru, která se zrodila v ruských
saunách, vyzkoušela oblíbená moderátorka Inna Puhajková.
Moderátorka je známá svým nadšením pro zdravý životní styl, ke kterému pravidelné saunování patří.
Více než 80 saunových ceremoniálů
a rituálů, včetně těch metličkových,

si v průběhu Saunafestu mohl užít
každý, kdo navštívil Saunový svět
Aquapalace Praha v Čestlicích poslední víkend v březnu. „Saunafest
se těší velkému zájmu odborné i laické
veřejnosti, a protože Aquapalace Pra-

ha disponuje největším Saunovým světem, koná se právě u nás už 4. rokem.
Návštěvníkům nabízíme to nejzajímavější ze saunových animací a bohatý
doprovodný program a saunérům
dokážeme poskytnout nejlepší podmínky pro jejich vystoupení,“ uvedla
na tiskové konferenci generální manažerka Aquapalace Praha Vladana
Horáková.
„Hlavním tématem letošního ročníku bylo saunování napříč zeměmi.
Návštěvníci se dozvěděli zajímavosti
o zahraničních saunových technikách. Například to, že v Itálii se více
používají byliny, Norové vydrží v sauně
60 minut a jak vypadá metličkování
v podání ruského bančika. Letos vystoupil také světově nejuznávanější
saunamaster Mr. Pang původem
z Malajsie,“ doplnil Saunový mág
Pavel Hofrichter, předseda České
asociace saunérů.

Názory

Koupaliště versus psí louka
V dubnovém Kurýru jsem si přečetla o myšlence vybudovat
na kopci mezi sídlištěm Kavčí skála, Olivovou a Jasmínovou
ulicí venkovní koupaliště.
V městě, které má dvě přírodní koupaliště. Jureček funguje, a pokud by se Marvánek zbavil prvoků a jiné havěti, je i ten hezký na koupání. Na Fialce je další bazén
a Čestlice jsou nedaleko. Myslím si, že v lokalitě obklopené domky a bytovým domem to není vůbec dobré.
Lidé, kteří zde bydlí, mají klid a krásné okolí plné zeleně,
které jim mnozí mohou závidět. Jak to bude vypadat, až
se tam začnou stahovat davy, které jistě nebudou chodit
pěšky? Kde zanechají své vozy? Budou blokovat místa
rezidentů, nebo bude místo zelené trávy a stromů další

betonová plocha k jejich zaparkování? A co ticho, které
tam lidé mají? Bude tam jistě křik a výskání do večera,
ne-li do noci. Pejskaři z dané louky budou vytlačeni do
jiných prostor, protože tam nebudou vítáni. Nikdo přece
nebude chtít mít rozmáznuté „štěstíčko“ mezi půlkami
v drahých plavkách. A vlastně proč by tam nemohla být
zřízena psí louka? Se zelení ochráněnou před psí močí
tubuly, s agility prvky, lavičkami a koši na exkrementy.
Třeba si tam půjdou rádi posedět i nepejskaři. Jako je příjemné posedět na lavičkách v lese. A hlavně, pejskaři a jejich milánci jsou tišší než dav lidí a chodí pěšky.
Ale závěrem, nebude tam ticho, nebude tam klid a pokud se
to uskuteční, už to nepůjde vrátit do původního stavu. Nikdy.  

Radomíra Kubelková
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Říčanští krasobruslaři
přiváží další medaile

Poslední březnový den se konaly závěrečné závody této sezóny. Všechny
děti se umístily na skvělých místech
a závod jsme si všichni užili. Naše
již zlatá Eliška Hejmalíčková přivezla další zlatou medaili a oproti
svým prvním závodům udělala obří
pokrok. Velkým překvapením byl
závod v kategorii adult, kde závodilo
13 dospělých krasobruslařů. Našim
stříbrným „vítězem“ se stal babický
starosta Jan Chadraba, bronzovou
se stala Iva Kabelková a na šestém
místě se umístila Petra Wolf. Pro
všechny tři to byl vůbec první závod
v krasobruslení, jejich tvrdá práce se
vyplatila. Na všechny naše závodníky

jsme velmi pyšní a děkujeme za podporu nejen městu Říčany, Pekařství
Frydrych, ale hlavně všem rodičům
našich bruslařů.
Naše sezóna se pomalu ale jistě blíží
ke konci, všechny děti udělaly velký
pokrok a těšit se budeme na další sezónu. Cíle klubu jsou stále vyšší.
V červnu bude probíhat nábor nových členů do krasobruslařské školy.
Pro všechny, kteří budou mít zájem,
sledujte naše stránky, kde se dozvíte
více informací. Jinak kurzy pro děti i
dospělé začnou opět v září. Hlásit se
budete moci již od června. Všechny
informace naleznete na našem webu
koncem května.

Jelikož ještě nekončíme srdečně vás
zveme na Den dětí na ledě, který proběhne 29. 5. 2019 od 16:00 - 18:00.
Vstupné je dobrovolné. Čekají na vás
soutěže, jarmark, exhibiční vystoupení našich dětí a spousta dalšího.
Připojit se můžete i na náš letní příměstský tábor, který je pro všechny děti
od čtyř let, na jakékoliv úrovni bruslení.
Začínáme 26. 8. Přihlášky jsou online
na našem webu www.bruslarskyklubricany.cz . Kapacita tábora je omezena.
Do konce června je stále ještě dost
času na to, naučit se základům a i při
hezkém počasí se můžete u nás zastavit a zabruslit si. Do kurzů je totiž
možné naskočit ještě teď. Pro nespavce máme k dispozici ranní tréninky
každé úterý a čtvrtek od 6:00 do 7:30,
ledy může využít kdokoliv – bruslaři,
hokejisté a krasobruslaři. Více info na
tel. 775 619 993. Těšíme se na nové
tváře krasobruslení.

Trenéři BK

Taneční škola
Ice Ballerina
chystá své první vystoupení
Ice Ballerina je mladá, ale má tvrdou
základnu. Naše malé tanečnice dělají velké pokroky pod vedením jejich
hlavní lektorky Aničky, která je absolventkou Státní konzervatoře. Již nyní
začínají připravovat své první vystoupení, které předvedou v prosinci tohoto roku.
Pro všechny nedočkavce: můžete se

těšit na taneční příměstský tábor, kde
se seznámíte s různými styly tance.
Pro více informací neváhejte sledovat
naše stránky www.iceballerina.cz
Od června bude možné přihlásit se na
další semestr a být součástí našeho vystoupení. Sledujte naše webové stránky a dozvíte se více.
Vaše Ice Ballerina
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Historický úspěch v soutěžích družstev mládeže
O víkendu 12. 4. - 14. 4. byly ukončeny soutěže mládeže družstev. Do
soutěží se pravidelně přihlašuje okolo 200 družstev z ČR. Struktura je
obdobná soutěžím dospělých s tím,
že nejvyšší soutěží je Extraliga mládeže s věkovým omezením do 18 let.
Soutěž hraje 16 týmů. Nižší soutěží
jsou čtyři skupiny 1. ligy. Zde je věkové omezení do 17 let a skupinu tvoří
12 družstev. Následuje Krajský přebor. Středočeského KP se letos zúčastnilo 31 družstev. Věkové omezení
je do 16 let. Družstvo tvoří vždy šest
hráčů. V sestavě musí být jeden mladší žák a jedna dívka.
Finálové soustředění nejvyšší soutěže, EXTRALIGA MLÁDEŽE, se
konalo ve Vlachovicích na Vysočině
v hotelu Pavla. Partie byly přenášeny
on-line. Naše A družstvo odjíždělo
v kompletní sestavě, a i když se první dvě kola nepovedla, konečným
výsledkem byl historický úspěch
v podobě celkového 4. místa. Sestavu
tvořili od 1. šachovnice: K. Chwistek
(odchovanec Říčan, který nyní bydlí

v Opavě), D. Rolinek, M. Otruba,
M. Novotný, J. Vilímová, K. Otrubová, V. Bartoš a J.Němec. Nejlepším
hráčem družstva se stal M. Novotný
s šesti body z 11 partií.
Družstvo překonalo nejlepší umístění z let 1993/94, kdy jsme tehdy
skončili na 6. místě.
Naše B a C družstvo bojovalo na závěrečném soustředění v jihočeském
Štědroníně v 1. LIZE MLÁDEŽE.
B družstvo obsadilo celkové 3. místo, což je nejenom výborný výsledek,
ale také příslib toho, že generační
výměna v extralize nebude bolet.
B družstvo nastupovalo v sestavě:

Zlato se nikdy neomrzí
Poslední měsíc byl ve
Fuegu ve znamení zlaté
– těmi nejcennějšími kovy to jen cinkalo. Díky tomu vás můžeme informovat o dalších třech přestupech do
vyšší třídy a další páry to mají taky
„za pár“.
První přestup se uskutečnil 31. 3.
v Novém Strašecí, kdy si po mnoha
úspěšných soutěžích a nejvyšších
příčkách vytančil Matěj s Agi D STT,
do B v latině jim zbývá také už jen pár
bodů. Z posledních sedm soutěží (v
latině i standardu), které absolvovali
za uplynulý měsíc, to byla dokonce
pětkrát bedna, z toho třikrát zlato a
po jedné stříbrné a bronzové. Dalším
úspěšným párem je Adam s Barčou,
kteří si 7. 4. v Mladé Vožici vytančili
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C LAT. Ti se za poslední měsíc umístili z pěti soutěží pětkrát na bedně a
z toho dokonce čtyřikrát na příčce
nejvyšší a jednou na té druhé nejvyšší. Posledním přestoupivším je Petr
s Joly, kteří 13. 4. v Kladně postoupili do třídy B STT. Petr s Joly byli za
poslední měsíc sice „pouze“ na třech
soutěžích, ale i oni byli dvakrát zlatí a
jednou bronzoví. Nutno také zmínit,
že všechny přestupy byly z prvního
místa. Gratulujeme a děkujeme za
vzornou reprezentaci.
13. 4. se opět konal tradiční Fuego
ples. K poslechu i tanci hrála kapela Áda & Denny. Děkujeme všem za
účast a těšíme se již na příští ročník.
V červnu proběhne závěrečná letní
akademie, o termínu vás budeme in-

K. Otrubová, M. Strnad, H. Bartošová, J. Šmolík, J. Němec, T. Pressler,
V. Bartoš, K. Mandát a P. Pravda. Nejlepší výsledek zaznamenal s neuvěřitelnými 10 body z 11 partií J. Šmolík.
C družstvo bylo v soutěži nováčkem
a podařilo se obsadit 9. místo a udržet se v soutěži. Sestava družstva:
J. Heger, P. Kurek, M. Mačok,
V. Schula, M. Strnadová, P. Zemen,
J. Síleš, L. Sehnoutková. Nejlepším
výsledek zaznamenal P. Zemen sedm
bodů z devíti partií.
V nižších soutěžích jsme měli další
čtyři družstva. D družstvo se probojovalo do finále krajského přeboru.
Zde ovšem neuspělo a postup do
1. ligy se tedy s dalším družstvem neuskutečnil.
Jaroslav Říha
Memoriál Fr. Říhy
Turnaj je určen široké veřejnosti bez rozdílu
věku. Bude se hrát devět kol tempem 2 x
20 minut. Vhodná příležitost se zapojit do
šachového dění. Podrobnosti o turnaji včetně
přihlášky nejdete zde: sachy.ricany.cz
Petr a Joly

formovat v příštím čísle. Opět budou
k vidění vystoupení celého klubu od
těch nejmenších přípravek až po dospělé vytančené páry.
Vaše Fuego

texty.kuryr@ricany.cz
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TŠ Twist – nejúspěšnější rokenrolový oddíl v ČR
Naše dívčí formace, Xena a Madonna, 6. dubna
na
Světovém
poháru v Krakově zářily. Xena (trenérka Karolína
Benešová) získala nádherné 18. místo a formace Madonna (trenéři Jiří a
Zuzana Boháčkovi) dokonce čtvrté
místo, o pouhý bod za medailí! Na
Světovém poháru v polském Krakově
jsme se stali nejúspěšnějšími reprezentanty ČR. I když je to samochvála,
je to fakt. Stejně, jako že jsou členové
TŠ Twist Říčany v posledních letech
napříč kategoriemi neúspěšnějšími
reprezentanty ČR na mistrovstvích
světa a Evropy v rokenrolu. TŠ Twist
Říčany získal např. bronz vloni v Grazu, bronz předloni v Schaffhausenu,
stříbro rok předtím z Prahy, ještě o rok
zpět stříbro z Kazaně. To se jiným českým oddílům nepodařilo.

Na výjezdu do Polska jsme zažili
spoustu legrace, ale i nervů, to když
prezence končila v pátek ve 23.30 a
soutěž startovala v sobotu ráno už
v 8.30 hodin. Soutěž pak trvala více
jak 12 hodin, finále bylo v sobotu po
21.30 hodině. Po návratu ze soutěže pro změnu holky hledaly ztracené
klíčky od ubytování. Nicméně jsme si
úspěch, pobyt i cestu v rozesmátém
autobusu užili. Říčanská skupina zaujala i Polskou televizi, která s námi
dělala během soutěže rozhovory.
Musíme ale zmínit i úspěchy na mezinárodní soutěži v ČR 30.3. v Benátkách n. J. Zvítězila naše formace
Madonna v ktg. juniorek a ve starších
dívkách zase nová skupina Force
One! Obě s velkým náskokem před
konkurencí. Rádi bychom psali o

třech soustředěních, která se konala
12. - 14. 4. současně na třech místech
- V Čáslavi, Ondřejově a v Říčanech.
Je nás zkrátka hodně a bylo by to na
samostatné články.
V dalším čísle přineseme podrobnosti
ze 17. ročníku Jarní ceny TŠ Twist
Říčany, která se konala 27. 4. s dotační podporou města Říčany. Ve startovní listině byli nejen tanečníci z ČR, ale
i z Polska, Slovenska a Německa.
TŠ Twist Říčany je zavedený oddíl
s tradicí. Oddíl vybudovali Jiří Boháček a Zuzana Boháčková „od píky“,
nikoliv lanařením zkušených tanečníků odjinud. A na to jsme hrdí. Nepyšníme se těmi, kteří se naučili všechno
v jiných oddílech.
I v květnu ještě přijímáme nové posily od 4 do 8 let. Kontakt na www.
tstwist.cz, nebo na facebooku.
TŠ Twist Říčany

Dorost bojuje v nadstavbě o postup do 1. dorostenecké ligy
Posledním březnovým víkendem
skončila základní část 2. ligy dorostu a hráči bílého týmu ji zakončili
dvěma vítězstvími, tím s konečnou
platností skončili na 1. místě tabulky.
Minulý rok si dorostenci vydřeli postup do 2. ligy a očekávalo se, že v letošní sezoně budou hlavně sbírat zkušenosti. Kluci ale od začátku bojovali a vezli se na vítězné
vlně. V průběhu sezony měli i slabší chvilky, ale vždy se
dokázali zvednout, hráli skvěle jako tým. Až do posledního turnaje nebylo jisté, na jakém místě skončí. O konečném pořadí rozhodoval až úplně poslední zápas s FC
Bučis. Samotný zápas byl velmi dramatický a nakonec
skončil 4:3. Je to obrovský úspěch, velká práce kluků a
trenérů.
Termíny nadstavbové části jsou 13. 4. a 4. 5. Draci odehrají
vždy po dvou zápasech s prvním a druhým týmem z druhé
větve 2. dorostenecké ligy, a to s TJ Sokol Královské Vinohrady a SK Benešov. Zápasy s FC Bučis se jim započítávají

ze skupiny. První kolo mají už kluci za sebou. Po remíze v
základní hrací části zvítězili nad Vinohrady na samostatné nájezdy 3:2, nad Benešovem 11:5. V průběžné tabulce
jsou druzí o jeden bod za Vinohrady, tam měli dvoubodový
náskok ze základní části.
Budeme držet palce ve druhém kole, 4. 5. v SH Kunratice v
10:00 proti Benešovu a v 12:30 proti Vinohradům.
FBC Draci
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Rugby Club Mountfield Říčany
www.rugbyricany.cz, www.twitter.com/rugbyricany, www.facebook.com/rcricany

Tři vítězství v řadě posouvají Mountfield na 3. místo tabulky
Po porážce doma s Pragou v úvodním
kole 1.ragbyové ligy mužů se výkony
Mountfieldu zvedají. Říčanští nejprve
vyhráli na hřišti brněnského Dragonu
29:21 a posléze přejeli doma pražskou
Slavii 49:7, když nasázeli sešívaným
sedm pětek. Na své si tak přišli i diváci,
kteří dorazili i ve velmi chladném počasí soboty 13. dubna na stadion Josefa
Kohouta svůj tým podpořit. Na Velký
pátek připravil Mountfield předčasnou
pomlázku obhájci titulu smíchovské
Tatře 25:21.

ŽENY

Ženy RC Mountfield Říčany vstoupily do sezóny skvěle
Že se v Říčanech hraje léta výtečné
ragby, ví kde kdo. Ne každý ale ví, že
náš klub má také vynikající ženstvo.
Ženy v modrých dresech hrají nejvyšší českou soutěž Elite v olympijských
sedmičkách a v dubnu se zúčastnily
dvou turnajů. V tom prvním obsadily
páté místo z osmi, v druhém konaném

v Brně se dostaly až do finále, kde podlehly jednomu ze dvou zahraničních
týmů soutěže, RU Donau Wien.

DĚTI

MLÁDEŽ

Turnaj mládeže PYRF se odehrál
6. dubna v Říčanech
Již tradiční turnaj pořádaný pěti
ragbyovými kluby České republiky,
Říčany nevyjímaje, opět přilákal
celou řadu zahraničních i domácích
účastníků. Ragby se hrálo od kategorie dětí do 6 let až po 14leté kluky
a holky. A právě nejstarší kategorii
čtrnáctiletých pořádal na stadionu Josefa Kohouta ragbyový klub
Mountfield Říčany.
Na říčanském pažitu se utkalo na tři
sta dětí ze čtrnácti týmů, zpoza hranic přijeli dva litevské kluby, jeden
chorvatský a tři německé. Turnaj,
který byl i díky podpoře Města Říčany
perfektně zorganizován, tak umožnil
českým týmům poměřit své síly se zahraniční konkurencí. A mladí ragbisté z českých luhů a hájů se představili
v nejlepším světle, když obsadili první čtyři příčky celkového hodnocení.
Ve finále prohrál domácí tým Říčan s

Ragbyové ratolesti uklízely město
Ragbyový klub RC Mountfield
Říčany je hrdým obyvatelem a reprezentantem svého města. A protože chceme sportovat v čistém a
kulturním prostředí, rozhodli jsme
se zapojit do jarního úklidu města.
Do akce se daly všechny kategorie
od nejmenších po dospělé. Uklízeli
jsme nejen areál klubu, ale i okolí
potoka, Lázeňskou louku a další plochy přiléhající k našemu stadionu.

POZVÁNKA NA RAGBY STADION JOSEFA KOHOUTA
1. května od 13:00 hodin
RC Mountfield Říčany vs. JIMI RC
Vyškov, muži 1. liga
11. května od 15:00 hodin
RC Mountfield Říčany vs. RC Zlín,
muži 1. liga

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

Muži

Tatrou Smíchov po tuhém boji 0:10,
třetí místo brala po výhře nad Spartou vysočanská Praga.
Celkem turnaj PYRF představil
umění více než tisíce šesti set kluků
a holek i ze dvaceti zahraničních
klubů. Říčany se tak mohou společně s pražskými kluby Pragou, Petrovicemi, Slavií a Tatrou, pochlubit
pořadatelstvím jednoho z největších
ragbyových turnajů ve Střední Evropě.

Ze sportu

Zlato si z Říčan odvezla AC Sparta Praha

Na konec naší zimní halové přípravy jsme
hostili v Říčanech prestižní turnaj kategorie
U8 s účastí české fotbalové elity. Náš tým v této
věkové kategorii se skládá z řady výjimečných individualit a
můžeme si tak troufnout se pustit i do konfrontace s nejsilnějšími týmy bez obavy o výrazně nevyrovnaný průběh utkání.
Začali jsme vlažně remízou 3:3 s Českým Brodem. V druhém
zápase s AC Sparta Praha jsme drželi remízu až do závěru, kdy
nás Sparta dorazila dvěma góly a vyhrála 4:2. Následoval náš
nejslabší výkon proti SK Benešov, kdy jsme prohráli jednoznačně 2:5, následná výhra nad AFK Sadská 5:3 a opět prohra
0:4 vůči FC Viktoria Plzeň. Zlepšení našeho finálního 4. místa jsme dosáhli po vítězství 3:1 nad FK Mladá Boleslav a 2:1
nad SK Dynamo České Budějovice. Finále samotného turnaje
bylo opravdu klasické, kdy do posledního zápasu proti sobě
nastoupily dosud suverénní Sparta a Plzeň. Nakonec se finále
obešlo bez dramatického průběhu, Sparta vedla od prvních
sekund zápasu a následně celkově vyhrála 5:0. Týmy z celých
Čech obdivovaly náš nový sportovní areál u Lesa. Děkujeme
městu Říčany, že jsme mohli využívat tento areál v průběhu
zimy. Tak snad opět za rok v ještě prestižnějším složení.

I nejmenší děti mají vlastní soutěž
Doposud byla jedinou volbou pro začínající fotbalisty soutěž Ministar nebo Baby Foot určené pro hráče ročníku 2012
ve formátu 4+1. Naši nejmenší hráči narození v roce 2013
nebo 2014 mají ale nyní konečně samostatnou vlastní soutěž.
Celkem devět dalších fotbalových sdružení za záštity Čestlic

vytvořilo tzv. Regionální ligu, kde mohou většinou úplní začátečníci svádět svoje první boje na hřišti. Současně i formát 3+0
a hra na dvě branky odpovídá nejnovějším světovým trendům.
Lze předpokládat, že podobný formát hry bez brankáře se u
nás začne využívat po vzoru Německa i ve vyšších věkových
kategoriích, jako je mladší přípravka. Každopádně je tento
projekt velmi pozitivní pro nalákání mladých sportovců. Přece
jenom není tolik sportů, které se dají provozovat na soutěžní
úrovni již od útlého věku.
S nárůstem počtu členů plánujeme postupný přechod ze smíšených věkových kategorií na ucelené týmy jednoho ročníku.
Sice to asi bude mít dopad na výsledky, protože nás nebudou
reprezentovat výběry jednotlivých ročníků, ale přinese to jiné
pozitivní stránky, jako je sehranost a týmovost. Současně to
bude eliminovat problémy s přechody dětí do vyšších věkových kategorií, kdy řada dětí od sportu odchází.

Konečné druhé místo ve druhé lize volejbalu žen
V posledním čísle Říčanského Kurýru
jsme vás informovali o těsné ztrátě říčanských volejbalistek na první místo
v tabulce. Naše ženy všechny zbylé zápasy ve druhé lize
vyhrály suverénně 3:0 a tak se do posledního okamžiku
čekalo na případné zaváhání prvního Havlíčkova Brodu.
Ten hrál v posledním zápase se třetím Červeným Kostelcem. Ani Havlíčkův Brod však nezaváhal a i on vyhrál
všechny zbylé zápasy. Tím si zajistil konečné první místo.
Říčany tak skončily druhé v tabulce. I přestože zbývalo tak

Foto Rudolf Flachsany

Volejbalistky týmu SC SPIRIT ŘÍČANY podpořil i starosta V. Kořen

málo a mohly Říčany slavit první místo, je konečné druhé místo úžasným výsledkem a všichni jsme na naše ženy
hrdi. Obzvlášť, pokud si uvědomíme, že to byl premiérový
ročník pro Říčany. Je až neuvěřitelné, kam to tým s kapitánkou a bývalou reprezentantkou Vendulou Adlerovou
dotáhl a jak blízko byl od postupu do první ligy. Říčanské
volejbalistky po celou sezónu fantasticky reprezentovaly
město Říčany na celostátní úrovni a staly se republikově
uznávaným týmem, který suverénně porážel týmy z celé
republiky. Na závěr je tak potřeba poděkovat celému
týmu za nasazení, bojovnost, odhodlání, skvělé výsledky
a skvělou reprezentaci našeho města. Již nyní se můžeme
společně těšit na další volejbalovou sezónu v příštím školním roce.
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APDT Říčany na domácí, ale i zahraniční scéně
Pravidelná soustředění dětí z týmu
APDT Říčany ve Francii, Liberci…
Blížící se AKADEMIE 2019 a další,
včetně léta v Itálii.
To vše a další mohlo a může proběhnout za velké přízně dětí, rodičů, ale i
města Říčan a dalších příznivců.
Je neskutečné, že jsme na scéně neuvěřitelných 10 let a je báječné, jak děti
vnímají tuto krásnou a přirozenou
pohybovou aktivitu.
Jsem nesmírně potěšena o zájem být
součástí týmu APDT Říčany a nesmírně šťastná za stabilitu týmu.

Pro některé je zklamáním nedostatek
volných kapacit. To se vše může v novém školním roce změnit. Léto je nastaveno i pro nečleny APDT Říčany a

to formou letních příměstských campů ve stylu P&F v přírodě pro děti od
šesti let. Děkuji za přízeň,
za APDT Říčany, z.s. Iva Mračková

inzerce

Ze sportu

Uskutečnil se 6. ročník Běhu kolem Olivovny
T. J. Sokol Říčany a Radošovice
uspořádal v sobotu 13. dubna ve spolupráci s Olivovou dětskou léčebnou
závod pro 160 dětí z Říčan a okolí.
Tratě nevedou, jak by se z názvu závodu zdálo, doslova
kolem Olivovny. Nejmenší děti běhají po louce v areálu
léčebny, mladší a starší žactvo musí zvládnout okruh
vedoucí lesem mimo areál. Těší nás, že i navzdory
chladnému počasí byla účast hojná a že se nám podařilo kromě sokolských dětí přilákat děti z jiných oddílů
nebo i děti, které nejsou organizované. Největší konkurencí pro malé sokolky a sokoly byli ragbisté, kteří
ukázali, že umí běhat.
Výsledky naleznete na www.atletika-ricany.cz. Atletický

oddíl T. J. Sokol Říčany a Radošovice se na vás těší na Jarních atletických závodech 19. května na sokolském hřišti.
Jana Cílková

PRVNÍ SOUTĚŽE, PRVNÍ ÚSPĚCHY!
Taneční oddíl T.
J. Sokol Říčany a
Radošovice se v
sobotu 30. března
poprvé zúčastnil soutěže v akrobatickém rock and rollu. V Benátkách
nad Jizerou se naši tanečníci setkali s konkurencí z Česka i zahraničí.
Oba soutěžní páry se probojovaly
všemi předkoly až do velkého finále,
kde obsadily krásné 6. a 7. místo v
ktg. Žáci. V kategorii Duogirls nastoupily na parket naše nejmladší
začátečnice, pro něž to byla především veliká zkušenost a zážitek.

Pár Rozárka s Filipem ani po úspěšných Dražicích nezahálel a 6. dubna
zamířil s trenérkou Sárou Burešovou na světový pohár do polského
Krakova. Protančili se do 2. kola,
kde se umístili na 48. místě z 89
soutěžících párů. Zároveň dopadli
nejlépe ze všech českých reprezentantů.
Všem našim tanečníkům gratulujeme a těšíme se na další úspěšné
soutěže, kde můžete tančit třeba i vy.
Pokud vás soutěžní tanec láká, neváhejte nás kontaktovat e-mailem na:
rokenrol.ricany@gmail.com.

Nabíráme nové kluky a holčičky od
šesti let během celého roku, nebo od
září 2019.

Verča a Sára

Basketbalová sezona se chýlí v závěru
Sezona našeho basketbalového klubu se blíží ke konci a tak můžeme
pomalu rekapitulovat, dávat plusy
a minusy, prostě hodnotit. Celkem
jsme se zúčastnili pěti různě náročných soutěží a všechna družstva
vzhledem k obtížnosti jednotlivých
soutěží uspěla. Pozornost bych
chtěla věnovat našemu ženskému
družstvu, které je tvořeno pouze
našimi odchovankyněmi. Tým udržel těžkou soutěž a z toho máme
velkou radost. Daří se udržet holky
u basketu a to díky vzájemným vztahům, které se během let vytvořily
navzdory problémům, které logicky
vznikají při dlouhodobé spolupráci
(problematický věk, změna školy
atd.). Chtěli bychom zachovat tento
trend i nadále. Původním cílem bylo

stup do všech celostátních soutěží si
družstva musela vybojovat v náročných kvalifikacích. Většina členek je
z Říčan nebo blízkého okolí. Naopak
v poslední době mají o naše talentovaná děvčata zájem i profesionální
oddíly. Všem zainteresovaným osobám patří dík za obětovaný volný
čas a doufám, že i příští sezona bude
probíhat v podobném duchu.

Basketbal pro veřejnost
založit pouze minibasketbalový oddíl, ale postupem času vznikla jakási
nadstavba v podobě dorosteneckých
a dospělých družstev. Všechny hráčky jsou našimi odchovankyněmi a
nevypomáháme si ani nákupem či
půjčením hráček z jiných oddílů. Po-

V květnu začínáme s kursy basketbalu pro
veřejnost ve věku nad 10 let. Budou se konat
každý čtvrtek od 19.00 do 20.00 na hřišti
ve Wolkerově ulici. První trenink bude 9. 5.
2019. Maximum účastníků je 10 – 15.
Jana Machová
SK Slunéčko, z. s.
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BASKETBALL INTERNATIONAL EASTERCUP BERLIN 2019

Ve čtvrtek 18. 4. 2019 odjel náš tým
holek U17 na mezinárodní turnaj International Eastercup Berlín-Moabit
2019. Na turnaji jsme během čtyř
dní odehrály šest zápasů, konkrétně
s družstvy z USA, Španělska, Nizozemska, Německa a ČR v kategorii
U18. V pátek ráno jsme odehrály
první zápas s USA. Zápas byl velmi
vyrovnaný, ale v závěru jsme začaly
mít nad soupeřkami převahu a zápas skončil nejtěsnějším basketbalovým rozdílem v náš prospěch. Ve
večerním zápase proti Španělskému
celku jsme měly jasnou převahu od
první minuty a braly jsme další body
do tabulky. Po náročném první dnu
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nás čekal sobotní zápas s týmem z
ČR, kde se bohužel v poslední minutě
naklonilo štěstí k soupeři. V sobotu
nám zbyl čas a měly jsme možnost
navštívit i nejvýznamnější berlínské
památky, mj. například pozůstatky
Berlínské zdi, Braniborskou bránu
nebo Televizní věž. Třetí hrací den
nás jako první čekal soupeř z Nizozemska. Již od začátku zde byla jasná
převaha z naší strany a zápas přinesl
další vítezství našeho týmu. V odpoledních hodinách jsme nastoupily
do posledního zápasu ve skupině s
týmem z Německa. Bylo jasné, kdo
bude mít v hledišti více fanoušků.
Holky se ale ani po nevydařené půlce

zápasů nezalekly a podařilo se jim
zápas otočit a porazit Němky o deset bodů. Toto vítezství nám zajistilo
druhé místo v tabulce a účast ve finále. Po vyhroceném nedělním zápase
s týmem z Německa hrály holky na
Velikonoční pondělí finále o zlato s
pražským týmem Sokol Nusle. I přes
velkou snahu, kterou holky v zápase
vynaložily, se zlato urvat nepovedlo.
Holky na turnaji vybojovaly krásné
druhé místo. Velkým potěšením a nadějí pro český basketbal do budoucna je i fakt, že se v naší kategorii na
mezinárodním turnaji umístily na
prvním a druhém místě celky z České
republiky.

texty.kuryr@ricany.cz
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TURNAJ KARATE DĚTSKÁ LIGA
V březnu se konalo
v Říčanech další
kolo turnaje Dětská liga našeho domácího klubu SC SPIRIT ŘÍČANY,
které navazovalo na první kolo z listopadu 2018. I tentokrát nás podpořilo město Říčany a Středočeský kraj
a za to jim patří velké díky.
Byly zde děti, které si mohly porovnat svoje dovednosti z prvního
kola, ale také nováčci, kteří nabrali
odvahu během tréninků a přišli bojovat o první příčky. A to nejen z našeho klubu, ale také z klubů z celé
ČR. Máme radost, že o náš turnaj
projevuje stále více a více malých
karatistů zájem. To nás velmi motivuje naše turnaje zlepšovat a vždy
máme velkou radost z velkého počtu soutěžících.
A jak dopadly naše děti? Na stupních vítězů skončili v KUMITE: 3.
místo: Vít Nedbal, Jan Sebastian
Král, Ondřej Endal, Nicolas Krejčí,

Martin Jíra, Helena Cegledy, v KIHON-IDO: 2. místo - Jan Tetour, 3.
místo - Vít Nedbal, Václav Trpálek,
v KATA: 2. místo - Helena Cegledy,
3. místo - Samuel Bambous, Vít Nedbal. Gratulujeme!
Vzápětí si děti mohly zasoutěžit i
v posledním kole DĚTSKÉ LIGY a to
v dubnu na našem největším klubovém turnaji KAMIWAZA CUP 2019,
který již tradičně zakončuje všechna
kola dětské ligy. Tento turnaj je velmi oblíbený jak u dětí, tak i u rodičů
pro skvělou atmosféru, děti si můžou
prožít společný nástup, zasoutěžit si
v několika disciplínách, vyhrát krásné dárky v tombole a novinkou letošního ročníku byly nové disciplíny a
také FOTO stánek.
Pro tento školní rok máme všechny
turnaje zdárně za sebou a nyní se
můžeme připravovat na zkoušky na
pásky a těšit se na jarní a letní soustředění. V našem klubu není nikdy
čas na nudu.

Více informací naleznete
na www.karate1.cz.
za SC SPIRIT ŘÍČANY
Denisa Šťásková

Co se děje v kultuře

Říčanský komorní orchestr zve na své jarní koncerty
Pro letošní jarní sezónu nastudoval Říčanský komorní orchestr populární program známých
melodií v „lázeňském“ duchu,
opět v úpravě uměleckého vedoucího orchestru Petra Anděla.
Posluchači budou mít možnost slyšet například „Na krásném modrém Dunaji“ a předehru k operetě „Netopýr“
Johanna Strausse ml., „Vzpomínku na Zbiroh“, pochod
„Šohaj“ a „Sen lásky“ Václava Vačkáře, nesmrtelnou
melodii z baletu „Labutí jezero“ Petra Iljiče Čajkovského,
„Uherský tanec č. 5“ Johannesa Brahmse, „Skočnou“
z opery Prodaná nevěsta Bedřicha Smetany, „Alžbětínskou serenádu“ Ronalda Bingeho, „Il silenzio“ Nini Rossa, „Moment musical“ Franze Schuberta, „Im Chambré
séparée“ Richarda Hausbergera a mnohé další. Jako sólisté se představí přizvaní hráči na dechové nástroje.
První z koncertů s tímto programem je naplánován na
neděli 26. května ve 14:30 na terase zámku Konopiště
a v Říčanech na úterý 28. května v 19:30 v kulturním
centru Labuť.
Věříme tomu, že své posluchače nezklameme a těšíme se
na vaši návštěvu.
Milan Pračka
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Filmové tipy

KVĚTEN

Poukaz na menu ZDARMA
0,5 l točený nápoj PEPSI
1, 7 l slaný popcorn

Vystřižený poukaz lze jednorázově uplatnit spolu s platnou vstupenkou na filmové představení v kině Na
Fialce pouze v den projekce uvedený na vstupence. K jedné vstupence lze uplatnit pouze jeden poukaz.
Akce probíhá od 1. do 31. 5. či do vydání zásob.

Co se děje v kultuře
Oddělení pro dospělé

Oddělení pro děti

Masarykovo nám. 66
Tel. 323 602 654
E-mail:
dospele.odd@knihovna.ricany.cz

Komenského nám. 1910
Tel. 323 605 920
E-mail:
detske.odd@knihovna.ricany.cz

www.knihovna.ricany.cz
Výpůjční hodiny:
Oddělení pro dospělé: pondělí až pátek od 8.30 do 18.00,
sobota 8.30 – 12.00
Oddělení pro děti: pondělí od 12.00 do 18.00, úterý od

12.00 do 17.00, středa a čtvrtek od 8.30 do 18.00, pátek
od 12.00 do 17.00 a nově každou první sobotu v měsíci
od 8.30 do 12.00.

Čtvrtek 16. 5., 18. 00 - Současný Írán

beseda s Lenkou Prchalovou a Pavlem Bednářem
Cestovatelé Lenka Prchalová a Pavel
Bednář často navštěvují země turisticky ne tak často vyhledávané, ale o to
zajímavější. V únoru 2017 uspořádali
např. v naší knihovně zajímavou přednášku o Gruzii, která je stranou zájmu
turistů, avšak, jak ukázali, naprosto neoprávněně – jedná se o zemi s krásnou
přírodou a přátelskými obyvateli. Rovněž Írán nepatří k nejnavštěvovanějším

zemím, o to zajímavější je poznání této
oblasti s tolik odlišnou kulturou, tradicemi i přírodními podmínkami.
Přednáška a beseda je zaměřená na
památky, přírodu a atmosféru pobytu,
spolu s prezentací fotografií a výstavkou minerálů.
Koná se v našem oddělení pro dospělé na Masarykově nám. 66 („Teršípův
dům“), 3. patro. Vstup je volný.

E – knihy v Husově knihovně
Myšlenka vytvářet knihy v podobě elektronických souborů
není tak nová, jak by se zdálo; vznikala již ve druhé polovině
20. století. V roce 1971 se rozběhl projekt Gutenberg s cílem
digitalizovat co nejvíce děl. V první fázi šlo o mechanické přepisování do počítače. Brzy se však objevily programy na rozpoznání textu, umožňující vytvořit e – knihu z naskenované
předlohy. A dnes většina knih sama vzniká nejprve jako soubor
v počítači. Není tedy problémem vydat knihu jak v papírové,
tak v elektronické podobě. K zásadnímu rozšíření e – knih došlo přibližně před 10 lety. Názory na jejich uplatnění se lišily.
Výhody a nevýhody každého druhu knih jsou známé. Krása,
vůně a nezbytné šustění papíru vs. lehkost a flexibilnost média, na kterém čtu e – knihu. Na jedné straně se předpovídal
zánik klasických papírových knih a jejich nahrazení knihami
v elektronické podobě. Opačným názorem bylo, že e – knihy
zůstanou jen raritou, o kterou nebude zájem, neboť nedokážou
nahradit pocit z četby papírové knihy a vše s tím spojené. Kterému z těchto názorů dává vývoj za pravdu?
Naše knihovna byla v roce 2012 jednou z prvních v ČR, které
se začaly vším kolem e – knih zabývat. Bylo nutné řešit soulad
s autorským zákonem, podle něhož je standardní půjčování
e – knih (tak, jak jsme zvyklí u papírových knih) prakticky
nemožné. Jediným legálním způsobem bylo půjčovat čtečky
s nahranými „klasickými“ knihami, tj. s díly, u kterých již proběhly lhůty dané autorským zákonem (až po 70 letech od úmrtí autorů lze díla volně využívat). Zpočátku byl o tuto novinku
zájem, časem však opadl, zřejmě proto, že „klasická“ díla jsou

čtenáři zvyklí číst spíše v klasické papírové podobě. Ukázala se
však jiná cesta. Knihovna nakupuje licence od nakladatelství
umožňující stahování e – knih z jejich nabídky, včetně novinek.
Registrovaní čtenáři knihovny si pak mohou vybranou e – knihu, nalezenou v katalogu, stáhnout na svoje čtecí zařízení, kde
ji mají k dispozici na určitou omezenou dobu (u nás 21 dní).
Touto cestou jsme se, tak jako jiné knihovny zabývající se e –
knihami, vydali i my a vytvořila se procentuálně nevelká, ale
nezanedbatelná skupina čtenářů, kteří tuto službu využívají.
Obdobné zkušenosti zaznamenávají i jiné knihovny; podíl
čtenářů e – knih se většinou pohybuje do 10 % všech registrovaných, což je menšina, avšak rozhodně ne pominutelná a je
předpoklad do budoucnosti, že poroste. Situace přitom není
taková, že by čtenáři striktně oddělovali půjčování e – knih
od půjčování papírových knih; většinou si půjčují oba typy.
Výše uvedenou otázku, zda papírová nebo e – kniha, lze tedy
na základě již poměrně ustáleného stavu zodpovědět tak, že je
nesprávně položena. V knihovnách stále jednoznačně vítězí
knihy v papírové podobě, ale stavět papírové knihy a e – knihy
proti sobě nevystihuje situaci. V tom zásadním – umožnit si
přečíst, co mne zajímá, se sice překrývají, zbývá však dost jiných atributů, ve kterých se podstatně liší a mohou se tak spíše
doplňovat než „požírat“.
Na závěr bychom měli tip pro čtenáře, jejichž vybraná kniha
v knihovně je již půjčená a museli by čekat – zkuste, zda tato
kniha není k dispozici ve formě e – knihy. Často to tak bývá. Na
e – knihu není třeba čekat v pořadníku, je k dispozici ihned.
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05 květen
PRogRam 2019

13.00

06
Miroslav Donutil
„Cestou neCestou”
čt 09 / 05 / 2019 – 19.00
PoPuláRní heRec, bavič, vyPRavěč
miRoSlav donutil váS navštíví Se SvoJí
Show ceStou neceStou.

19.00

07

SP O L EČ N OS T A TA N EC

SETk áNí SENiOrů
Po
SP O L EČ N OS T A TA N EC

PrvNí ŘíČANSk á vEŘEjNá TANČírNA
Út
D i vA D LO

19.00

09
17.30

13
19.30

14

MirOSLAv DONuTiL
v POŘADu „CESTOu NECESTOu”
čt Populární herec, bavič, vypravěč miroslav donutil vás navštíví se svojí show
Cestou necestou. Skvělé historky, nové příběhy a zážitky nám připomenou,
co vše se může přihodit na cestách. vtipné komentáře, které mají nadhled
i osobitý humor a často se dotýkají donutilových přátel či kolegů.”
kO N C E r T Y

kONCErT kE DNi MATEk
Po zuš říčany.
kO N C E r T Y

OLD TiMErS jAzz BAND
Út koncert z cyklu „jazzové večery v Říčanech”.
vá ŽN á H u D B A

19.30

15
ester kočičková
& MooDy Cat banD
St 22 / 05 / 2019 – 20.00
Jazzové StanadaRdy neStandaRdně.

20.00

22
19.00

23
19.30

28

BENNEwiTzOvO kvArTETO
St Smyčcové bennewitzovo kvarteto je špičkovým komorním souborem
v mezinárodním měřítku, což dokládají opakovaná vítězství ve velkých
mezinárodních soutěžích, pochvalné hlasy kritiky a především koncerty u nás
a ve světě. koncert z cyklu „kruh přátel hudby”.
kO N C E r T Y

ESTEr kOČiČkOvá & MOODY CAT BAND
St Jazzové stanadardy nestandardně.
SP O L EČ N OS T A TA N EC

PrvNí ŘíČANSk á vEŘEjNá TANČírNA
čt
vá ŽN á H u D B A

jArNí kONCErT ŘkO

Út na programu: čajkovskij, brahms, Strauss, vačkář a další...
kO N C E r T Y

19.00
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jOSEf fOuSEk
„zkráTk A BEz POzLáTk A”
St Recitál svérázného básníka, písničkáře a humoristy, dlouholetého člena
divadla Semafor a divadla J. grosmanna.

závěrEČNý kONCErT SEzóNY kPH
– Bennewitzovo kvarteto

Josef fousek
„Zkrátka beZ poZlátka”
St 29 / 05 / 2019 – 19.00
Recitál SvéRázného báSníka, PíSničkáře
a humoRiSty, dlouholetého člena divadla
SemafoR a divadla J. gRoSmanna.

bennewitzovo kvarteto je v mezinárodním měřítku v kategorii
smyčcových kvartet špičkovým souborem, což dokládají nejen vítězství
ve dvou prestižních soutěžích – v Ósace v roce 2005 a Prémio Paolo
borciani v itálii v roce 2008, ale i pochvalné hlasy kritiky. v současné
době kvarteto koncertuje na mnoha českých i zahraničních podiích
a je pravidelně zváno na festivaly jako Salzburger festspiele, luzerne
festival, Rheingau musik festival, kammermusikfest lockenhaus,
Pražské jaro a dvořákova Praha.
Říčany – 17. listopadu 214

+420 323 602 456

PŘIPRAVUJEME
kvarteto hraje ve složení Jakub fišer a štěpán Ježek – housle,
Jiří Pinkas – viola a štěpán doležal – violoncello. díky účasti
na nejrůznějších mistrovských kurzech měli jeho členové příležitost
získávat zkušenosti a inspiraci od mnoha významných hudebních
osobností.
Soubor nese jméno houslisty antonína bennewitze (1833 – 1926),
který se zasloužil o vytvoření české houslové školy.
těšíme se na vaši návštěvu !
Již nyní začínáme připravovat další sezónu, ani v ní nebudou chybět
slavná jména, jako např. tenorista Roman Janál či houslista Pavel
šporcl, který vystoupí se symfonickým orchestrem. budeme vás včas
informovat.

asonanCe

ESTEr kOČiČkOvá & MOODY CAT BAND
– jazzové stanadardy nestandardně

Pá 07 / 06 / 2019 – 20.00

ester kočičková je proslulá svou obsesí otextovávat, přetextovávat
a následně interpretovat kde co. tentokrát si vzala na paškál
ty nejznámější, nejkrásnější i nejotravnější jazzové písně, a tak
se můžete těšit na jakousi „voničku jazzových standardů s místy
až šansonovou interpretací a hlubokými pointami“
, ale taky na pár
žánrových odskoků úplně jinam. moody cat band drží s ester
basu takřka jazzuprostě; vždy však objevně, vkusně a hlavně
– trpělivě…možná až deset let se pozvolna a nenápadně rodil cyklus
s pracovním názvem Jazzovým zpěvačkám pro radost. herečka,
textařka a šansoniérka ester kočičková v něm tvoří české ekvivalenty
k původním textům těch nejkrásnějších, nejhranějších a nejvlezlejších
jazzových písní, které kdy vznikly. až vloni na jaře se konečně zrodila
i nová hudební formace – moody cat band. Spojení známých písní
a originálních esteřiných textů oslovuje širší publikum, zdaleka
nejen to jazzové. i proto má celovečerní program název „Jazzové
standardy nestandardně“. za nástroji pak sedí skvělá sestava
ve složení Petr zatloukal (kytara), Přemysl matějovic (basová kytara)
a Petr kamiš (bicí), která nabídne brilantní hudební zážitek
i náročnému posluchači… celovečerní koncert je rozdělený na dvě
poloviny a probíhá v uvolněném duchu, jak je koneckonců u ester
zvykem.

SkotSké a iRSké balady a PíSně.
konceRt oblíbené kaPely.

stará láska nereZaví
St 25 / 09 / 2019 – 19.30
komedie autoRa maRca camolettiho.
hRaJí: david gRánSký, felix Slováček JR.
/ voJta efleR, maRtin SochoR , iRena máchová
/ báRa mottlová, PatRicie Solaříková
/ eliška dohnalová.

TANEČNí zákLADNí kurzY PrO MLáDEŽ
– Sezóna 2019
oznamujeme vám, že základní kurz tance a společenského
chování bude zahájen v sobotu 14. září 2019 v 17.00 a 20.00 hodin
v sále kc labuť v říčanech, ul. 17. listopadu 214.

TANEČNí kurzY PrO DOSPěLé
začínají 4. října 2019 od 19.00 (mírně pokročilí) a 21.00 (pokročilí)
hodin. oba kurzy vede taneční mistr ing. ivan vít s partnerkou
p. Janou vítovou. více informací a přihlášky najdete
na: kclabut.cz v sekci „taneční”.
N
těšíme se na vaši návštěvu!

www.kclabut.cz

info@kclabut.cz

EBuď
LABuť
A
zaJdi n
a
kultuR
u!

kouZelná školka
– MiChal k sníDani
So 05 / 10 / 2019 – 10.30
zábavné a Poučné PředStavení záRoveň!
michal dětem SeRvíRuJe legRační PokRmy,
bavit Se budou uRčitě i Rodiče!

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

Výstava
Živá Amazonie
do 20. června 2019

Kolik druhů stromů dokážete určit?
Smrk? Dub, buk, břízu nebo borovici? Představte si procházku tropickým deštným lesem, kde roste 16
tisíc druhů stromů. Deštným lesem,
který je největší na světě. Tropickým
pralesem s dosud neobjevenými
rostlinami a živočichy. Jací zde žijí
lidé? Jaké mají zvyky? Jak se oblékají? Co se od nich můžeme naučit?
Vydejte se s dětmi na výpravu do peruánské Amazonie a objevte skrytý svět
místních domorodců a jejich život v jednom z nejrozmanitějších koutů světa.
Kromě obrazových panelů uvidíte i exponáty, které přicestovaly přímo z Amazonie. Součástí výstavy budou i živá
zvířata, např. žabky pralesničky nebo
morčata a množství aktivit pro děti.
Výstavní panely a předměty jsou
zapůjčeny z Muzea Vysočiny
Havlíčkův Brod. Panely vytvořila
organizace Students for the Living
Amazon.
Vstupné 60 Kč/ zlevněné 30 Kč/ rodinné 150 Kč
Děti do 3 let a senioři nad 70 let mají
vstup na výstavy zdarma.

Křtíme srstnatého
nosorožce!
středa
1. května,
14:00-17:00,
Didaktické
centrum
geologie

Nenechte si
ujít jedinečnou událost – první letošní akci v geoparku spojenou se křtem
zbrusu nového 3D objektu srstnatého nosorožce v životní velikosti,
který bude sloužit především dětem.
Srstnatí nosorožci, stejně jako mamuti, se ještě nedávno vyskytovali
přímo zde, v místě dnešních Říčan.
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Dopolední vstup pro školy,
skupiny i jednotlivce je nutno
rezervovat.
www.ricany.cz/muzeum

Dokladem je kost, kterou uchovává
Muzeum Říčany.
Vyzkoušíte si pravěké aktivity – rozdělat oheň pomocí pazourků, ulovit
nosorožce. Děti si odnesou plstěný
výrobek.
Akce je součástí Májových slavností
města Říčany.
Vstup zdarma, aktivity pro děti 50 Kč

Kameny zmizelých

čtvrtek 2. května, 18:00, Masarykovo
náměstí (na rohu s ul. Širokou)
Na památku rodiny Elsnerovy a Strašnovovy slavnostně položíme další Kameny zmizelých v Říčanech. Přibudou
k nim výstavní panely, které připravilo
Muzeum Říčany ve spolupráci s historikem Ondřejem Klípou. Seznámí nás
s osudy židovských rodin, které žily na
náměstí v prvních desetiletích 20. století. Akci hudebně doprovodí klezmer
band Cricket and Snail.
Akci pořádá město Říčany ve spolupráci s Muzeem Říčany na Masarykově náměstí na rohu s ulicí Širokou
(před dnešní vietnamskou večerkou a
nedaleko protější vinotéky).

Motýli!

neděle 12. května, 14:00-17:00, Didaktické centrum geologie
Už jste si někdy vyzkoušeli chytit
motýla? Přijďte do rozkvetlého geoparku na setkání s odborníkem na
motýly Petrem Heřmanem. Dozvíte
se, jaké rostliny můžete vysadit v zahradě, abyste přilákali motýly, a které potřebují jako živné rostliny jejich
housenky.
Bez planých lučních rostlin nám
na zahradu nepřiletí totiž ani modrásci, ani oblíbení „kolibříci“ –
lišajové s dlouhým sosákem, kteří
sají nektar z květů za letu. V 15:00
se vypravíme na Lázeňskou louku
a louku u Třešňovky ukázat si odchyt motýlů.
Vstupné 80/40/200 Kč

texty.kuryr@ricany.cz

Co se děje v kultuře

Ze sbírek muzea: Dělové koule
V souvislosti s třídílným seriálem „Husitské Říčansko“ představí říčanské muzeum v pravidelné rubrice „Ze sbírek muzea“ předměty ze svých sbírek, které
lze časově zařadit do 15. století. Prvním z těchto typů
předmětů budou dělové koule. Než se zaměříme na
samotné střelivo, povězme si krátce o počátcích dělostřelby. Lze je hledat ve staré Číně, kde vznikl střelný
prach – směsice ledku (sanytru), dřevěného uhlí a
síry. Původně se střelný prach používal v léčitelství,
později jako pohon raket a rachejtlí. Do středověké
Evropy se dostal ve 13. století prostřednictvím Mongolů, nezávisle na nich jej ovšem dokázali vytvořit i
tehdejší evropští učenci. Již v počáteční fázi tzv. stoleté války se objevují první primitivní děla, která ovšem nejsou příliš účinná. Teprve během 15. století se
děla stávají dominantními a skutečně ničivými zbraněmi, které zcela mění dosavadní typ boje a ukončují
tak dobu hradů a rytířů, kteří během střetů s děly nemohou obstát.
Od 14. století se jako střelivo užívaly olověné koule,
které ovšem byly velmi drahé. Nejčastějším materiálem
pro výrobu dělových koulí se tak stal kámen. Výroba
kamenné dělové koule byla ovšem velmi náročná a kamenné koule se často roztrhly. Později se proto prosadily koule železné. Říčanské muzeum ve svých sbírkách
uchovává kamenné dělové koule, nalezené v minulosti
na nádvoří říčanského hradu, které lze pravděpodobně

spojovat s husitským obležením Říčan. Kromě velkých
koulí se jedná o i koule do palných zbraní menších ráží
(např. hákovnic či tarasnic). Některé z muzejních koulí
ovšem pochází i z jiných lokalit. Kamenná koule o průměru 110 mm s patrně druhotně provrtaným otvorem
se nalezla ve Světicích při kopání základů domu. Jiná
kamenná koule pochází z místa zvaného „V zahrádkách“ blízko dnes již zaniklého dvora Zděbrady u Jažlovic. Kromě středověkých dělových koulí je ve sbírce
muzea zastoupena i jedna železná dělová koule, nalezená v Praze na Bílé Hoře při stavbě domu čp. 967. Může
pocházet ze známé bělohorské bitvy, která se udála
roku 1620.
Jan Boukal

výs

O slepicích

úterý 21. května, 15:00-17.00,
Dvorek naproti muzeu
Odkud pochází naše slepičky? Ne všechny měly jednoduchý život. Slepice nakrmíme a povíme si o tom, co potřebují, aby byly spokojené, možná najdeme i čerstvě snesené
vajíčko.
Děti si vytvoří a odnesou výrobek se slepičí tematikou.
Vstupenka umožňuje vstup zdarma na výstavu „Živá Amazonie“ (platí v den akce).
Povedou Marie Tvrdoňová a Jana Véghová
Vstupné 80/40/200 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

Živá Amazonie – Výprava do peruánské Amazonie, skrytý svět místních domorodců a jejich
život v jednom z nejrozmanitějších koutů světa. Obrazové panely i živá zvířata. Muzeum.

do 20. 6.

Říčany

1. 5.

Říčany

1. 5.

Říčany

1. 5.

Struhařov 14.45
u Mnichovic

4. 5.

Senohraby 6.00 - 17.00

4. 5.
5. 5.

Velké
Popovice
Říčany

5. 5.

Štiřín

9. 5.

Říčany

19.00

- 1. 6.

Cestou necestou – Populární herec, bavič, vypravěč Miroslav Donutil se svojí show.
Kulturní centrum Labuť.
Kunice
16.00
Vykouzli dětský úsměv – Benefiční koncert Evy Burešové a jejích hostů. 1.
velký benefiční koncert pro podporu nadačního fondu Ztracené děti. Hosty budou David Gránský, Václav Noid Bárta a další. Doprovodný program: dopravní
hřiště a sportovní soutěže. Muzika s tancem až do večerních hodin. Zámek
Berchtold.
Průhonice 9.00 - 18.00 Květinové slavnosti v Průhonickém parku – Zahradnický trh, prodej dekorací,
zahradních doplňků, bižuterie a dárků. Občerstvení kavárna Taroucafé. Výstava
Zahrada živé umění. Malé nádvoří průhonického zámku.
Říčany
12.00 - 20.00 Rodinný festival – Auto Opat pořádá rodinný festival se vstupem zdarma. Vystoupí
Jaroslav Uhlíř, Matýsek a Zdenek Polach, Medvěd 009, Legendy se vrací a další. Soutěže pro děti. Komenského náměstí.
Říčany
Festival amatérské tvorby – 12. ročník. Festival amatérské tvorby se uskuteční v
galerii Kotelna.

12. 5.

Říčany

7.25

Nedělní pochod s Líbou – Turistický pochod po trase: Srbsko – lomy Amerika - Karlštejn, 14 km, odjezd vlakem: Říčany 7.25 hod. Přihlášky na tel. 723 513 431, nebo na
e-mail: libuše.rohoskova@centrum.cz. Další informace : www.kct-ricany.cz.

14. 5.

Říčany

19.30

Old Timers Jazz Band Praha – Koncert z cyklu „Jazzové večery v Říčanech“. Kulturní centrum Labuť.

10. 5.

11. 5.
11. 5.

11. 5.
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12.00 - 18.00 Májové slavnosti – Oslava máje na říčanské Lázeňské louce. Májka pro všechny zamilované. Od 12 hod řemeslné stánky, občerstvení po celý den. Piknik v trávě - deky s sebou!
Staročeský kolotoč a střelnice. Zamilované fotografie od profesionála. Na pódiu od 13
hod vystoupení mateřských škol. Veselý program pro děti s Fun Activity a divadélko Jak
se krotí princezna. Řezbářská show Jaroslava Pecháčka. Koncert kapely Jazzmazec a
Troufalost (ZŠ Bezručova).
14.00 - 17.00 Křtíme srstnatého nosorožce – Křest zbrusu nového 3D objektu srstnatého nosorožce,
který bude sloužit především dětem. Proběhne také komentovaná prohlídka geoparku. Povedou Jana Švandová a Jakub Halaš, vstupné 80/40/200 Kč. Didaktické centrum geologie.
Běh Krásné vyhlídky – 6. ročník. Běh po unikátní panoramatické trase nové
přírodní stezky Krásné vyhlídky. Pohár Ladova kraje. Kategorie od dětských po
veteránské. Registrace od 14.00 hod nebo na webu. Start první dětské kategorie
14.45 hod, start dospělých v 16.30 hod.
Podrobnosti na www.behkrasnevyhlidky.cz.
Okolo hvězdárny k Ladově chalupě – 49. ročník turistického pochodu. Pěší trasy
5 - 50 km, cyklotrasy 23 - 68 km. Start od 6 do 12 hod od lyžařské chaty na Vávrově
palouku, cíl tamtéž. Trasa 5 km je vhodná i pro rodiny s kočárky.

Den svatého Floriána – Oslavte v pivovaru svátek patrona hasičů. Bohatý doprovodný program. Zpestřené prohlídky pivovaru. 12 - 18 hod. Pivovar Velké Popovice.
14.00 - 17.00 Turnaj v kuličkách – Kuličkové turnaje pro každého bez ohledu na věk nebo zkušenosti. Série turnajů, jejichž výsledky se započítávají do národního žebříčku Českého
kuličkového svazu a také do žebříčku Říčanské kuličkové ligy. Kuličky je možné si
půjčit. Park poručíka Koreše.
17.00
Sukův hudební Štiřín – Mladé talenty Josefu Sukovi. Gymnázium a Hudební škola hl.
m. Prahy - Vivaldi - Stamitz - Beethoven - Trojan - Suk - Debussy.
12.00

texty.kuryr@ricany.cz

Co se děje v kultuře
15. 5.

Říčany

19.30

Bennewitzovo kvarteto – Smyčcové kvarteto je špičkovým komorním souborem v mezinárodním měřítku. Koncert z cyklu „Klub přátel hudby“. Kulturní centrum Labuť.

17. - 19. 5.

Ondřejov

9.00 - 17.00

18. 5.

Říčany

14.00

Dny otevřených dveří na observatoři v Ondřejově – Po celé tři dny budou otevřena
odborná pracoviště a budete si je moci prohlédnout s výkladem odborníků. V pátek
a v sobotu večer navíc doprovodný program. Návštěva je vhodná pro vážné zájemce,
ale i laiky a rodiny s dětmi. Vstup i doprovodný program zdarma. Astronomický
ústav AV ČR Ondřejov.
Řezání a broušení kamenů – Řezání a broušení hornin v geologické laboratoři.
Přineste si svůj vlastní kamínek. Po rozříznutí si kamínek zkusíte vyleštit. Cena
dle velikosti kamene. Rezervace nutná na tel. 323 603 161. nebo prostřednictvím formuláře- nejpozději 2 pracovní dny před termínem. Didaktické centrum
geologie.

18. 5.

Štiřín

9.00

18. 5.

Kolovraty

18. 5.

Říčany

18. 5.

Mukařov

18. 5.

Říčany

9.00

19. 5.

Říčany

14.00 - 17.00 Turnaj v kuličkách – Kuličkové turnaje pro každého bez ohledu na věk nebo zkušenosti. Série turnajů, jejichž výsledky se započítávají do národního žebříčku Českého
kuličkového svazu a také do žebříčku Říčanské kuličkové ligy. Kuličky je možné si
půjčit. Park poručíka Koreše.

22. 5.

Říčany

20.00

24. 5.

Říčany

Ester Kočičková & Moody Cat Band – Jazzové stadardy nestandadně. Kulturní
centrum Labuť.
17.30 - 21.00 Noc kostelů v Olivově dětské léčebně – 17.30 - 18.30 hod komentovaná prohlídka,
17.30 - 21.30 hod otevření kaple, 20.00 - 21.00 hod komentovaná prohlídka. Kontakt:
723 564 383. Kaple Olivovy dětské léčebny.

25. 5.

Hrusice

10.00

Pochod kocoura Mikeše – 14. ročník pochodu z Hrusic do Říčan. Start pochodu v
10 hod z Hrusic. Razítkovací místa na trase z Hrusic přes Mnichovice, Struhařov,
Klokočnou, Tehov a Světice, ukončení na nádraží v Říčanech, sladká odměna v cíli
po nasbírání razítek.

25. 5.

Říčany

8.33

25. 5.

Kolovraty

7.45

25. 5.
- 26. 5.

Kunice

10.00

Turistický pochod – Turistický pochod z Tábora do Tábora, přes poutní místo
Klokoty a lávku u Harachovky, 12 km, odjezd vlakem: Říčany 8.33 hod. Přihlášky
na tel. 606 680 150, nebo e-mail: irenkotkova@seznam.cz. Další informace: www.
kct-ricany.cz.
Kolovratské rybářské závody – 9. ročník rybářských závodů na Kolovratském
rybníku. Závody dětí i dospělých. Rezervace na rybykolovraty@seznam.cz.
Velký dětský den a výstava veteránů – Návštěvníky čeká bohatý program - maňáskové divadélko, cvičení s pejsky, interaktivní bubnování, klaun na chůdách, balonková show a mnohé další. Zámek Berchtold.

29. 5.

Říčany

19.00

Rozkvetlý Štiřín – Tradiční akce s bohatým programem pro dospělé i děti, prohlídka zámeckých interiérů. Parkem provází Václav Větvička. Historická řemeslná vesnička, povídání o cestování s Ondřejem Neffem, představení a atrakce pro
děti a další. Vstupné 150 Kč, děti do 15 let zdarma. Zámek Štiřín.
13.00
Kolovratský majáles – Jednodenní hudební festival. Vstup zdarma. U hřiště s U-rampou.
10.00 - 19.30 Taekwon-Do Best of the Best 2019 – 17. ročník mezinárodního šampionátu. Této
prestižní soutěže se účastní závodníci z Čech i ze zahraničí. Centrum Na Fialce.
8.30
Mukařovský pes 2019 – Canicrossový závod, dogtrekking procházka, voříškiáda
o pohár časopisu Svět psů, psí karneval, PROFormance Flyball turnaj, prodejní
stánky, besedy, skákací hrady a další. Mukařovská náves (louka před poštou).
Memoriál Františka Říhy – 4. ročník šachového turnaje v Rapid šachu pořádaný jako
krajský přebor. Peněžní i věcné ceny, přihlášky do 16. 5. na prebor@sachovnice.eu.
Kulturní centrum Labuť.

Josef Fousek – Recitál svérázného básníka, písničkáře a humoristy, dlouholetého
člena divadla Semafor a divadla J. Grosmanna. Kulturní centrum Labuť.
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Historie v obrázcích
Prosíme vlastníky historických fotografií (od konce 19. století do doby po listopadu 1989), o zapůjčení či darování muzeu. Zapůjčené fotografie budou po naskenování v pořádku vráceny majiteli.
Přispějete tak k dokumentaci podoby města a okolí.
Foto: Archiv Muzea Říčany

Pohlednice z 50. či 60. let 20. století, vydaná nakladatelstvím Orbis, nám poskytuje nevšední letecký pohled na celé historické
centrum Říčan. Dobře rozpoznatelné jsou všechny dominanty města – stará radnice s tehdejšími přístavbami, okresní úřad (dnešní
městský úřad), obchodní dům Mestek, kostel, 1. ZŠ a hrad. Naopak nevidíme dnešní poštu. V levé části snímku lze spatřit Lázeňskou louku, ještě jako skutečnou louku. Oproti dnešku uprostřed náměstí parkují autobusy, konkrétně tzv. erťáky. Autorem snímku
je slavný fotograf Eugen Vasiliak. Snímek muzeu poskytla paní Eva Procházková.

