VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY

červen / 2019

Hlavní téma:

Začíná další hlasování o projektech

Slovo úvodem

Vladimír Kořen,
starosta města
Říčany přišly o výjimečného souseda. O člověka, který v našem městě, mezi námi, strávil dvě desetiletí. Během svého života rozdával milionům lidí smích a radost. A skrze jeho slova zněla moudrost, úcta k životu a obdiv k vesmíru. „Zákonem světa je každodenní změna,“ říkával Václav Postránecký.
Ano, nic není stálé. Svět se každou chvíli mění a lidé se rodí, stěhují a umírají. A podobně jako když
skončí film, zůstává po lidském životě pocit, vzpomínka. Energie bytí se prolne do životů druhých.
Někteří lidé se díky svým schopnostem, vnímavosti a moudrosti mohou přiblížit absolutním hodnotám. A jejich slova a činy jakoby překračují čas a přeskakují z člověka na člověka. V té neustálé
změně totiž existují hodnoty a činy, které jsou věčné.
Občas lidé říkávají: „Každý je nahraditelný.“ Je to hluboký omyl. Každý z nás je jedinečný, každý
z nás v průběhu života roste nebo padá. Jen někteří dosáhnou mistrovství, jen někteří si udrží své
ctnosti a jen velmi málo lidí dojde hlubokého poznání. Je nesmírně těžké druhé oslovit, strhnout
je, předat jim emoce pozitivní i negativní. Rozeznít v nich svědomí, políbit jejich slzy, zvednout
sebevědomí... Je nesmírně těžké někoho opravdu od srdce rozesmát a ještě k tomu přidat moudrost
i lásku… Člověk, který má takové dary a um, je nenahraditelný nebo ještě lépe nedosažitelný.
Říčany lákají výjimečné osobnosti. Naše městečko má genius loci, který se opírá o krajinu, přírodu, atmosféru. Užívejme si výjimečných sousedů, dokud je čas. Dávejme jim prostor, vnímejme je,
naslouchejme jim. Jednoho dne zmizí jako Ota Hofman, Antonín Moskalyk, Karel Kachyňa, Radek
Brzobohatý nebo právě Václav Postránecký.
A zbyde po nich jen rezonance v nás. Václave, děkujeme za tu příjemnou energii, kterou jsi nám
dal. S Tebou nás bavil svět.
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Již třetí rozhodování o projektech

Vybírat můžete z 26 projektů navržených občany města
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Město má nového radního a zastupitele

Vladimír Polánský odstupuje ze zdravotních důvodů
ze zastupitelstva i rady
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Do Říčan míří obří nafukovací vodní skluzavka


Tisk: Tiskárna Triangl, a. s.
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
13. června pro příspěvky a v pátek
14. června pro inzerci.
Příští, červencovo-srpnový Kurýr bude
distribuován
28. až 30. června 2019.
Na obálce: Jízda na koni v rámci Piknik
Festu na Lázeňské louce
Foto: Veronika Michaličková

Město si připomnělo tragické osudy židovských rodin
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Přijďte se sklouznout
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Jiří Šatoplet

Ochotník, na kterého se nezapomíná


Strana 43

Informace z osadních výborů

Nová rubrika bude příležitostně informovat
o dění v našich osadách

*Vlastní kruh sebou
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Čtenářský klub pro děti

V dětském oddělení Husovy knihovny vznikl nový klub pro
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Informace z radnice
Krátce ze zastupitelstva
dne 10. 4. 2019

Zatupitelé a přijala celkem 16 usnesení
18 přítomných zastupitelů, 2 omluveni, 1 nepřítomen
u Zastupitelstvo zvolilo počtem 11 hlasů novým členem
Rady města Říčany Petra Auředníka.
Zdrželo se: 7
u Zastupitelstvo schválilo závěrečný účet města za rok
2018.
Pro: 15, zdrželi se: 2
u Zastupitelstvo schválilo účetní závěrku města sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2018 a schválilo hospodářský výsledek účetní jednotky za rok 2018 ve výši
105.983.257,29 Kč a jeho převedení na účet 432 – výsledek předcházejících účetních období.
Pro: 16, zdrželi se: 1
u Zastupitelstvo schválilo investiční záměr na vybudování hřiště s umělým povrchem v Kuří.

Pro: 18
u Zastupitelstvo schválilo investiční záměr na vybudování jednostranného chodníku v ulici Kolovratská.
Pro: 18
u Zastupitelstvo schválilo revizi na akci Rekonstrukce
půdní vestavby ZUŠ Říčany.
Pro: 18
u Zastupitelstvo souhlasilo s tím, aby byla pořízena změna č. 5 územního plánu Říčan a schválilo její obsah.
Pro: 15, zdrželi se: 3
u Zastupitelstvo souhlasilo s tím, aby změna č. 5 ÚP Říčan byla pořízena zkráceným postupem a aby obsahovala
prvky regulačního plánu.
Pro: 13, proti: 1, zdrželi se: 4
u Zastupitelstvo souhlasilo s podáním žádosti o schválení investičního záměru do programu MŠMT 133 330
Podpora vybraných projektů rozvoje výukových kapacit
základního vzdělávání zřizovaného obcemi a dobrovolnými svazky obcí – na výstavbu objektu základní školy na
Komenského náměstí, Říčany.
Pro: 14, zdrželi se: 4
u Zastupitelstvo souhlasilo se zajištěním vlastních nutných finančních prostředků z rozpočtu města Říčany,

Pozvánka
pro říčanskou veřejnost na
zasedání
Zastupitelstva města Říčany
ve středu 12. června 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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které jsou předpokládány ve výši 112 305 949 Kč na dofinancování výstavby objektu základní školy na Komenského náměstí, Říčany, v souvislosti s podáním žádosti
o schválení investičního záměru do programu MŠMT
133 330 Podpora vybraných projektu rozvoje výukových
kapacit základního vzdělávání zřizovaného obcemi a
dobrovolnými svazky obcí. Financování bude probíhat
v letech 2020 – 2022.
Pro: 13, zdrželi se: 5
u Zastupitelstvo schválilo investiční záměr Navýšení
kapacity MŠ Srdíčko v Říčanech, v předloženém znění
ve variantě I – rekonstrukce stávajících budov při zachování stávající kapacity mateřské školy v ulici Ed. Beneše
204/41, na pozemcích parc. č. 279, 74/6, k. ú. Říčany –
Radošovice.
Pro: 16, proti: 1
u Zastupitelstvo souhlasilo s uzavřením smlouvy o
investičním příspěvku s obcí Všestary. Předmětem
smlouvy je umožnění uložení zeminy z investiční akce
Cyklostezka do Prahy na kole na pozemky v k. ú. Všestary u Říčan a poskytnutí investičního příspěvku obci
Všestary ve výši jedné poloviny tímto způsobem dosažené úspory oproti ceně sjednané ve smlouvě o dílo.
Pro: 13, zdrželi se: 2

Krátce z rady 18. 4. 2019
Zatupitelé a přijala celkem 26 usnesení
u Rada souhlasila s přijetím dotace od MMR na pořízení
hasičského automobilu CAS ve výši 4 750 000 Kč.
Hlasy pro: 5, nepřítomno: 2
u Rada schválila uzavření darovací smlouvy s Českou
spořitelnou, jejíž předmětem je poskytnutí finančního
daru městu ve výši 100 000 Kč na revitalizaci veřejného
prostoru Masarykovo náměstí.
Hlasy pro: 5, nepřítomno: 2
u Rada schválila uzavření darovací smlouvy spolkem Škoda 100 na cestách, jejíž předmětem je poskytnutí 10 000 Kč
na podporu dobročinné sbírky pro děti na území západní
Ukrajiny. Částka bude uvolněna z rozpočtu OV Strašín.
Hlasy pro: 5, nepřítomno: 2
u Rada schválila individuální poskytnutí dotace 7 000 Kč
ze své rezervy na Závody kočárků.
Hlasy pro: 5, nepřítomno: 2
u Rada schválila poskytnutí individuální dotace 30 000
Kč pro FBC Draci na podporu florbalového turnaje
v Mölndalu.
Hlasy pro: 5, nepřítomno: 2
u Rada souhlasila se zřízením dvou speciálních tříd pro
školní rok 2019/2020 ve 4. ZŠ Nerudova, Říčany, s tím,
že jedna třída bude na odloučeném pracovišti v Dětském
centru Strančice.
Hlasy pro: 5, nepřítomno: 2
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u Rada souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo na zakládání
a průběžnou péči o založené květinové, určené keřové a kombinované výsadby ve městě s firmou PAUK, spol. s r.o.
Hlasy pro: 5, nepřítomno: 2

Krátce z rady 25. 4. 2019
Rada přijala celkem 28 usnesení
u Rada souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo s EDIKT,
a. s., na realizaci opravy pěší stezky podél železniční trati
v úseku od mostu 5. května po ulici U Trati.
Hlasy pro: 6, zdržel se: 1
u Rada schválila provedení dopravní studie „Realizace
a vyhodnocení směrových dopravních průzkumů v Říčanech“ zhotovitelem ČVUT v Praze, a to formou udělení
výjimky ze směrnice o veřejných zakázkách, za cenu cca
185 000 Kč bez DPH.
Hlasy pro: 7
u Rada souhlasila s uvolněním částky 50 000 Kč z rezervy
Rady města Říčany na výrobu polypropylenových kelímků
s klipem a potiskem o obsahu 0,4 l a kalibrací 0,3 l na opakované použití. Uvedené kelímky budou používány na všech
kulturních akcích města Říčany (na zálohu 50 Kč za kus)
v rámci snižování nadměrné produkce plastového odpadu.
Hlasy pro: 6, zdržel se: 1

Krátce z rady 2. 5. 2019
Rada přijala celkem 20 usnesení
u Rada doporučila zastupitelstvu schválit investiční záměr na vybudování hřiště s umělým povrchem v Kuří.
Hlasy pro: 6, zdržel se: 1
u Rada doporučila schválit investiční záměr na vybudování jednostranného chodníku v ulici Kolovratská v předloženém znění.
Hlasy pro: 7
u Rada souhlasila s přijetím dotace na projekt Kompostéry pro občany, Říčany, z Operačního programu životní
prostředí v maximální výši: 1 334 993 Kč vč. DPH.
Hlasy pro: 7
u Rada souhlasila s uzavřením nájemní smlouvy s Horolezeckým oddílem Říčany. Předmětem je nájem lezecké
stěny na Sportovišti u lesa. Rada schválila, Provozní řád,
Ceník vstupu na lezeckou stěnu a nájmu lezeckého vybavení pro veřejnost.
Hlasy pro: 6, proti: 1
u Rada schválila uzavření darovací smlouvy s paní Evou
Kočovou, jejímž předmětem je poskytnutí finančního
daru ve výši 20 000 Kč z rezervy starosty na pořádání výstavy Austerity Marka Schovánka.
Hlasy pro: 4, zdrželi se: 3

Krátce z rady 9. 5. 2019
Rada přijala celkem 20 usnesení
u Rada doporučila zastupitelstvu schválit investiční zámět Navýšení kapacity MŠ Srdíčko v Říčanech, v předloženém znění ve variantě III. – výstavba novostavby
mateřské školky v ulici Ed. Beneše 204/41.
Hlasy pro: 4, zdržel se: 1, nepřítomno: 2
u Rada doporučila zastupitelstvu vyslovit souhlas s podáním žádosti o schválení investičního záměru do programu MŠMT 133 330 Podpora vybraných projektů
rozvoje výukových kapacit základního vzdělávání zřizovaného obcemi a dobrovolnými svazky obcí - na výstavbu
objektu základní školy na Komenského náměstí, Říčany.
Hlasy pro: 5, nepřítomno: 2
u Rada doporučila Zastupitelstvu města Říčany vyslovit
souhlas se zajištěním vlastních nutných finančních prostředků z rozpočtu města Říčany, které jsou předpokládány ve výši 112 305 949 Kč na dofinancování výstavby
objektu základní školy na Komenského náměstí, Říčany,
v souvislosti s podáním žádosti o schválení investičního
záměru do programu MŠMT 133 330 Podpora vybraných projektu rozvoje výukových kapacit základního
vzdělávání zřizovaného obcemi a dobrovolnými svazky
obcí. Financování bude probíhat v letech 2020 – 2022.
Hlasy pro: 5, nepřítomno: 2
u Rada doporučila zastupitelstvu schválit a rozhodnout
o pořízení změny č. 5 územního plánu Říčan a o jejím
obsahu.
Hlasy pro: 5, nepřítomno: 2
u Rada doporučila zastupitelstvu souhlasit s tím, aby
změna č. 5 ÚP Říčan byla pořízena zkráceným postupem
a aby obsahovala prvky regulačního plánu.
Hlasy pro: 5, nepřítomno: 2
u Rada doporučila zastupitelstvu schválit revizi investičního záměru akce Rekonstrukce půdních prostor ZUŠ
Říčany a uložila OSM předložit tento materiál na nejbližším zasedání ZMŘ.
Hlasy pro: 5, nepřítomno: 2

Z
OČÍ
DO
OČÍ

Pravidelná setkání s vedením města
se v uvedených časech konají v budově
MěÚ č. 53, přímo v pracovně starosty,
místostarosty a místostarostky.
u se starostou Vladimírem Kořenem
každou třetí středu v měsíci, 17–18 h.
Tento měsíc bude 26. 6.
u s místostarostkou Hanou Špačkovou
každou čtvrtou středu v měsíci, 17–18 h.
Tento měsíc bude 26. 6.
u s místostarostou Davidem Michaličkou
každou první středu v měsíci, 17–18 h.
Tento měsíc bude 5. 6.
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O pěti milionech rozhodnou Říčaňáci
v červnu již potřetí. Vybírat budou
z 26 projektů navržených občany města
Již třetím rokem proběhne v Říčanech participativní rozpočtování pod
názvem Překvapte Říčany. V takzvaném pébéčku (Participatory budgeting) rozhodnou Říčaňáci o rozdělení
pěti milionů z rozpočtu města na projekty navržené občany. Realizovatelnost třiatřiceti námětů posuzovala
radnice během tří měsíců, sedm jich
nepostoupilo. Dvacet šest námětů
postupuje do hlasování ve dvou kategoriích. Až o pět set tisíc se uchází
v kategorii „malé projekty“ devatenáct námětů. Pouze sedm se uchází
až o dva miliony v kategorii „velké
projekty“. Hlasy kladné i záporné budou přidělovat občané Říčan starší 15
let opět elektronicky či papírově. Start
hlasování je již 2. června, papírově lze
hlasovat bez registrace i na akci Dětský den na sportovišti u lesa v neděli
2. 6. 2019.
Náměty na vylepšení veřejného prostoru radnice sbírala od prosince minulého
roku. V lednu proběhla čtyři setkání a od
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února referenti prověřovali proveditelnost prezentovaných projektů. Ve třetím
ročníku se mohou občané rozhodnout,
zda má radnice investovat další peníze
z rozpočtu na opravu a výstavbu chodníků, nebo má vybudovat další hřiště
či zainvestovat opatření, která přispějí
k lepšímu životnímu prostředí a kultivaci veřejného prostoru. Navrženy
jsou i projekty edukativní i společensky
prospěšné. Hlasování bude probíhat
elektronicky od 2. 6. do 16. 6. prostřednictvím zvacích emailů pro registrované v Řídím Říčany. Hlasovat
papírově (pro neregistrované v Řídím
Říčany) na pěti kontaktních místech a
v rámci Dětského dne na Sportovišti
u lesa v neděli 2. června. Hlasovat můžou všichni občané s trvalým pobytem
v Říčanech starší 15 let. Pro doložení
těchto údajů nezapomeňte doma při
papírovém hlasování občanský průkaz.
Hlasovat se bude opět systémem D21.
K dispozici budete mít kladné i záporné hlasy. Vzhledem k velkému počtu

projektů v kategorii malé budou hlasující přidělovat velmi pravděpodobně u
malých 6 plusových hlasů a 3 minusové
a u velkých 2 plusové a 1 minusový.
Sedm projektů do hlasování posouzením neprošlo. Proč?
Námět Šárky Landkammerové na
Oživení náměstí prostřednictvím stolečků a židliček radnice v těchto dnes
realizuje z vlastní iniciativy, proto je
možné dát prostor dalším projektům.
Již nyní si můžete posedět na Masarykově náměstí a pořízeny budou i slunečníky a mlžítko. Galerie starostů,
kterou navrhoval pan Schreiber, je již
také téměř hotová v zasedací místnosti,
kde probíhají veřejná jednání zastupitelstva města. Obrazy chybějících
starostů namalovali místní umělci a
budou do sálu doplněny. Projekt pana
Trojánka na Vysázení lipové aleje
na Černokostelecké, v lokalitě mezi
nádražím a nemocnicí není možné realizovat v požadované lokalitě, brání
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tomu inženýrské sítě pod povrchem
chodníků a vozovky. Ovšem počítá se,
že město lípy vysadí na podzim podél
Černokostelecké na jiném místě. Zadání Projektu na parkovací dům, se
kterým se opět účastnil pan Lacina, do
hlasování nepostoupil. Důvodem je to,
že požadovaný vytipovaný pozemek
není v majetku města, což je hlavní
podmínka pro participativní rozpočtování. Ani samotné pořízení projektové
dokumentace se nevejde do finančního
limitu pebéčka. Další uvedený požadavek počet 400 parkovacích míst, přesahuje možnosti dopravního zatížení
dané lokality. Bez ohledu na hlasování
se vedení města i v následujících letech
bude snažit o získání pozemku pro parkovací dům a nadále intenzivně hledá
řešení pro kultivované parkování u
říčanského nádraží. Cestou může být
i stavba ve veřejném zájmu, jak navrhuje pan Lacina. Ze stejného důvodu
umístění záměru na pozemku, který
není v majetku města, nepostoupily do
hlasování ani projekty Zřízení pěšiny
v prodloužení ulice Politických vězňů
směrem k Albertu (Jindřich Zděnek),
Vytvoření zasakovacích prvků v parku poručíka Koreše (Jiří Zděnek), a
Úvodní studie tunelu pod Černokosteleckou (Jiří Polák).
Většina projektů prošlo bez úprav.
Některé byly po dohodě s navrhovateli upraveny tak, aby prošly do hlasování. Například Chodník k Jurečku

v ulici Ke Koupališti nejprve spojil
navrhovatele a poté byl upraven na
I. etapa projektová dokumentace.
Realizace tohoto projektu by včetně
projektu přesáhla limit dvou milionů.
Upraven byl i další projekt pana Jakuba Kepky – Chodník v ulici Řípská.
Rozpočet města počítá s dobudováním chodníku a úpravou parkovací
plochy u Marvánku v ulici Řípská.
Hlasovat se tedy bude jen o dobudování chodníku v ulici Rooseveltova.
Další jeho námět Výstavba chodníku
v ulici Za Větrníkem se omezil na
doplnění veřejného osvětlení, které v připraveném projektu výstavby
chodníku chybělo. Stavět Za Větrníkem by se mělo ještě letos. V rozpočtu města je zahrnuta i většina
námětů od pana Trojánka týkajících
se zatraktivnění areálu přírodní nádrže Marvánek. Proto byl po dohodě
projekt pozměněn. Hlasovat se bude
o vybudování lávky nad průceznou
hrázkou a šplhací tyče v areálu
Marvánku. Podpořit v hlasování můžete i vznik bezobalového obchůdku. Na rozjezd projektu, jehož cílem
je omezit produkci zbytečného odpadu, může město poskytnout skladovací prostor a zajistit prodejní stánek
na sobotních trzích. Kuličkodráhu
původně navrhovala paní Jánská
v parku por. Koreše, ten však není
v majetku města. Vznik této atrakce
můžete podpořit v areálu hřiště Stra-

šínská, místo nevyužívané dráhy na
pétanque.
Neotálejte s registrací
Pokud chcete hlasovat pohodlně z domova, je nutné se včas registrovat. I registrace zabere určitý čas daný ověřením vašeho trvalého bydliště. Na vámi
uvedenou dresu je po vaší elektronické
registraci zaslán e-mail s PIN kódem.
Ten slouží pouze pro ověření trvalého
bydliště a není heslem pro vstup do hlasování. Pin je nutné zaslat mailem na
ridim@ricany.cz až poté je vaše registrace dokončena.
Hlasování on-line je možné pouze na
základě zvacího mailu, který vám zašle D21. Nepokoušejte se k hlasování
přihlásit jen ze stránek www.ridimricany.cz hlasování je uzavřené pouze pro
rezidenty, proto JE NUTNÉ VSTOUPIT DO HLASOVÁNÍ POUZE PŘES
ZVACÍ E-MAIL.
Děkujeme všem navrhovatelům, kteří
svůj volný čas věnují na zlepšení prostoru či života v Říčanech. I když zvítězit a
realizovat se mohou jen dva projekty
v každé kategorii, věříme, že čas a energie věnovaná dalším projektům v pořadí
nebude vynaložena zbytečně a je prvním
krokem pro řešení do budoucna.
Všechny projekty včetně validačních
listů najdete na www.prekvaptericany.cz
Kateřina Lauerová,
tisková zpráva města
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Jeden ze zakladatelů Klidného města Vladimír Polánský
odstupuje ze zdravotních důvodů z říčanského
zastupitelstva i městské rady
Radní města Říčany Vladimír Polánský (Klidné město)
dne 10. května 2019 rezignoval na mandát zastupitele
města a vzdal se i pozice projektového managera. Práci
pro město již nebude vykonávat z důvodu onemocnění,
které vyžaduje dlouhodobou léčbu. Mandátu zastupitele se ujal první náhradník politického hnutí Klidné
město vzešlý z říjnových komunálních voleb. IT manažer a konzultant Jan Antoš, složil slib na květnovém
jednání zastupitelstva. Zvolen byl i nový člen rady. Tím
se stal Petr Auředník (Klidné město), který je zastupitelem druhé volební období.
„V. Polánský odvedl pro Říčany během posledních deseti
let neuvěřitelné množství práce a pozitivně ovlivnil atmosféru v celém městě,“ říká starosta V. Kořen a dodává:
„A věřím, že ještě leccos pro město udělá. Nyní se ale musí
soustředit na své zdraví. Celá radnice mu drží palce.“
Změna mandátu zastupitele
Na květnovém jednání zastupitelstva složil slib zastupitele
první náhradník vzešlý z říjnových komunálních voleb z politického hnutí Klidné město Jan
Antoš.
Nový člen zastupitelstva pracuje jako IT manažer a konzultant
pro největší české společnosti,
především banky a automobilky. Studoval na ČVUT, ve

„Pomozte mi
zůstat doma“
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Říčany zve veřejnost na konzultace o domácí sociální
a zdravotní péči pro osoby pečující o své blízké.
V rámci setkání budou poskytnuty kontakty na
pomáhající organizace - osobní asistence, pečovatelská služba, odlehčovací služby, pobytové
služby, tísňová pomoc (telefonické linky, non
stop pomoc formou SOS tlačítka, karty I. C. E.,
apod.) a možnosti poskytování dávek sociální
péče včetně podmínek jejich získání (příspěvek
na péči, průkazy zdravotně postižených a parkovací průkazy…). Pro zájemce budou dostupné
katalogy a informace ke kompenzačním pomůckám, jejich pořízení případně zapůjčení.
Akce je pořádaná ve spolupráci s DPS Senior
Říčany a koná se dne 25. 6. 2019 v době od
14:00 hod. do 17:00 hod. v prostorách jídelny
DPS Senior Říčany.
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Francii a v USA. Řeší především inovace a strategický
rozvoj. V Říčanech žije se svou manželkou a třemi dětmi šestým rokem. Po celou dobu se snaží zvelebovat své
okolí. „Jako konzultant, který se živí pomáháním jiným
s formulací jejich dlouhodobých strategií a vizí, chci pomoci i Říčanům. Ze zkušenosti vím, že plánovat se musí
hodně do budoucna, jinak jsme pak překvapení, co vše se
nestihlo. Chtěl bych se proto věnovat strategickému rozvoji města,“ říká zastupitel Jan Antoš.
Nový radní města
Na zasedání zastupitelstva byl
také zvolen nový člen rady. Tím se
stal Petr Auředník (Klidné město), který je zastupitelem druhé
volební období. Nový radní žije a
pracuje v Říčanech celý život. Vyrábí smyčce a patří mezi nejuznávanější mistry ve svém oboru v celé
Evropě. S manželkou vychovávají
dvě děti. „V zastupitelstvu se snažím prosazovat omezení
developerské výstavby, která má negativní dopad na dopravu. Podporuji proto její zklidnění, využívání nemotorových
vozidel nebo městské. Chci, aby se lidem ve městě dobře žilo,
budu proto také i jako radní podporovat kulturní život,“ dodává k nové funkci Petr Auředník.
Kateřina Lauerová,
tisková zpráva města

KOMPOSTÉRY PRO OBČANY
Město Říčany obdrželo dotaci z Operačního programu Životní prostředí na pořízení 648 kompostérů pro kompostování
biologických odpadů rostlinného původu (a to v rámci projektu CZ.05.3.29/0.0/0.0/18_103/0008561 s názvem „Kompostéry
pro občany, Říčany“).
V současné době probíhá veřejná zakázka na nákup 648 kusů kompostérů, každý o objemu 900 l. Kompostéry budou bezúplatně poskytnuty obyvatelům města, a to formou bezplatné výpůjčky. Po
uplynutí udržitelnosti dotačního
projektu přejdou kompostéry do jejich osobního vlastnictví.
V dalších číslech Kurýru přineseme
podrobnější informace o způsobu,
termínech a podmínkách distribuce
kompostérů. Projekt nemá vliv na
současný způsob svozu bioodpadu.

texty.kuryr@ricany.cz
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Pokračuje oprava ulice Politických vězňů
Na konci dubna se rozeběhly práce na II. etapě rekonstrukce
ulice Politických vězňů. Na řadu letos
přijde křižovatka s Cestou Svobody,
kde vznikne vyvýšený přechod pro
chodce s bezpečnostními prvky, a
dále úsek kolem finančního úřadu.
Průchod k nádraží zůstane samozřejmě po celou dobu výstavby zachován.
Rozpočet letošní etapy je celkem přes
17 mil. Kč. Město také podalo žádost
o dotaci na III. etapu – Cestu Svobody
od křižovatky po vstup do podchodu
na nádraží. Výsledky hodnocení žádosti ještě nejsou definitivní, někteří
z neúspěšných žadatelů podali odvolání a město nyní čeká na výsledky.
V první fázi přišla na řadu dešťová kanalizace. Stavební firma vyrazila prostup
pod krajskou komunikací Pod Lihovarem, upravila společné vyústění původní a nové dešťové kanalizace do vodního toku v místě odlehčovacích komor
OK2A na okraji parku Václava Havla.
Práce v tomto místě jsou nyní dokončeny a místo bude v příštích dnech uvedeno do původního stavu.
Postupující práce si vynutí od 27. května uzavírku ulice 17. listopadu, jejímž
středem povede nový kanalizační řad.
Původně měla uzavírka začít již 7. května, bohužel v důsledku kolize startovací
jámy protlaku a stoky A bylo nutno změnit technologii provádění, a projednání
úpravy projektu způsobilo mírné zpoždění prací. Město mělo již připravené a
zveřejněné výlukové jízdní řády, proto

městské linky jezdí již od 6. května objízdnými trasami. Za vzniklé komplikace se omlouváme. Po dobu uzavírky na
17. listopadu bude průjezd do ulice Politických vězňů v omezené míře umožněn
přes areál OC Lihovar.
V druhém červnovém týdnu se práce již
natrvalo přesunou do ulice Politických
vězňů, kde bude uzavřen úsek od Cesty
svobody po ulici 17. listopadu. Postupně
bude vybudován poslední úsek nového
řadu dešťové kanalizace, který propojí
část vybudovanou loni v I. etapě až do
potoka u parku Václava Havla. Obnovy
se dočká i starý vodovodní řad, původní
vedení o průměru 100 mm bude nahrazeno kapacitnějším potrubím DN250
z tvárné litiny. Město tak získá plnohod-

notnou alternativní trasu pro zásobování vodojemu v Olivově ulici.
Rekonstrukcí projde i splašková kanalizace a veřejné osvětlení, které bude osazeno moderními LED svítidly shodnými
s I. etapou. Samostatné bezpečnostní
nasvícení získá i křižovatka na Cestě
svobody, kde je velká intenzita pohybu
chodců.
V poslední fázi bude vybudován
nový povrch vozovky a chodníků,
včetně osazení žulových obrub. Prostorové uspořádání bude obdobné
jako v již dokončené části, pouze zde
kvůli požadavku na větší šířku ulice
nebude zřízen travnatý pás. V budoucnu by se ulice v místě stávající
plechové ohrady, kde je nyní stavební sklad pro firmu, která rekonstrukci provádí, měla dočkat rozšíření.
V plánu je zřízení plnohodnotné
autobusové zastávky včetně moderního přístřešku pro obsluhu říčanského nádraží. Projekt se teprve
připravuje, nicméně stavba bude již
nyní přizpůsobena tak, aby následné
zásahy do nových konstrukcí byly co
nejmenší.
Rekonstrukci provede, stejně jako
v první etapě, Společnost Říčany – Stavitelství Řehoř s firmou T4 Building,
které byly vybrány ve výběrovém řízení.
Projektantem i technickým dozorem je
společnost NDCon s.r.o.
Dominik Landkammer
Oddělení investic MěÚ
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ŘÍČANY OMEZÍ NA NĚKOLIKA
MÍSTECH SEČENÍ TRÁVY

Podobně jako v Ostravě, Praze 11
nebo v Kladně se i v Říčanech budou
sekačky objevovat v několika oblastech méně často. Namísto toho dostanou podporu louky, které se budou
sekat třeba jen dvakrát do roka. Důvodem je zadržování vody v krajině,
zvyšování biodiverzity a také estetické
důvody. „Zcela zjevně roste poptávka
po květnatých loukách. Lidé poznávají mnoho nevýhod, které přinášejí
nakrátko střižené trávníky s jediným
rostlinným druhem. Nákladná údržba,
která během několika dní sucha přijde
vniveč,“ vysvětluje starosta Vladimír
Kořen (Klidné město). Říčany proto
upravily plán sečí. Spolu s oddělením
technické správy se vedení města
dohodlo, že na některých místech
omezí sekání trávy. „Vytipovali jsme
několik lokalit, kde se oproti minulým
letům omezí sekání trávy, půjde např.
o pás nad tratí od cyklostojanů směrem k uhelným skladům, dále o oblast
na Komenském náměstí, mezi ulicí
Pomezní a Šeříková, Na Vyhlídce a
Zaječí,“ říká Eva Šebková z oddělení
technické správy. Seč se omezí také
na několika menších prostranstvích:
pod ulicí Jižní, na konci ulice 5. května
a na křižovatce ulic Černokostelecká a
Bílá. Nižší intenzita sekání bude ještě
na okrajích města – pod hřbitovem a
v údolí Rokytky pod retenční nádrží.
„Pro údržbu ploch vyznačených v plánku bude město aplikovat vždy takovou
technologii péče o travní porost, jaká
je pro danou lokalitu a daný porost
nejvhodnější a která se také bude při-

způsobovat aktuálnímu vývoji počasí.
Nejčastěji se bude sekat dvakrát ročně
s nasušením a odvozem sena nebo se
bude mulčovat 2 – 4 x ročně,“ vysvětluje
Eva Šebková. Na radnici se také hovoří
o nižším využívání postřiků. Například
v Olomouci proběhla velká diskuze o
využívání herbicidů jako je Roundup
v okolí dětských hřišť. Vliv postřikové
chemie se zdá být pro přírodu zcela
zásadní. Podle vědeckých analýz mizí
každoročně ze světa 2,5 % z celkového
objemu hmyzu. Pokud nedojde ke změně, nebude podle přírodovědců za 100
let hmyz existovat. To by ale mělo nedozírné následky – hmyz opyluje rostliny,
recykluje živiny, je potravou pro další
živočichy. Tento jev mají na svědomí

klimatické změny, intenzivní způsob
hospodaření a také rozsáhlé používání
pesticidů, mizení zelených ploch, světelné znečištění. „Situace je opravdu
alarmující, pokud se nezačneme chovat
k přírodě šetrně, může dojít k obrovskému kolapsu,“ varuje starosta Vladimír
Kořen a dodává: „Ve městě a jeho okolí
se snažíme přírodní pestrost podporovat
- sází se nové stromy, v polích se znovu
vytváří remízky. Sekání trávy na veřejných prostranstvích či v zahradách má
také vliv. Rozkvetlá louka je plná života.
Rostliny také lépe zadržují vodu a půda
je díky nim až o 20 stupňů chladnější,“
uzavírá starosta.
Kateřina Lauerová
Tisková zpráva města

Týden pěstounství Středočeského kraje
Ve dnech 10. 6. – 14. 6. 2019 se
uskuteční Týden pěstounství
Středočeského kraje. Tento týden je realizován v rámci projektu MPSV: „Systémový rozvoj a
podpora nástrojů sociálně právní
ochrany dětí“, a to ve spolupráci
s Krajským úřadem Středočeského kraje.
Jde o druhý ročník akce, na které
participuje Krajský úřad, oddělení
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sociálně právní ochrany dětí jednotlivých městských úřadů, příspěvkové organizace kraje a neziskové
organizace. I v letošním roce se
v rámci tohoto týdne můžeme těšit
na dny otevřených dveří na OSPOD
a v organizacích zabývajících se náhradní rodinnou péčí v kraji, promítání filmů s tématikou pěstounské
péče, besedy, přednášky, tematická
odpoledne zaměřená na pěstoun-

skou péči. Na řadě pořádajících
míst se podařilo vytvořit program
s možností rozhovorů o pěstounské
péči se samotnými pěstouny.
Cílem celé akce je rozšířit povědomí
o pěstounské péči a jejích možnostech, poskytnutí informací pro zájemce o pěstounskou péči a rovněž
ocenění pěstounů za jejich důležitou
a náročnou práci.
Jitka Nečadová

texty.kuryr@ricany.cz
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Odbor sociálních věcí a zdravotnictví v Říčanech je zapojen a podporuje celorepublikovou
kampaň pěstounství. Přijďte se k nám dne 12. 6. 2019 dozvědět více.

Týden pěstounství
10.6. Pondělí

Středočeského kraje

9:00 - 17:00

Den otevřených dveří KÚSK
Praha 5, Zborovská 11 – pracoviště OSPOD – NRP
Den otevřených dveří na OSPOD Kolín a OSPOD Slaný

9:00 - 16:00

Den otevřených dveří *
Centrum sociálních služeb Poděbrady, o. p. s.,
Poděbrady, nám. T. G. Masaryka 1130/18, 4.patro

10:00 - 12:00

Beseda s výchovnými poradci ZŠ na téma:
„Dítě v pěstounské péči a škola“
DC Kladno, p.o., Brjanská 3079

13:00 - 16:00

Setkání k pěstounské péči *
OSPOD Votice a Rozum a Cit, z. s., Klášter ve Voticích

12.6. Středa
9:00 - 17:00

Den otevřených dveří OSPOD Černošice *, Kladno,
Nymburk, Mělník, Poděbrady, Rakovník, Říčany * a Vlašim

9:00 - 15:00

OSPOD Mladá Boleslav
Infostánek v OC Bondy, V. Klementa 1459

9:00 - 16:00

Den otevřených dveří ROSA z. s., Kladno
Římská 2846

9:00 - 13:00

Setkání pěstounů se školními dětmi OSPOD Vlašim *
MK Vlašim, Na Tenise 1566

10:00 - 12:00

Beseda na téma pěstounská péče se školními dětmi
DC Kladno, p.o., Brjanská 3079

15:00 - 17:00

OSPOD Benešov a Rozum a cit, z. s. *
MěÚ Benešov

2019

11.6. Úterý
9:00 - 10:30

Přednáška o NRP – pro studenty OSPOD Benešov
V prostorách SOŠ a SZŠ Benešov, Černoleská 1997

9:00 - 14:00

Infostánek OSPOD Mělník a vystoupení dětí ze ZŠ a MŠ
Nám. Míru, Mělník

10:00 - 16:00

Den otevřených dveří Elrond, z.ú. s OSPOD Příbram *
Elrond, z.ú., Příbram, Legionářů 400

10:00 - 16:00

Den otevřených dveří Klubíčko štěstí, z. s.
Praha 3, Vlkova 19

13:00 - 16:00

Posezení na zahradě aneb jak se stát pěstounem
Úsměv, z. s., Říčany, Rýdlova 339

13:00 - 17:00

Promítání ﬁlmu z cyklu „Rodiče napořád“ a následná
diskuse
Rozum a Cit, z. s., Praha 4, Čestmírova 1

15:00 - 18:00

Zahrada otevřená dětem
Rodinné centrum ROUTA, z. s., Čelákovice, Sedláčkova 107

18:00 - 20:00

Soukromý dětský domov SOS 92, o. p. s. - pořádá
besedu a diskusi na téma: „Náhradní rodinná péče“ *
Městská knihovna Dobříš, Školní 36

13.6. Čtvrtek
9:00 - 16:00

Infostánek OSPOD Hořovice a Soukromý dětský domov
SOS 92, o. p. s.
Palackého nám., Hořovice

10:00 - 17:00

Od 17:00

Den otevřených dveří OSPOD Mnichovo Hradiště
a centrum pro rodinu Náruč, z. ú. *
MěÚ Mnichovo Hradiště a Volnočasové centrum, Zámecká 744

18:00 - 19:30

10:00 - 17:00

Beseda s pěstouny *
Ivana Olbrachta 59, MěÚ Brandýs nad Labem, 1. patro
Promítání ﬁlmu z cyklu: „Rodiče napořád“ s následnou
diskusí za účasti OSPOD Beroun a OSPOD Hořovice
RC Slunečnice, z.ú., Beroun, Bezručova 928

14.6. Pátek
10:00 - 12:00

Den otevřených dveří Centrum psychologicko –
sociálního poradenství Středočeského kraje
Praha 5, Butovická 22/234

16:00 - 17:30

Přednáška pro pěstouny
DC Kladno, p.o., Brjanská 3079

Profesní zamyšlení nad pěstounskou péčí s OSPOD
Kladno
DC Kladno, p.o., Brjanská 3079
* Součástí programu je promítání ﬁlmu z cyklu: „Rodiče napořád“.
Po celý týden se koná výstava „Já pěstoun“ na OSPOD Beroun, Hořovice, Kolín, Rakovník, Slaný a Vlašim
a dále v Regionálním muzeu Mělník (od 11.6. do 14.6.), Klubíčku Štěstí z. s., Středisku ROSA z. s. a v kině Kralupy nad Vltavou.
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Zapojte se do veřejných konzultací k návrhu
Strategie rozvoje přednádraží

ZVEM



Seznamte se s návrhem strategie
20. 5. – 30. 6. 2019
Cesta Svobody podél bytového souboru Na Fialce

Okomentujte návrh
20. 5. – 12. 6. 2019
Komentáře k návrhu strategie
bude možné odevzdávat prostřednictvím online či tištěných formulářů od 20. května do 12. června
2019. Formuláře budou od 20.
května k dispozici v Informačním
centru v Říčanech (Masarykovo
nám. 83/1) a na webových stránkách města (https://info.ricany.
cz/mesto/strategie-prednadrazniho-prostoru).

STRA
PŘED
PRO

VERN
S ARC

V PON

V ALE

foto Rudolf Flachs a david Michalička

Návrh Strategie rozvoje prostoru
přednádraží v Říčanech představí
velkoformátová výstava, která bude
od 20. května do 30. června k vidění
na Cestě Svobody. Výstava bude zahájena 20. května v 17:00 hod. Na zahájení výstavy se budete moci setkat
se zástupci zpracovatele strategie i
zástupci města a klást jim své dotazy.

NA V
VÝSTU
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Zemřel Václav Postránecký.
Říčany uctily jeho památku

S hlubokým zármutkem jsme přijali
zprávu o úmrtí Václava Postráneckého, herce, režiséra, divadelního pedagoga a občana Říčan. Vážné nemoci
podlehl ve věku 75 let ve svém domě
v Říčanech, obklopen milovanou rodinou. Nejen Říčany, ale celá republika přišla o skvělého člověka. Umělce,
který miloval život a rozdával radost
a pohodu.
Dlouholetý člen Činohry Národního divadla se narodil v Praze 8. září
1943. Říčany se staly domovem pro jeho rodinu v roce
2000.
„Vašek byl dobrý člověk a rozdal tolik radosti, že bude ještě
dlouho rozeznívat miliony lidských duší. Měl v sobě energii
bytí, která dokáže překonávat
čas. Bylo mi nesmírnou ctí
strávit s ním několik chvil,“
říká starosta města Říčany
Vladimír Kořen.

Napříč generacemi se stal nezapomenutelným v legendární komedii
století S tebou mě baví svět. Ztvárnil
celou řadu filmových, rozhlasových a
televizních rolí, účinkoval zhruba ve
170 zejména televizních filmech a 40
seriálech. Vedle hraní také režíroval,
a to v divadle i v televizi. Na FAMU
vyučoval režiséry práci s hercem. Jeho
hlas k nám promlouval ústy známých
světových herců třeba Dustina Hoffmana, Anthony Hopkinse či italského

komika Paola Villaggia. Za dabing byl
oceněn v roce 2005 Cenou Františka
Filipovského. Divadelní cenu Thálie
získal v roce 1995 za roli Podkolatova
v Gogolově Ženitbě. V letech 2005 až
2011 byl prezidentem Herecké asociace.
Občané Říčan mohli projevit soustrast v kondolenční knize, která
byla umístěna od 9. do 14. května
v obřadní síni MěÚ. Na hlavní budově radnice visela k uctění památky
smuteční vlajka. Poslednní rozloučení s Václavem Postráneckým se
konalo ve středu 15. května v historické budově Národního divadla
v Praze, na něj zaslaly Říčany
smuteční věnec. Starosta V. Kořen se zúčastnil smutečního obřadu ve strašnickém krematoriu,
po němž předal pozůstalé rodině
kondolenční knihu.
Václav Postránecký zůstane v našich vzpomínkách jako vynikající herec a náš soused. Čest jeho
památce!
Kateřina Lauerová
tisková zpráva města

Partnerská návštěva z Borkenu
žitelné mobility a věnoval se také
participativnímu rozpočtování. I
přes nepřízeň počasí měli všichni
možnost si prohlédnout Říčany.
Návštěva přinesla své ovoce také
do škol. Konkrétně v 1. ZŠ bude
navázána spolupráce s borkenskou
školou v oblasti výuky němčiny.
V neposlední řadě vzniká další

spolupráce na youthcampech (společných táborech obou měst pro
-náctileté), tentokrát zaměřená na
ochranu životního prostředí, nakládání s odpady a změnu klimatu. Po
velice zdařilé návštěvě se delegace
hudebníků z říčanské ZUŠ odebrala na hudební návštěvu Borkenu.
Jana Vavřinová

Na začátku května 2019 přijeli na
oficiální návštěvu zastupitelé města
Borken. Během programu se delegace vedená starostkou města paní
Mechtild Schulze Hessing zúčastnila prohlídky Prahy a Kutné Hory.
Stěžejní část programu se ale odehrála v Říčanech - místostarosta,
pan David Michalička, představil
město Říčany z pohledu realizovaných a připravovaných projektů a to
především z oblasti dopravy a udr-
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Pokládání dalších Kamenů zmizelých

foto Rudolf Flachs

Tragické osudy židovských rodin, které žily na říčanském
náměstí, si připomněli 2. 5. účastníci pokládání dalších Kamenů zmizelých. Na památku rodiny Elsnerovy a Strašnovovy přibylo na Masarykově náměstí pět kamenů se jmény
a daty. Slavnostní akce se zúčastnila i dcera zavražděných
majitelů koloniálu, která válečné hrůzy přežila. Se sestrou a
kamarádkou ze sousedství totiž odjely včas do Velké Británie. O osudech místních židovských rodin si můžete číst na
deskách, které najdete před místem, kde stával dům a obchod
Elsnerových. Hudebně doprovodilo setkání duo Cricket &
Snail sérií židovských písní. Na Masarykově náměstí bylo od
roku 2017 zasazeno celkem patnáct Kamenů zmizelých. Na
realizaci spolupracuje město s Muzeem Říčany.
Kateřina Lauerová
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Plnění rozpočtu
města

Schválený
rozpočet
v Kč

Upravený
rozpočet
v Kč

Skutečnost
k 30. 4. 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

96 625 316,28

32,87

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

112 044 795,00

111 990 033,00

43 157 902,47

38,54

7 260 150,00

10 656 700,00

4 301 472,00

40,36

170 576 736,89

166 249 797,89

31 285 474,01

18,82

Přijaté splátky půjček

1 255 200,00

1 255 200,00

418 400,00

33,33

Rozpočtové příjmy
běžného roku celkem

573 432 881,89

584 158 040,89

175 788 564,76

30,09

64 322 298,80

118 784 744,24

118 784 744,24

100,00

Kapitálové příjmy (příjmy z prodeje majetku)
Přijaté dotace

Přebytek hospodaření za minulý rok
Valutová pokladna
Úvěr na nákup nemovitostí, cyklostezka
Příjmy celkem vč. přebytku hospodaření

512,51
60 262 473,77

62 140 473,77

1 878 000,00

3,02

698 017 654,46

765 083 258,90

296 451 821,51

38,75

353 230 788,40

388 340 314,59

133 650 588,46

34,42

Běžné (provozní) výdaje
Rozpisové rezervy

10 867 000,00

8 804 887,52

0,00

0,00

Běžné výdaje celkem

364 097 788,40

397 145 202,11

133 650 588,46

33,65

Kapitálové (investiční) výdaje

231 616 126,31

273 738 270,78

23 190 066,99

8,47

28 754 181,75

20 650 228,01

0,00

0,00

Rezervy na investice
Investiční výdaje celkem

260 370 308,06

294 388 498,79

23 190 066,99

7,88

Rozpočtové výdaje běžného roku
celkem

624 468 096,46

691 533 700,90

156 840 655,45

22,68

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

73 549 558,00

73 549 558,00

14 262 880,44

19,39

698 017 654,46

765 083 258,90

171 103 535,89

22,36

0,00

0,00

125 348 285,62

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

Kraj přichystal další omezení dopravy na dálniční
přípojce v Říčanech, radnice je bezbranná
Krajská správa a údržba silnic začala ve čtvrtek 16.
5. 2019 s měsíční opravou povrchu komunikace
II/101 Říčanská v úseku od ulice Březinova po Lipanskou.
Vedení města nesouhlasilo s původně plánovanou
úplnou uzavírkou. Radnice důrazně požadovala průjezd alespoň kyvadlově a posunutí termínu oprav na
prázdniny. „Minulý měsíc malovali protihlukovou zeď
a následující měsíc chtějí opravovat povrch silnice.
Proč se tyto dvě akce nespojily?“ ptá se starosta Říčan
Vladimír Kořen a dodává: „Správce komunikace musí
opravu projednat s městem, ale váha našeho názoru
je v podstatě nulová. Chtěli jsme posunout stavbu až
na prázdniny.“   Důvod je jasný, vedení města se obá-

valo dopravního kolapsu, který způsobí omezení na
jedné z nejvytíženějších komunikací. KSÚS ustoupila z úplné uzavírky, ovšem trvala na zahájení stavebních prací již v květnu. „Silniční správní úřad při
splnění všech zákonných podmínek nemá zákonnou
možnost žádosti firmy Robstav (zhotovitel) nevyhovět,“ říká Michal Šilinger, vedoucí Odboru správních
agend a dopravy MěÚ v Říčanech. V žádosti zhotovitel uvedl, že usměrňovat dopravu při částečné uzavírce by měly v pracovní době osoby poučené. Mimo
pracovní dobu budou směrovací desky odsunuty ke
krajnici vozovky.

Kateřina Lauerová,
tisková zpráva města
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Platba místního poplatku ze psů
Vážení občané,
místní poplatek ze psů na rok
2019 lze platit v hotovosti na pokladně Městského úřadu Říčany v budově A na Masarykově
nám. čp. 53 u pí. Frýdlové (tel.
323 618 161) v tyto pracovní dny:
pondělí a středa
od 7.00 – 18.00 hod.
polední přestávka
od 12.00 - 12.30 hod.
úterý a čtvrtek
od 7.00 – 15.00 hod.
polední přestávka
od 12.00 - 12.30 hod.
pátek od 7.00 – 11.00 hod.
Poplatek je splatný v hotovosti na
pokladně do 30. 6. 2019. V případě, že poplatek za rok 2019 nebude
zaplacen do 30. 6. 2019, bude držitelům psů zaslána složenka Města
Říčany s vyznačením výše a druhu
poplatku a variabilním symbolem.
Platbu nutno provést pod přiděleným variabilním symbolem!
Ve stručnosti z nové obecně závazné vyhlášky č. 6/2017 města
Říčany o místních poplatcích:
Poplatku podléhají psi starší tří
měsíců. Poplatek ze psů platí držitel psa, a to obci příslušné podle
místa trvalého pobytu nebo sídla. Držitelem psa je fyzická nebo
právnická osoba, která má trvalý
pobyt nebo sídlo na území České
republiky.

Ohlašovací povinnost

1.

Poplatník je povinen ohlásit
správci poplatku písemně,
ústně do protokolu nebo datovou
zprávou, která je opatřena uznávaným elektronickým podpisem, nebo
která je odeslána prostřednictvím
datové schránky do 15 dnů vzniku
své poplatkové povinnosti, tj. dovršení stáří psa tří měsíců nebo započetí držení psa staršího. Stejným
způsobem a ve stejné lhůtě je po-
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platník povinen oznámit zánik své
poplatkové povinnosti.

2.

Povinnost ohlásit držení
psa má i osoba, která je od
placení poplatku podle zákona o
místních poplatcích nebo dle této
vyhlášky osvobozena. Důvod pro
osvobození musí poplatník správci
poplatku prokázat.

3.

Poplatník je rovněž povinen
ohlásit správci poplatku každou
skutečnost, která má vliv na výši jeho
poplatkové povinnosti nebo na vznik a
zánik osvobození, a to do 15 dnů ode
dne, kdy tato skutečnost nastala.

Osvobození
Od poplatku je osvobozen držitel
psa, kterým je
a) osoba nevidomá a osoba se zdravotním postižením, která je držitelem průkazu ZTP a ZTP/P podle
zvláštního právního předpisu (zákon č.329/2011 Sb., o poskytování
dávek osobám se zdravotním postižením),
b) osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob,
c) osoba provozující útulek zřízený
obcí pro ztracené nebo opuštěné psy,

4.

Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen
současně sdělit správci poplatku
příjmení, jméno nebo název právnické osoby, trvalý pobyt nebo sídlo, rodné číslo nebo IČO.

d) osoba, které stanoví povinnost
držení a používání psa zvláštní
právní předpis, (např. se jedná o lovecké psy, policejní psy, psy záchranářů, kteří složili příslušné zkoušky
stanovené zvláštními předpisy),

Sazba poplatku

e) osoba provozující chovatelskou stanici, kdy osvobození se vztahuje na psy
ve stáří od tří do šesti měsíců. Od poplatku na dobu jednoho roku je osvobozen držitel psa, který prokáže, že psa
získal z útulku. Vznik nároku na osvobození od placení poplatku je poplatník
povinen správci poplatku prokázat.

Poplatek činí za kalendářní rok:
a) za psa chovaného v obytných
domech (činžovních
a panelových)..................1 000 Kč
b) za psa chovaného v rodinných
domech..............................700 Kč
c) za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního,
vdovského a vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem
příjmu, anebo poživatel sirotčího
důchodu ...........................200 Kč
d) za druhého a každého dalšího
psa, jehož držitelem je osoba uvedená v písm. a) 1 500 Kč
písm. b) 1 050 Kč
písm. c) 300 Kč

Splatnost poplatku
Poplatek je splatný nejpozději
do 30. 6. příslušného kalendářního
roku. Vznikne-li poplatková povinnost po termínu splatnosti, je poplatek splatný nejpozději do 10 dnů ode
dne, kdy povinnost platit poplatek
vznikla.

Úleva ze sazby poplatku
Držiteli psa, který doloží, že pes byl
označen čipem, bude poskytnuta
správcem poplatku jednorázová
úleva ve výši 500 Kč, a to snížením
poplatku. Úlevu nelze uplatnit u
poplatku za jiného psa, než kterého
se poplatek týká. V případě zániku
předmětu poplatku zaniká i nárok
na úlevu.
V případě, že nemáte svého
pejska u nás přihlášeného, učiňte tak u pí. Frýdlové. Tiskopis
přihlášky najdete také na našich
webových stránkách. Při přihlášení obdržíte identifikační známku pro svého psa.
Věra Krejčová
vedoucí finančního odboru
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První veřejné setkání k revitalizaci sídlišť

Foto Petr Frank

Setkání s obyvateli sídliště Olivovna k plánované revitalizaci sídlišť. Grilování na Sportovišti lesa.
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Lázeňská louka vystřídala náměstí
cezna v podání DAP Praha a veselé dovádění s Jirkou Počtou z Fun
Activity. Starší účastníci obdivovali
řemeslnou zručnost týmu Jaroslava
Pecháčka. Se společníkem vytvořili pomocí motorových pil během
dvaceti minut dvě dřevěné sochy.
Program vyvrcholil koncertem populární říčanské kapely Jazzmazec.

Během celého odpoledne byl k dispozici fotokoutek, kde si mohli nejen
zamilovaní zdarma pořídit romantickou fotografii.
Děkujeme všem spolupořadatelům,
účinkujícím i kolegům, kteří pomáhali s technickým zabezpečením.
Jitka Bahenská
Odbor školství a kultury

Foto Rudolf Flachs

Tradiční Festival řemesel a slavnosti
bylinek letos nahradily Májové slavnosti v přírodě. Pořadatelé - město
Říčany společně s MAS Říčansko
- připravili tradičně řemeslný trh a
pestrý program. Na pódiu se vystřídaly děti z mateřských škol a žáci
1. základní školy. Dětské publikum
potěšila pohádka Jak se krotí prin-
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Desetimetrová lezecká stěna
na říčanském Sportovišti u lesa v provoz
Na Sportovišti u lesa zahájila provoz i lezecká stěna. K jedinečnému pumptracku a adrenalinové betonové vaně
na skateboard tak přibyla další atraktivní disciplína.
Zkušení zájemci o lezení s vlastním vybavením i bez něj
mají možnost lézt v době provozu hřiště (kromě pondělí
a středy od 16 do 20 hodin, kdy je stěna pronajata Horolezeckému oddílu Říčany).
Do konce školního roku můžete stěnu využít v časech od 16
do 21 hodin ve všední dny a o víkendech od 11 do 21 hodin.
Výjimkou jsou pravidelně pondělky a středy od 16 do 20 hodin kdy je stěna pronajata Horolezeckému oddílu Říčany. Lezení s lanem i bez jistících pomůcek, takzvaný bouldering, je
však nutné provozovat za dodržení pravidel bezpečného volného lezení a pouze na vlastní odpovědnost. Každý návštěvník je před započetím sportovních aktivit na stěně povinen
zhodnotit svůj aktuální zdravotní stav, fyzické možnosti, své
schopnosti a zkušenosti s aktivitou volného lezení. Zkušení
lezci, kteří bezpečně ovládají techniku jištění, mohou přijít
s vlastním vybavením i bez něj. Vybavení si mohou zapůjčit
po složení zálohy 500 Kč. Počítejte s tím, že návštěvník starší
15 let je povinen předložit průkaz totožnosti. Je také nutné
zapsat se při vstupu na stěnu do knihy návštěv. Po zaplacení vstupního poplatku a seznámení se s provozním řádem,
umožní správce areálu vstup ke stěně. Je přísně zakázáno
lézt na horní plochu stěny a lezení za mokra.

Je třeba kontaktovat správce areálu (tel. 722 499 546) po ověření totožnosti a věku, podpisu Poučení o podmínkách volného lezení a zaplacení poplatku je možné lézt. Pokud zájemci
nevlastní vybavení, je možné si ho oproti záloze vypůjčit.

Mládež mezi 15 až 18 lety
Kromě výše uvedeného musí předložit provozovateli písemný souhlas zákonného zástupce, v němž zákonný zástupce
uvede, že souhlasí se samostatným provozováním sportovních aktivit svého dítěte na stěně, a že za něho přebírá plnou
odpovědnost. Jinak mohou osoby starší 15 let a mladší 18
let na stěně provádět sportovní aktivity pouze v doprovodu
osoby starší 18 let.
Děti do 15 let musí být vždy v doprovodu dospělé osoby,
která za ně nese odpovědnost.
Pokud máte zájem vyzkoušet si tuto aktivitu se zkušenými lezci, můžete kontaktovat Horolezecký oddíl Říčany na webové
stránce www.horicany.cz. Ten na základě smlouvy s městem
využívá stěnu každé pondělí a středu od 16:00 do 20:00 hodin.
„Pokud kapacita nám vyhrazených hodin dovolí, vítáme zájemce o pravidelné společné lezení v rámci oddílu, a to i rodiny
s dětmi,“ říká Petr Schnabl z Horolezeckého oddílu Říčany a
pokračuje: „Od června bude v odpoledních hodinách probíhat
horoškola pro mládež, podrobné informace budeme mít na

našich webových stránkách. Teprve ve chvíli, kdy všechna mládež bude seznámena se základy jištění na stěně, připravíme
horoškolu i pro dospělé. Od září připravíme lezecký kroužek
pro děti.“ Kapacita oddílu je však omezena počtem zkušených lektorů, kteří jsou ochotni se zájemcům o lezení věnovat. Proto, pokud máte zájem spolupracovat s horolezeckým
oddílem jako lektor, neváhejte klub kontaktovat.
Venkovní lezecká stěna s vnitřní konstrukcí z ocelových lehčených profilů v žárově zinkované úpravě je opláštěna přesně spasovanými laminátovými panely. Panely připomínají
skutečnou skálu. Půdorys lezecké stěny je nepravidelného
obdélníkového tvaru rozměru 8,1 x 3,1 m. Výška stěny je
10,3 m. Výhledově bude možné rezervovat si termín a čas
v rezervačním systému na webu města.

Vstupné na lezeckou stěnu
		
Děti do 15 let, senioři
Děti od 15 let, dospělí

ÚT, ČT, PÁ
50 Kč
100 Kč

SO, NE
70 Kč
150 Kč

Půjčovné - Vratná záloha za vypůjčení 500 Kč
Lano		
50 Kč
Lezečky		
40 Kč
Sedák		
20 Kč
Pytlík s magnéziem
10 Kč
Jistítko s karabinou
10 Kč
Kateřina Lauerová, tisková zpráva města
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Dospělí (nad 18 let)

Informace z radnice

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

1. REFERENT ODBORU KANCELÁŘ STAROSTY
– DOTACE A VeŘEJNÉ ZAKÁZKy
POŽADované vzdělání: Vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo
Vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu
LHŮTA PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK: 7. 6 .2019 do 10,30 hod.
TERMÍN VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ: 10. 6. 2019 v 9,00 hod. – účast na VŘ je závazná podáním přihlášky
včetně všech náležitostí – účastníci nebudou k účasti vyzýváni.

2. SPRÁVCI SPORTOVIŠŤ – 3 místa
POŽADované vzdělání: min. střední s výučním listem
Náplň práce: kontrola areálu vč. drobných údržbářských prací, výdej sportovních potřeb, kontrola
dodržování provozního řádu sportovišť, zajištění úklidu sportoviště včetně zázemí
V případě zájmu volejte: 323 618 151 Michaela Kraftová, vedoucí oddělení hospodářské správy

3. Referent ODDĚLENÍ evidence obyvatel, občanských
průkazů a cestovních dokladů
POŽADované vzdělání: Střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo Vyšší odborné vzdělání
Bližší informace na www.ricany.cz/radnice/volná místa

4. ÚČETNÍ – odbor finanční
Bližší informace na www.ricany.cz/radnice/volná místa

MĚSTO ŘÍČANY SVÝM ZAMĚSTNANCŮM NABÍZÍ:















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

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

Klidné město prochází výraznou změnou
Jeden ze zakladatelů Klidného města
Vladimír Polánský se vzdal pozice
v městské radě i zastupitelstvu. Nestojí za tím žádný skandál, hádka
nebo soukromá ambice. Jediným
důvodem je náročná léčba, kterou
právě podstupuje, a v níž mu držíme
palce. Deset let Vladimír Polánský
systematicky přinášel změnu do atmosféry Říčan. Spojoval nás, krok za
krokem posouval důležité městské projekty, kultivoval diskuzi,
hledal kompromisy. Sluší se poděkovat. Veřejnost v drtivé většině nevidí do způsobů rozhodování v městské radě a nedokáže
si představit, co obnáší, než se podaří najít shodu mezi různými
póly vidění jednotlivých radních či zastupitelů. Zastupitelé Klidného města nehlasují blokově a závazně tak jako jiná uskupení
v jiných městech nebo ve sněmovně. Ctíme právo na jiný pohled
a názor a najít kompromis bývá mnohdy těžké. A někdy se i překvapujeme. Jako třeba při hlasování, kdo Vladimíra Polánského
v městské radě nahradí. O post radního – což je ve fungování
radnice klíčová role – se nevedly v rámci Klidného města nikdy
žádné bitvy. Ta pozice nepřináší takřka žádný osobní prospěch,
jen práci a odpovědnost. Tentokrát z přirozené logiky padl návrh
na kolegu Petra Auředníka. Již druhé období pracuje v zastupi-

telstvu, dlouhodobě se s partou sousedů stará o oblast Na Vysoké a momentálně může radnici věnovat více času. Nicméně po
dráze „velkého politika“ netouží. A tak při hlasování na květnovém zastupitelstvu nastala situace, kdy se Petr Auředník při
své volbě zdržel. No, a protože opozice hlasovala jako jeden blok
proti jeho jménu a dva koaliční zastupitelé z pracovních důvodů
nemohli na zastupitelstvu být, návrh na jmenování nového člena rady v prvním hlasování neprošel. Pro bylo deset zastupitelů
a potřeba bylo jedenáct. Pro někoho ta situace může být nepochopitelná, matoucí, možná až směšná, ale ona ilustruje atmosféru v Klidném městě. Žádné přehnané ambice, žádné politikaření, žádná mocichtivost, žádné nařízení, jak zvedat ruku. „Mně
je to nepříjemné hlasovat sám pro sebe a opravdu radním být
nemusím,“ komentoval to Petr Auředník. Po krátké argumentaci
a přesvědčování se ale novým členem rady stal a nemuselo se čekat na nové zastupitelstvo, na kterém by jej tak jako tak podpořil
některý z omluvených zastupitelů. Věřím, že Petr Auředník bude
pro radu přínosný a přinese novou energii a spoustu nových
pohledů. I to je vlastně pro Klidné město v roce 2019 příznačné.
Pokračujeme v proměně. Téměř polovina našeho zastupitelského klubu jsou nové tváře a jsme otevření dalším lidem, kteří mají
zájem Říčany rozvíjet a zlepšovat. Koncept občanského řízení na
úrovni města má smysl.
Vladimír Kořen, starosta města (KM)

Otázky pro nikoho a Vláďo, drž se!
Máme za sebou další zastupitelstvo a jak bohužel bývá určitým
koloritem, ani tentokrát se mu
nevyhnuly zjitřené emoce a zapálené monology… Jsem dalek toho,
abych tu hledal nějakou univerzální pravdu – každý z nás má právě
na tu svou nezpochybnitelný nárok. Žijeme díky bohu stále ještě
v demokratické společnosti, jejíž
budoucí vývoj stojí a padá s lidmi, kteří ji aktivně tvoří. Nejen
svými nápady a argumenty, ale také schopností učinit kompromis a především – naslouchat ostatním a komunikovat.
A tady je kámen úrazu. To, co jsem během práce v Klidném
městě víceméně tušil a odezíral z tváří mých kolegů, se mi
za půl roku práce v zastupitelstvu více než potvrdilo. Málo
spolu mluvíme anebo ještě lépe, část lidí prostě ani mluvit
nechce. Nejde mi o běžnou komunikaci, v té žádný problém
není. Mám na mysli racionální debatu. Otázky a odpovědi.
Nejen chuť se ptát, ale také chuť dostávat odpověď. Teď,
v reálném čase, tváří v tvář. Dopídit se podstaty věci. Ta situace mi v měřítku Říčan přijde postavená na hlavu. Mohu
zvednout telefon, zajít za dotyčným, poslat e-mail, prostě
se zeptat. Ale neudělám to. Z otázek se nestává zdroj informací, ale prostředek nekončící volební kampaně. Nezajímá
mne odpověď, prostě chci jen trochu pošťouchnout oponenta nebo veřejnost. Znáte to, na každém šprochu… Třeba se
někdo chytne. Jenže posouvá nás to dál? Je smysluplný dialog, kdy se jeden ptá a vlastně vůbec nechce znát odpověď?

Nedělám si iluze. A velectěné publikum, tedy říčanská veřejnost? Stejně jako jsou lidé alergičtí na podobnou debatu na
celostátní úrovni, tím méně je baví doma. Jak z toho ale ven?
Jednoduše – ptejme se. Ne prostřednictvím stranických
plátků, facebooku, článků na stránkách Kurýra. Ptejme se
jeden druhého. Jde to! Stejně jak to funguje v komisích města, může to fungovat i jinde. A se svými voliči komunikujme
programem, návrhy a řešeními, klidně odlišnými. Ne však
citově zabarvenými otázkami vyslanými někam do vzduchu,
zvlášť když na ně ani nechceme dostat odpověď.
Právě poslední rozjitřená debata okolo „trafik“ Klidného města
se ukázala shodou okolností jako naprosto zbytečná. Kolega
Vladimír Polánský musel skvěle nastartovanou projektovou
práci na radnici, stejně jako svůj post v Radě a Zastupitelstvu,
bohužel opustit. A podotýkám bohužel pro nás všechny. Vladimíra si nesmírně vážím, nejen jako charakterního a skromného
člověka s jasným názorem na svět, ale hlavně právě jeho schopnost dialogu, pro jeho úžasnou vnímavost a empatii. Nenechat
za sebe mluvit vlastní emoce, ale racionálně argumentovat a
spojovat lidi navzájem. Vidět nejen svoji, ale především práci všech lidí kolem sebe. Tohle všechno Vladimír umí a tohle
všechno nám teď bude ve veřejném prostoru Říčan chybět.
Takže Vláďo, díky za to všechno! A drž se! Rychle to celé
vyřiď a jak jen to půjde, tu novou „nemocniční trafiku“ co
nejdříve zavři. Těšíme se na tebe zase brzy na tvém oblíbeném víně, na tvůj pozitivní přístup k životu a samozřejmě debaty o tom, co všechno se dá u nás doma v Říčanech
zlepšit!
Michal Anelt, zastupitel (KM)
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Bohatý život v Říčanech
Když se podíváte na mapu Prahy a středních Čech, zjistíte, že
je málo míst, jako jsou Říčany.
Jsme v bezprostřední blízkosti Prahy, což zajišťuje našemu
městu veškerý komfort blízkosti služeb, možností zaměstnání
i obchodu. Zároveň se však Říčanům vyhýbají bolesti klasického pražského satelitu, jakými
jsou osud noclehárny či nedostatek společenského života.
Právě naopak, Říčany žijí bohatým kulturním, společenským a sportovním životem. Nejsou to zastupitelé
či vedení města, kdo tvoří tento život. Ano, můžeme
svým hlasováním finančně podpořit některé akce. Ale
je to primárně aktivita všech obyvatel Říčan, kteří se
podílejí na organizaci akcí, sportovních utkání, kulturních událostí, dětských dnů či programů pro seniory.
Celá naše rodina se těší každý rok na tradiční akce, jako
jsou například pálení čarodějnic, běh kolem Olivovny,
Po-po-les, jazzový konec léta či třeba recitování koled

našich dětí během adventu. Dlouhá léta jsem byl členem grantové komise, takže dobře vím, že akcí je tolik,
že si vybere každý. Za každou z nich je práce mnoha
dobrovolníků pracujících ve volném čase, ať už na přípravě akcí, nebo týden co týden ve spolcích, kroužcích
a zájmových organizací. Díky za tuhle aktivitu, která
život v Říčanech dělá bohatým. Není to samozřejmost
a spousta měst nám to může závidět.
Přiznám se, že jednou za rok mi množství akcí v Říčanech dělá problémy. Je to vždy na jaře, když plánujeme termín našeho tradičního Hafana a hledáme volný
den. Letos jsme vybrali neděli 23. června odpoledne.
Chci vás tedy pozvat od čtyř hodin na Marvánek. Na
programu je jako každý rok soutěž pejsků, které se
může účastnit i váš mazlíček, ukázky psích dovedností
a další program. Přítomni budeme všichni zastupitelé
města za ODS i předseda OV Kuří a rádi si vyslechneme vaše připomínky či náměty.
Přijďte s námi strávit pohodové odpoledne při již 13. ročníku Říčanského hafana. Těším se na setkání.
Jiří Kozák, zastupitel (ODS)
Jiri.Kozak@outlook.com

Shoda na směřování města je větší než se zdá
Každý měsíc v Kurýru naleznu
nářky kolegů, jak nedostatečně
je opozice
informována, zatahována do rozhodování ve městě, s kolika nápady
nesouhlasí a má na věc jiný, často
opačný názor. Poslední ze série
těchto výtek směřující v minulém
květnovém Kurýru vůči skvělému
člověku, velmi konsenzuálnímu a
energickému radnímu a zastupiteli Vladimíru Polánskému, který
bohužel v mezičase ze zdravotních
důvodu na všechny své funkce rezignoval, mi ale připomněla, že i
my v Říčanech máme svou mediální realitu, která se na hony liší od

reality provozu města a činnosti
zastupitelstva.
V současném zastupitelstvu má
Klidné město 12, STAN 5, ODS 3
a Unie sportu a zdraví 1 mandát.
Bodů, kdy by podporu návrhům
vyslovilo jen 13 koaličních zastupitelů Klidného města a Sportovců, je ale minimum. Zastupitelstvo
Říčan hlasuje dle mého půlročního
pozorování dlouhodobě o dvou
třetinách návrhů společně. Procházejí tak obvykle se sedmnácti
či osmnácti zastupitelskými hlasy
pro. Občas se někdo zdrží nebo je
proti, někdo se omluví a na jednání
nedorazí. Znamená to, že podporu
návrhy získávají napříč a je to především dobrá vizitka profesionální
práce úřadu a rady města. Na posledním zastupitelstvu takovými
body byly například závěrečný účet
města za minulý rok, rozhodnutí o

rekonstrukci mateřské školky Srdíčko, nákupy pozemků či schvalování plánovacích smluv s developery.
Osobně mne na každém zastupitelstvu ta vůle se domluvit, najít
nejlepší řešení pro město a ochota
podpořit návrhy a projekty napříč
politickým spektrem těší. Opravdu
politika v Říčanech nevypadá zblízka nijak dramaticky. Svědectví o
tom, že příkopy mezi jednotlivými
stranami ve městě nejsou tak hluboké, jak to z příspěvků na webech
a v Kurýru vypadá, poskytují zápisy z jednání zastupitelstva. Doporučuji, koukněte se na ně někdy.
Naleznete tam pravdivější obraz
správy města a politiky v Říčanech
než v médiích.
Tomáš Skřivánek,
zastupitel (Klidné město)

Omlouváme se čtenářům za chybu v minulém Kurýru, kde bylo nesprávně uvedeno,
že pan Gebauer je radní. Jedná se o předsedu finančního výboru a zastupitele.
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Nová forma Kurýru
Jsou věci, které vedení města dělá,
líbí se mi a dokážu je i pochválit. Třeba zavedení Senior taxi, umožnění
seniorům studovat univerzitu třetího věku přímo v Říčanech, osazení
náměstí malými stolky a židlemi je
skvělé. Jsou ale věci, které mě přímo
nadzvednou ze židle. V květnovém
čísle se pod názorem opozičního
zastupitele objevil názor zastupitele
koaličního, který přímo odpovídá na jeho článek. Začíná vlastně slovy: „Milý kolego zastupiteli“, nebo „Po přečtení příspěvku pana zastupitele“. Jak je možné, že se jim dostanou naše
články ještě před vydáním čísla?
Tak jak jsme prezentovali v článku, vnímáme pozici koordinátora osadních výborů jako někoho, kdo bude s osadními výbory spolupracovat na pracích a akcích, které se vzájemně prolínají, nebo jim pomůže s administrativou. Ale
ono je to jinak. Osadní výbor má problém třeba s rozbitým
plynovým kotlem v budově. Místo aby to nahlásil přímo,
tak volá paní koordinátorku, která to nahlásí konkrétnímu
zaměstnanci úřadu. Ten potřebuje podrobnější informace,
tak opět kontaktuje koordinátorku. Ta obratem kontaktuje
předsedu osadního výboru, který ji informace dodá a ona
je opět předá zaměstnanci úřadu. Každý si dovede spočítat, kolik operací proběhlo zbytečně a co se ztratí času.
Druhý článek pojednává o autobusech a dopravní komisi. Jez-

dím občas autobusem č. 2. Ještě jsem prakticky nezažila, aby
byl autobus plný, spíš ho mám jako soukromé taxi jen pro sebe.
Možná ale jezdím ve špatný čas. K dopravní komisi mám co
dodat. V době, kdy jsem byla místostarostkou, tak jsem se pravidelně zúčastňovala jednání dopravní komise. Jednání komise
se pravidelně zúčastňoval i vedoucí OTS, který měl tuto agendu
města na starosti. Zápisy z té doby dosvědčují, že se převážně
řešily zásadní problémy dopravy a vedení města k závěrům
komise při řešení dopravní situace přihlíželo. Pokud teď vedení města preferuje jiný model, tak by mělo podstatně častěji a
podrobněji informovat své občany, aby byli také v obraze.
Omlouvám se čtenářům, že čtou opět z velké části negativní
článek. Chtěla jsem psát něco pozitivního, protože optimismus
je mi vlastní, ale nový model odpovědí v Kurýru mě opravdu
nadzvedl ze židle. Tak snad příště bude těch dobrých zpráv ke
chválení víc.
Karla Egidová, zastupitel (ODS)
Z důvodu zachování vyváženosti a objektivity dává redakční
rada Kurýru v případě kritiky ze strany zastupitelů či občanů
prostor napadené straně se obhájit. Je to standardní novinářský postup. Také nynější článek K. Egidové byl poskytnut k vyjádření zástupcům Klidného města k reakci. Klidné město tuto
možnost ale nevyužilo, sdělilo jen: „Není potřeba neustále opakovat a připomínat, že v demokratických sdělovacích prostředcích platí základní etické normy, jako je názorová vyváženost
a právo na reakci.“
Kateřina Lauerová

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
20. dubna, 17.35
Při kontrolní a hlídkové činnosti si hlídka strážníků
všímá hustého černého kouře nad areálem obchod-

ního centra v ulici Barákova. Strážníci informaci o
rozsáhlém požáru předávají hasičskému záchrannému sboru. Následně již společně s hasiči zjišťují, že se
jedná o požár střechy mateřské školy, která se nachází
uvnitř areálu. Strážníci společně se všemi složkami
integrovaného záchranného systému evakuují osoby,
vymezují bezpečný prostor a usměrňují v místě dopravu vozidel, tak aby zásah všech složek probíhal bez
komplikací.
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25. dubna, 09.36
Na základě telefonického oznámení strážníci prověřují dopravní nehodu osobního vozidla v ulici Jizerská. Na místě
se nachází osobní vozidlo Škoda, jehož řidič narazil do postranní betonové zídky, kterou poškodil. Již při prvotním
kontaktu je viditelné, že řidič před jízdou požil alkoholický
nápoj a jeví známky opilosti. Na výzvu k podrobení se orientační dechové zkoušce na přítomnost alkoholu řidič toto
odmítá. Dále je zjištěno, že řidič vozidla nevlastnil nikdy
řidičské oprávnění a má vysloven platný zákaz řízení všech
motorových vozidel až do roku 2024. Řidič byl strážníky
předán na místě Policii ČR k provedení dalších opatření.
1. května, 15.00
Městský kamerový dohlížecí systém pomáhá. Strážníci řeší
znečištění komunikace a majetku města Říčany rozlitou
bílou barvou, kdy bílá skvrna barvy a stopa rozlití začíná
v ulici K Podjezdu. Stopa pokračuje takřka celým městem a končí v ulici Žižkova. Zde strážníci v kontejneru na
směsný odpad nacházejí prasklý plastový kýbl bílé malířské
barvy. Vyhodnocením záznamu městského kamerového
dohlížecího systému bylo zjištěno časové rozmezí, kdy ke
znečištění došlo. Strážníkům se díky rozmístění kamerových bodů po městě daří identifikovat pravděpodobného
pachatele znečištění. Následným dotazem v jednom z obchodních řetězců v ulici Černokostelecká je zjištěno, že
nalezená barva je v sortimentu zboží nabízeném v obchodě.

Dále byl proveden dotaz do interního pokladního systému
na pokladní doklad a prodej stejného typu malířské barvy.
Díky pokladnímu systému a záznamu interního kamerového systému obchodního řetězce v prostoru pokladen je
osoba jednoznačně identifikována. Hlídka strážníků osobu
kontaktuje v místě bydliště, kdy osoba uvádí, že zakoupila
malířskou barvu a na nákupním košíku ji odvážela domů.
V ulici K podjezdu se kolečko vozíku zaseklo, vozík se z kopce převrhl a kbelík s barvou praskl. Poté jej naložila zpět na
vozík a pokračovala v cestě do místa bydliště, kdy v průběhu
cesty v podstatě již prázdný kbelík vyhodila do kontejneru
na směsný odpad. Osoba si neuvědomila, že tímto jednáním znečišťuje pozemní komunikaci a další zařízení po celé
délce své cesty. Strážníci předávají kontakty na Oddělení
technické správy města Říčany, tak, aby mohlo dojít k dalšímu jednání o způsobu nápravy vzniklé škody.
3. května, 15.00
Znalost prostředí a místních poměrů se strážníkům vyplácí.
Na služebnu strážníků se již v měsíci dubnu dostavil muž
s dotazem, jak postupovat při odcizení mobilního telefonu,
který omylem ponechal na parapetu okna své živnostenské
provozovny v ulici Černokostelecká. Celá událost byla oznámena i Policii ČR k dalšímu šetření. Za pomoci městského
kamerového dohlížecího systému bylo upřesněno časové
rozmezí, kdy k odcizení mobilního telefonu došlo. Postupem
času a za výrazného přispění jednoho z dalších provozovatelů obchodů v ulici Černokostelecká je protiprávní jednání
neznámé osoby zachyceno na kamerovém systému, který
sleduje fasádu domu přiléhající živnostenské provozovny.
Strážníci po zhlédnutí tohoto záznamu díky místní znalosti
okamžitě poznávají osobu, která se protiprávního jednání
dopustila. Zjištěné poznatky včetně totožnosti osoby předávají opět Policii ČR, která ve věci dále šetří.
4. května, 04.20
Strážníci si všímají řidiče vozidla Škoda v ulici Černokostelecká, který neužívá při změně směru jízdy znamení a při
spatření služebního vozidla strážníků přidává při jízdě na
rychlosti. Hlídka strážníků vozidlo zastavuje a řidiče kontroluje. Je provedena orientační dechová zkouška na přítomnost alkoholu. Zkouška je pozitivní s výsledkem 1.21
promile. Řidič byl strážníky předán k provedení dalších
opatření přivolané hlídce Policie ČR.
7. května, 17.12
Na služebně strážníků je přijato oznámení od studentů ve
věci sexuálně se uspokojující osoby v jejich přítomnosti
v čekárně objektu rondelu vlakové zastávky ČD v Říčanech.
Studenti uvádí, čas a popis osoby, kdy k jednání dochází.
Prověřením kamerových záznamů městského kamerového
dohlížecího systému v oblasti nádraží a vnitřních prostor
rondelu, strážníci zjišťují osobu odpovídající popisu, kdy se
jedná o závadovou osobu, která je strážníkům z místní znalosti známa. Zjištěné poznatky včetně totožnosti osoby jsou
předány Policii ČR, která ve věci dále šetří.
Jindřich Joch
zástupce vedoucího Městské policie Říčany
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Co nového u hasičů
www.sdhricany.cz
Vážení čtenáři a příznivci našeho sboru,
jaro je v plném proudu a krásně slunné dny střídá déšť, ale to
k jarnímu počasí patří. Už jen tři týdny a bude tu kalendářní
léto a věřím, že nám přinese mnohem více slunných dnů a
vláhu do našich polí a zahrádek. Rád bych se ještě vrátil na
konec dubna, kdy se tradičně pálí čarodějnice. Tento den byl
na výjezdy velmi poklidný, a proto patří poděkování všem za
ohleduplný přístup. Díky tomu jsme mohli asistovat u pálení
na Jurečku, Marvánku a u skautské klubovny.
Konec dubna a měsíce květen a červen jsou každoročně měsíce soutěží a různých soustředění. Naši nejmenší pilně trénovali a zúčastnili se hry PLAMEN, která se konala o víkendu (12.
- 13. května) v Čelákovicích. Vše si vyzkoušeli jak mladší, tak
i starší žáci. Na této soutěži jsou disciplíny rozděleny do dvou
dnů. V sobotu je na programu běžecká část v podobě štafety,
útoku CTIF apod., v neděli pak přijde na řadu požární útok. V
tomto dvoudenním zápolení si naši mladší žáci odvezli šesté a
starší čtvrté místo. Přihlásili jsme se do DHL (dětské hasičské
ligy) a to jak přípravka, mládež tak i starší. Máme za sebou již
soutěže a to 18. 5. soutěž ve Svojšovicích a 19. 5. v Lojovicích.
Dále pak dorost čeká soutěž jednotlivců 26. 6. Jménem celého
sboru všem dětem mnohokrát děkuji za krásnou prezentaci na
soutěžích a držím palce do dalších výzev.
Naši dospěláci mají za sebou pětidenní soustředění v Lutové,
kde každoročně pomáhají jak s údržbou objektu, který patří
městu Říčany, tak se zároveň fyzicky a teoreticky připravují.
V rámci údržby jsme čistili okapy a natírali trámy. Vzhledem
k tomu, že máme velmi šikovné členy, vyrobili a nainstalovali
nové dveře do sklepa. V rámci odborné přípravy dle GŘ HZS
ČR č. 57/2013 jsme se zaměřili
hlavně na tu teoretickou část, protože z velké části není možné bez
potřebné techniky provést část
praktickou. Jako fyzickou přípravu
byl pro letošní rok zvolen běh, takže
jsme nechali kola doma a zaměřili
se na běhání, poloha Lutové je na
úžasném a klidném místě. Dopřáli jsme si i trochu kultury a vydali
jsme se do nedaleké Hluboké nad
Vltavou, kde jsme navštívili místní
ZOO a Zámek Ohrada, který je zároveň muzeum lesnictví, myslivosti
a rybářství.
Byla naše jednotka u nějakého výjezdu? Ano, byla, a to hned několikrát. 18. 4. jsme zálohovali naše
profesionální kolegy na jejich stanici. Dne 20. 4. jsme vyjeli k požáru
stromu, který žhnul uvnitř kmene.
Ještě tentýž den jsme byli v podve-

černích hodinách povolání k nahlášenému požáru budovy,
kde byly vidět plameny ze střechy. Jednalo se o část budovy
z OC Lihovar a po příjezdu na místo události jsme zahájili
hasební práce mimo budovu, a to na střeše. Zasahovali jsme
v dýchací technice a po uhašení požáru probíhaly rozebírací
práce a odnášelo se vybavení místní školky, která byla zasažena nejvíce. Ve 23:30 byl požár kompletně uhašen, ale z důvodu možných skrytých ohnisek držela naše jednotka do ranních hodin dohlídku a každých 30 minut procházela prostory
s termokamerou, aby bylo zavčas odhaleno případné skryté
ohnisko a zabránilo se tak dalšímu požáru. Pro takovéto
dlouhé zásahy je nutné zajistit pro zasahující hasiče zázemí,
aby se mohli v průběhu zásahu občerstvit a načerpat tak potřebné síly. Z tohoto důvodu byl povolán tzv. týlový kontejner,
kterým disponuje naše jednotka. Kontejner měl takto premiéru na výjezdu a osvědčil se na jedničku. Věříme, že nebude
muset vyjíždět tak často, ale pokud už přeci jen bude muset
vyjet, určitě zasahujícím hasičům poslouží velmi dobře. Dále
jsme dne 21. 4. opět zálohovali na HZS stanice Říčany. A
dne 23. 4. jsme drželi zálohu na vlastní stanici a to hned dvakrát. Po čarodějnicích jsme zasahovali 1. 5. u nedohašeného
ohniště a 10. 5. jsme vyjeli k nahlášenému požáru garáže.
Žijeme ve městě, kde se stále něco děje a i naše hasičská rodina se takovýchto akcí ráda účastní. V květnu 23. 5. jsme se
spolu s ZZS a MP Říčany podíleli na Dni bez úrazu, kde jsme
ukázali část naší techniky. Děti si mohly vyzkoušet hašení
domečku v nakreslených plamenech. Dne 15. 6. nás čeká asistence u obří skluzavky, která vznikne na Rooseveltově ulici
a bude to určitě skvělý zážitek pro všechny. Den IZS na Masarykově náměstí, který je velmi oblíbený, se blíží a nás tak
18. 6. potkáte na náměstí s naší technikou. Koncem června, a
to konkrétně 23. 6., se bude konat každoroční akce Hafan na
Marvánku a náš sbor bude přítomen s lodičkou.
Nakonec bych vám chtěl popřát krásný konec jara a ještě hezčí začátek léta.

David Pojezný, jednatel SDH Říčany
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Příroda
Říčanska

Straka obecná
Pica pica

foto: pixabay

Straka je krásná a výjimečně inteligentní. Dalo by se tedy očekávat, že
bude mezi lidmi všeobecně oblíbena. Provází ji ale rozporuplná pověst
zlodějky. Oprávněně?
Spolu se sojkou, vránou nebo havranem patří do čeledi krkavcovitých
ptáků, kteří reprezentují největší
pěvce. Na Zemi, a to jen na severní
polokouli, se vyskytuje pět druhů
strak.
Náš jediný druh, straka obecná, žije
v celé Evropě a na severu Afriky.
V podobných klimatických podmínkách se vyskytuje napříč Asií až po
Kamčatku a dál zhruba do poloviny
severní Ameriky. Ornitologové na
tomto území vyčleňují ještě několik
poddruhů.
V Česku se straka, kromě vyšších
horských poloh, vyskytuje po celém
území. V posledních desetiletích se
naučila soužití s člověkem a je běžná
ve městech.
Straku dobře poznáme díky kontrastnímu zbarvení. Většina těla je
černá s kovově modrozeleným leskem. Části křídel a břicho mají bílou
barvu. Samec a samice se na pohled
neliší. Nápadný je dlouhý stupňovitý
ocas, velký jako celé tělo.
Straky jsou teritoriální, žijí spo-
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lu v párech několik let na stejném
území. V zimě mohou tvořit hejna o
několika jedincích, která navíc večer
létají na hromadná nocoviště. Dožívají se až 15 let.
Základem velkého stračího hnízda
jsou silné větve, na nich je hlína s kamínky a nakonec výstelka z trávy, listí i chlupů. Hnízdo má často stříšku
z větví a dovnitř vedou dva protilehlé
vchody. Při stavbě hlavně samec
nosí materiál a samice ho upravuje.
Koncem dubna klade samice naze-

lenalá, šedohnědě skvrnitá vajíčka a
sama na nich tři týdny sedí. Po vylíhnutí jsou ptáčata asi tři týdny krmena v hnízdě. Pak ho opustí, ale rodiče
o ně pečují ještě další dva měsíce.
Straky se v době krmení živí hlavně housenkami, pavouky, brouky a
dalším hmyzem. Loví myši a nepohrdnou ani zdechlinou. Podíl vajec a
ptáčat drobných pěvců je velmi nízký. Později se krmí i plody a semeny.
Ve městech hledají také odpadky.
Straky tedy nenarušují populace jiných druhů ptáků.
A jak je to s loupením stříbrných
lžiček? Experimentální výzkumy a pozorování ptáků v přírodě
prokázalo, že straky naopak trpí
strachem z neznámých předmětů.
Straka zlodějka je tedy zakořeněná
lidová pověra.
Straky jsou zřejmě nejchytřejší ptáci.
Poznají sami sebe v zrcadle – takovéto sebeuvědomění je jinak známo jen
u savců jako šimpanzi a delfíni. Poznají osoby podle tváře nebo nebezpečného člověka podle pušky.

Jakub Halaš
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KPZ Říčany

Otevřený Dvorek

Díky KPZ Říčany má více než 90 rodin pravidelné dodávky biozeleniny
z farmy Olešná. Pan Zídek nám vždy
přiveze auto plné salátů, bylinek a
ředkviček, ale už pracuje na tom, aby
přes léto byly cukety, papriky, okurky, rajčata a další druhy zeleniny.
Možná se dočkáme i hub pěstovaných v bioslámě.
Díky dodávkám kopru se mnozí
z nás museli naučit vařit koprovou
omáčku. Věděli jste, že do koprové
omáčky se dá využít celá rostlina
včetně stonku? Pokud se vám nashromáždí doma více čerstvých salátů (ať už z KPZky nebo třeba z trhu), je ideální je
zabalit do suché utěrky, utěrku do igelitového sáčku a celé
to uložit do ledničky. Věřte, že takto salát vydrží i dva týdny, nebude hnít a zachová si svoji křupavost. A vy nebudete
muset vyhazovat shnilé listy.
Alžběta Macková

Těšíme se na vás i v červnu, a to v těchto
termínech: středa 5. 6., úterý 11. 6., středa
19. 6., vždy 16 – 18 h.
Přijďte si s dětmi nakrmit a pohladit králíky i slepice a popovídat si o jejich chovu. Pořádá Ekocentrum Říčany ve spolupráci s Muzeem
Říčany. Vstupné je dobrovolné - příspěvek na krmení.
Marie Tvrdoňová

A z chlapce je muž…

ti, než rodiče ostatních dětí. Dnes na sebe mohou být právem
hrdí. Tím, že se obtížné situaci postavili čelem, umožnili svým
dětem, aby vyrostly ve svém domově, obklopeni milujícími lidmi a zajistili jim šťastné dětství. Jenže teď jsou z dětí mladí lidé
a stejně jako ostatní mladí lidé mají právo žít svůj samostatný
dospělý život byť s větší či menší podporou. Tu by jim měly poskytovat sociální služby, kterých je málo a ty co jsou, mají často
z důvodu nedostatečného financování nedostačující kapacitu.
Vedle několika dalších neziskových organizací podporuje lidi
se zdravotním postižením na Říčansku, s finanční podporou
radnice v Říčanech, organizace Rytmus Střední Čechy, o.p.s.
Poskytuje dvě sociální služby Sociální rehabilitaci a Podporu
samostatného bydlení. V rámci služby Sociální rehabilitace pomáhá lidem se zdravotním postižením najít práci a zapracovat
se na pracovním místě, v kurzech připravených jednotlivým
lidem na míru získávají lidé s postižením dovednosti nezbytné
pro běžný život. Služba Podpora samostatného bydlení připravuje mladé lidi, kteří vyrostli v rodinách na co nejsamostatnější
život, a zároveň poskytuje potřebnou podporu lidem se zdravotním postižením, kteří již samostatně bydlí.
Za tým pracovníků Rytmus Střední Čechy, o.p.s.
Petra Povolná, vedoucí služby Podpora samostatného bydlení
www.rytmusstrednicechy.cz

Narodil se chlapec, všichni okolo jásali a rodiče byli šťastní.
Chlapec rostl a byl jiný než jeho vrstevníci. Různé věci se učil
později a dalo mu to více práce. Začal kolotoč různých vyšetření s různými výsledky, až jedna moudrá paní doktorka řekla
rodičům: „Tohle už chlapec nedožene“. Všichni okolo se lekli,
někteří koukali jinam, někdo dokonce přešel na jiný chodník,
aby rodiče s chlapcem nepotkal. Rodiče byli smutní a nešťastní
i nějaká ta slza ukápla. Až jednou řekli dost a začali tvrdě pracovat. Dělali stejné věci jako jiní rodiče, jen všechno museli
opakovat nesčetněkrát, navrch ještě spousta rehabilitací, terapií, vyšetření a tak dále, a tak dále. A chlapec rostl, zvládal nové
a nové věci a než se rodiče v tom kolotoči dokázali ohlédnout,
je z chlapce mladý muž. A jaký muž! Ve sportu by leckterého
pecivála od počítače strčil do kapsy, pracuje na zahradě, pomáhá v rodinné firmě, doma si udržuje svůj pokoj v pořádku, má
za sebou i různé kulinářské pokusy. Hodně toho zvládne sám,
s některými věcmi ale stále potřebuje pomoc… A co dál?
Dorůstá generace mladých lidí se zdravotním postižením, kteří
se narodili po roce 1989, nebyli již automaticky umísťováni do
ústavních zařízení, dětství strávili v rodinách s rodiči, kteří museli svým dětem věnovat mnohonásobně více času a trpělivos-

Vítězství v soutěží Zlatý list
Tým dětí z přírodovědného kroužku také letos zvítězil v soutěži Zlatý list, která se konala v krásném okolí Hostivických
rybníků. Kluci a holky se předháněli ve znalostech o přírodě,
poznávali žáby i kvetoucí rostliny a obhajovali svou celoroční
práci pro přírodu. Letos mimo jiné zachraňovali škeble z vypuštěného rybníka. Soutěž organizuje Český svaz ochránců
přírody a náš tým ve složení Lukáš Blovský, Michael Sirotek,
Michal Staněk a František Rinn postupuje do národního kola,
které letos proběhne ve Vanově u Telče. Držíme jim palce.

Kateřina Čiháková
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Životní prostředí a zdraví

Rada starších

SLIME FEST
termín: 15. 6. 2019
místo: u dopravního hřiště,
Jizerská ul., Říčany

Harmonogram:

10:00‐10:45
11:00‐11:15
11:30‐12:15
12:30‐13:00
13:00‐13:45
14:00‐14:15
14:30‐15:00

slime workshop + prezentace slimů
soutěž (zatím tajné )
slime workshop + prezentace slimů
dance workshop
slime workshop + prezentace slimů
soutěž (zatím tajné )
dance workshop + slime workshop

Registrace na místě / instagram (pusheen_slimey_).
Počet účastníků je na slime workshop omezen max.
6 účastníků, na dance work shop max. 15 účastníků.

VÝSTAVA

V úterý 21. května zasedala Rada starších. Tentokrát se
sešlo téměř 15 zájemců. Mezi jinými byla živě diskutovaným tématem i autobusová doprava “městská“, vyslechli jsme řadu podnětů, nápadů, připomínek, ale i kritiky.
Proto na příští jednání rady pozveme 1. místostarostu
Davida Michaličku a budeme v debatě pokračovat. Zazněla pochvala na adresu taxi pro seniory „seniorská“,
ale také požadavek, že by klienti uvítali rozšíření jeho
provozu. Dále jsme probírali, jaké aktivity by zájemci
v nově připravovaném Klubu pro seniory uvítali. Jedním z nápadů je například houbařský klub. V době, kdy
vychází toto číslo Kurýru, je již známo, která kandidátka
v konkurzu na ředitele této nové příspěvkové organizace
zvítězila, proto se můžeme těšit, jak se chopí příprav na
provozování charitativního obchůdku Koloběh i aktivit nejen pro seniory. Držíme jí palce! Na závěr našeho
setkání jsme se vypravili na exkurzi do Stacionáře Olga,
prohlédli jsme si prostory, popovídali s přítomnými pečovatelkami, které ochotně odpovídaly na naše dotazy.
Všem se prostředí moc líbilo, je bezbariérové, příjemné
a personál usměvavý a ochotný. Příští setkání s hostem
Davidem Michaličkou, s kterým budeme diskutovat i o
dalších projektech a plánech na zvelebení města a prostředí pro vás, naše občany, se setkáme ve středu 19.
června ve 14 hodin v zasedací místnosti MěÚ, Masarykovo nám. 53. Jste srdečně zváni.
Hana Špačková, místostarostka

studentských projektů ateliéru

Michala Kohouta a Davida Tichého z FA ČVUT

”STUDENTSKÉ VIZE VÝSTAVBY
V LOKALITĚ PŘEDNÁDRAŽÍ”

Koncert

30.5. - 31.7.2019
VÝSTAVNÍ SÍŇ V 1. PATŘE BUDOVY MěÚ ŘÍČANY
Masarykovo náměstí 83 Říčany, otevřeno denně v úředních hodinách

pro seniory

5. června 2019
od 14 hodin v KC Labuť

Koncert České Kapely – česká a moravská
dechovka - k tanci i poslechu
Zazní i populární skladby
od 50. let min. století až po současnost
Připravilo žákovské zastupitelstvo
Srdečně všechny zveme!
za město Říčany srdečně zve architektka

Akci pořádají:

města Ing. arch. Alice Štěpánková
plakat_Koncert_seniori_A2.indd 1
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Pro seniory

SENIORCENTRUM ŘÍČANY
Studený máj, v stodole ráj ... To jsou slova, na která jsme si asi mnohdy během
květnových dnů vzpomněli. Snad nám
měsíc červen přinese přece jen o něco

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 (14 – 19h)
E-mail: seniorcentrumricany@centrum.cz
https://seniorcentrum-ricany.webnode.cz/

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.

teplejší dny, protože nás čekají dvě akce – jednodenní i vícedenní zájezd (rekondiční pobyt).

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.

Připravované akce:

n11. července 2019
– Prohlídka poutního místa Klokoty
Jednodenní autobusový zájezd. Na programu zájezdu
bude mj. prohlídka poutního místa Klokoty a Muzea
pivovarnictví v Táboře. Příspěvek účastníků: 290,- 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.

Jak to žije ve stacionáři
Ve stacionáři Olga nabízíme klientům, kteří dochází na denní pobyt či
zde tráví celé dny, v rámci odlehčovacího pobytu program uzpůsobený
jejich možnostem a potřebám. Setkávají se zde pravidelně senioři, aby u
nás příjemně strávili svůj jindy dlouhý a prázdný den, když rodina odejde
za svými pracovními povinnostmi.
Dopoledne i odpoledne probíhají růz-

né aktivizační
bloky. Jeden
je zaměřen na rozvíjení mentálních
schopností, procvičování paměti a
další například na různé křížovky,
kvízy a hádanky. Také si zacvičíme
na židlích s míči, protáhneme ztuhlé
svaly. Jemnou motoriku trénujeme
při výtvarných činnostech, kdy tvoříme drobné výrobky.
Po obědě, který klientům v rámci
pobytu zajišťujeme, a odpočinku se
senioři zabaví hraním společenských
her či procházkou venku v zahradě.
Pravidelně k nám chodí děti z mateřských či základních škol, aby naše klienty rozveselily a pobavily svou přítomností a bezprostředností. Společně spolu
vyrábí či dotváří jednoduché výrobky,
skládačky či dárečky pro potěšení.
K příležitosti pálení čarodějnic grilujeme buřtíky, na zpříjemnění nálady
nám hraje harmonika.
Tato akce je velmi oblíbená a rádi se jí

účastní i obyvatelé sousedního Domu
s pečovatelskou službou. Podobnou
akci chystáme na Den seniorů, který je
v říjnu.
Snažíme se být akční, tvůrčí, přátelští
a veselí za každé situace.
Kateřina Čamrdová,
vedoucí stacionáře
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Obecně prospěšná společnost
Masarykovo náměstí 6, Říčany • Na Obci 2049, Říčany • www.cestaintegrace.cz

KLUB CESTA

Jsme bezplatná sociální služba a pracujeme s dětmi a mladými lidmi na Říčansku. Doprovázíme je na cestě dospíváním, sdílíme s nimi jejich radosti a starosti, nabízíme jim
pomoc, podporu a to i zábavně. Provoz služby je financován převážně z dotace ze Středočeského kraje, přispívá i
město Říčany. Klubovnu můžou děti a teenageři (vstup od
7 do 19 let) najít v nízkopodlažní, nízkoprahové budově v
ulici Na Obci 2049 v Říčanech. Tyto prostory máme pronajaté díky městu Říčany.
Od listopadu jsme mobilní a díky podpoře IROP realizujeme terénní sociální práci i s pomocí auta na Říčansku.
Novinky? Spolu s návštěvníky klubu v rámci projektu Zelené oázy - Nadace Partnerství a za součinnosti města upravujeme okolí klubu. Získali jsme čerstvě i minigrant Nadace
Jistoty Komerční banky a v létě plánujeme malovat fasádu a
stěnu u klubu, která bude zase o něco barevnější. Více na facebooku Cesta integrace. Zároveň aktuálně nabízíme volné
pracovní místo na zkrácený úvazek. Je ti/ vám víc než 21 let,
chceš/te pracovat s mládeží? Kontaktujte nás.
Matúš Žák, vedoucí Klubu Cesta
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Den záchranářů

V úterý 18. 6. pořádá Cesta integrace ve spolupráci a
za finanční podpory města Říčany a složek IZS již 2.
ročník bezpečnostně preventivní akce „Den záchranářů“. Akce se uskuteční opět na Masarykově náměstí
a je určena především říčanským školám. Vítána je i
veřejnost. Očekáváme účast okolo 2000 osob. Těšit se
kromě stanovišť můžete i na akční ukázky složek IZS,
včetně Městské policie Říčany, Asociace dobrovolných
záchranářů, Fakulty biomedicínského inženýrství,
účast pana starosty, ZP Ministerstva vnitra, BESIP,
Celní správy a dalších. S pracovníky MAS Říčansko
budete mít možnost diskutovat a sdělovat podněty ke
vznikajícímu plánu sociálních služeb v regionu. Více
informací o akci na plakátu, www.cestaintegrace.cz
a facebooku Cesty integrace. Občanům se z důvodu
bezpečnosti dětí pro tento den omlouváme za komplikace s dopravou v celé části náměstí u pošty.
Za Cestu integrace
Tereza Zajíčková, PetraNyklová

texty.kuryr@ricany.cz
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soutěži se nám objevila například čarodějnice skejťačka i gymnastka. Vítězka soutěže poté stanula na samém
vrcholu hranice a společně s ostatními zmizela v plamenech.
Účast byla veliká, složili jsme dvanáct soutěžních týmů a dvanáct krásných čarodějnic. Zatímco děti soutěžily, dospělí opékali buřty, povídali
si u praskajícího ohně a popíjeli čaj.
Prostě pohoda. Akce se moc povedla
a doufám, že se ve stejně velkém počtu sejdeme i za rok.
Hlavní organizátorka akce
Alžběta Mullerová – Myška

U skautské klubovny se v úterý 30.
dubna konala již tradiční akce Pálení čarodějnic. Na místě probíhala

soutěž pro děti ve stavění čarodějnic a tak se jednotlivé soutěžní týmy
předhánějí v tom, kdo bude mít ošklivější, strašidelnější a prostě nejlepší
čarodějnici. Děti dávaly dohromady
nejen čarodejnici samotnou, ale i její
osobní příběh, speciální dovednosti a
záliby. Zda se, že čarodějnice dneška
nezahálí a sledují nejnovější trendy. V

SRDEČNĚ VÁS ZVEME
NA DIVADÉLKO ROMANETO
HRAJEME:

HU. TA. PO!

HUDEBNĚ TANEČNÍ POŘAD PRO DĚTI

Neděle 9. června 2019
10.30 hodin v parku
Olivovy dětské léčebny
(při dešti v kapli)

Tel: 723 564 383
Vstupné 80 Kč
prodej vstupenek
pouze na místě

Těšíme se na vás!

A co skauty čeká dál?

Skautky a skauti míří reprezentovat
Říčany na Svojsíkův závod, roverský
kmen se chystá na vícedenní výpravu
do Nízkých Tater. A samozřejmě už
se všichni moc těšíme na prázdniny
a stanové tábory pro všechny věkové
skupiny.

TÝDEN PĚSTOUNSTVÍ
STŘEDOČESKÉHO KRAJE
Již druhým rokem zve naše Poradenské centrum pro rodinu a děti – „Úsměv“, z. s. v rámci programu „Týden pěstounství Středočeského kraje“ širokou veřejnost na den
otevřených dveří v úterý 11. 6. 2019 od 13 – 16 hodin na
adresu naší organizace v Říčanech, ul. Rýdlova 339/8.
Kromě toho, že se dozvíte, jak se stát pěstounem, či zodpovíme vaše otázky týkající se náhradní rodinné péče, budete
mít možnost setkat se i s pěstounskými rodinami, které
vychovávají děti namísto jejich rodičů.
Pro všechny děti bude připraven doprovodný program,
malé občerstvení a všem dospělým se bude věnovat odborný tým pracovnic naší organizace. Těšíme se na vás.
Za Poradenské centrum „Úsměv“:

Michaela Vydrová, ředitelka organizace

Událost na Marvánku: Znakujeme v Parku
Ve čtvrtek 13. 6. 2019 bude na Marvánku v Říčanech
od 15:00 do 17:00 zdarma akce Znakujeme v Parku.
Je určena rodičům s dětmi do tří let. Proběhnou zde aktivity pro děti se slosováním o knížku pro nejmenší. Rodiče s dětmi se naučí šest znaků, které nemluvněti pomohou ukázat, co ho na procházce zaujalo a o čem si s
rodičem chce povídat.
Marie Vacíková
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Říčanské šlapačky 2019 – vezměte kolo, děti a přijďte závodit i vy!
Říčanské šlapačky 2019 proběhnou
mimořádně kvůli rekonstrukci okolí
Marvánku 1. - 2. června 2019 ve volnočasovém parku u Hasičské louky
v TEHOVĚ!
Letos chceme v klubu MTB & TRIAL
Mraveniště posunout Říčanské Šlapačky na další úroveň. V sobotu 1. 6.
proběhnou mezinárodní závody v Trialu kategorie UCI C1, v neděli regionální závod Mistrovství Středních Čech.
Účast potvrdila legenda Trialového
sportu BENITO ROS (12x Elitní mistr
světa), dále Lon Areitio (aktuální vicemistr světa a mistr Evropy) a další zahraniční hvězdy, které budou v České
republice startovat vůbec poprvé. V sobotu se těšte i závod na PUMPTRACK
dráze pro děti na odrážedlech, jezdců
na celopružených i pevných kolech –
zveme tedy všechny zájemce, přijďte

závodit! Děti se mohou těšit také na
dopravní hrátky pro děti a dětskou
stezku s luštěním pod vedením spolku
OS Tehov. V neděli vás zveme i na závody MTB XC seriálu HAVEN MTB
SERIES 2019 pro amatérské i místní
jezdce, včetně dětí na odrážedlech i
veteránů, a pozor, i ženské
kategorie! Registrace do
všech soutěží jsou možné na

místě. Díky společnosti TERRAMET
– dovozce značky JCB – budou mít návštěvníci možnost vyzkoušet si vlastnoručně bagrování s minirypadly a to
po oba dny. Společnost BENO Říčany
bude prezentovat nové vozy ŠKODA a
nebude chybět ani exhibice motorkového TRIALu, která nás opět přiblíží k
tradičním Šlapačkám. Uvidíte i ukázky
říčanského Taekwon-do.

Akce Mraveniště
(Mateřské centrum, Bezručova 441/23, Říčany)

Domácí tvoření pro
maminky s dětmi
6. 6.

Jak na období vzdoru dle Gordona
Neufelda - pozor toto setkání je od
14:00 do 16:00

13. 6.

Znakujeme v parku (přesunuto na
Marvánek)

20. 6.

Společné zpívání a hrátky

Jednorázové tvořivé dílny
(keramická dílna)
5. 6.

18:00 - 20:00

Náhrdelníky
a náramky

9. 6.

14:00 – 17:00

Pletení na rukou

14. 6.

18:00 – 21:00

Decoupage

21. 6.

18:00 – 21:00

Háčkovaný košíček
ze špagátů

23. 6.

13:00 – 17:00

Šikovné pomůcky
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Mraveništi je 20 let
– slavili jsme celý den!
Děkujeme všem našim lektorům i jejich rodinám, kteří
se na akci podíleli, všem účinkujícím, sponzorům, městu
Říčany za poskytnutí grantu a všem, kteří jakkoli přiložili
ruku k dílu, aby se oslavy podařily. Největší dík však patří
vám všem, kteří jste s námi přišli oslavit naše dvacetiny a
pomohli nám tak prožít neuvěřitelný den plný neopakovatelných zážitků. Děkujeme, že jste slavili s námi!
Na našem webu www.mraveniste.info je již v tuto chvíli možné najít informace ke kroužkům na první pololetí
školního roku 2019/2020 a byla otevřena možnost zápisu do těchto kroužků. V průběhu letních prázdnin budou
další aktivity na příští školní rok ještě přibývat.
Viděli jsme neuvěřitelnou ukázku umění našich trialistů z MTB a TRIAL
Mraveniště i dechberoucí fireshow. Pozvali jsme i naše kamarády ze
ZŠ Bezručova: Mažoretky Berušky z Bezručky.

V neděli 19. května jsme v rámci oslav uspořádali před budovou Mraveniště
Den pro děti. Součástí celodenního maratonu byla výstava prací výtvarných
a keramických kroužků, několik tvořivých dílniček, den otevřených dveří
v keramické dílně i MC.
Na památku jsme
dětem i
dospělým
rozdávali
pamětní
medaile a
koláčky od
Pekařství
David
Frydrych
(děkujeme)
a různé
drobné
odměny.

Skvělou zábavu pro děti i dospělé si přichystal kouzelník a zároveň bublinář z Fun Activity.

Nina Šafránek, koordinátorka Mraveniště
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Ze života škol(ek)
22. - 27. července
5. - 9. srpna
5. - 9. srpna
12. - 16. srpna

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY LÉTO 2019

19. - 21. srpna

Cirkus Věk: od 7 let
Afrika Věk: 5 – 8 let
Vlněný - naplněn Věk: 7 – 12 let
Být nomádem aneb putování
Věk: 5 – 9 let
Tajemství lesa Věk: 3 – 5 let
Olga Jarkovská, koordinátorka

Chcete, aby vaše děti trávily prázdninový čas v lese?
Nabízíme poslední volná místa na příměstských táborech v Pramínku. Těšíme se na vaše děti a vás v létě.
Přihláška a informace na www.lesniklubpraminek.cz.
1. - 4. července
8. - 12. července

Lesohraní Věk: 5 – 8 let
Outdoorový tábor pro kluky
Věk: 7 – 13 let
8. - 12. července Lesní havěť - pěvecký
Věk: 5 – 10 let
15. - 19. července Za příběhem do lesa
Věk: 5 – 8 let

MŠ KOLOVRÁTEK - CENÍK PRÁZDNINY 2019

Půldenní docházka 1975,- Kč
(395,-/den)
Celodenní docházka 2800,- Kč
(560,-/den)
Sourozenci půldenní docházka 3450,- Kč (dvě děti,
690,-/den)
Sourozenci celodenní docházka 4900,- Kč (dvě děti,
980,-/den)
1. týden je ponížen o jeden den
Půldenní docházka 1580,- Kč
Celodenní docházka 2240,- Kč
Sourozenci půldenní docházka 2760,- Kč (dvě děti)
Sourozenci celodenní docházka 3920,- Kč (dvě děti)
V ceně je stravné + pitný režim.

Prázdniny téma:
1. týden 1. 7. - 5. 7. Kuchaři
2. týden 8. 7. – 12. 7. Táborníci
3. týden 15. 7. – 19. 7. Rybáři
4. týden 22. 7. – 26. 7. Hudebníci
5. týden 29. 7. – 2. 8. Pohádkový svět
6. týden 5. 8. – 9. 8. Týden řemesel
7. týden 12. 8. – 16. 8. Piráti a malé mořské víly
8. týden 19. 8. – 23. 8. Výtvarníci
9. týden 26. 8. – 30. 8. Svět dinosaurů

Pro více informací ohledně naší školky navštivte stránky
www.facebook.com/skolkakolovratek,
nebo nás kontaktujte:
tel. č. 605 555 009 (MŠ Kolovrátek)
tel. č. 602 484 921 (p. Jonáková – majitelka MŠ)

Co všechno jsme zažili v ZŠ Nerudova?
Květen byl pro nás velmi aktivním
měsícem. Hned na začátku tohoto
měsíce se zúčastnila dvě družstva našich žáků oblastního kola v dopravní
soutěži. Mladší žáci obsadili 3. místo,
starší žáci získali nakonec o pouhých
devět bodů 2. místo.
V rámci navázání partnerských vztahů jsme navštívili spolužáky ve Vlašimi. Za nimi jsme se podívali při celoškolním výletu, kdy jsme navštívili
i Vodní dům, Parazoo. Žáci 2. stupně
mohli srovnat vzdělávání v jiné škole
stejného typu.
V rámci spolupráce s Domovem seniorů Říčany Voděrádky a DPS Říčany

proběhla dvě kulturní vystoupení dětí
z přípravné třídy. V rámci tohoto vystoupení se nejen recitovalo, ale děti i
prozradily, čím by chtěly být.
Konec měsíce je již tradičně věnován
soutěži v rámci projektu Patriot v oblasti EVVO- zúčastní se jí soutěžní
družstva z naší školy, MŠ U Slunečních hodin, MŠ Zahrádka, děti z přípravné třídy ze ZŠ Mnichovice. Kdo
vyhrál a získal pohár, to odtajníme
v příštím čísle Kurýru.
V rámci sportovních aktivit se připravujeme nejen na školní kolo v lehké
atletice, ale i na meziškolní, které proběhne v 1. polovině června. Jsou po-

zvané čtyři školy, tak nám držte palce.
I v tomto případě se držíme hesel:
„Není důležité vyhrát, ale zúčastnit
se! V zdravém těle zdravý duch!“
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Jak se žije basketbalový sen II.
Jak jsem slíbila, dávám vědět, jak to bylo dál.
Zastavení třetí: Kvalifikace na republikové finále v Jičíně
Přes trochu zapeklitou dopravu do Jičína tu nacházíme překrásnou basketbalovou halu. Čekají na nás dva soupeři, ZŠ
Liberec Ještědská a ZŠ Jičín Železnická. Sílu soupeřů neumíme odhadnout, ale hrají velmi pěkný basket. Oba zápasy
byly napínavé. Jičín 18 : Říčany 41 a Říčany 24 : Liberec 18.
Neuvěřitelný úspěch! Postupujeme na republikové finále
do Karlových Varů.
Zastavení čtvrté (poslední): Republikové finále
AŠSK v basketbalu starších žáků a žákyň
Čeká nás dvoudenní turnaj v Karlových Varech. Skupiny
jsou dané dopředu, Příbram a Gymnázium profesora Jana
Patočky Praha, velmi těžká skupina. Hrajeme v KV Aréně
míčových sportů, kde svá ligová utkání hrají volejbalisté
Karlovarska.
Ve středu jsme bohužel oběma družstvům podlehly, Příbrami
jen o čtyři body, nedařilo se nám. Oba naši soupeři se později
utkali ve čtvrtečním finále. No nic, vyspíme se a ráno nás čeká
utkání o 5. místo. Povedlo se, porážíme pořádající družstvo.
Trochu hořká radost při sledování utkání o 3. místo mezi
Ústím nad Orlicí a ZŠ z Rožnova pod Radhoštěm.
Tak ještě jednou – jásáme! Jsme pátá škola v republice!
Poděkování patří vedení naší školy za podporu, hráčkám za
bojovnost a příkladnou snahu.

Lenka Schickerová

Děti zjistily, že umí komunikovat v angličtině a v ruštině,
že se domluví se svými vrstevníky z jiné země bez problémů, byly pyšné, když ukazovaly cizincům krásy Čech.
V říjnu pojedeme do Moskvy a už teď se těšíme na to, co
hezkého tam zažijeme. Na závěr děkujeme představitelům Města Říčany za finanční podporu celé akce a upomínkové předměty pro ruské žáky a učitele.

Geologická olympiáda
Výsledky krajského kola geologické olympiády 2019 –
Středočeský kraj, které proběhlo v dubnu v Berouně,
byly pro nás více než příznivé, v první desítce se totiž
umístilo hned šest našich žáků z osmého a devátého
ročníku:
1. Marek Vilimovský
4. Martin Hraba
5. Michaela Davidová
7. Matěj Skořepa
8. Sára Krahulcová
10. Karel Hudera
V konkurenci se studenty gymnázií je to pro naši ZŠ jistě
velká radost a všem žákům gratulujeme k úspěchu.
Marek Vilimovský postoupil do celostátního kola
v Brně, kde se umístil na 12. místě v republice. Děkujeme za skvělou reprezentaci školy!

Výměnný pobyt

4. ročník amatérské
mineralogické burzy

Začátkem dubna jsme uskutečnili první část výměnného
pobytu dvou škol - říčanské a moskevské. 15 rodin žáků
osmého ročníku týden hostilo studenty ruské školy.
Společný program jsme měli bohatý. Viděli jsme mnoho
historických a přírodních památek naší nádherné země,
udělali jsme si procházku po Říčanech, sportovali jsme,
ruští žáci navštívili vyučování na naší škole, rýžovali písek
a hledali české granáty v geoparku. Zábavné bylo posezení,
kde jsme si povídali, prezentovali informace o škole, zpívali,
sdělovali si zážitky a užívali si společné chvíle.

AMATÉRSKÁ BURZA SE ZAMĚŘENÍM
NA ČESKÉ MINERÁLY
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DIDAKTICKÉ

CENTRUM
GEOLOGIE

´ ´
MUZEA RÍCANY

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.

texty.kuryr@ricany.cz
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Co nového v Bezručovce?
Helpíkův pohár 2019 - krajské
kolo

6. 5. bylo pondělí pro mnohé zcela běžné.
Stejně by však nemluvily vybrané nejlepší
dvojice z pátých tříd, které se vydaly soutěžit do Obory
Hvězda v krajském kole Helpíkova poháru. Počasí nám
přálo, a proto nám nestálo v cestě nic, co by bránilo zahájení zachraňování životů. Každá posádka (tedy vybraní zástupci z páté třídy) se vypravila na připravený okruh, kde
na pěti stanovištích poskytovala první pomoc zraněným.
Novinkou letošního roku byl i vědomostní test, který byl
součástí bodované soutěže.
S napětím jsme vyhlíželi vyhlášení výsledků, ale protože i
doprovodný program byl pestrý, dozvěděli jsme se při čekání mnoho zajímavostí od hasičů, policistů i záchranářů.
S velkou radostí je mi ctí představit vám vítěznou posádku ze středočeského kraje, kterou se stala právě posádka
naší školy. Žákyně z 5. B si letos ze soutěže odvezly nejen
pohár, ale i postup do celostátního kola. Koncem měsíce
porovnají své síly s posádkami z celé republiky, držme jim
palce.
Jitka Kutmonová - učitelka 1. stupně

Úspěšný sazka olympijský víceboj

V pondělí 29. 4. 2019 nás přivítalo velice nevlídné počasí na
okresním kole OVOV. Díky tomu se většina disciplín konala
v tělocvičně a pouze ty nejnutnější byly venku.
Naši školu nakonec reprezentovaly pouze tři dívky v kategorii
jednotlivců. Všichni soutěžící měli před sebou kliky na čas po
dobu dvou minut, švihadlo na čas po dobu dvou minut, během
kterých se střídaly styly (vpřed, vzad, vajíčko, střídmonož),
trojžabák z místa, hod medicinbalem vzad a běh na 1000 metrů
nebo dribling basketbalovým míčem. Naše závodnice si všechny vybraly běh na 1000 metrů.
Ve velmi zajímavém zápolení se pořadí přelévalo od disciplíny
k disciplíně. Chvíli byly naše závodnice ve druhé polovině pole,
chvíli ve vedení. O našem úspěchu nakonec rozhodly kliky a
závěrečný „kilák“.
Dívky sebraly druhé, páté a osmnácté místo ve svých kategoriích, které šly podle ročníku narození.
A jelikož první dvě závodnice z každé kategorie postupují do
krajského kola, můžeme se těšit
na zastoupení naší školy v krajském kole 31. 5. 2019 v Čáslavi.
David Beneš trenér 2. ZŠ

Po stopách nespravedlnosti

Všichni dobře víme, že naučit se cizí jazyk jde nejlépe přímo v
zemi jeho původu. Proto jsme se letos v květnu s žáky Nj 7. A a
7. B vydali vlakem na poznávací výlet do Mnichova, abychom
pochytili nějaké to slovíčko. Téma výletu bylo temné a tajemné:
„Po stopách nespravedlnosti“. Každý den jsme navštívili významná místa, spojená s neslavnou historií Mnichova, které
bylo od r. 1923 kolébkou násilí a teroru národního socialismu.
Náměstí Königsplatz, známé jako místo vojenských přehlídek, památníky pro oběti i hrdiny, kteří se režimu NS postavili a
byli potrestáni. Feldhernhalle na Odeonsplatz, kde bylo srdce
kultu NS.
V dokumentačním centru NS, které existuje od r. 2014, jsme
se od vstřícných průvodců, z filmů a obrázků dozvěděli jak vše
začalo a proč došlo až k 2. světové válce. Podívali jsme se do
budovy, kde se v r. 1938 podepsala Mnichovská dohoda a kde
je dnes škola, a studenti se zde nerušeně učí zpívat a malovat.
Našli jsme i pamětní desku, která čekala na své vystavení celých
80 let.
V historickém centru jsme vystoupali 300 schodů nejstaršího
kostela Alter Peter z jehož věže jsme za studeného, ale jasného
počasí viděli celé město, Alpy i nejvyšší horu Německa Zugspitze jako na dlani.
Abychom se odreagovali, zašli jsme do Englischer Garten,
kde na umělé vlně Eisbach surfovali nadšenci v neoprénech
a předváděli své akrobatické kousky. Vlna nákupů v Primark
nám dodala energii, abychom mohli poslední den navštívit
koncentračního tábor Dachau, kde jsme si zase uvědomili, jaké
štěstí máme, že žijeme v době míru.
Kristýna Plešingrová, učitelka NJ
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Výuka jinak, aneb Za historií do Itálie

Starověký Řím a dějiny umění znali zatím jen z hodin dějepisu
a výtvarné výchovy. Prožít alespoň několik dní v minulosti, to
mohli žáci 8. ročníků díky poznávacímu zájezdu do Itálie.
Na pětidenní výpravu za poznáním se v pondělí 29. 4. vydalo
32 žáků z Bezručovky a 16 dětí ze ZŠ Světice, v doprovodu
tří pedagogů a průvodkyně CK VÝUKA JINAK. Po nočním
přejezdu přes Německo a Rakousko nás přivítala slunná
Itálie – ranních 15 stupňů Celsia se přes den vyšplhalo na
příjemných 20°C.
První den „po italsku“ jsme strávili v renesanční Florencii.
Paláce bohatých florentských měšťanů, katedrálu Santa
Maria del Fiore a baptisterium s „Rajskými dveřmi“, slavnou sochu Davida na Piazza Signoria a další umělecká díla
v galerii Pitti, ale také místní tržiště i zákoutí úzkých uliček,
to vše nám ukázala průvodkyně Štěpánka. V Itálii žije už
řadu let, ale pochází z Čech, takže komentovaná prohlídka
městem byla pro nás v češtině.
Na výklad v mateřštině jsme měli štěstí také v Římě a ve
Vatikánu, kde jsme strávili následující dva dny s průvodkyní Věrou, která v Římě žije více než 30 let, svůj rodný
jazyk ale nezapomněla. Náměstí Piazza del Popolo, Španělské schody, Fontána di Trevi, Pantheon, náměstí Piazza
di Navona, Andělský hrad – to byla naše středeční porce

historických památek. Nejvíc jsme se ale těšili následující
den do římského Kolosea, dopoledne jsme ještě zvládli náročnou prohlídku Vatikánských muzeí, která končila v Sixtinské kapli, vyzdobené slavnými Michelangelovými freskami. Podívali jsme se také do baziliky sv. Petra, kde byli
kdysi korunováni Karel IV. a Zikmund Lucemburský. Při
pohledu na dlouhé řady turistů na Svatopetrském náměstí
jsme ocenili, že cestovní kancelář objednala prohlídky pro
naši skupinu už dopředu, takže jsme nemuseli plýtvat časem ve frontách. Od vzpomínky na gladiátorské zápasy
v Koloseu nás cesta dovedla až na pahorek Palatin, kde
historie „Věčného města“ vlastně začala. Odtud jsme měli
antické Forum Romanum a Kapitol jako na dlani.
Ve chvilkách volna v jinak nabitém programu jsme nezapomněli ochutnat výbornou zmrzlinu a italskou pizzu. Ostatně
italské menu na nás čekalo také v hotelích v Perugii a Římě,
kde jsme měli objednané ubytování i s polopenzí. Domů jsme
se vrátili v pátek 3. 5. v odpoledních hodinách, trochu unavení
po nočním přejezdu z Říma do ČR, ale s nezapomenutelnými
zážitky.
Propojení výuky s historickou exkurzí se rozhodně osvědčilo, a
tak už jsme teď zvědaví, kterým směrem a do jaké doby se vydáme příště.
Iva Mašková, Lenka Syslová - učitelka ČJ a Dě

základní škola u Říčanského lesa
ANGLICKÝ TÝDEN V JAZYKOVÝCH TŘÍDÁCH TAK TOHLE BY NÁS TO BAVILO!
V úterý 23. 4. 2019 jela naše třída 6. A na komentovanou
prohlídku Pražského hradu v anglickém jazyce. Jelikož jsme
v Praze byli o něco dříve, vzala nás naše paní učitelka nejdříve na prohlídku uvnitř Pražského hradu. Poté jsme se setkali
s milou průvodkyní, která pro nás měla připravený komentář v anglickém jazyce. Prošli jsme si všechna nádvoří a plnili
úkoly v angličtině. Bylo to všechno velmi zajímavé a poučné
a získané znalosti se nám určitě budou hodit do dějepisu.
Paní průvodkyně byla úžasná a nás to s ní moc bavilo. Po
skončeni prohlídky jsme šli na oběd do McDonaldu.

Maria Politi, Lucie Holíková a Julie Kalousová
Naše třída 6. A tento rok po prvé zažila anglický týden. Ve
středu 24. 4. jsme na našem školním hřišti měli bojovku
s americkým lektorem Frederickem. Rozdělili jsme se do
šesti týmů. Na hřišti bylo celkem šest stanovišť, například
jsme museli přeříkat anglické jazykolamy, zdolat běhací diktát nebo sehrát scénku v angličtině podle kartiček, které jsme
si vylosovali. Byla to super akce a počasí nám přálo.

Adam McFadyen
Ve čtvrtek naši třídu čekaly dvě události: Tajemný cizinec a
vaření s Frederickem. Tajemný cizinec byla Sharon, která
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nám vyprávěla své zážitky z cest. Nejdříve jsme si našimi dotazy v angličtině museli o Sharon všechno zjistit. Třeba kde
bydlí, jaké má koníčky, co ráda jí, kde všude již cestovala atd.
Se Sharon jsme si celou dobu povídali v angličtině. Frederick
si potom pro nás připravil svůj oblíbený recept - sendvič s kuřecím masem. Byl to velmi zábavný den. 

Linda Lubinová
V pátek 26. května jsme šli do kina Na Fialce na film Avengers Endgame. Všichni jsme byli vzrušeni, protože se jednalo o velmi očekávané vyvrcholení série Avengers. Ještě před
návštěvou Fialky jsme ve škole vytvářeli kviz o filmu, který
jsme si pak s ostatními anglickými třídami vyměňovali a doplňovali. Film byl velmi napínavý a měl strhující děj. Spolu s
naší třídou si to užily i ostatní jazykové třídy. Film splnil naše
očekávání a všem ho můžeme doporučit. Těšíme se, až bude
znovu taková akce. 
Adam Tůma

PROJEKT MODERNÍ VÝUKA AJ A POČÍTAČOVÁ VÝUKA - NÁVŠTĚVA ZE ŠKOLEK
I v tomto pololetí jsme v počítačové učebně jako součást ITTI
projektu přivítali malé kamarády z MŠ. Tentokrát nás navštívila MŠ U Slunečních hodin a MŠ Zahrádka. Paní učitelka
Kořenová si pro předškoláčky nachystala zábavný program
na interaktivní tabuli – jednoduché matematické úkoly s obrázky a základní logické operace. Děti při řešení opět dokázaly, jak jsou na vstup do školy připraveny, řešení úkolů jim
nečinilo žádné potíže, uměly se hezky vyjadřovat a vůbec se ve

texty.kuryr@ricany.cz
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velké škole neostýchaly. Děkujeme za návštěvu; doufáme, že
se u nás dětem líbilo a na podzim se opět uvidíme!
Zuzana Pokorná

Okresní kolo OVOV 2019
Na sklonku měsíce dubna se na naší škole konala významná sportovní událost, která prověřila zdatnost žáků z Říčan
i širokého okolí. Pod záštitou olympijského výboru jsme se
ujali organizace okresního kola sportovního klání, jehož
název je ukryt pod zkratkou OVOV – Odznak Všestrannosti Olympijských Vítězů. Letošního ročníku se zúčastnilo devět škol, jejichž žáci se v rámci jednotlivců i družstev
porovnali v pěti disciplínách. Trojskok, kliky a skok přes
švihadlo sportovci absolvovali v teple a suchu školní tělocvičny. Zato v disciplínách hod medicinbalem a běhu na
1000 m si každý závodník vychutnal rozmary aprílového
počasí. I přes vytrvalý déšť jsme byli svědky kvalitních výsledků, které v součtu určily vítěze, kteří budou pokračovat
v reprezentaci našeho okresu na krajském kole v Čáslavi.
Všem mladým sportovcům děkujeme za účast, vítězům
gratulujeme a přejeme mnoho sportovních úspěchů. Pořadí družstev: 1. ZŠ Stránčice, 2. Gymnázium J. S. M. Brandýs n./L., 3. ZŠ u Říčanského lesa, 4. ZŠ Masarykovo nám.
Říčany, 5. ZŠ TGM Mnichovice, 6. ZŠ bří Fričů Ondřejov,
7. ZŠ Kostelec n./ČL, 8. Aerobik klub Dodo, 9. ZŠ Stříbrná
Skalice
Monika Dobešová, Kateřina Raková, sekce TV

PŘEDBĚHNETE SVÉHO STAROSTU?
V úterý 11. června od 17 hodin odstartuje již 4. ročník charitativního běhu RUN and HELP. Již minulé ročníky potvrdily, že tady v Říčanech umíme nejen běhat, ale i pomáhat. Na
startovní čáru se navíc letos postaví i náš starosta Vladimír
Kořen. Každý má tak možnost změřit s ním pomyslně své síly.
RUN and Help není závod, tak jak jej všichni známe. Nejde
totiž tolik o to, kdo vyhraje a v jakém čase. RUN and HELP
je běh, který pomáhá. My v Říčanech budeme letos běháním
pomáhat Lukášovi, který se narodil s dětskou mozkovou obrnou. Aby se jeho stav nezhoršoval, musí pravidelně cvičit. A
právě na náročné rehabilitace bychom rádi vybrali dostatek
finančních prostředků. Kouzlo běhu RUN and Help je v tom,
inzerce
Jsme nová školní kuchyně ZŠ Magic Hill ve Světicích,
snažíme se o moderní a zdravější způsob stravování dětí.

Aktuálně hledáme

KUCHAŘE/KU
Požadujeme odbornost, zručnost, bezúhonnost, praxi ve stravovacím
provozu s kapacitou cca 500 jídel denně, zdravotní způsobilost.
Nabízíme pravidelnou pracovní dobu, stravování zdarma, zajímavé
ohodnocení, delší dovolenou. Nástup od srpna 2019.
Informace na telefonu 602 176 833 nebo info@magic-hill.cz
www.magic-hill.cz

že si ho každý z účastníků může udělat tak, jak chce. Zvolí si
vzdálenost, kterou chce uběhnout i finanční částku, kterou
hodlá věnovat na bohulibý účel. Letos, pokud předběhnete
svého starostu, můžete pomáhat vlastně dvakrát. Za každého účastníka, který bude rychlejší, přibude do „kasičky“ pro
Lukáše dalších 10 korun (děkujeme firmě HECHT!). Věříme, že i tohle může být jeden z argumentů, proč se na startu
právě tohoto závodu objevit.

PROJEKT PATRIOT:
ZÁZRAKY V PŘÍRODĚ ŘÍČANSKA
Dne 16. dubna pořádala naše škola pro říčanské základní školy soutěž s přírodovědnou tematikou. Žáci jednotlivých škol
soutěžili před zaplněným KC Labuť, akci již tradičně a s velkým úspěchem moderoval pan starosta Vladimír Kořen; však
byl také u zrodu tohoto projektu. Letošní ročník vyhráli žáci
z 3. ZŠ u Říčanského lesa. Děkujeme všem, kteří se na akci
podíleli, jednotlivým učitelům i zaměstnancům kulturního
centra. Těšíme se na žáky u dalšího ročníku.
Dalibor Dudek

Exkurze 6. ročníků do Židovského
muzea v Praze
Šabat, Pesach, Chanuka, synagoga, Bar micva, mezuza, menora,… Tyto pojmy z judaismu a mnohé další jsme někteří z
nás zaslechli poprvé v životě. O to zajímavější bylo proměnit
se v badatele, klást zvídavé otázky a hledat správné odpovědi
z odlišné kultury. Takovou příležitost nám dali v Židovském
muzeu v Praze, kam jsme na sklonku dubna zavítali s žáky
6. tříd na program BADATEL. Při práci ve skupinách jsme
se postupně dozvídali mnohé, často překvapující informace
o židovských tradicích a zvyklostech. Jak do běžného života
jedince zasahuje židovské náboženství? Jak funguje židovská
domácnost? Jak probíhá židovská svatba? Jak se slaví svátky
Pesach či Chanuka? To vše jsme měli možnost vyzkoušet si na
vlastní kůži. Díky programu jsme se seznámili s kulturou, která v minulosti patřila do naší společnosti. Naše výpravu za poznáním jsme završili návštěvou Staronové synagogy a Starého
židovského hřbitova. Za jedno dopoledne nelze stihnout vše,
co muzeum nabízí, a tak se už teď těšíme na další návštěvu.
Žáci a učitelé 6. tříd

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
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Oslava Dne Země
Ve středu 24. dubna bylo na naší
škole rušno. Konal se 2. ročník
projektového Dne Země. Více
než stovka žáků gymnázia si pod
vedením svých učitelů připravila
různé interaktivní a znalostní
aktivity pro děti mateřských škol
i žáky základních škol. Byli jsme
překvapeni obrovským zájmem, neboť během dopoledne nás
navštívilo téměř 400 žáčků a žáků! Je tedy velmi potěšujícím
zjištěním, že osud naší planety není ani dětem lhostejný. Připravené aktivity souvisely zejména s problematikou znečišťování planety Země, upozorňovaly na různé problémy, které se
týkají životního prostředí i biodiverzity. Na zahradě gymnázia
jste mohli najít i stánek, který se zabýval recyklací a využitím
různých „odpadových“ materiálů. Navštívili nás žáci 1. a 2.
ZŠ Říčany i žáci ZŠ Nerudova, děti z MŠ Čtyřlístek a dorazili
dokonce žáci ZŠ E. Kolbena ze Stránčic.
Ohlasy na tuto akci byly velmi příznivé a tak se na vaši návštěvu
budeme těšit opět příští rok. 
dř

Návštěva patologického oddělení
Pro úspěšné zakončení studia na gymnáziu je třeba složit
státem uznávanou
maturitní zkoušku.
Pokud ovšem chcete
pokračovat ve studiu
dále na vysoké škole medicinského oboru, je téměř nutné
vykonat tuto zkoušku i z předmětů, jakými jsou biologie a
chemie. Předpokládá se tudíž, že naprosto perfektně znáte
všechny záludnosti a nástrahy lidského těla.
Každý, kdo se chce něčemu naučit, musí se na problematiku
dívat dvěma směry. A to teoreticky a prakticky. Tak to funguje
i u nás na škole. V hodinách biologie podrobným výkladem
a zkoumáním poznáváme lidské tělo a jeho anatomii. Letos
se nám ale naskytla příležitost, podívat se na něj z pohledu
praktického. Vyrazili jsme v dubnu do benešovské nemocnice na patologické oddělení. Letošní maturanti z biologie měli
tak možnost účastnit se své první pitvy v životě a s odborným
výkladem od patoložky MUDr. Prchlíkové, pozorně přihlíželi
její práci. Byl to zajímavý a velice přínosný zážitek. Paní doktorka byla nakloněna našim dotazům a my jsme se tak mohli
dozvědět vše nejen o anatomii lidského těla, ale i o její profesi,
nástrojích, které používá a o různých postupech při diagnostice stavů pacienta či nemocí post mortale.
Závěrem bych za všechny zúčastněné vyjádřil poděkování
paní doktorce Prchlíkové za profesionální výklad a přátelský
přístup a naší paní profesorce Dagmar Řehákové za zprostředkování této akce.
Tomáš Mondchein, C4
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Oslava svátku práce a hold nedoceněným
povoláním
Letos si již podruhé žáci primy vybírali mezi mnoha státními
svátky, významnými dny a v České republice zdomácnělými
svátky jeden, který si společně připomenou. Tentokrát se shodli
na dlouho slaveném svátku, který se ovšem v současné době
netěší přílišné oblibě. Svátek práce se v českých zemích, stejně
jako v mnoha dalších státech, slaví od roku 1890, kdy byl poprvé vyhlášen II. Internacionálou na počest masivních stávek
za osmihodinovou pracovní dobu, ke kterým došlo v roce 1886
v americkém Chicagu. Tradičním místem oslav v Čechách byl
od počátku Střelecký ostrov v Praze. Říčanští primáni si svátek
připomněli nikoliv v jeho tradiční formě, ale zamysleli se nad
povoláními či profesemi, které podle nich nejsou z různých důvodů společensky doceňované, byť jsou velmi důležité. Každý
si vybral jedno povolání a zpracoval ho na plakátě. 6. 5. 2019
primáni zorganizovali vernisáž krátkodobé výstavy v přízemí
školní budovy. Výstava jako celek slovem i obrazem připomněla ostatním gymnazistům různá nedoceněná, nebo dokonce
haněná povolání, např. prodavač, uklízečka, popelář, učitelka,
řidič kamionu, pečovatel, překladatelka, matka na rodičovské,
vězeňská dozorkyně, voják, taxikářka aj. Stejně jako při první
společné akci se i do originální oslavy svátku práce pustili primáni s vervou a s nadšením, za což jim patří velký dík.
Tamara Nováková, ZSV-VOB

SRPŠ GyRi zve všechny

pedagogy • studenty • zaměstnance • absolventy • přátele
Gymnázia Říčany
na druhý ročník zahradní slavnosti

SRPŠ

FEST

setkávání • povídání • opékání buřtů • hudba

Úterý 25.6.2019 18:00
rybník Marvánek, Říčany
texty.kuryr@ricany.cz
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Saxofonové kvarteto
– 1. místo
Jana Janovská, Anna Ruszová,
Kristýna Stocková a Tomáš
Rychta
Pedagog: Tomáš Remek

VÝSLEDKY ÚSTŘEDNÍCH KOL SOUTĚŽE MŠMT
V KOMORNÍ HŘE A SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDCE
PĚVECKÝCH SBORŮ
I v letošním roce přinesli žáci a pedagogové ZUŠ Říčany ocenění nejen z krajských, ale i z ústředních kol.
Z krajského kola soutěže komorní hry s převahou dechových
nástrojů postoupilo do ústředního kola ze Středočeského kraje
celkem 15 souborů, z toho bylo pět souborů z říčanské ZUŠky!
Dva soubory byly navrženy na postup, ale vzhledem k duplicitní účasti členů v některých souborech se nemohly některé ansámbly ÚK zúčastnit.
Ve smyčcové soutěži zazářila naše klavírní tria, ovšem největším překvapením byl postup Komorního pěveckého sboru
ZUŠ Říčany do ÚK . Tady by se dalo použít slovní spojení Skokan roku.
Poděkování patří dětem, rodičům, kolegům pedagogům a korepetitorům za další mimořádný rok.

Iveta Sinkulová, ředitelka ZUŠ Říčany

Klarinetové kvarteto
– 2. místo
Jakub Hejna, Jakub Tománek,
Agáta Jedličková
a Andrea Křešťáková
Pedagog: Petr Sinkule
Trio hlubokých žesťů - 2. cena
Martin Jaroš, Matyáš Maňas,
Martin Suchý
pedagog: Jiří Odcházel
Trio dvoje housle a klavír
Náhradníci na postup
Adéla Hobzíková, Kateřina Stocková, Martin Klásek
Pedagog: Hana Kutmanová
Žesťový sextet ZUŠ
Říčany
Filip Hošek, Veronika
Pažitková, Jana
Hejnová, Kamila
Fořtová, Martin Suchý,
Michaela Suchá
Pedagog: Jiří Odcházel

Fagotové trio – 1. místo
Tadeáš Kořínek, Vojtěch Anelt
a Ema Dobiášová
Pedagog: Lukáš Kořínek
Vystoupení na koncertě vítězů

Duo fagot a flétna
náhradník na postup
Kristýna Josefína Plechatá,
Tadeáš Kořínek
Pedagog: Lukáš Kořínek,
Barbora Kořínková

Komorní pěvecký sbor
ZUŠ Říčany – 2. cena
Sbormistr:
Lucie Nováková

Hobojové trio s klavírem
- 1. místo
Kristýna Janovská,
Matylda Riegelová a Lucie
Palivcová
Pedagog: Bedřich Hejsek,
Petr Malínek
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POZVÁNKA pro učitele prvního stupně ZŠ,
učitele MŠ, učitele AJ, vychovatele
na interaktivní workshop Sylvie Dolákové

Pohádka nás naučí …
…. nejen poslouchat a převyprávět text
(rytmus, výslovnost, stavba věty, slovní
zásoba, stavba textu), ale nové tematicky
zaměřené písničky, říkanky, pohybové i
didaktické hry, také poznávat přírodu a
život kolem nás z pohledu postav a situací
z pohádky, procvičit si aktuální matematické operace od nejjednodušších, ke sčítání, odčítání, násobení i dělení, nabídne
mnoho nápadů na výtvarné a pracovní
techniky k rozvoji jemné motoriky, vše na
základě textu pohádky. Po dobu, kdy děti
žijí pohádkou, se budou všemu učit daleko rychleji, protože odpadne složité uvádění do situace a dlouhá motivace.
Co budete umět po skončení semináře?
Pomocí těchto aktivit budete schopni

pokrýt výukové činnosti ve všech předmětech po dobu dvou až čtyř týdnů, ve
dvou jazycích – češtině a angličtině –
tedy maximální využití techniky CLIL.
Po dobu projektu děti žijí danou pohádkou.
Aktivity jsou stupňovány od předškolního věku až po čtvrtou až pátou třídu ZŠ.
Časový rámec: 6 vyučovacích hodin
• Co nás učí pohádka a kde ji lze využít
- 45 min
• Pohádka v jazykové oblasti - 45 min
• Pohádka v matematice a přírodovědě
- 90 min
• Pohádkové téma ve výtvarné, pracovní, hudební a pohybově-taneční oblasti
- 80 min
• Závěr, shrnutí, dotazy - 10 min
Termín konání: 12. června 2019 od
9.00 do 15.00
Místo konání: V prostorách MŠ ZŠ
Nemo, Nad Bahnivkou 140, 251 01
Říčany
Registrace nutná: map@ricany.cz, počet míst omezen
Cílem setkání je podpora projektového
vyučování s maximálním využitím techniky CLIL ve školách v ORP Říčany.
Seminář je zdarma a je pořádán v rámci

projektu „ORP Říčany - Místní akční
plány rozvoje vzdělávání II“, reg. č. CZ.
Cílem setkání je podpora projektového
vyučování s maximálním využitím techniky CLIL ve školách v ORP Říčany. Seminář je zdarma a je pořádán v rámci
projektu „ORP Říčany - Místní akční
plány rozvoje vzdělávání II“, reg. č.
CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/000864
3, který je financován z Evropského
sociálního fondu, z rozpočtu České
republiky, z rozpočtu města Říčany a
z vybraných obcí ORP Říčany.
Vezměte pohádku,
udělejte z ní básničku,
napište písničku,
vymyslete hru,
vytvořte pracovní list,
vyberte klíčová slova a využijte
obrázky,
najděte problém a poraďte, jak ho
vyřešit,
nabídněte chvilky pro zamyšlení
nad tématem,
přidejte pohyb…
… a máte pohádkový projekt!
www.sylviad.cz

POZVÁNKA na inspirativní přednášku
Lidmily Pekařové pro pedagogy a rodiče
„Rodič a učitel – spolu nebo proti sobě“
• Co hrozí dítěti, když nastoupí do školy nezralé?
• Co tíží dnešního učitele?
• Jak vypadá dobrý učitel?
• Proč rodič vnímá pomoc učitele jako poučování?
• Jak může učitel MŠ ovlivnit výchovu?
• Jak pracovat s rodiči dětí 1-5 tříd?
• Kdy patří peníze do rukou dětí?
• O co bojují rodiče žáků?
• Jak zvládnout rozhovor s rodičem, který je v afektu
a chová se slovně agresivně?
Doporučujeme se na krátké ukázky seminářů
s Dr. Pekařovou podívat na internet
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Termín konání: 24. června 2019 od 15.00 (předpokládaný konec kolem 18:00)
Místo konání: KC Labuť, 17. listopadu 214, Říčany
Registrace nutná: map@ricany.cz

oddělení Hamzovy léčebny – Luže, autorka bestselleru o výchově „Jak žít a nezbláznit se“ (2006)
a knihy S.O.S. - Skutečné příběhy ze života partnerů, rodičů a dětí a řešení jejich problémů

Lidmila
Pekařová
Absolventka FF MU
v Brně, stáž v Americe a Kanadě v r.
1992. Více než 30
letá praxe klinické
psycholožky, do
února 2013 – 17 let primářka Rehabilitačního

Cílem setkání je zajistit podporu v oblasti pozitivní vzájemné komunikace mezi učiteli a rodiči, podpora bezpečného klimatu ve třídě, ve
škole v ORP Říčany. Nedílnou součástí setkání
je mediace konkrétních problémů a hledání
řešení mezi zaměstnanci škol a veřejností – zejména rodiči. Seminář je zdarma a je pořádán v
rámci projektu „ORP Říčany - Místní akční plány
rozvoje vzdělávání II“, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/
0.0/17_047/0008643, který je financován z
Evropského sociálního fondu, z rozpočtu České
republiky, z rozpočtu města Říčany a z vybraných obcí ORP Říčany.
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Jiří Šatoplet patřil k těm, kteří se
velkou měrou podíleli na kulturním
životě našeho města. Zaměříme se
tentokrát na jeho divadelní působení
v Říčanech.
Už ve spolku SSC se podílel na přípravě
pohádek pro děti a na recitačních večerech věnovaných Boženě Němcové,
Janu Nerudovi nebo Jiřímu Wolkerovi.
Sám režíroval například divadelní inscenaci Pamela z roku 1944, ale podílel se
i na dalších. V této hře si jednu z postav
zahrála jeho budoucí manželka Dana.
Neměli bychom opomenout, že Jiří patřil
mezi tzv. Táčkáře – pětadvacet mladých
lidí, kteří se scházeli od roku 1944 proto,
aby zeslabili vliv protektorátu na mládež.
Později splynuli s DS Tyl.
Když v roce 1954 převzal vedení divadelního spolku do svých rukou, otevřela se mu celá škála činností, které
měl na starosti. Nejen že zařizoval
nejrůznější povolení a jiné administrativní úkony s tím spjaté, ale také
pořizoval zápisy ze schůzí, zajišťoval
uhlí a sám zatápěl v kamnech v době
zkoušek. Mimo to také samozřejmě
hrál. Vždy se perfektně připravil,
chodil včas a text se pečlivě naučil.
Jeho přístup k věci mu vynesl cenu za
nejlepší herecký výkon v roce 1963 ve
hře Hadrián z Římsů od V. K. Klicpery.
V roce 1962 stál spolek Tyl u iniciativy za konání první okresní divadelní
přehlídky, které se účastnily spolky
z Ďáblic, Mirošovic, Brandýsa nad
Labem a samozřejmě z Říčan.

Maturitní fotografie

Foto: z archivu J. Šatopleta

Jiří Šatoplet – ochotník, na kterého se nezapomíná (2)

Ochotnickému divadlu se dařilo také
v sedmdesátých letech. Příkladem
může být účast na 46. Jiráskově Hronově v roce 1978 se hrou Romance ve
třech, kterou právě Jiří režíroval. Obdivuhodnější je, že přípravy na tuto hru
probíhaly při postupné rekonstrukci
prostor U Labutě. V novinovém komentáři z kulturní rubriky deníku Svoboda z roku 1979 se o jiné zdařilé práci,
fraškách s názvem Svatby, můžeme
dočíst, že „Tyl je vyzrálým amatérským
souborem, který umí…“ V osmdesátých
letech soubor uvedl například antickou
tragédii Medea, na které se Jiří podílel
jako režisér. Snažil se o přesvědčivost
bez pomoci velkých gest. Hlavní zde
bylo slovo, kterému napomáhaly výtvarné zpracování i hudba K. V. Buriana. Nové poměry nastavené rokem
1989 dopomohly k účasti na meziná-

Foto: z archivu Muzea Říčany

Z inscenace o princezně Pamele. SSC Říčany, 40. léta 20. století. Režisér Jiří Šatoplet v divadelním
kostýmu úplně vpravo. Na snímku např. dále vidíme Jaromíru Škardovou, dceru říčanské mlynářky
Marie Menclové (drobnější dívka v bílém uprostřed stojících postav).

rodním festivalu
v německém Lörrachu (1992). Podle
Jiřího Šatopleta začala zcela nová etapa ochotnického divadla.
I když na jevišti stál raději jako herec,
k režisérské práci přistupoval velice
zodpovědně a svědomitě. Než se do ní
pustil, vybrané dílo si řádně nastudoval,
a dokonce se zajel podívat i na jeho ztvárnění. Jak se před několika lety vyjádřila
ochotnice Jitka Kulhanová, jako režisér
„nechtěl nikomu ublížit a vše krásně zaobalil, ale neřekl to na rovinu.“ Pro divadlo
dokázal získat a nadchnout také mladší
generaci, ze které vykrystalizovali i profesionální divadelníci jako herci Miroslav Masopust nebo Viktor Preiss. Už
v důchodovém věku chodil hercům před
zkouškou s vozíkem pro limonády.
Pracovitý a skromný Jiří Šatoplet uměl
jednat a vyjít s lidmi. Jeho syn dnes
potvrzuje, že byl velmi společenský a
uměl lidi bavit. Pokud odpočíval, tak
vždy aktivně: při četbě (převážně účelově divadelně zaměřené), vaření nebo
zahradničení. Ochotníci vzpomínají na
jeho guláš, syn pak na jedinečné houskové knedlíky či různé pomazánky.
Nikdy si neudělal řidičský průkaz, a i
když vyjížděl pracovně do hor, lyžovat
neuměl. Hudbu měl rád, a dokonce si
uměl něco zabrnkat na piano, které
měli doma. V závěru života sepsal dějiny zdejšího ochotnického divadla pro
knihu Kapitoly z dějin Říčan. Pokud si
je nalistujete, dozvíte se více o divadelních počinech spolku Tyl i jiných souborech.
Zemřel 29. května 1996. Podle syna
Jiřího měl na konci života přání: „Celý
léta jsem dělal šaškárny, komedie pro
lidi a chci všechno v klidu.“ Jeho přání o skromném a klidném posledním
rozloučení v rodinném kruhu bylo
splněno. Urna s ostatky bude jistě brzy
uložena na říčanském hřbitově. Jiří
Šatoplet je důkazem toho, že když člověk něčemu věří a vkládá do toho svou
energii a srdce, prospěje to nejen jemu,
ale i okolí.
Pro článek byl využit archiv Muzea Říčany, Kapitoly z dějin Říčan, dobový tisk,
vzpomínky Jitky Kulhanové a Šatopletova
syna, Jiřího Šatopleta mladšího.
Šárka Vydrařová
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Aquapalace v červnu
Prázdniny jsou za dveřmi a začíná také
brzy léto. Dny jsou nejdelší a nejteplejší,
ale proč si teplo nenačerpat do zásoby i tehdy, kdy není úplně
ideální počasí. V Aquapalace Praha léto nikdy nekončí, a
tedy tam už ho máme celý červen. Dovádět nyní můžete nejen
uvnitř areálu, ale i ve venkovních bazénech a atrakcích, anebo
se jen tak slunit na lehátkách na louce. Aquapalace Praha
na vás čeká celý červen, hlavním tématem léta je „Kubánské
léto“ a pro děti se chystá překvapení za vysvědčení!

Saunový svět

Vodní svět

■ Akce měsíce června
Užívejte si celý měsíc profesionálního ošetření Detox
Absolut. Dostanete navíc hodnotný dárek od značky Payot.

■ 1. - 2. 6. 2019 od 10:35 do 19:30
Den dětí v AQP animace - každé dítě, které přijde do
Aquapalace Praha obdrží malý dárek - plavání s monoploutví, aquazorbing, bumperboats a další překvapení
■ 8. - 9. 6. 2019 od 10:35 do 17:30
Zahájení Kubánského léta v Aquapalace Praha - animační
program pro malé i velké
■ 15. 6. 2019 – 1. semifinálové kolo Miss České republiky
■ 16. 6. 2019 – Kubánské léto – animační program pro
malé i velké
■ 22. - 23. 6. 2019 – 10:35 - 17:30
Vítání léta se Skupinou ČEZ a CHUPA CHUPS
■ 29. 6. 2019 – 2. semifinálové kolo Miss České republiky
■ 29. - 30. 6. 2019 – Kubánské léto – Slavnostní zahájení prázdnin

Každý den ve 20 hodin se můžete těšit na divadelní saunový ceremoniál a pokračuje i oblíbená Muzikoterapie
■ Saunování na zkoušku - saunový svět s permanentkou, jejím zakoupením získáte na 1 měsíc neomezený
počet vstupů do Saunového světa a mnoho dalších výhod.
■ 30. 6. 2019 - 20:00 – Ďábelský Bane
Premiéra saunového ceremoniálu

Spa – wellness

Fitness

■ Dárek ke dni dětí – cvičení pro děti
po celý červen ZDARMA
■ Dětská zumba - pondělí 16:00
■ Pohybová školička – čtvrtek 16:00
■ Nové letní skupinové lekce - celý červen
– cvičení na zahradě Aquaparku
■ Boot Camp - pondělí 8:00
■ Pump It - čtvrtek 8:30
Více informací na www.aquapalace.cz

KUBÁNSKÉ

LÉTO
aquapalace.cz
44

texty.kuryr@ricany.cz

inzerce

Mezi námi

Účetní a daňová poradna pro podnikatele

RADIUS Øíèany s.r.o.
Téma na červen: Daňový balíček platný od dubna 2019
V dubnu 2019 vstoupil v platnost tzv. „daňový balíček“, který
přinesl velký počet změn zejména v oblasti DPH, ale i u daně
z příjmu. Některé změny jsou důležité z toho pohledu, že
opravdu zasahují do každodenní praxe a mne překvapilo, že
ne všichni podnikatelé o nich vědí. Dnes vyberu čtyři změny
a připojím stručný komentář. Jako první téma zmiňuji příjemnou změnu v zákoně o dani z příjmu, konkrétně změnu
ve výdajových paušálech pro daň z příjmu fyzických osob.
Zjednodušeně řečeno, výdajové paušály jsou (už i pro rok
2019) navýšeny dvojnásobně oproti roku 2018, tedy na historicky původní výši. Nejrozšířenější výdajový paušál u živnostenského podnikání ve výši 60 % tedy už pro rok 2019 činí
1.200.000 Kč. Jinak řečeno – hranice příjmů pro uplatnění
výdajového paušálu je tedy opět 2 mil. Kč. Druhá změna se
týká uplatnění odpočtu na výzkum a vývoj, zákon přináší
povinnost informovat správce daně jednoduchým avízem
o datu započetí prací na výzkumném projektu, protože právě
stanovení přesného data bylo při kontrolách často zpochybněno a vedlo k neuznávání výdajů správcem daně a následně
i složitým sporům. V oblasti DPH jako významnou změnu
každodenního významu připomínám změnu kolem zaokrouhlování, kdy se nově od 1. 4. 2019 nezahrnuje do zá-

kladu daně částka, vzniklá zaokrouhlením celkové úplaty při
platbě v hotovosti. Dále se ruší i možnost
danì, zaokrouhlit
finance DPH na
celé koruny. To je, myslím,
hodně zásadní věc
a opravdu o této
ekonomické
poradenství
změně mnoho podnikatelůzpracování
vůbec neví. Tato
změna přináší
úèetnictví
i nutnost přenastavit prodejní a fakturační systémy, proto na ni
upozorňuji. A výčet změn ukončím jednou docela příjemnou,
tou je změna pro uplatnění DPH u opravných daňových dokladů, kdy zákon nově stanoví, že opravný daňový doklad do
www.radiu
Edvarda Beneše 467, 251 01 Øíèany
DPH je možno zahrnout již ve zdaňovacím období, ve kterém
ho plátce odeslal odběrateli, neboť podle nových pravidel tímto
bylo učiněno vše, co mohl plátce učinit. Převedeno do praxe:
prodávající vystaví opravný daňový doklad, protože kupující
reklamoval část nebo všechno dodané zboží. Z prodejního dokladu bylo odvedeno DPH, z opravného dokladu prodávající
vrátil peníze kupujícímu, ale DPH mohl prodávající nárokovat
zpět až za podmínky, kdy kupující potvrdil tento opravný daňový doklad. A to se masivně nedařilo splnit. Nespokojený zákazník jen velmi zřídka tuto součinnost prodávajícímu poskytl.
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

RADIUS Říčany představuje své zákazníky
Dnes vám v této rubrice s obrovským potěšením a také patřičnou úctou představím ženu,
která mně osobně ale i spoustě dalších lidí (které dobře
znám) neuvěřitelně pomohla
při práci na rozvoji firmy, při
práci „na mně samotné“. Představuji Vám MVDr. Štěpánku
Duffkovou, byznys kouče a
majitelku firmy Štěpánka Duffková s.r.o.. Její profesní cesta
začala po sametové revoluci,
kdy jako nezkušená ale odvážná absoloventka vysoké školy
tzv. „popadla příležitost“ a naskočila do světa velkých korporátů – neměla zkušenosti,
ale uměla cizí jazyk a měla odvahu. Tvrdě pracovala, a to na
nejrůznějších
manažerských
pozicích. Po 20 letech přišel
v jejím životě zlom a ona se rozhodla vydat se na cestu nezávislého kouče, mentora a kon-

zultanta. Začátky vůbec nebyly
lehké, na svého prvního klienta
si pamatuje dodnes. Koncept
její práce je postaven na dvou
základních pilířích. Za prvé je
to unikátní setkávání majitelů
firem a managerů z konkrétního regionu (vždy striktně z oborů, které si vzájemně nekonkurují), kdy účastníci otevřeně
sdílejí nejen úspěchy ale i problémy, a vzájemně si poskytují
ověřená řešení. Za druhé je to
individuální koučink, který zahrnuje logicky i takové oblasti,
které její klienti už veřejně nesdílejí. Oba tyto okruhy spojuje
Štěpánčina neuvěřitelná dávka
empatie a schopnost vcítit se
do potřeb klienta a ukázat mu
cestu. A  v čem ještě svým klientům pomáhá? Je to oblast
generační obměny v rodinných
firmách, což je téma hodně silné a složité, a Štěpánka Duff-

ková zde opravdu umí poradit.
Pokud mohu, chtěla bych dnes
čtenářům předat tento vzkaz:
život všech podnikatelů si je
v mnoha věcech podobný, často řešíte shodné problémy a situace. Budete až překvapeni,
že „váš“ problém řešili už v jiné
firmě, jak ho vidí jiní, jakou mají
zkušenost. Nesnažte se být za
každou cenu na všechno sami,
buďte moudří a využijte potenciálu spojené energie a sdílení.
Vyplatí se vám to. Já sama na
tomto místě Štěpánce moc děkuji za vše, co mi během koučování předala, a má poslední
věta zní takto : Na jejích webových stránkách najdete heslo
„Opravdový zájem a lidský přístup zní jako klišé, ale u Štěpánky Duffkové tento komfort
zažijete“. A i já se pod toto heslo podepisuji. 

Vaše Věra Tauberová
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REALITNÍ PORADNA
Ing. Jana
Karlachová
REMAX Alfa
Realitní makléřka
pro Říčany a okolí
Chcete také poradit při
prodeji, koupi nebo pronájmu nemovitosti? Pošlete mi svůj dotaz k problému, který řešíte.
Otázka: Dobrý den, rádi bychom se vás zeptali, jestli je
pravda, že k pronájmu bytu potřebuji energetický štítek
(PENB)? Dříve to nebylo potřeba, stačilo vyúčtování za
energie... 
Jakub N.

čenství vlastníků. stačí tedy zažádat společenství vlastníků, které ho již má k dispozici nebo ho nechá zhotovit
na své náklady.
Otázka: Dobrý den. Chtěla bych prodat byt a následně do půl roku koupit rodinný dům. Veškeré peníze
z prodeje bytu chci použít na koupi tohoto domu. Musím zaplatit daň z příjmu nebo ne?
Radka J.
Odpověď: Dobrý den, pokud použijete peníze za prodej bytu k pořízení vlastního bydlení, pak jste od platby
daně z příjmu osvobozena. Je tam podmínka, že tuto
vlastní nemovitost k bydlení musíte koupit do konce následujícího roku po roce, ve kterém došlo k prodeji první
nemovitosti.
Vaše dotazy k realitní problematice můžete posílat na
e-mail:
jana.karlachova@re-max.cz
nebo přes webový formulář zde:
www.janakarlachova.cz/realitni-poradna

Odpověď: Dobrý den, ano, k pronájmu bytu i domu
je nutné mít energetický štítek, stejně jako při prodeji
nemovitosti a nestačí jen vyúčtování. Bohužel za chybějící energetický štítek by vám jako majiteli hrozila
až stotisícová pokuta od Státní energetické inspekce.
V případě bytu v bytových domech má povinnost zajistit energetický štítek majitel domu – nejčastěji spoleinzerce
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■ Zaměření, návrhy, dispoziční řešení, realizace
■ Řešení koupelen i do menších prostor, poradenství
■ Nadčasové návrhy, novinky i tradice
■ Výběr z kvalitních značek
■ Tým profesionálů, zkušenosti
■ Záruční, pozáruční servis
foto
■ Rychlá, efektivní práce
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850,Po
739
627
840h, So 9–13 h
Otevírací
doba:
– Pá
8–18
tel.: 311doba:
240PO-PÁ
850, 739
627
Otevírací
8-18,
SO840
9-13
Otevírací doba: PO-PÁ 8-18, SO 9-13

texty.kuryr@ricany.cz
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Husitské Říčansko. Díl 2. (1424 – 1448)

Kutné Hory. Jeho další osudy jsou všeobecně známy.
Tehov získal král Zikmund, jenž jej
roku 1436 udělil zástavně jinému
husitskému válečníkovi, Janu Kamarétovi ze Žirovnice, a roku 1445 je
jako vlastník Tehova doložen Jetřich
z Miletínka, bratr lipanského vítěze
Diviše. Za Mnichovicemi stávala tvrz
Myšlín, sídlo rodu husitských válečníků Kostků z Postupic, kteří sehráli
významnou roli především v době
poděbradské. Konkrétně zde sídlil
Zdeněk II. Kostka z Postupic s manželkou Annou z Myšlína. Ten získal
roku 1444 do zástavy od Běty z Konojed hrad Zlenice. Hrad však současně zástavně držel Kuneš Rozkoš
z Dubé, s nimiž pak Kostkové vedli
spor, v němž zvítězili. O předchozích
vlastnících Zlenic rytířích z Konojed
bohužel mnoho nevíme. Významné
vlastníky měla ze sídel v okolí Říčan
někdejší komenda v Uhříněvsi, která
byla v držení vladyků z Kunvaldu erbu
baziliška, držitelů hradu Dražice.
Po smrti krále Zikmunda nastoupil
na český trůn jeho zeť Albrecht Habsburský, za jehož vlády se opět české
země ocitly ve válce, a to mezi příznivci
Habsburků a Jagellonců, kteří o české
království usilovali. Když se Albrecht
chystal vojensky vytáhnout proti Táboru jakožto centru polské strany, se
svými spojenci na počátku srpna 1438
setrval dva dny u Říčan („in campos
versus Rziczan“). Po jeho předčasné
smrti (zemřel v Uhrách na úplavici) se
ocitlo české království ve stavu bezvládí. Dědic trůnu Ladislav Habsburský,
zvaný díky svému narození po otcově
smrti Pohrobek, nebyl schopen vlády,
a tak v jeho dědičných zemích vládla
šlechta. Česká šlechta ustanovila dohodou známou jako „list mírný“, že

se ujme vlády, bude dodržovat mír a požadovat
uznání Jana Rokycany
jako pražského arcibiskupa. V krajích se ustanovily lokální mírová
uskupení šlechticů, která měla za úkol trestat
všechny možné agresory
vojenským
zásahem.
V Kouřimském kraji,
kam náležely i Říčany,
byli za vrchní landfrýdní hejtmany
ustanoveni Hynce Ptáček z Pirkštejna a Jan Čabelický ze Soutic. Jedním
z nejmocnějších šlechticů doby bezvládí byl Jiří z Poděbrad, soupeřící o moc
v Čechách s rody Rožmberků a Šternberků. Jiří byl po smrti Hynce Ptáčka († 1444) vůdčím představitelem
šlechty v krajích na východ od Prahy a
angažoval se mimo jiné i v otázce sporů
českých žoldnéřů se saskými knížaty,
kteří jim nezaplatili za jejich služby. Jiří
sebral vojska z východočeských krajů a
předstíral, že zaútočí na Sasko a české
žoldnéře pomstí. Ve skutečnosti však
se svým vojskem postupoval směrem
ku Praze, kterou dobyl na počátku září
1448. V jeho vojsku byli i Hynek a Jiřík
z Říčan. Ti již s Říčany vyjma predikátu neměli mnoho společného. Pro
Poděbradova zajatce, nejvyššího pražského purkrabího Menharta z Hradce,
spojence jeho největšího soupeře Oldřicha z Rožmberka, se ovšem Říčany
staly osudovým místem.
Pokračování příště
Jan Boukal, Muzeum Říčany
Literatura: Historický ústav Akademie věd – kartotéka Augusta Sedláčka,
Kronika Bartoška z Drahonic, Kapitoly z dějin Říčan, Město Říčany v minulosti a přítomnosti, Hrady, zámky
a tvrze Království českého, Jan Roháč
z Dubé a další.
Pečeť Jana
Roháče
z Dubé
z roku 1421,
kresba V.
Král z Dobré
Vody

Foto: archiv Muzea Říčany

Hrad Zlenice na pohlednici z doby před r. 1918

Sbírka Muzea Říčany

V předchozím díle jsme opustili husitské Říčansko v čase smrti Jana Žižky.
Vrchní hejtmané husitských vojsk,
jako byli Jan Hvězda z Vícemilic nebo
Bohuslav ze Švamberka (katolický
konvertita) Žižku o příliš dlouho dobu
nepřežili. Doba husitských válek po
smrti Žižkově tak bývá spojována nejčastěji s knězem Prokopem Holým,
který byl sice vůdčí osobností mezi
radikálními husity, ovšem nikoliv
hejtmanem. Vůdčí osobností radikálních husitů byl až do bitvy u Lipan,
kde byli 30. května 1434 poraženi radikálové umírněnými husity pod velením Diviše Bořka z Miletínka.
O samotném městečku Říčany vůbec
nevíme, komu v této době patřilo.
S největší pravděpodobností bylo nadále pod nadvládou pražského svazu
husitů. V literatuře se sice objevují názory, že po Lipanech se mohlo
městečko dočasně navrátit pánům
z Říčan, toto tvrzení ovšem není podloženo žádnými prameny. Proto se
v tomto díle našeho seriálu zaměříme
na okolí Říčan. Pozoruhodnou lokalitou blízko Říčan byl ovšem dnes již
zaniklý hrad v blízkém Tehově. Tento
hrádek, původně ovládaný pražskými měšťany, se stal během 20. let 15.
století sídlem jednoho z předních husitských vůdců Jana Roháče z Dubé,
pocházejícího z rodu erbu ostrve původem z Benešovska. Roháč z Dubé
na sebe poprvé výrazněji upozornil již
na počátku 15. století, kdy je doložen
jako člen loupežnické družiny Jana
Zúla z Ostředka, později se objevuje
mezi vyšehradskými many. Za husitských válek se účastnil například bitvy
na Vítkově, dobytí Lomnice (kde se
stal hejtmanem) či bitvy u Ústí. Od
roku 1427 byl hejtmanem v Čáslavi.
Pobyt Roháče přímo v Tehově sice
není pramenně doložen, známe jen
jména jeho zde působících purkrabí,
jimiž byli Bolek a posléze jistý Oldřich
„z Říčan“, jehož spojitost s rodem
pánů z Říčan není prokazatelná. Roháč si ovšem svého tehovského hradu očividně vážil, neboť se podle něj i
psal („Johannes Rohac de Duba alias
de Thehow“). Po bitvě u Lipan se ovšem Roháč stáhl, ztratil většinu svým
majetků a uchýlil se na hrádek Sion u
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Střípky z MASky
l Květen byl hodně hektický, co se týče
různých setkání, jak na úrovni MASky,
pracovních skupin, ale také na různých
akcích v regionu. Proběhlo hodnocení
projektů přijatých do výzvy Programu rozvoje venkova a do
výzvy OPZ. Objem rozdělovaných peněz je oproti minulému období rozhodně větší, ale zároveň roste i zájem ze strany žadatelů. Po hodnocení budou projekty v červnu schváleny Programovým výborem a dále předány na příslušná
Ministerstva k závěrečnému ověření způsobilosti.

Přijaté projekty
PRV 3. výzva 2019
– Název žadatele

Název projektu

Petr Chejn
Tomáš Pacovský

Pícninářské stroje
Pořízení strojů na obhospodařování
a péči o trvalé travní porost
Pořízení zemědělské techniky
Efektivní zpracování půdy a údržba
krajiny
Pořízení techniky do zemědělství

David Procházka
Farma Janda s.r.o./ Tomáš Janda
TRINITY PROJECT s.r.o./František
Nikl
Martin Zima
Ing. Tomáš Broukal
Pivovar Říčany
MAXIMONT, s.r.o.
Ing. Bc. Miroslav Pacovský
Petr Chejn

Přijaté projekty OP Z 4. výzva
2019 – Název žadatele
MAS Říčansko o.p.s.

ENVERO, z.s.
Terapeutické centrum Modré dveře,
z.ú.
Cesta integrace, o.p.s.
Mukařov-sko, z.s.

Pořízení rozmetadla hnoje
Pořízení štípacího stroje
Zvýšení produkce piva Říčanského
pivovaru pro distribuci
Rozšíření tiskáren Sublicore o nové
technologie a šicí dílny
Technologie na zpracování palivového dřeva
Řezací a štípací automat na dřevo

Název projektu
Realizace sociální práce na obcích
a zvyšování její kvality v regionu MAS
Říčansko
Aktivizační program pro osoby se
zdravotním postižením a osoby
pečující o jinou závislou osobu v suburbánních oblastech MAS Říčansko

služeb, široká veřejnost, která se o sociální tématiku zajímá a
další. Podrobnosti k setkání najdete na stránkách MAS.
l V červnu se v Říčanech uskuteční setkání Středočeských
místních akčních skupin a zároveň zástupců Ministerstva pro
místní rozvoj. Věříme, že bude prostor pro otázky, které vznikají v souvislosti v výzvami, hodnocením, financováním a také
plněním nezbytných indikátorů.
l Takhle jsme se na vás smály na květnové akci, kde jsme spolu
s Městem Říčany a Muzeum Říčany pořádaly Májové slavnosti
aneb svátek lásky. Tak zase za rok…



Zpět do společnosti 2
Cesta z dluhů na Říčansku II.
Mukařovský tricykl

Za MAS Říčansko o.p.s. Pavlína Šantorová Filková
l Snídaně starostů území Říčanska koncem května v hostinci
v Doubku byla příjemným setkáním zástupců obcí. Jsme rádi,
že zaujaly přednášky týkající se tzv. „Chytrého venkova“ a také
problematiky odpadového hospodářství.
l Dále proběhlo závěrečné setkání pracovních skupin projektu Komunitního plánování sociálních služeb na Říčansku
v kapli Olivovy dětské léčebny také v Říčanech. Zúčastnili se
poskytovatelé sociálních a návazných služeb, klienti těchto
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Vzpomínka
Dne 29. 7. 2019 uplyne rok od úmrtí
naší milované maminky a babičky, paní
Věry Štolcové z Říčan. Moc nám chybí
její láska, pochopení a životní elán.
Stále vzpomínají dcery s rodinami
a přátelé

texty.kuryr@ricany.cz
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Obec Strančice, Přátelé studánky u kaple sv. Anny ve Strančicích, z.s.
ve spolupráci se ZŠ a MŠ Strančice si Vás dovolují pozvat na

Slavnost otvírání studánky
XV. ročník
25. května 2019 v 15,00 hod., poblíž studánky
u kaple sv. Anny ve Strančicích.
V programu vystoupí děti z MŠ a ze ZŠ Strančice, ženský pěvecký
sbor Sirény z Říčan. Slavnost se uskuteční s finanční podporou
Obecního úřadu Strančice. Vstup volný
www.studanka-strancice.cz

Výlet do Kudowy Zdroje
s paní Susovou
11. června 2019

(JEŠTĚ POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA)
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.

Poděkování
Chtěl bych touto cestou poděkovat léčebně
dlouhodobě nemocných na Vojkově za vzornou péči
a rehabilitaci po mé operaci TEP kyčle. Pod vedením
pana primáře J. Meda byla vždy lékařská péče,
rehabilitace, práce zdravotních sester a ostatního
personálu laskavá, milá a svědomitá.
Velké díky, váš pacient 
P. Lešetický

Klub českých turistů Říčany – Radošovice
ve spolupráci s pivovarem Velké Popovice

pořádá
14. ročník turistického pochodu

Za Kozlem do
Velkých Popovic

Datum konání: sobota 8. června 2019
Délka tras: pěší trasy - 10, 20 km, cyklotrasy 10 až 44 km
Start: Říčany nádraží ČD 7.00 - 9.30 hod.,
pěší trasa 20 km, cyklotrasa 20 a 44 km,
Mnichovice zastávka ČD 8.30 – 12:00 hod.,
pěší trasa 10 km, cyklotrasa 10 a 22 km
Startovné: dospělí 20 Kč, děti do 15 let 10 Kč
Cíl: VE VELKÝCH POPOVICÍCH JE PRO VŠECHNY TRASY
od 11.00 - do 16.00 hod. v AREÁLU PIVOVARU
Ubytování: není zajištěno
Občerstvení: z vlastních zdrojů či v restauracích na trase a v cíli
Vybavení: turistická mapa KČT č. 37 Okolí Prahy – východ,
cykloturistická mapa KČT Praha-jih
Doprava: vlakem z Prahy hl. n. do Říčan a Mnichovic
(trať 221 S9 Praha - Benešov)
Informace: www.kct-ricany.cz, e-mail: kct.ricany@seznam.cz
Na vaši účast se těší pořadatelé
Pavel Charvát, Žižkova 1483/33, 251 01 Říčany
telefon 603545369 mail charvatpav@email.cz

PŘIJMEME ÚDRŽBÁŘE
Nabízíme práci na hlavní pracovní
poměr na dobu neurčitou.
Nástupní plat 20 000 Kč
Požadujeme manuální zručnost,
pečlivost a spolehlivost.
kontaktujte nás na kariera@nafialce.cz

Možné i na dlouhodobou brigádu.
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MIKROREGION

LADŮV KRAJ

Chystá se druhý díl pořadu Cyklotoulky o Ladově kraji
Ať jezdíte na kole či chodíte pěšky, možná znáte jen své
nejbližší okolí a to je škoda. Inspirací pro vás může být
třeba populární pořad Cyklotoulky, který vysílá Česká
televize pravidelně na stanici Sport.
První díl, kde byly představeny trasy a zajímavá místa
Ladova kraje, byl odvysílán loni v červnu a je stále k dispozici na webu Ladova kraje v rubrice Cykloturistika
(www.laduv-kraj.cz) nebo na stránkách Cyklotoulek
(www.cyklotoulky.cz).
Nový díl se bude točit už v červenci v obcích Kaliště, Ondřejov, Hrusice, Mirošovice, Senohraby, Mnichovice a Černých Voděradech. Postupně vám je tedy představíme i tady.
Hrusice jsou srdcem Ladova kraje, leží sice na jižní hranici s mikroregionem Posázaví, ale jako rodiště Josefa
Lady jsou symbolem pro celou oblast. Odměnou za návštěvu této malé vesničky vám bude například prohlídka Památníku J. Lady, občerstvení v Ladově zamilované
hospůdce U Sejků a pět panelů s výjevy z Ladových pohádkových knížek. Uvidíte místo, kde žil černý kocour
Mikeš se svými přáteli. Místo, kde strašil Mulisák se synem Bubáčkem z Bubáků a hastrmanů, apod.
Vedou zde cyklostezky Hrusický okruh (24,5 km) a
okružní stezka Krajem J. Lady (76 km), jejichž popisy
naleznete opět na „ladovském“ webu.
Krásný okruh vede Voděradskými bučinami (16 nebo
18,5 km), který je na říčansku asi známější. Přilehlá obec
Černé Voděrady má zajímavou trojúhelníkovou náves a
pomník s bustou Boženy Němcové. Je pojmenována po
černých lesech, které se v okolí vyskytují. V minulosti to
bylo místo s množstvím milířů, tedy velkých hranic dřeva, ve kterých se pomalým spalováním vyrábělo hnědé
uhlí. Místní naučná stezka patří k jedné z prvních v Čechách.

Pro cyklisty může být zajímavá
odbočka v úseku cyklotrasy 0023 do Louňovic k lomu
Kaménka. Kámen odtud byl použit ke stavbě Národního
divadla. A pokud byste měli náladu se vykoupat nebo si
dopřát jen občerstvení, zastavte se určitě na přírodním
koupališti Vyžlovka. Cyklotrasa vede většinou krásným
a klidným prostředím po zpevněných mírně zvlněných
cestách vhodných i pro rodiny s dětmi.
Velkou výhodou „ladovských“ turistických i cyklistických tras je existence železniční trati z Prahy do Benešova, kde se dá lehce cestovat i s kolem. Z mnoha nádraží
na trati jsou cyklotrasy navíc přímo vedeny.
Přejeme pohodové výlety na kole i pěšky!
Příště více o Mirošovicích, Senohrabech a Mnichovicích.
Hana Bolcková,
Ladův kraj (www.laduv-kraj.cz)

Názory
Navrhované parkoviště pro novou
ZŠ na Komenského náměstí
V názorech (Kurýr březen 2019 str. 46, příspěvek Soni
Mikešové) se pisatelka podivuje navrhovanému řešení,
umožňujícímu zřídit v centru města parkoviště pro cca 500
aut - a není sama.
Odbor investic v odpovědi vysvětluje: Pro ZŠ s 540 dětmi
projekt vycházel z norem a Stavebního zákona. Uvažované
normy a zákony vznikly a měly opodstatnění, kdy jsme žili v
jiné době, a Říčany byly jiným městem, nežli jsou nyní.
Nová ZŠ je uvažována většinově pro děti z Říčan, které
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dojdou bezpečně do školy pěšky, z okrajových částí mohou
využít školní autobusy.
Zprávy klimatického panelu OSN dokládají zvýšené globální oteplování planety. Jedna z mnoha příčin je automobilová doprava. Zpráva se neposlouchá dobře, zvláště kladou-li se požadavky na změnu životního stylu a omezují-li
naše pohodlí.
Navrhované parkoviště pro ZŠ je součástí velkého množství maličkostí, které nenápadně přispívají k oteplování.
Prokazatelnou hrozbu nezastaví zákony a předpisy, ale
rychlá zásadní řešení shora. Nemalý podíl na výsledku má
každý obyvatel planety ve svých rukou.
Vladimír Blažek

texty.kuryr@ricany.cz

Informace z osadních výborů

Rej čarodějnic na Strašíně
V úterý 30. dubna nastal na Strašíně tradiční rej místních čarodějnic. Pro radost místních kluků
a holčiček připravily čarodějnice
pestrou nabídku soutěžních stanovišť. Svou šikovnost si děti mohly
vyzkoušet i u výtvarného stolečku.
V soutěžních disciplínách všichni vesměs skvěle uspěli a za svoje
výkony tedy byli po zásluze odměněni drobnými dárky. Jedno ze stanovišť s ukázkou policejní výstroje
i výzbroje si pro malé návštěvníky
připravila i městská policie. Svými
kouzly zaujal početné publikum
kouzelník Zlomtužka. Součástí
programu bylo i vyhlášení tří nejhezčích čarodějnických masek.
Před soumrakem přišel jeden z
hlavních okamžiků celého progra-

mu, kdy čarodějnice zapálily velkou vatru a zatančily okolo ohně
svůj čarodějný tanec. A zatímco
lidé obdivovali ohnivou kulisu,
rozjížděl se koncert country skupiny Fišerovci, kterým program

Čarodějnice v Kuří

Letošní čarodějné chvíle v Kuří při upalování čarodějnic a zahánění zlých duchů se opět konaly na břehu rybníka, v malebném koutu přírody. Magické prostředí navodilo představu, že
zde, již dávno před námi, konali své posvátné rituály Keltové.
Byly zde hluboké lesy a potok plný ryb. Určitě po levé ruce, na
stezce do Voděrádek, bylo opidum, dodnes bohužel není přesné místo nalezeno. Zřejmě však navazovalo na další opidum
nad Hostivařskou přehradou.
Návrat do současnosti byl pro všechny zúčastněné plný pohody a po dlouhé době sousedské pospolitosti a lidé si užívali
ten pocit z pohybu ve volném prostoru, cítili se svobodnější.
U ohně, kam až sahá historie lidského rodu, vždy se pudově
vracejí do dřívější panenské přírody, kde vládla různá božstva. I ten den příroda moc lidí provokovala. Mnozí bez rozpaků mizeli z dosahu velké vatry a nacházeli uspokojení jedné ze základních potřeb člověka. Asi je zakódovaný pradávný
pud pomáhat přírodě, hnojit ji a sklízet úrodu. Málokdo hledal útěchu v domečku, který byl hezky osvětlen, v dosahu
několika lidských délek od udírny, kde se podávaly klobásky
a vuřty s chlebem. Veškeré konání mělo znaky našeho zná-

vyvrcholil. Tím ale zábava nekončila. Pro účastníky byl připraven
stánek s občerstvením a opékáním
uzeniny u ohýnku, a tak se všichni rozcházeli v pozdních nočních
hodinách. Počasí nám jako obvykle přálo, tak jsme si všichni
užili příjemnou společnou zábavu. Děkujeme osadnímu výboru
za finanční zabezpečení celé akce
a všem milým spolupracovníkům,
kteří se podíleli na přípravách a na
zdárném průběhu čarodějnických
oslav, jakož i následné partě, která druhý den zase všechno vzorně
uklidila.

Helena Lacinová

mého dalšího zázraku přírody. V této souvislosti však až na
úrovni EU řešíme otázky budování záchodu pro třetí pohlaví.
Jelikož začala stavba školky v Kuří, doporučovali lidé u ohně,
aby projekt rekonstrukce bývalé školy také zohlednil tento
problém. U dětí to snad nebude tak aktuální, ale mohli by
to vyžadovat rodiče, kteří přivedou děti a budou chtít využít
sociální zařízení. Bude dobré zasáhnout do projektu již nyní,
aby nevznikly dodatečné náklady a zbylo třeba více peněz na
úpravu povrchu místních uliček. Občané poukazují na jejich
neutěšený stav. Za pozornost stojí Skalní, K Lipanům a další
k bývalému mlýnu.
Snad se pohnou ledy a čarodějný oheň zase zasáhne, neboť
před rokem padl návrh upalovat spíše čaroděje, než čarodějnice a je vidět podle zápisu rady města ze dne 13. 3. 2019, že
chodník v Květné ulici bude vybudován. Věřím, že zastupitelé
města si přečtou i tento můj příspěvek a naše obec nebude ve
svých nezbytných potřebách uskromňována a bude tak hezká,
jak je popisováno v publikaci „Čechy“ v době více jak před sto
léty. Občané v Kuří se těší na další čarování.
František Lochman
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Informace z osadních výborů

Vážení Jažlováci, kamarádi a přátelé,
předně mi dovolte poděkovat všem,
kteří se zúčastnili brigád 30. 3. 2019
a 6. 4. 2019. Myslím, že se udělalo
hodně práce a podařilo se nám zvelebit obec.
Vás, kteří se nemohli nebo nechtěli zúčastnit, chci alespoň informovat, co vše
se povedlo. Provedl se úklid celé obce
od odpadků, ve škarpách, na dětském
hřišti, kolem obecního domu, cesty na
hřbitov, kolem rybníčku i na „parkovištích“ mimo obec.
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Na dětském hřišti se provedly i drobné
opravy (nátěr plotu, demontáž hrací
věže v havarijním stavu), také úprava
hrací plochy a pískoviště. I na Obecním
domě jsme již zahájili první opravy.
Jako první podstatná oprava bylo provedeno odvodnění okapu za obecním
domem. Došlo k zprovoznění vodovodu uvnitř objektu a také k výsadbě nové
zeleně před obecním domem i po celé
vesnici. Před Obecním domem došlo
i k instalaci nové lavičky, další lavičky
jsou osazené také na cestě ke hřbitovu
a před hřbitovem.
Kolem křižovatky za kostelem byly
umístěny a natřeny betonové zábrany
proti najíždění aut do zeleně a odvodnění.
Poslední a neméně významné úpravy
doznal pomník padlým. Staré tůje,
které zakrývaly pomník, byly vyřezány
a nahrazeny novou zelení. Především

došlo k obnově starých, již skoro neviditelných nápisů a znaků.
Celkem jsme plně naložili dva velké
kontejnery, které jsme obdrželi od MÚ
Říčany. Myslím, že kdyby byly přistaveny kontejnery čtyři, tak by nebyl problém je naplnit.
Ještě jednou všem DÍKY.
Budu velice rád když budeme podobné akce občas opakovat, je to totiž na
vesnici vidět.
Jiří Sýkora,
místopředseda osadního výboru

texty.kuryr@ricany.cz

Ze sportu

Draci ve Švédsku a blížící se Den florbalu
V dubnu se náš
klub již potřetí
zúčastnil mezinárodního florbalového turnaje ve švédském Mölndalu, partnerském městě města Říčany.
Turnaj Mölndals Ungdoms Cup je nejstarším mládežnickým florbalovým
turnajem na světě a na letošní ročník
dorazilo více než 160 týmů ze Švédska,
Norska, Dánska a České republiky.
Draci byli jediným týmem zastupujícím Českou republiku. Naše výprava
čítala celkem 46 hráčů a devět trenérů.
Měli jsme přihlášená družstva ve třech
kategoriích, B06, B04 a B02, což odpovídá našim kategoriím mladších
žáků, starších žáků a dorostu. Všechna naše družstva předvedla vynikající
výkony a obrovské nasazení. Kluci
sehráli nesmírně vyrovnané zápasy a

dokázali držet krok i s nejslavnějšími
švédskými týmy.
Tým B02 hrál ve skupině s dvěma švédskými a jedním norským týmem. Bilance byla jedna suverénní výhra 7:2 a dvě
těsné prohry 4:5 a 2:3. Draci skončili ve
skupině na třetím místě, což znamenalo
play-off B, ve kterém nakonec zvítězili.
Tým B04 se ve skupině utkal pouze se

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:

den_deti_kuryr.indd 1

S podporou:

16.04.19 20:27

švédskými kluby, jednou jasně vyhrál
5:2, jednou prohrál 1:3. Třetí zápas
sehráli proti nejznámějšímu švédskému klubu a možná i světa, Pixbo Wallenstam. Kluci ze sebe dostali úplně
všechno, předvedli „zápas sezóny” a
zvítězili 2:1. Ve skupině skončili na
druhém místě, což znamenalo také B
pavouk, ve kterém obsadili 3. místo.
Tým B06 bojoval ve skupině se třemi
švédskými kluby, jednou zvítězili s
přehledem 8:0, jednou těsně prohráli
3:4 a jednou 0:6. Zahráli si poté v pavouku C, kde se dostali až do finále,
ve kterém po fantastickém výkonu
prohráli jen těsně 5:6 v prodloužení a
přivezli si tak domů stříbro.
Zájezd se nadmíru vydařil, naši mladí
hráči získali spoustu zážitků a cenných
zkušeností. Upevnili jsme také kontakty
s tamním klubem Mölndal IBF, které se,
věříme, brzy projeví v užší spolupráci.
Náš klub zaujal nejen svými hráčskými
schopnostmi, ale i krásným maskotem Drakem, díky němuž si náš klub a naše
město bude určitě pamatovat spousta
hráčů, trenérů i diváků.
Touto cestou děkujeme Městu Říčany
za finanční příspěvek 30 000 Kč, kterým jsme pokryli část nákladů spojených s turnajem.
Rádi bychom také všechny pozvali na
Den florbalu, již tradiční zakončení
sezóny, které se uskuteční v sobotu
22. 6. na hřišti volnočasového areálu
na Pacově. V akci budou hráči našich mládežnických družstev od těch
nejmenších po zkušené dorostence.
Dojde i na utkání rodičů a příchozí
veřejnosti. Přesný program naleznete
na našich stránkách www.fbcricany.
cz a facebooku www.facebook.com/
florbalricany. Těšíme se na viděnou.
FBC Draci
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DANCE EB MISTREM SEMIFINÁLE
I ČESKÉ REPUBLIKY
Byly to dlouhé tři měsíce plné vypětí, ale
s koncem sezony vezeme domů spoustu
ocenění a úspěchů. Představíme vám je
tedy v kostce, za to s převelikou pýchou.
Velké formace pom pom tanec s třásní
se na začátku května popraly s širokou
konkurencí na semifinále v Olomouci. Formace juniorek Mamma Mia! si
přivezla naprosto nečekané 1. místo
a titul Mistra semifinále. Velká formace kadetek Škola čar a kouzel velice
překvapila a k juniorkám přidala další
1. místo a Mistra semifinále. Malé
formace dopadly také nadmíru dobře.
Formace juniorek Japonsko si z osmi
semifinálových choreografií odvezla postup na MČR a to společně se stříbrným
oceněním a titulem Vicemistra semifinále. Malá formace kadetky Sněhurka
a trpaslíci vytančila postup se zlatou
medailí. Malá formace kadetek Mimozemšťánci krásný bronz. Duo kadetek
s choreografií Labutí jezero obsadilo 5.
místo a postup na MČR.
O týden později jsme se utkali s nejlepšími choreografie republiky v Hradci
Králové. Velká formace kadetek vytančila zlato a Mistra ČR, přivezla
tak domů svou první zlatou medaili
z MČR. Minulý rok to bylo stříbro,
letos jsme povyskočili zase o stupínek
výše a ještě ve vyšší věkové kategorii.
Malá formace kadetek Sněhurka a trpaslíci také dosáhla na medailové 3.
místo a Vicemistra ČR. V juniorské
kategorii jsme se museli na mistrovství vypořádat s velkými životními a
tanečními lekcemi, potkal nás vážný
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úraz 10 min před vystoupením, to
nás stálo 15 setinek bodu od postupu
na Evropu. Holky ve formaci tančily
naprosto úchvatně, byť se jejich kamarádka těžce pohybovala po ploše
s pláčem a obrovskými bolestmi, tančily dále, bojovaly, všechny společně.
Šesté místo v tak velké konkurenci (a
se zdravotní indispozicí) je stále výborným výsledkem. Tato událost nás
velice spojila, holky poznaly, co ve vrcholovém sportu znamená zranění a
to těch menších během sezony bylo...
Jsme silnější, pokornější, umíme se
s překážkami vyrovnat, chceme bojovat ještě víc a žádné zranění nám cestu
za mistrovstvím světa nepřekazí.
Všechny tyto slečny jsou pro nás zlatými mistry semifinále a diamantovými
mistry v týmovosti.
Mimo postupovou soutěž CMA jsme
přivezli z pohárové v Praze šest prvních míst, všechny naše choreografie
na plné čáře oslnily. S týmem disco
dance jsme přivezli 1. místo z pohárové soutěže v Praze, tým street dance
děti z kat. hobby byl přeřazen do profi
a tam naprosto válel, vyhrál 3. místo.
A do třetice tým street dance junioři
v profíkách zakončili den 2. místem.
Ani naši stepaři nezaháleli, na konci
dubna jsme v Říčanech pořádali stepařskou pohárovou soutěž Step Cup.
Do haly se sjely týmy z celé republiky i
Slovenska. Týmy oceněné mistrovskými tituly, ale i začátečníci, pro které byl
Step Cup premiérou. DANCE EB se
ani v této konkurenci neztratilo, tým

s choreografií Adams Family obsadil
perfektní 2. místo a malá formace dětí
bronz. Děkujeme městu Říčany za
podporu této soutěže, kladné ohlasy
nám chodí dodnes. Stepaři z Říčan
dělají našemu městu parádní reprezentaci, na konci května jsou pozváni
na největší stepařský festival v ČR do
Plzně, kde zatančí a budou součástí
velkolepého galavečera.
Děkujeme všem, kteří nás letos podporovali, všem našim členům, kteří
nám zachovávají přízeň a těšíme se na
nové již v září.
15. června se ve sportovní hale v Říčanech uskuteční závěrečná taneční
akademie členů studia, uvidíte všechny choreografie soutěžních i nesoutěžních složek, které za letošní školní
rok vznikly. Přijďte se podívat, těšíme
se na vás!
Do 14. června máme pro všechny
nové zájemce otevřené kurzy, můžete si vyzkoušet jeden z tanečních stylů: tanec s třásní, disco dance, street
dance, step, gymnastika a balet, show
dance. Přípravka pro nejmenší od tří
let, moc se na všechny děti těšíme.
Na taneční tábor v Bechyni 10. - 17.
srpna se nám uvolnilo pár míst, nemusíte být hotový tanečník, zatančíme, zasportujeme. Pro děti od šesti
let, které mají rády tanec a chtějí si za
týden vyzkoušet více jak šest stylů.
Za DANCE EB,
Tereza Broukalová

texty.kuryr@ricany.cz
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Fuego trénuje, soutěží… a vyhrává

Zdá se to jako nekonečný
koloběh. Trénink, soutěž,
medaile a tak dále pořád dokola. Naše
páry trénují, zlepšují se a výsledky se
dostavují na všech soutěžích, kam
vyrazí. Vždyť jen od minulého článku
máme přes dvacet medailí. A k tomu
tři páry postoupily do vyšší výkonnostní třídy – druhým místem v Kolíně v C LAT se do Béčka posunul Matěj s Agi, druhým místem v D STT v
Praze do C přešel Filip s Klárkou a do
třetice opět druhým místem tentokrát
z celkově úspěšné kladenské soutěže v
E LAT si na D polepšil Filip s Marťou.
Kladenská soutěž – Jarní cena města
Kladna a O pohár města Kladna byla
velmi povedená. Stříbro měly hned tři
páry – v kat. Junior 2 E LAT to byla Kačka s Fandou, v C STT pak Matěj s Agi,
v E lat již zmíněný Filip s Martinou. Ve
druhé části O pohár města Kladna opět
bodoval Matěj s Agi, kteří si v pohárové
EDC (tedy všechny třídy dohromady)
vybojovali skvělé 2. místo. Ještě lépe si v
této netradiční soutěži, před zcela zaplněným sálem na galavečeru, vedl Adam

s Barčou. Ti před nedávnem postoupili
do třídy C a na této soutěži se dopoledne
protančili až do finále na 5. místo. Ale
zpět k pohárové EDC, Adam s Barčou
proti domácí přesile 9:1 suverénně zvítězili, a i přesto jim celý sál tleskal.
Ptáte se, jak to že se nám tak daří?
Trénujeme, máme zkušené trenéry s
odpovídajícím vzděláním, kteří sami
ještě pořád aktivně tančí a dále nám k
tomu pomáhají české trenérské špičky. Již celý rok k nám pravidelně jezdí
Petra Tirpák - Kostovčíková (znáte ze
Stardance) česká mistryně, několikanásobná vicemistryně Německa, semifinalistka MS. Dále také Honza Kliment (toho času opět finalista polské
Stardance) také mistr ČR, Švýcarska,
finalista ME, semifinalista MS atd.
Prostě výborní trenéři našich trenérů
a teď i našich párů. Už nyní s nimi domlouváme program na příští půlrok.
Letošní soutěžní sezona se blíží ke
konci a tak jako vždy zakončíme Letní
akademií, která letos bude 16. 6. od
17 hodin v sále KC Labuť.
Pro nás ale rok nekončí, trénujeme a

Filip s Klárkou

soutěžíme dál. Již za necelý měsíc nás tak
čeká tradiční letní taneční soustředění
v Rokytnu u Nového Města na Moravě.

Vaše Fuego

Říčanské Taekwon - Do opět v elitě
30. výročí založení říčanské školy Taekwon - Do nešlo oslavit lépe. Členové školy TKD Kwang Gae z. s. mistra Vladimíra Machoty dokázali, že patří mezi špičku tohoto sportu.
Na 17. ročníku mezinárodního šampionátu Best of the best
2019, který se konal 18. 5. ve sportovním centru Na Fialce, vybojoval náš patnáctičlenný tým celkem 10 zlatých, 11
stříbrných a 11 bronzových medailí. Nejúspěšnější členkou říčanského týmu se stala juniorka Bára Jílková, která
zvítězila v kategoriích volného zápasu, speciálních technik a sestav. Svou starší sestru následovala dvěma zlatými
medailemi i žákyně Rozárka Jílková ve sportovním zápase
i v sestavách a Jakub Jirásek přidal zlato ve sportovním zápase. Mezi další šampiony letošního ročníku patří junior
Matěj Jirásek, který zvítězil v kategorii sportovního zápasu
a silového přerážení. Další zlaté medaile připsali na konto
říčanské školy Taekwon - Do junioři Marek Jankovský a Ka-

rolína Kahounová v sestavách. Letošního ročníku prestižního mezinárodního šampionátu se zúčastnilo 224 závodníků z 22 klubů z České republiky, Slovenska, Rakouska a
Slovinska. Pořadatelem byla opět říčanská Škola Taekwon
- Do ve spolupráci s Českou federací Taekwon - Do ITF za
přispění Města Říčany, které podpořilo soutěž finanční
částkou 40 000,-Kč. Poděkování patří i sponzorům Pivovarská restaurace Uhřiněves, autodoprava Jirásek, Lenner
Motors s. r. o, Super 2001, Bogyai a Pešek, pekárna D. Fridrich, hotely Pratol a Oáza a říčanskému časopisu Kurýr.
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Oslava Dne Země
Státní svátek 1. 5. využilo šachové mládí Středočeského kraje
pro účast na Krajském přeboru družstev mladších žáků, které
jsme v Říčanech uspořádali. Přijelo 20 šestičlenných družstev.
Složení: pět hráčů do 12 let s tím, že musí být mezi nimi povinně jedna dívka. Družstvo doplňuje povinný mladší žák do 9 let.
Nasadili jsme do soutěže pět týmů. V tomto směru nemáme
v ČR konkurenci. Konkurenci nemělo v soutěži ani naše A
družstvo, které zvítězilo a postoupilo na červnové Mistrovství
ČR. Na M ČR postupují dvě družstva a naše B družstvo mělo
velmi blízko k postupu, když získalo bronzové medaile. Je až
těžko uvěřitelné, že do první desítky se dostala naše čtyři družstva.
Hrálo se na digitálních hodinách tempem 2 x 20 minut + bonifikace 10 vteřin na tah.
Úspěšná sestava našeho áčka od první šachovnice: Němec J.
5,5 bodu, Šmolík J. 7 (100 %), Day T. 6,5, Sehnoutková L.
6, Sehnoutka V. 5,5, Němec M. 6.
B družstvo hrálo v sestavě: Pressler T. 7 bodů (100 %), Nejedlý R. 5,5, Žvejkal F. 0, Procházka M. 5, Zelenková A. 5,
Zelenka T. 4.
Všichni účastníci obdrželi ceny a ti nejlepší medaile a poháry.
Turnaj byl podpořen grantem Města Říčany.
Jaroslav Říha

v tomto prestižním turnaji, jehož se každoročně účastní stovky
hráčů z desítek zemí světa. Povedlo se to Jáchymu Němcovi!
Celý turnaj vyhrál před K. Warcholem z Polska a M. Pasekou
z BŠŠ Frýdek-Místek, G. Clarksonem z Anglie a J. Šmolíkem
z Říčan. Jednoduše řečeno, tuto kategorii ovládl KŠ Říčany
1925. Tak kdo ví, třeba se David Navara necítí tak neotřesitelně.
Tím ale stopa říčanského šachu na TŠN nekončí. Druhé místo
mezi dívkami obsadila Monika Strandová.
Zajímavostí turnaje je i vyhodnocení soutěže pětičlenných
družstev, kterou vyhrál BŠŠ Frýdek-Místek před KŠ Říčany a
England SHORT.
Naše účast by nebyla možná bez podpory a účasti
M. Jirouškové a trenérů T. Baláčka a T. Skalického.

Další úspěchy

Mezinárodní úspěch

Píše se rok 1999, David Navara vítězí ve 20. ročníku
Turnaje šachových nadějí ve Frýdku-Místku a nedlouho
poté se stává českou šachovou jedničkou, kterou je bez
přestávky až do dnes.
Po dvaceti letech – v dubnu roku 2019 – vyjela z Říčan
výprava 22 dětí v doprovodu tří trenérů a členky
organizačního týmu, kteří se starali o mladé naděje jak po
šachové, tak po volnočasové stránce. O tom, že se jim to
po volnočasové stránce dařilo, se můžete nejlépe dočíst na
www.sachyricany.cz – a nutno přiznat, že velkou zásluhu
na tom měly především skvělé děti.
Dařilo se i po šachové stránce? Posouzení nechám na
čtenářích; myslím ale, že fakta mluví jednoznačně. Vítězstvím
velmistra Davida Navary tento článek nezačínal náhodou.
Poprvé v historii se totiž říčanskému hráči podařilo zvítězit
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Týdenní mezinárodní Mistrovství ČR se hrálo v rámci
tradičního turnaje Ostravský koník. Hrály se čtyři
turnaje za účasti 266 hráčů z osmi zemí. Mistrovství ČR
se zúčastnil Marek Otruba, který skončil na 45. místě.
Jeho výkon 2 222 ELO a připsání si 57 Elo bodů do
svého ratingu říká, že výsledek byl velmi dobrý. Výborně
zahrála i jeho sestra Kristýna Otrubová, která si v turnaji
B připsala dokonce 110 ratingových bodů.
Na 18. ročník
t u r n a j e
v
Jánských
Lázních
se
vypravila
deseti členná
výprava klubu.
Osmikolového
turnaje se zúčastnilo 90 hráčů. Rychle rostoucí výkonnost
prokázal Jáchym Němec, který si připsal 65 rating bodů.
Celkově skončil na 10. místě a ve svých 11 letech sehrál turnaj
s výkonem 2065 ELO bodů. Trenérské zázemí zajišťoval
T. Baláček, organizaci M. Jiroušková.
Jaroslav Říha

texty.kuryr@ricany.cz
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Rokenrol v TŠ Twist Říčany
Dnes začneme výňatkem dopisu od
jedné maminky,
která nám napsala: „… Na soutěže
a soustředění cestujete společnými autobusy, takže vám
dceru předáme u autobusu a máme
s manželem pohodu … Máte plné tělocvičny, děti mají skvělou partu a kupu kamarádů, působíte v Říčanech i v Ondřejově … Být v TŠ Twist je pro nás výhodou,
mohli jsme si vybrat skupinu podle věku i
náročnosti. To jinde nelze.
Děkujeme za vaši péči, trenéři se dětem
věnují i v maličkostech, dcera je u vás
naprosto spokojená …“
Chce se jen dodat: Děkujeme za pochvalu, vážíme si jí. Ve Twistu, krom
uvedeného, ale také soutěžíme.

Jarní cena TŠ Twist Říčany –
17. ročník obsazený pěti státy
Soutěž pořádaná Taneční školou Twist
Říčany přilákala 27. dubna do sportovní
haly reprezentanty hned z pěti zemí.
Zúčastnila se reprezentace Německa,
Rakouska, Polska, Slovenska a České
republiky. Takový (zatím) neoficiální
středoevropský pohár. Naše soutěž je už
ale zapsaná v mezinárodním kalendáři
světové federace tanečního rokenrolu.
Aby ne, když se letos konal už 17.
ročník v řadě. Pravidelnost, organizační
schopnosti, ale i plné hlediště a světové
špičky na parketu znamenají, že je naše
soutěž čím dál více oblíbena. Bez pomoci

nezištných rodičů a finanční podpory
města Říčany bychom však nemohli akci
pořádat. Všem patří velké díky!
A jak jsme vlastně uspěli na Jarní
ceně TŠ Twist? Skvěle, hned 5x stáli
„na bedně“ zástupci TŠ Twist Říčany
a odnesli si medaile. Nejúspěšnější
jsme byli jak v dětské, tak i v juniorské
ktg., kde jsme zvítězili, tedy zlato
vyhrály ve svých ktg. skupiny
Madonna a Jungles.
Daří se i jinde. Vyhráli jsme i menší
soutěž v Benešově 9. května na
Středočeském
poháru
malých
dětských skupin. Tam jsme vyslali jen
formaci Jungles.
Ale i na další, pražské soutěži Vlaštovka
11. května TŠ Twist Říčany vítězila.
První místa získala v dětech pro změnu
formace Babies před Jungles, ve starší
ktg. zase zvítězila skupina Iris. Mezi
páry se blyštili bronzoví žáci: Jakub
Hlubuček a Nela Choutková. Získali
jsme nakonec i další dvě medaile a tři
čtvrtá místa.

Až po uzávěrce tohoto vydání
se konalo Mistrovství ČR ve
formacích. Výsledky zveřejníme
v dalším čísle. Něco jiného ale
zveřejnit můžeme:
Nábor do přípravky Taneční školy
TWIST Říčany se koná v pondělí 10.
a 17. června vždy od 16.00 do 17.00
hodin v ZŠ U Říčanského lesa (vchod
od tělocvičen). Uvítáme nezbedné
holky a kluky od čtyř do sedmi let.
Kurz přípravky začíná sice až v září,
ale kdoví, jestli u nás bude v září v
přípravce volno… Na fotce u článku je
naše nejmladší soutěžní skupina Pixie,
některé z nich začínaly v září a nyní už
naplno soutěží.
Starší zájemce o rokenrol, tanec a
akrobacii, kluky i holky od sedmi let,
přivítáme také 10. a 17. června také
v ZŠ U Říčanského lesa, ale až po
17.00 hodině.
Zkrátka: Rokenrol nás baví, Twist je
ten pravý!
Vaše TŠ Twist Říčany

APDT pomalu přepíná na prázdninový režim
Konec školního roku klepe na dveře a
P&F tým APDT Říčany se pomalu přepíná na prázdninový režim. V průběhu
roku jste se s dětmi mohli setkat na pravidelných akcích, které pořádalo Město
Říčany, ale i jiné organizace. Děti se zúčastnily soustředění na domácí i zahraniční scéně. Bylo je možné zhlédnout
na televizních obrazovkách v pořadech
pro děti a mládež. Prošly různými besedami se svými vrstevníky, a to zejména
pro motivaci ke správnému životnímu
stylu, aby v nich probudily lásku k přirozenému pohybu.
Tomu všemu předchází pravidelné tré-

ninky jak v Centru Na Fialce Říčany, tak
i v SKC Ondřejov.
O velkých prázdninách se ke stávajícím
dětem mohou připojit i nečlenové týmu
formou Příměstského campu ve stylu
P&F v přírodě, který je určen pro děti od
6 let a je možné po jeho ukončení najet
do rozjetého vlaku tréninkových hodin
v novém školním roce 2019/2020.
Díky dotaci města z programu PROVOZ 2019, kde APDT Říčany z. s. obdrželo dotaci ve výši 47. 850,-Kč, budou
děti moci i nadále trénovat a dále se rozvíjet. Touto cestou děkuji Městu Říčany.
Za APDT Říčany, z. s., Iva Mračková
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Rugby Club Mountfield Říčany
www.rugbyricany.cz, www.twitter.com/rugbyricany, www.facebook.com/rcricany

Muži

ska z Medvék RK. V této konkurenci
děvčata Říčan získala ve čtyřech proběhlých turnajích první, druhé, třetí a
páté místo a zařadila se mezi největší
favoritky na mistrovský titul.

Ragbisté vstupují do nadstavbové
části 1. ligy
Ragbisté Říčan zakončili základní části
1. ligy jasnou domácí výhrou 63:17 nad
nejstarším ragbyovým klubem Moravy
Zlínem a do nadstavbové části soutěže
vstupují z třetího místa, když za sebou
zanechali jak mistrovskou Tatru, tak
loňské finalisty z Vyškova.
Skvěle se do týmu uvedl Jihoafričan
Tristan Horak, jehož přestup se finalizoval na konci dubna. V prvním utkání
po přesunu z afrického kontinentu se
osmnáctiletá útoková spojka představila na stadionu Josefa Kohouta proti
Vyškovu (29:17) a talentovaný útočník
jednu pětku sám položil a druhou připravil po nádherném slalomu pro spoluhráče Alberta Suchopára. Další pětku
přidal Tristan v již zmíněném utkání se
Zlínem.

foto RC Mountfield Říčany

Radost po vítězném turnaji v Přelouči

CENTRUM MLÁDEŽE

Mladíci z říčanského Sportovního
centra mládeže ve výběru Dukly
V rámci vrcholového sportovního
centra České rugbyové unie pod
hlavičkou Dukly Praha se pět hráčů
z říčanského SCM představilo na
špičkově obsazeném turnaji „Centrale sevens“ v sedmičkovém olympijském ragby ve Francii. Již sama
nominace pěti hráčů do dvanáctičlenného mužstva je pro naše SCM
úspěchem a nadto si naši ragbisté
nevedli vůbec špatně. Dukla skon-

DĚTI

Modré záplavy
Týmy Říčan pravidelně (v dobrém
slova smyslu) zaplavují turnaje dětí
po celé České republice. Nejinak
tomu bylo například o víkendu 11.
a 12. května. Děti do šesti let na
Spartě a čtyři týmy. Do osmi let tři
týmy a taktéž v kategorii do deseti
let tři týmy. Středočeské Sedlčany, turnaj do dvanácti let a opět tři
týmy v modrých dresech z našeho
města!

POZVÁNKA NA RAGBY STADION JOSEFA KOHOUTA
8. června 2019 RC Mountfield
Říčany vs. RC Sparta Praha

foto Jiří Koliš

Tristan Horak ve spolupráci s kapitánem Mountfieldu Janem Kučerou.

čila na turnaji na výborném sedmém
místě.
Že se ragby v říčanském SCM dělá
dobře, se mohli diváci přesvědčit i v
ligovém utkání mužů se Zlínem. Neuvěřitelných patnáct hráčů ze soupisky Mountfieldu mělo v kolonce
věku 21 a méně let.

Kluci, je vás sice víc, ale já
vám ten míč prostě nedám!

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

Ženský tým Říčan štikou nejvyšší
soutěže
Petrovice, Tatra Smíchov, Sparta. Podíváte-li se na výsledky turnajů nejvyšší
ženské soutěže v olympijském sedmičkovém ragby v posledních zhruba pěti
letech, můžete si být celkem jisti, že vítězem byl někdo z uvedené trojice. Tyto
stojaté vody ale letos, možná i k překvapení soupeřek, rozvířily hráčky Říčan.
A to je česká elitní soutěž od letošního
roku posílena o mistryně Rakouska z
RU Donau Wien a mistryně Maďar-

Foto Milan Němec

ŽENY
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Rugby club Mountfield Øíèany poøádá tradièní

DÌTSKÝ DEN
v nedìli 10. èervna 2018 od 9 hodin
www.rugbyricany.cz

14. roèník

Soutìže pro dìti i dospìlé. Vstup volný.
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Náročný závěr závodní sezóny
Na konci dubna jsme se rozdělily na dvě
části - zatímco mladší gymnastky odjely do Kolína na závod „Hledáme nové
talenty“, starší bojovaly na Oblastním
přeboru Prahy.
V Kolíně Říčany reprezentovalo družstvo ve složení G.
Slobodová, V. Seaton, A. Karešová a M. Chalupecká –
holčičky zacvičily své sestavy moc hezky a zaslouženě společně vybojovaly stříbrné medaile. V soutěži jednotlivkyň
stříbrná skončila Victorka.
Na Oblastním přeboru Prahy jsme chtěly především vyzkoušet povinné sestavy, se kterými se některé gymnastky
pokusí uspět v kvalifikačních závodech a na konci června
si zacvičit na MČR. V ktg. VS2A se nejlépe dařilo A. Žvejkalové na 2. místě, 3. místo obsadila A. Jechová a 4. S. Bezoušková. V ktg. VS3A zvítězila M. Škardová, stejně tak
A. Bernardová v ktg.VS3C. Na ostro pak děvčata VS2 a
VS3 závodila v povinném programu v Brně a s postupem
na MČR to zcela jistě pro některé vypadá velmi nadějně.
Těsně po uzávěrce čeká také MČR ČASPV naší Terezu Šubrtovou, která se opět kvalifikovala do Doubí u Třeboně a
bude reprezentovat říčanský oddíl v družstvu Středočeského
kraje.
Teamgym – konkréťně Eagles (ve složení A. Vašutová, N.
Šindelářová, R. Svobodová, J. Dousoudilová, A. M. Dosoudilová, H. Ludvíková, V. Kotašková, L. Drahoňovská) si
svůj vrchol sezóny užily 11. května na Mistrovství ČR v Olo-

mouci. Velká část družstva nastoupila poprvé do ktg.Junior
II, přestože byly velmi mladičkým týmem, vešly se do první
desítky startovního pole – 10. místo bude zcela jistě motivací
do dalších tréninků.
Vážení rodiče, rádi byste letní prázdniny svých dětí vyplnili smysluplným programem, novými zážitky a radostí
z pohybu? Opět pro všechny zájemce o cvičení ve vybavené tělocvičně připravujeme letní příměstské tábory. Vybírat letos můžete ze šesti turnusů (termíny na www.gymnastika-ricany.cz ) - jak v Mnichovicích, tak v Říčanech. O
více informací pište na gymnastika-ricany@seznam.cz.
Fotky z předešlých ročníků naleznete v naší fotogalerii na
www.gymnastika-ricany.rajce.idnes.cz.

Říčanské volejbalistky se připravují na sezónu
Ač je soutěžní volejbalová
sezóna
ukončena, tak to neznamená nečinnost ve druhé lize žen a
v našem říčanském týmu. Ba naopak.
Po senzačním prvním ročníku, kdy naše
říčanské volejbalisty skončily na fantastickém druhém místě, jsou přípravy na
další ročník v plném proudu. Hráčky
sice zaslouženě regenerují, ale všichni
fanoušci říčanského volejbalu jsou v plném očekávání. Blíží se totiž období přestupu a i říčanský tým žen očekává řadu
posil. „Členové realizačního týmu celou
sezónu bedlivě sledují naše mladé talenty

a jsou také v úzkém kontaktu s hvězdnými hračkami, které žijí v Říčanech a
okolí. Naše očekávání pro další sezónu je
tedy značné. Proto se ani nedivíme našim
fanouškům, kteří se nás ptají na jména
nových hráček,“ komentoval předseda
klubu SC SPIRIT ŘÍČANY Filip Miler. Kromě samotných přestupů bude
také probíhat nové rozlosování na další
ročník a tak s napětím očekáváme, kdy
naši fanoušci uvidí naše ženy na domácí
půdě ve sportovní hale v Říčanech. Kromě toho se také připravuje nová kampaň, která bude zahájena na začátku
příštího školního roku. A pokud by ně-
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Foto Rudolf Flachs

kdo z příznivců chtěl menší „ochutnávku“ již nyní, pak doporučujeme podívat
se na internetové stránky volejbal-spirit.
cz, kde na titulní stránce naleznete nové
promo video týmu žen. Rozhodně se je
na co těšit.
SC SPIRIT ŘÍČANY
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Máme naději?
Čas od času se
v našem atletickém oddíle objeví
nějaký talent. Je
to pro nás trenéry velká radost, protože máme stále naději, že atletika
v Říčanech má budoucnost a že se
naši svěřenci na větších závodech
neztratí.
Chtěla bych představit naši novou
naději z mladších přípravek atletického oddílu, Barunku Vaněčkovou,
které je teprve devět let. Přestože je
to dívenka drobná, má velké sportovní srdce a ještě větší chuť vyhrávat.

V letošním roce začala 2. místem ve
skoku vysokém na „Říčanské laťce“,
pak 1. místem v „Běhu kolem Olivovny“ a pokračuje v seriálu: „ Pražské Běžecké naděje“ - 1. místo; „Jarní
běh Olympu“ na 630m - 2. místo;
v „Běhu Modřanskou roklí“ na 1000
m a v „Běhu veltruským parkem“
byla zase zlatá, navíc zde překonala
dva roky starý rekord na 250 m o 1,4
sekundy.
Barunko, všichni ti gratulujeme a
přejeme ti, aby ti to stále běhalo tak
dobře.
Za trenéry AO Eržika Gärtnerová

T. J. Sokol Říčany a Radošovice
Atletický oddíl
pořádá v neděli 9. června 2019
na sokolském oválu v Říčanech

S P R I N T E R S K Ý T R O J B O J
Srdečně zveme všechny zájemce ve věku od 6 do 15 let
	Věkové kategorie chlapců a dívek samostatně:	Disciplíny trojboje:
Mini přípravka
2012 – 2013
Přípravky
Přípravka – elévové I	
2010 – 2011
běh na 50/100/150 m
Přípravka – elévové II	
2008 – 2009
Mladší žactvo
2006 – 2007
Žactvo
	Starší žactvo
2004 – 2005
běh na 60/150/300 m
Je jen elektronická registrace do pátku 7. června 2019 do 21:00 na www.atletika-ricany.cz Registrace v den závodu není možná!
Prezence přihlášených v den závodu: 8:15 – 8:45 Zahájení závodů: 9:15 Startovné: 50 Kč
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DĚKUJEME MĚSTU ŘÍČANY

Usnesením Zastupitelstva města Říčany ze dne 10. 4. 2019 nám byla přidělena
finanční dotace na provoz naší organizace ve výši 95 700,- Kč.
Máme pro vás a vaše děti týden otevřených dveří od 10. 6. do
14.6. Přijďte se podívat, nejlépe i zacvičit kdykoli podle rozpisu
hodin. V tomto týdnu bude možné i přihlásit děti do našeho
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KID O RICA

aikido odílu na nový školní rok, případně
první pololetí, se slevou 20 %. Neváhejte,
poslední roky vzrůstá zájem a kapacita našeho malého Dojo je omezená.
Za Aikido Kenkyukai Říčany
se na vás těší 
Miroslav Skala
Další info na www.aikidoricany.cz.
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Koncert ke 30. výročí kytarového kurzu Jiřího Bardy a sboru
Bardáček. Na červnovém koncertu vystoupí současní i bývalí žáci
Děti i dospělí navštěvují kytarový kurz
Jiřího Bardy již 30. rokem. K této příležitosti manželé Bardovi pořádají koncert v MěKS Labuť, který bude nabitý
hity napříč hudební historií od 70. let až
po současnost. Představení s názvem
„Nejlepší, kterou znám“ se bude konat
12. června od 19h. Hrát se budou písně interpretů jako je Aretha Franklin,
The Beatles, U2, Věra Špinarová, Eagles, Janis Joplin, Buty, Anastasia, The
Cranberries, Michal Hrůza a další.
Ve středu zahrají a zazpívají současní,
ale i bývalí žáci kytarového kurzu, kteří
se po letech vrátí na prkna kulturního
střediska v Říčanech. Za tři dekády působení v říčanské Labuti prošly Jiřímu
Bardovi pod rukama desítky talentů.
Jeho žáci se umístili v mnoha pěveckých
soutěžích jako je Superstar, DO-RE-MI
či Rozjezdy pro hvězdy, někteří se hudbě
věnují profesionálně a vystupují například v muzikálech Děti ráje, Atlantida,
či The Addams Family. Všechny songy
žáků doprovodí skvělá a sehraná kapela
i výborné sbory - je tedy opravdu na co se
těšit!
Lístky jsou v prodeji od 15. května, koncert se bude konat pro širokou veřejnost
a vstupné činí 150Kč. Vstupenky je možné zakoupit v kanceláři MěKS Labuť, na
telefonním čísle 323 602 456 nebo na
www.kclabut.cz, bude ale možné si lístek
zakoupit i na místě.
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Oddělení pro dospělé

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

Oddělení pro děti

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.
Tato otevírací doba platí do konce června. Rádi bychom již
nyní, s předstihem, informovali, jak budeme mít otevřeno
o prázdninách.

Oddělení pro dospělé:
1. 7. – 9. 8.: otevřeno od pondělí do pátku od 8.30 do 18.00
12. 8. – 23. 8.: knihovna bude uzavřena, proběhne celková
revize knižního fondu
26. 8. – 31. 8.: otevřeno od pondělí do pátku
od 8.30 do 18.00.
Oddělení pro děti:
Celé prázdniny otevřeno vždy v úterý
a ve čtvrtek od 8.30 do 18.00

Nový čtenářský klub v oddělení pro děti
Naše knihovna již několik let pořádá
čtenářské kluby, o které je velký zájem,
zdaleka se nedostává na všechny. Nyní
jsme se rozhodli jejich formu mírně obměnit.
Od září 2019 vždy v úterý od 17 do 18
hodin bude na oddělení pro děti probíhat Nový dětský čtenářský klub.
1. skupina bude mít klubové setkání
vždy první úterý v měsíci, 2. skupina

druhé, 3. skupina třetí a 4. skupina
čtvrté úterý v měsíci. Klub bude probíhat v knihovně v maximálním počtu
deseti dětí v době, kdy máme pro veřejnost zavřeno. Na klub budou mít
přístup pouze přihlášené děti, bez přístupu rodičů a sourozenců. Čtenáři si
během klubu budou moci vrátit a půjčit
knihy. Za odměnu bude čtenářům po
absolvování klubu v červnu knihovnou

darováno malé překvapení, ale bude
potřeba, aby dítě klub navštívilo alespoň šestkrát během školního roku.
V klubu bude čtenářům čteno z jedné
knihy, budeme s knihami dále pracovat, povídat si o nich a bude čas i na
samostatné čtení. Klub bude poskytován zdarma, ale pouze pro registrované
čtenáře.
Děti se mohou do klubu zapsat již nyní.

Galerie Kotelna vás od 6. 6. do 13. 7. zve na výstavu Jakuba Strettiho. Jakub Stretti (*1967) je český malíř a člen
Umělecké besedy.
V roce 1986 vystudoval SOŠV na Hollarově nám. v Praze. V
letech 1987 - 1994 studoval na pražské AVU v ateliéru krajinomalby prof. Hodonského a v atelieru Karla Malicha. Od
roku 1999 člen výtvarné sekce Umělecké besedy. Pochází
z české rodiny malířů a grafiků Strettiů, jejíž předkové přišli
do Čech v roce 1789. Otec Karel Stretti byl pokračovatelem
díla Bohuslava Slánského a zakladatelem Asociace restaurátorů. Věnuje se moderní malbě a jeho lyrické abstraktní
obrazy vycházejí z reálných podnětů s výrazně osobní poetikou a živou barevností. Nabízejí možnost alespoň na chvíli
se odpojit od toho, čím se řídí náš běžný život.
Ve svých dílech spojuje trvalý zájem o duchovní povahu svého malířského snažení s důrazem na formální a estetické
kvality obrazu.
Michaela Kočová
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Út
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Tp FesT

čt Vystoupení žáků 1. Zš říčany.

HRaje Česká kapela. VSTUP ZDaRma!!!

Těšíme se na Vaši návštěvu!

Říčany – 17. listopadu 214

+420 323 602 456

PŘIPRAVUJEME
asONaNCe
– skotské a irské balady a písně
Skupina asonance patří k nejstarším skupinám působícím
na české folkové scéně – její vznik se datuje až do roku 1976.
Skupina patří k uznávaným interpretům irských a skotských balad,
tanců a instrumentálních skladeb jako jsou reel, jig nebo hornpipe.
na podzim roku 2018 vstoupila skupina již do své 43. sezóny.
Za tuto dobu vydala deset alb: jeden živý záznam koncertu
a devět alb studiových (řadových). na DVD a flashdrive také
vyšly záznamy koncertů z let 2007 a 2016. Posledním zatím
vydaným studiovým albem je Tesař z nazareta (2014). Během
roku 2018 však plánuje skupina natočit další studiové album.
Skupina aktuálně působí v sestavě jan lašťovička (umělecký vedoucí,
kytara, elektrická kytara, buzuki, irské loketní dudy, vokály, české
texty všech písní), Hana Horká (zpěv, perkuse), Klára lašťovičková
(zpěv, flétny), Blanka lašťovičková (zpěv, bodhrán, perkuse), jan Ráb
(housle), Roman Slaboch (zpěv, perkuse), Petr Bohuslav (zpěv, kytara,
mandolína), luboš Pick (baskytara, kytara, buzuki, vokály), mirko
Rokyta (klávesové nástroje, vokály), Daniela Vránová (flétna) a jan
Doležal (bicí).

iV. MEMoRiál
JiříHo KadlUsE
St 18 / 09 / 2019 – 19.30
sTeamBOaT sTOmpeRs, OlD TimeRs
JaZZ BaND. KonceRT Z cyKlU
„JaZZOvé veČeRY v ŘíČaNeCH”.

kOuZelNá ŠkOlka
– michal k snídani
o všem na co jen máte chuť! Zábavné a poučné představení
zároveň! michal dětem servíruje legrační pokrmy, bavit
se budou určitě i rodiče! napadá Vás něco zábavného, když
se řekne česká kuchyně, nějaký pokrm, že ne....?, tak mnoho jich
„ochutnáte” právě od michala. Třeba jablíčko v županu, máte
to rádi...? U michala tohle jablíčko mluví a opravdu chodí doma v županu!
ať přijdete najedení nebo ne, odcházíte vždycky hladoví! michal
si užije s dětmi na představení i oslavu svých narozenin! jak bude
vypadat dort a kolik na něm bude svíček, to už bude záležet jen
a jen na dětech! Samé unikátní situace a zábava, tak to nezmeškejte!
neméně důležitá je pointa tohoto představení! michal při aktivním
zapojení všech malých diváků v hledišti rozluští velkou záhadu,
co se vlastně stane s jídlem, které necháme na talíři nedojedené!
Záhady jsou strašně fajn, vtáhnou do děje, funguje u nich příběh
a hlavně Vás můžeme uklidnit, vše dobře dopadne a něco nového
se dozvíme o tzv. záhadě posledního nedojedeného sousta
na talíři. nenechte si ujít zážitek s michalem z Kouzelné školky.
Představení zábavnou formou působí právě na fantazii dětí
a tu pak rozvíjí při nápadech a vynálezech, které pro děti michal vymýšlí.
nechte se inspirovat, garantujeme vám kvalitní zábavu pro nejmenší
a těšíme se na vás!

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
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 11. 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”.
www.kclabut.cz

info@kclabut.cz

KoUzElNá šKolKa
– MicHal K sNídaNi
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ZáBaVné a PoUčné PřeDSTaVení
ZáRoVeň! micHal DěTem SeRVíRUje
legRační PoKRmy, BaViT Se BUDoU
URčiTě i RoDiče!
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Výstava
Živá Amazonie

už jen do 20. června 2019!
Nenechte si ujít poslední příležitost podívat se do peruánského
pralesa i domorodé chýše! Díky
fotkám a autentickým exponátům
dovezeným přímo z Peru se přenesete do největšího tropického
deštného pralesa na světě, v němž
roste 16 000 druhů stromů a žije
v něm ještě spousta neobjevených
živočichů.
Děti budou nadšené nejen z poznávání exotického světa, ale také z živé
amazonské žabky pralesničky nebo
morčátka, které si budou moci i pohladit. Kromě toho si mohou prolézt
mraveništěm, tvořit vlastní umělecké artefakty inspirované indiánským
uměním či si odnést masku pralesního zvířete. Užijte si společné poznávání jednoho z nejrozmanitějších
koutů světa!
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.
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PŘIPRAVUJEME NOVOU
VÝSTAVU:
Léto pod hvězdami

15. července – 6. října 2019
Zvedněte hlavu a zahleďte se s námi
ke hvězdám. Galaxie, mlhoviny,
hvězdy i planety můžete obdivovat
na velkoformátových fotografiích
Petra Horálka - úspěšného astro-fotografa, jehož fotografie nočního
nebe a vzácných nebeských úkazů
jsou celosvětově uznávány. Několik
jeho fotografií bylo vybráno NASA
jako prestižní Astronomické snímky dne. Uvidíte i snímky planet
doplněných úryvky z Nerudových
Písní kosmických. Pro děti budou
připravena interaktivní stanoviště a
dílničky.
Výstava tentokrát překračuje hranice
muzea. Budete se moci vydat po naší
4,5 km dlouhé meziplanetární stezce a objevovat planety ve skutečném
měřítku a vzdálenostech od Slunce.

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

Vstupné 80/40/200 Kč. Vstupné
na akci umožňuje i vstup na výstavu
„Živá Amazonie“ (platí v den akce).

Výměnný bazar rostlin

neděle 9. června,
14:00 - 17.00, zahrada muzea
Máte na zahradě květiny, které musíte vzhledem k prostoru omezovat a je
vám líto je vyhodit? Přineste je na výměnný bazar. Kolik rostlin přinesete,
tolik si můžete odnést.
Rostliny noste zakořeněné nebo s dostatečným balem. Přijímáme pouze
zahradní rostliny, ne plané druhy, nenoste vzrostlé stromy a keře.
Akce je pořádána v rámci Týdne udržitelného rozvoje.
Povede Edita Ježková
Vstupné 30 Kč

Včely!
Vodní hry a dešťové zahrádky

neděle 9. června,
14:00 - 17:00, zahrada muzea
Pro děti budou připravené hravé aktivity s vodou, pro dospělé možnost seznámit se s hospodařením s dešťovou
vodou v zahradě a příkladem dešťové
zahrádky v muzejní zahradě.
Akce v rámci Víkendu otevřených zahrad a Týdne udržitelného rozvoje.
Povedou Jana Kreidlová a Edita Ježková

pátek 14. června, 16:00 – 18:00,
sraz u Říčanské hájovny
Můžete se těšit na vytáčení medu
z pláství, nahlédnete dovnitř opravdového úlu.
Proč jsou včely v přírodě nepostradatelné? Nejde jen o med! Přijďte si
popovídat se včelařem z Českého svazu včelařů Říčany. Zájemci si budou
moci koupit med.
Sraz u Říčanské hájovny. POZOR,
v případě špatného počasí se termín
může posunout! Sledujte náš web.
Vstupné 50 Kč

texty.kuryr@ricany.cz
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Ze sbírek muzea: Husitské haléře - flútky
Období husitských válek bylo pro
všechny válčící strany finančně
náročné. Král Zikmund utratil velice brzy všechny peníze po svém
bratru Václavovi, a aby mohl zaplatit své žoldnéře, zastavoval
rozličné majetky v království a
dokonce nechal sloupávat stříbro
ze svatých obrazů. Ani husitské
shromažďování peněz v kádích
dlouho nevydrželo a celkem záhy
bylo nutné brát peníze, kde se jen
dalo, i násilnou cestou. Nedostatek stříbra se projevil ražbou drobných mincí, které oproti proslulým
pražským grošům často ani nebyly
stříbrné, nýbrž měděné či z jiných
kovů. V Praze se například razily z
roztavených monstrancí a kalichů

tzv. kalíšky. Častější a rozšířenější ovšem byly tzv. flútky
neboli husitské haléře. O
jejich původu se dozvíme
ze Starých letopisů českých: „A potom, když se
jim nedostalo stříbro, dělali peníze z púhé mědi pod
rázem královým a těm sú řiekali
flútky, a dělali je z pánví, z kotluov
a ze svícnuov a z jiných nádob měděných“. Tyto mince se razily v Praze a v Táboře, ale i na rozličných
hradech a tvrzích. Flútky, zdobené
raženým českým lvem, nebyly vždy
kulaté, často mohly být i čtverhranné. Ve sbírce říčanského muzea se
nachází tři flútky. Tyto mince ve své
době neměly téměř žádnou hodnotu

a jsou tak dokladem krize českého
mincovnictví a společnosti vůbec.
Jan Boukal

dou moci zvířátka nakrmit a pohladit.
Připravené budou aktivity pro děti
i dospělé.
Povedou Marie Tvrdoňová a Alžběta
Macková
Vstupné 80/40/200 Kč. Vstupenka
umožňuje vstup zdarma na výstavu
„Živá Amazonie“ (platí v den akce).

Můry!

sobota 15. června, 20:30,
Říčanská hájovna
Ve večerním lese kolem nás šelestí
křídla netopýrů, lovících můry. Každý z nás určitě pozoroval můry nezadržitelně přitahované světlem lamp.
S odborníkem Petrem Heřmanem
přilákáme pomocí entomologického
vybavení můry, které si budeme moci
prohlédnout, aniž bychom jim ublížili.
Budeme zblízka pozorovat kresbu na
křídlech můry gamy, různých píďalek
a s trochou štěstí i stužkonosku nebo
lišaje.
Vstupné 50 Kč

Mláďata na Dvorku

úterý 18. června, 15:00-17:00,
Dvorek naproti muzeu
Přijďte se na Dvorek seznámit s našimi letošními mláďátky. Děti si bu-

Amatérská burza minerálů
sobota 22. června, 9:00 - 15:30,
Didaktické centrum geologie

Burzu pořádá 1. ZŠ Říčany ve spolupráci s Muzeem Říčany. Během burzy
bude probíhat:
• Prohlídka školní sbírky minerálů:
10:00, 12:00
• Komentovaná prohlídka geoparku:
11:00, 13:00
• Řezání, broušení, leštění kamenů
• Rýžování českých granátů
• Paleontologie pro děti
Vstupné 40/20 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

1.6.

Říčany

8.00

PO-PO-LES – 41. ročník pochodu pohádkovým lesem. Start č. 1: Uhříněves - ZŠ
Vachkova (U Obory) od 8 do 9,30 hod (12 km). Start č. 2: Říčany - koupaliště Jureček
od 10 do 12.30 hod (3 km). Cíl: pohádkový les Strašín. Příspěvek 60 Kč. Vhodné pro
děti do 12 let v doprovodu rodičů.

1.6.

Říčany

14.00 - 17.00

1.6.

Říčany

7.00

2.6.

Říčany

10.00

Dětský den na Marvánku – Děti se můžou těšit na nové soutěžní disciplíny, jízdy na
lodičkách po Marvánku, na sladké odměny, setkání s vodníkem a závěrečné opékání
buřtů. Pořádá Vesmír Říčany z.s. a Vodácký klub Říčany.
Pytláckými roklemi – XL. ročník dálkového turistického pochodu. Start před budovou nádraží ČD Říčany, trasy: 14, 21, 28, 37 a 52 km. Prezentace od 7 do 10 hod. Cíl
na koupališti Jureček. Pořádá Klub českých turistů.
Dětský den – Dětský den moderuje Matouš Zah z DÉČKA. U rampa, horolezecká
stěna, Pumtrack, Workout. Hry, soutěže. Městská policie, celníci, hasiči, Policie
České republiky. Vystoupení, pohádka, Arnoštova bubenická show, dřevořezba
motorovou pilou, občerstvení. Sportoviště U lesa (Školní ul.).

5.6.

Říčany

16.00 - 18.00

Otevřený dvorek – Krmení králíků a slepic a povídání o jejich chovu na dvorku
naproti muzeu. Pořádá Ekocentrum Říčany ve spolupráci s Muzeem Říčany.

7. 6.

Štiřín

19.30

Jiří Korn a 4TET – Koncert na zámku Štiřín, vstupné 500/600 Kč.

8. 6.

Říčany

14.00

8. 6.

Říčany

7.00

Znovu na Marvánku – 2. ročník výstavy na louce u rybníka Marvánek. Vystaveny
budou obrazy, plastiky, dřevořezby, fotografie, šperky a další. Výtvarná soutěž na
téma „Spící jinoch“ pro děti i dospělé. Pořádá Společnost výtvarníků od Anežky.
Za Kozlem do Velkých Popovic – 14. ročník turistického pochodu ze Říčan nebo
Mnichovic. Pěší trasy 10, 20 km, cyklotrasy 10 až 44 km. Start Říčany nádraží
ČD 7.00 - 9.30 hod. Start Mnichovice zastávka ČD 8.30 - 12.00 hod. Pořádá Klub
českých turistů Říčany.

8. 6.

Velké Popovice

9.00

Den Kozla – 27. ročník. Celodenní hudební program, speciální prohlídky pivovaru,
ukázky řemesel, tombola a živý maskot pivovaru kozel Olda.

8. 6.

Ondřejov

10.30

9. 6.

Říčany

14.00 - 17.00

Ondřejovský krpál – Závody historických vozidel, start na náměstí v Ondřejově.
Více informací na www.pkhv.cz.
Vodní hry a dešťové zahrádky – Pro děti budou připravené hravé aktivity s vodou,
pro dospělé možnost seznámit se s hospodařením s dešťovou vodou. Zahrada muzea.

9. 6.

Říčany

14.00 - 17.00

11. 6.

Říčany

16.00 - 18.00

12. 6.

Říčany

19.00

14. 6.

Kunice

20.00

ABBA CZ – Koncert, vstupné 250 / 270 Kč. Zámek Berchtold.

14. 6.

Světice

16.00 - 18.00

Včely! – Ukázky života v úle i vytáčení medu. Přijďte si popovídat se včelařem z Českého svazu včelařů Říčany. Prodej domácího medu. Sraz u Říčanské hájovny.
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Výměnný bazar rostlin – Máte na zahradě květiny, které musíte vzhledem k prostoru omezovat a je vám líto je vyhodit? Přineste je na výměnný bazar. Kolik rostlin
přinesete, tolik si můžete odnést. Přijímají se pouze zahradní rostliny, ne plané druhy.
Zahrada muzea.
Otevřený dvorek – Krmení králíků a slepic a povídání o jejich chovu na dvorku
naproti muzeu. Pořádá Ekocentrum Říčany ve spolupráci s Muzeem Říčany.
Letní koncert kytarového kurzu Jiřího Bardy - 30 let! – Koncert ke 30letému
výročí kytarového kurzu. Kulturní centrum Labuť.

texty.kuryr@ricany.cz

Co se děje v kultuře
Řezání a broušení kamenů – Přineste si vlastní kamínek a pojďte se podívat na
řezání a broušení kamenů do geologické laboratoře. Rezervace nutná na tel. 323 603
161 nebo prostřednictvím formuláře na stránkách Muzea Říčany - nejpozději dva
pracovní dny před termínem. Didaktické centrum geologie.
Můry! – Pozorování můr s odborníkem Petrem Heřmanem. Říčanská hájovna.
Pořádá Muzeum Říčany.
Alelůja, svatá Nituš – Zahájení Louňovické letní divadelní aktivity 2019. Vystoupí
DS Jirásek Nový Bydžov. Areál restaurace U Henců - letní scéna.
Nedělní pochod s Líbou – Turistický pochod na trase: Zdice – Svatá - Zdice, 15 km.
Odjezd vlakem: Říčany 7.25 hod. Přihlášky na tel. 723 513 431, nebo na e-mail :
libuše.rohoskova@centrum.cz.
Heroldovo kvarteto – Koncert z cyklu Sukův hudební Štiřín. Haydn - Ravel. Zámek.

15. 6.

Říčany

14.00 - 17.00

15. 6.

Světice

20.30

15. 6.

Louňovice

18.30

16. 6.

Říčany

7.25

16. 6.

Štiřín

17.00

18. 6.

Říčany

15.00 - 17.00

18. 6.

Štiřín

19.30

19. 6.

Kunice

15.30

Olympijský běh na zámku Berchtold – Běh v rámci Olympijského dne. Trasy pro
děti i dospělé, které vás zavedou do Kunických lesů a okrajových částí obce. Start
dětského závodu v 16.30 hod. Start hlavního závodu v 18 hod.

19. 6.

Říčany

16.00 - 18.00

Otevřený dvorek – Krmení králíků a slepic a povídání o jejich chovu na dvorku
naproti muzeu. Pořádá Ekocentrum Říčany ve spolupráci s Muzeem Říčany.

22. 6.

Říčany

9.00 - 15.30

Mineralogická burza – 4. ročník amatérské burzy se zaměřením na české minerály.
Doprovodný program: komentovaná prohlídka geoparku: od 11.00 a od 13.00 hod,
prohlídka školní sbírky minerálů: od 10.00 a od 12.00 hod. Řezání, broušení a leštění
kamenů, rýžování českých granátů, paleontologie pro děti. Didaktické centrum
geologie.

22. 6.

Velké Popovice

17.00

22. 6.

Senohraby

9.15 - 14.00

Svatojánská noc s Kozlem – Speciální prohlídky pivovaru s čelovkou a s rozšířenou
ochutnávkou piva v ležáckých sklepích. Prohlídky v časech: 17:00, 18:00, 19:00 a
20:00 hod. V Pivovarském parku (před návštěvnickým centrem pivovaru) bude
připraven hudební program, otevřené ohně k opékání buřtů a samozřejmě pivo
Velkopopovický Kozel.
Senohrabské pohádkování – 16. ročník akce letos na téma: Ve zdravém těle zdravý
duch. Přijďte se podívat, jak se sportuje v království. Vávrův palouk v Senohrabech.

Mláďata na dvorku – Děti si budou moci nakrmit a pohladit letošní mláďátka.
Připravené budou aktivity pro děti i dospělé. Dvorek naproti muzeu.
Crystal Monee Hall – Jeden z nejvýraznějších talentů současné americké jazzové a
písničkářské scény. Vstupné 350 Kč, Zámek.

inzerce

1. ZŠ Masarykovo nám. Říčany hledá od září 2019
vychovatelku do školní družiny na částečný úvazek.
Více informací na tel. č. 732 846 885.
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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 doby protektorátu nám umožňuje prohlédnout si vilovou zástavbu Říčan v sousedství Fialky, konkrétně se jedná o
ulici Sadová. V popředí se nachází dodnes existující domy čp. 1, 3, 5 a 7, v pravé části snímku je nápadnou stavbou dům čp. 15
s vysokým štítem, který ovšem prošel výraznou přestavbou. V popředí, na místě dnešních řadovek, se nachází pole a louka. V  levé
části stojí ohrada se zemědělskými stroji a rozebranými ploty. Vzpomínáte si na účel této ohrady? Napište nám nebo zavolejte!
Snímek muzeu poskytla paní Milada Matysová z Říčan.

