VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY

červenec / srpen 2019

Hlavní téma:

Voda

Slovo úvodem

Andrea Jurková,
koordinátorka osadních výborů
Na začátku tohoto roku proběhly volby do všech osadních výborů. Někde se obsazení změnilo, jinde získali stávající členové opětovnou důvěru obyvatel. K Říčanům patří celkem pět osadních výborů – Jažlovice, Kuří, Pacov, Strašín, Voděrádky. Osadní výbor je poradním orgánem zastupitelstva
města, skládá se z minimálně tří členů (předseda, místopředseda a pokladník). Jsou to lidé, kteří
žijí v dané části města a kterým není lhostejné, co se kolem nich děje. Scházejí se v pravidelných
intervalech, a to jednou měsíčně. Tato jednání jsou veřejná.
V minulém volebním období jsem byla členkou osadního výboru v Kuří. Mým hlavním cílem byla
spokojenost a pocit bezpečí obyvatel. Podařilo se mi prosadit několik projektů, např. víceúčelové
hřiště, školku, opravu chodníku, naučnou stezku do Voděrádek… Pořádala jsem řadu kulturních
akcí, které jsou typické pro naši část.
Neměli bychom tyto společenské události podceňovat. Je velmi důležité, aby spolu lidé komunikovali a na chvíli se zastavili. Každá z těchto částí Říčan má svou krásnou historii a tradice, na které
bychom neměli zapomínat. Výhodou života zde je, že na těchto místech stále nevymizel zdravý vesnických duch. Lidé žijí v sousedství s přírodou, navzájem si vypomáhají, nezapomínají na tradice,
ale naopak je udržují a stále rozvíjejí. Ať už jde o letní večery na břehu rybníka nebo ve stínu lípy,
pálení čarodějnic, mikulášskou nadílku, společné úklidy, sázení stromů...
Jako koordinátorka osadních výborů bych ráda podporovala projekty, které zlepší život místních
obyvatel, jako jsou výstavba dětských hřišť a sportovních prvků, rekonstrukce stávajících staveb
v majetku města, budování chodníků a obnova starých cest pro bezpečí chodců a návrat stromů
do krajiny.
Před několika dny začalo léto, lidé budou jezdit na dovolenou, poznávat nová místa, odpočívat
a nabírat síly do dalších dní. Chtěla bych proto pozvat všechny obyvatele Říčan, aby se třeba na
kole projeli po nové stezce z Voděrádek do Kuří, která vede krásnou krajinou, aby se podívali na
jažlovický kostel, jehož počátky sahají až do románské doby, aby si šli zasportovat do areálu v Pacově, kde si přijdou na své děti i dospělí, nebo aby přes les zašli s rodinou na hřiště do Strašína,
které je úplně nové. Každá z částí Říčan má co nabídnout a není toho málo. Proto bych všem chtěla
popřát krásné léto plné klidu a pohody.
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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
15. srpna pro příspěvky a v pátek
16. srpna pro inzerci.
Příští, zářijový Kurýr bude distribuován
30. srpna až 1. září 2019.
Na obálce: Neobvyklá atrakce Slide Czech
přilákala desítky zájemců o svezení.
Foto: Rudolf Flachs

Přes 14 km cyklostezky vedoucí z Prahy Kolovrat
až do Mnichovic je již ve výstavbě
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týden 
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aneb týden jazzu
v Říčanech

24–31/8/19

ELENA SONENSHINE TRIO

24. 8. So

18.00

U Labutě

JAZZMAZEC

25. 8. Ne

16.00

Marvánek

VÍT ŠVEC TRIO

26. 8. Po

18.30

di ANTONIO

ATAKY JANY KOUBKOVÉ

27. 8. Út

18.30

Pavilon

JAZZ IN DECK BAND

28. 8. St

18.00

Říčanský pivovar

JAN SMIGMATOR

29. 8. Čt

18.00

Čajovna

JAZZ JAM ZUŠ ŘÍČANY

29. 8. Čt

18.00

Olivovna

METROPOLITAN

30. 8. Pá

18.00

Na Rychtě

SAX&RHYTHM

31. 8. So

19.00

Jureček
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Informace z radnice
Krátce ze zastupitelstva
dne 12. 6. 2019

Zatupitelstvo přijalo celkem 28 usnesení
19 přítomných zastupitelů, 2 omluveni
u Zastupitelstvo určilo uvolněnou členkou Zastupitelstva
města Říčany Jarmilu Voráčkovou (KM).
Hlasy pro: 11, proti: 3, zdrželi se: 5, nepřítomno: 2
u Zastupitelstvo schválilo závěry uvedené ve studii 70.000
m³/rok pitné vody pro obyvatele města Říčany.
Hlasy pro: 18, nepřítomno: 3
u Zastupitelstvo města Říčany schválilo, aby tajemník MěÚ
uplatnil u hlavního města Prahy a Pražské vodohospodářské
společnosti, a. s., opci na 70.000 m³ pitné vody za podmínek
stanovených v Dodatku č. 1 k Dohodě vlastníků provozně souvisejících vodovodů a jejich vzájemných právech a povinnostech č. 2/033/12/1.
Hlasy pro: 17, nepřítomno: 4
Zastupitelstvo uložilo, aby tajemník MěÚ vyzval provozovatele, aby v Souladu s Koncesní smlouvou č. 398/2011/KCS,
Přílohou č. 2 při vydávání stanovisek k investičním záměrům
třetích osob a při připojování nových odběratelů pitné vody postupoval v souladu se závěry studie 70.000 m³/rok pitné vody
pro obyvatele města Říčany.
Hlasy pro: 19, nepřítomno: 2
Zastupitelstvo schválilo, aby tajemník MěÚ zajistil provedení
adresného průzkumu zájmu vlastníků nemovitostí s čísly popisnými, před nimiž je vybudován vodovodní řad o připojení
k vodovodu, a se zájemci uzavřít Dohodu o závaznému termínu připojení nemovitosti na vodovodní řad.
Hlasy pro: 19, nepřítomno: 2
Zastupitelstvo schválilo, aby tajemník MěÚ zahájil činnosti
směřující k zajištění potřebného objemu pitné vody pro všechny nemovitosti v zastavěném území Říčan.
Hlasy pro: 19, nepřítomno: 2
Zastupitelstvo souhlasilo, aby přednostně byla také uvolněna
kapacita i pro majitele nemovitostí, jejichž projekty jsou kryty
plánovací smlouvou s městem Říčany.
Hlasy pro: 19, nepřítomno: 2
Zastupitelstvo souhlasilo s Podmínkami čerpání investiční dotace v Programu EFEKT 2019, které budou nedílnou součástí

Pozvánka
pro říčanskou veřejnost na
zasedání
Zastupitelstva města Říčany
v zasedací síni Městského úřadu Říčany,
Masarykovo náměstí 53/40

datum bude v průběhu léta upřesněn na webu města
Podrobný program bude zveřejněn na úřední desce
a na www.ricany.cz.
Vladimír Kořen , starosta města
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Rozhodnutí o účelovém určení prostředků státního rozpočtu,
a s přijetím dotace ve výši maximálně 1 063 482 Kč na úhradu
50 % způsobilých výdajů.
Hlasy pro: 19, nepřítomno: 2
Zastupitelstvo schválilo předfinancování dotace MAS Říčansko na III. etapu rekonstrukce komunikace Politických vězňů
– celkovou rekonstrukci Cesty svobody od křižovatky s ulicí
Politických vězňů po vstup do pochodu nádraží v celkové výši
3 369 033,92 Kč. Finanční prostředky budou uvolněny z rezervy FRM a převedeny na investiční položku 2212-6121-908010608.
Hlasy pro: 19, nepřítomno: 2
Zastupitelstvo schválilo navýšení členského příspěvku svazku
obcí Ladův kraj z 25 Kč/obyvatele na 35 Kč/obyvatele.
Hlasy pro: 19, nepřítomno: 2
Zastupitelstvo schválilo uzavření darovací smlouvy s Linkou
bezpečí, z. s., na poskytnutí finančního daru ve výši 25 000 Kč
na provoz bezplatné dětské krizové linky.
Hlasy pro: 19, nepřítomno: 2
Zastupitelstvo schválilo uzavření veřejnoprávní smlouvy se
spolkem Skautské středisko Lípa Říčany, na poskytnutí individuální dotace ve výši 70 000 Kč na podporu účasti členů
říčanského střediska Lípa na světové skautské akci Jamboree
v USA.
Hlasy pro: 17, zdrželi se: 2, nepřítomno: 2
Zastupitelstvo schválilo poskytnutí individuální finanční dotace z humanitárního fondu ve výši 100 000
Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy pro Cestu Integrace, o. p. s.
Hlasy pro: 19, nepřítomno: 2
Zastupitelstvo schválilo poskytnutí individuální dotace ve výši
70 000 Kč na dofinancování základní činnosti organizace Terapeutickým centrem Modré dveře, z. ú.
Hlasy pro: 17, zdrželi se: 2, nepřítomno: 2.

Krátce z rady 16. 5. 2019
Rada a přijala celkem 24 usnesení
u Rada souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo se společností
T4 Building, s.r.o., jako zhotovitelem stavby vodovodu a kanalizace ve Voděrádkách, za cenu 22 612 625,93 Kč bez DPH.
Financování bude probíhat v letech 2019 - 2021.
Hlasy pro: 5, zdrželi se: 1, nepřítomno: 1
u Rada souhlasila se zahájením zadávacího řízení na veřejnou
zakázku č. 9/2019 Úpravy okolí Marvánku, formou zjednodušeného podlimitního řízení.
Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1
u Rada souhlasila s uzavřením smlouvy na stavební práce
– oprava chodníku a komunikace ul. Bezručova v Říčanech.
Zhotovitelem bude společnost Ridera DIS, s.r.o., za cenu 3
894 129,01 Kč vč. DPH.
Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1
u Rada souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo na rekonstrukci oplocení koupaliště Jureček to mezi městem a Martinem Pudilem jako zhotovitelem, za cenu 185 411,93 Kč
vč. DPH.
Hlasy pro: 5, zdrželi se: 1, nepřítomno: 1
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u Rada schválila uzavření dohody o náhradní výsadbě za
kácení dřevin v rámci realizace dálničního okruhu „Pražský
okruh D0 – úsek 511 – Běchovice – D1“ mezi městem Říčany
a ŘSD.
Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1
Rada souhlasila s přijetím finančního daru za umístění v soutěži „My třídíme nejlépe“ ve výši 20 000 Kč od
Středočeského kraje. Finanční prostředky půjdou na
rozpočtovou položku oddělení technické správy města
na kultivaci stanovišť pro separovaný odpad.
Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1

Krátce z rady 23. 5. 2019
Rada přijala celkem 47 usnesení
u Výkon TDI a KBOZP na stavební akci Půdní vestavba
ZUŠ Říčany, bude provádět společnost Kucik s.r.o. Rada
souhlasila s uzavřením příkazní smlouvy na za cenu 86
640,00 Kč vč. DPH.
Hlasy pro: 4, zdrželi se: 1, nepřítomno: 2
u Realizaci půdní vestavby ZUŠ Říčany provede BUILDER
CONSTRUCTION, s.r.o. za cenu 4 967 270,38 Kč vč. DPH,
schválilo to radní města.
Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1
u Rada jmenovala na základě výběrového řízení paní Evu
Hazdrovou Kopeckou do funkce ředitele SEN klub a charitativní obchod Říčany, příspěvková organizace a to od 1.
6. 2019.
Hlasy pro: 5, zdrželi se: 1, nepřítomno: 1
u Rada schválila realizaci dopravního opatření Zrušení stávajících podélných parkovacích míst při levém okraji komunikace Masarykovo nám. – sever zřízených od pošty až ke kostelu
a prodloužení VDZ V12c „Zákaz zastavení“ v tomto úseku.
Tímto usnesením není dotčeno rozhodování příslušných orgánů státní správy.
Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1
u Rada schválila uvolnění finančních prostředků 100 000
Kč vč. DPH z rezervy RmŘ na realizaci dopravního opatření Místní úprava provozu v lokalitě Na Obci v Říčanech,
spočívající v instalaci svislého a vodorovného dopravního
značení.
Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1
u Rada schválila účetní závěrky příspěvkových organizací
města za rok 2018
u Rada souhlasila se zakoupením 6 ks sportboxů (beden se
sportovním vybavením) na dětská hřiště Strašínská a Sportoviště u Lesa za celkovou cenu 30 000 Kč
Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1
u Rada souhlasila s navýšení kapacity Sofie mateřská a základní škola, o.p.s., z původních 40 na 100 žáků.
Hlasy pro: 5, nepřítomno: 2
u Rada schválila poskytnutí individuální dotace ve výši 14
600 Kč na podporu taneční skupiny mažoretek Berušky z 2.
ZŠ Bezručova, která se zúčastní finále soutěže MiA dance
FESTIVAL.
Hlasy pro: 5, nepřítomno: 2

Krátce z rady 30. 5. 2019
Rada přijala celkem 13 usnesení
u Rada města Říčany souhlasí s nákupem cisternové automobilové stříkačky pro jednotku Sboru dobrovolných hasičů,
Říčany za 8 409 500 Kč včetně DPH od KOBIT spol. s r.o.
Hlasy pro: 7
u Rekonstrukci hráze, objektů a odbahnění rybníka Rozpakov provede firma HB Golf, s.r.o., za cenu 7 829 043,65 Kč
vč. DPH, odsouhlasili to radní.
Hlasy pro: 6, zdrželi se: 1
u Rada souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo na stavební úpravy objektu č. p 13, Masarykovo náměstí, Stavební
firmou Pazdera s.r.o., za cenu 1 657 316,07 Kč vč. DPH.
Hlasy pro: 6, zdrželi se: 1
u Rada souhlasila s přijetím dotace z rozpočtu Středočeského kraje z Fondu hejtmana a zmírnění následků
živelných katastrof na akci Zlatý oříšek Středočeského
kraje 2019 ve výši 30 000 Kč.
Hlasy pro: 7

Krátce z rady 6. 6. 2019
Rada přijala celkem 45 usnesení
u Rada doporučila Zastupitelstvu určit uvolněnou členkou Zastupitelstva města Říčany Jarmilu Voráčkovou.
Hlasy pro: 4, zdrželi se: 1, nepřítomno: 2
u HES stavební, s.r.o., realizuje opravu chodníku a vozovky v ulici Řípská za cenu 1 855 380,73 Kč vč. DPH.
Provede také akci Chodníky Říčanská – II. etapa – úsek 1
(Pacov) a opravu úseku 4 (Za Větrníkem), za cenu 1 546
180,13 Kč vč. DPH. Schválila to rada města.
Hlasy pro: 5, nepřítomno: 2
u Výměna vybraných stávajících svítidel veřejného osvětlení, Říčany - EFEKT 2019 provede firma DINO TRADING
spol., s r. o., za cenu 1 247 238,55 Kč vč. DPH. Rada doporučila Zastupitelstvu vyslovit souhlas s Podmínkami čerpání
investiční dotace v Programu EFEKT 2019, které budou
nedílnou součástí Rozhodnutí o účelovém určení prostředků
státního rozpočtu, a s přijetím dotace ve výši maximálně 1
063 482 Kč na úhradu 50 % způsobilých výdajů.
Hlasy pro: 5, nepřítomno: 2
u Rada schválila uzavření veřejnoprávní smlouvy na
poskytnutí individuální dotace ve výši 49 000 Kč na podporu Domácího Hospice Dobrého pastýře a individuální
dotace ve výši 50 000 Kč z humanitárního fondu společností Centrin CZ, s.r.o., na dofinancování pobytových
sociálních služeb pro občany Říčan.
Hlasy pro: 5, nepřítomno: 2
u Rada schválila uzavření veřejnoprávní smlouvy se Seniorcentrem Říčany, na poskytnutí individuální dotace ve výši 26
000 Kč na podporu rekondičního pobytu pro seniory v Jizerských horách a další ve výši 28 000 Kč na podporu rekondičního pobytu pro seniory na Šumavě.
Hlasy pro: 5, nepřítomno: 2
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Informace z radnice
Krátce z mimořádné rady
dne 12. 6. 2019
Rada přijala celkem 9 usnesení

u Rada souhlasila s poskytnutím partnerství pro ředitelku Mateřské školy Říčánek, za účelem realizace projektu
financovaného z Evropského sociálního fondu OPZ.
Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1

Krátce z rady dne 13. 6. 2019
Rada přijala celkem 9 usnesení
u Rada souhlasila s uzavřením příkazní smlouvy na výkon TDI a KBOZP na investiční akci Vodovod a kanalizace Voděrádky, osazení druhé linky ČOV Voděrádky a veřejné části přípojek, firmou NDCON za cenu 522 720,00
Kč s DPH.
Hlasy pro: 7
u Rada souhlasila s přesunem částky 250 000 Kč z rezervního fondu do fondu investic příspěvkové organizace

města Mateřská škola Čtyřlístek Říčany určené na pořízení herních prvků k rozvoji pohybových dovedností dětí do
zahrad školy.
Hlasy pro: 6, zdrželi se: 1
u Rada schválila uzavření darovací smlouvy na bezplatné
poskytnutí lodního kontejneru mezi HZS Středočeského
kraje jako dárcem a městem Říčany.
Hlasy pro: 7
u Rada souhlasila s uvolněním finančních prostředků
z rezervy Rady města Říčany ve výši 260 000 Kč pro
účely finančního krytí v roce 2019 příkazní smlouvy
uzavírané na služby projektového manažera při vedení projektů zaměřených na instalaci vertikální zeleně
ve městě Říčany mezi městem Říčany a Radomírem
Bockem.
Hlasy pro: 6, proti: 1
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

Říčaňáci rozhodli: Radnice má investovat do modernizace
dopravního hřiště a kultivace stanovišť pro tříděný odpad
Třetí ročník participativního rozpočtování Překvapte Říčany zná
vítěze. Radnice má podle občanů
investovat po dvou milionech do modernizace dopravního hřiště a kultivace stanovišť tříděného odpadu.
V malých projektech do půl milionu
zvítězil námět pořízení defibrilátorů a
za ním se umístil projekt na zadržení
vody v krajině při správné údržbě turistických a místních komunikací. Do
rozhodování o pěti milionech se zapojilo 685 hlasujících s trvalým pobytem, z toho 552 elektronicky a ostatní
navštívili kontaktní místa či městské
akce. Přijít s nápadem i hlasovat může
každý občan Říčan starší 15 let.
„Letos občané města přišli se spoustou
skvělých nápadů a líbí se mi i vítězné
projekty. Mému srdci nejbližší jsou projekty, které se týkají zadržování vody
v krajině. Globální oteplování naší planety způsobené velikostí a nároky lidské
civilizace se odráží výrazně i u nás, v Říčanech. Musíme společně vodu chránit a
získávat pro lidi i přírodu,“ říká starosta
Vladimír Kořen, (Klidné město).
Absolutním vítězem s 338 hlasy se stal
námět na nákup přístrojů AED (automatický externí defibrilátor). Těmito
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přístroji může i naprostý laik poskytnout kvalitní první pomoc, resuscitaci,
a zachránit tím lidský život. Jejich umístění bylo vytipováno ve volnočasovém
centru Na Fialce u plavčíka, v Infocentru
na Masarykově náměstí, na Sportovišti
u lesa a v DPS na Komenského náměstí.
Občanům není lhostejné ani hospodaření s dešťovou vodou. Opatření na její
zadržení v krajině při správné údržbě
turistických a místních komunikací získalo podporu jen o pět hlasů menší než
defibrilátory. Pouze o osm hlasů méně
získal projekt, který si dal za cíl vznik lučních ploch, které by nejen krášlily město,
ale poskytly potravu pro včely, motýly a
další užitečné opylovače.

Oblíbené dopravní hřiště, kde se děti
učí, jak se chovat jako chodci i cyklisté,
si přálo modernizovat 269 hlasujících.
V kategorii velkých projektů do dvou milionů zvítězilo s poměrně velkým náskokem. Kultivaci stanovišť separovaného
odpadu upřednostnilo 186 hlasujících
před hřištěm pro všechny v Pohodovém
údolí, které získalo 160 hlasů.
Systém hlasování D21 umožňuje přidělit kladné i záporné hlasy. Výsledné
pořadí pak vyjadřuje větší shodu občanů. V červených číslech skončil námět
na postavení sochy generála F. Vejmelky v Kuří i nápad na založení vědomostní soutěže mezi školami Uličník.
Kateřina Lauerová, koordinátorka PB

texty.kuryr@ricany.cz
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Které velké projekty do 2 milionů Kč by se měly realizovat?
POČET HLASUJÍCÍCH: 654
pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

název projektu
Dopravní hřiště v Říčanech
Dlážděná stání pro kontejnery na tříděný odpad po městě
Pohodové údolí - hřiště pro všechny ve Wolkerově ulici
Výstavba chodníku ke hřbitovu a oprava zpevněných ploch v
ulici K Solné stezce
Zpevnění parkovací plochy a vybudování chodníku u hřiště
Strašínská
Vybudování chodníku v ulici Legií
Oprava stávajících chodníků v ulicích Foersterova a Boubínská

PROTI

PRO

-28
-16
-22
-21

297
202
182
111

-27

96

-25
-20

81
50

Celkem
269
186
160
90
69
56
30

Které malé projekty do 500 tisíc Kč by se měly realizovat?
POČET HLASUJÍCÍCH: 668
pořadí název projektu
1.
Debrilátor - zachraňte život!

PROTI

PRO

Celkem

-4

342

338

340

333

3.

Zadržení vody v krajině při správné údržbě turistických a -7
místních komunikací
-13
Luční plochy v Říčanech - pastva pro oči i pro včely

338

325

4.

Říčanský bezobalový obchod

-51

311

260

5.

Zastřešení autobusových zastávek ve městě

-11

220

209

6.

Chodník k Jurečku v ulici Ke Koupališti I. etapa - projektová
dokumentace

-25

217

192

7.

Lavičky s výhledem na město Říčany a Prahu

-35

187

152

8.

Rozšíření a doplnění chybějící části chodníku
v ulici Rooseveltova

-31

177

146

9.

Lávka přes rybník a šplhací tyče na Marvánku

-53

189

136

10.

Proměna dětského hřiště na Kavčí skále

-16

135

119

11.

Kultivace stanovišť na tříděný odpad v lokalitě u Jurečku

-13

123

110

12.

Úpravy ulice Letní u Jurečku

-29

108

79

13.

Zastínění dětského hřiště ve volnočasovém areálu v Pacově

-44

106

62

14.

Coworkingové centrum – sdílená kancelář
na Masarykově náměstí

-69

120

51

15.

Kuličkodráha v areálu hřiště Strašínská

-57

91

34

16.

Úprava okolí schodiště v ulici Na Kozákově

-18

51

33

17.

Osvětlení chodníku v ulici Za Větrníkem

-31

41

10

18.

Založení vědomostní soutěže mezi školami Uličník

-63

33

- 30

19.

Postavení sochy generála Františka Vejmelky v Kuří

-105

20

- 85

2.
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Nová venkovní posilovna a rozšířený
chodník v centru
Přijít s realizovatelným nápadem, obhájit si ho a získat
pro něj podporu veřejnosti. To je pébéčko. Nyní známe
výsledky třetího ročníku hlasování o námětech vás, občanů Říčan. A jak je to s realizací vítězných projektů
z předchozích ročníků? Městu se daří přání občanů
plnit, i když některá zákonem daná povolení a omezení
stavební sezónou realizaci oddálí.
Posilovna na Lázeňské louce
Od června může veřejnost využívat zcela volně přístupnou
street workout sestavu na Lázeňské louce. Její realizací se
rozšířila nabídka míst, kde je možné posilovat vahou vlastního těla. Jedná se o odborníky doporučovaný a oblíbený
způsob cvičení. Cvičit mohou ženy, muži, děti, začátečníci i
pokročilí. Sestava je vyrobena z nerezové oceli a je masivní,
vysoce odolné konstrukce, která má v porovnání s lakovanou
konstrukcí nesrovnatelnou životnost a optickou stálost. Součástí jsou gymnastické kruhy a závěsné systémy typu TRX.
Dopadové plochy jsou z EPDM litého polyuretanu. V Říčanech se nacházejí další dvě workoutová hřiště, vyrobená
z akátového dřeva. Jedno je umístěno v lese nad Olivovnou
a další prvky jsou na hřišti Strašínská. Kovové sestavy lze
využít na novém Sportovišti u lesa a na atletickém hřišti T.
J. Sokol Říčany a Radošovice v ulici Sokolská, tam je vstup
omezen provozním řádem sportovišť (čip, správce).

přírodní nádrže. Radnice má připravený projekt revitalizace okolí tohoto oblíbeného výletního místa. V ceně 1,5
milionové zakázky minigolfového hřiště byla i stavba lezecké pyramidy a drobný mobiliář. O otevření a provozních
podmínkách hřiště vás budeme informovat na Facebooku
a webu města.
KOLOBĚH charitativní obchůdek
Charitativní obchod Koloběh oslovil v loňském hlasování
nejvíce občanů. Pro realizaci byl po dohodě s navrhovatelkou projektu zvolen větší prostor přímo na Masarykově
náměstí. Nově vzniklou příspěvkovou organizaci SEN,
která provoz zastřeší, povede paní Eva Hazdrová Kopecká.
Budova v majetku města na Masarykově náměstí však potřebuje nutné stavební úpravy. Oddělení investic připravilo
projekt, získalo stavební povolení a vysoutěžilo zhotovitele.
Stavba byla předána v polovině června a stavební práce budou probíhat určitě celé léto.

Rozšířený chodník v ulici Široká
Absolutním vítězem prvního pébéčka z hlasování v létě 2017
byl projekt rozšíření chodníku v ulici Široká. Chodci, kteří nepřešli na druhou stranu ulice, ohrožovali sebe i řidiče vstupem
do vozovky obcházením domu na Masarykově náměstí v části
ulice Široká. Bezpečnější pohyb chodců tehdy podpořilo 456
hlasujících. Vyprojektování, následné čekání na zákonná po-

FOTO Petr Frank

Adventure minigolf u Marvánku
Věříme, že do prázdnin se firmě WPA golf s.r.o. podaří
dokončit stavbu adventure minigolfu na Marvánku. Devítijamkové hřiště se dokončuje na pozemku města vedle
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volení, poté zrušení výběrového řízení na zhotovitele pro vysokou cenu a ve finále zimní sezóna posunuly realizaci na tento
rok. Chodník byl na jedné straně rozšířen na maximum, které
nám bylo umožněno, a na druhé straně mírně zúžen. Bylo doplněno osvětlení nad přechodem pro větší bezpečnost. Po jednání o ceně chodník postavila firma Rybář s.r.o. a jen těsně se
vešla do limitu pro malé projekty do půl milionu.
Industriální park pro „náctileté“
Takto by měl vypadat prostor mezi průmyslovou zónou a železniční tratí. Právě se zde dokončuje pěší propojení od nádraží. Koncept Industriálního parku pro teenagery skvěle zapadá
do okolního prostředí. Projekt, ze kterého je vizualizace, řeší
prostor komplexně, ale stavba bude rozdělena do etap podle
finančních možností města. V historicky prvním hlasování pébéčka v létě 2017 se Industriální park pro „náctileté“ – I. etapa
umístil na druhém místě ve velkých projektech. To znamená,
že v rámci pébéčka by měly být investovány 2 mil. korun. Tato
yxcyxcyxc

částka by tedy měla pokrýt v první etapě projekt, přípravu území a realizaci první části pumptracku. V této chvíli se žádá na
stavebním úřadu o společné územní rozhodnutí a stavební povolení na první etapu. 2. etapa je podmíněna i změnou územního plánu, o kterou má město zažádáno.

Výsledky hlasování druhého
ročníku Překvapte Říčany 2018
Kategorie do 2 mil.
• Charitativní obchod KOLOBĚH
• Minigolfové hřiště na Marvánku
Kategorie do 0,5 mil.
✔ Lavičky v říčanském lese nejen pro seniory
✔ Venkovní posilovna – Lázeňská louka

Výsledky hlasování prvního
ročníku Překvapte Říčany 2017
Kategorie do 2 mil.
✔ B+R parkoviště pro kola
• Etapa industriální park pro „náctileté“
Kategorie do 0,5 mil.
✔ Rozšíření chodníku ulice Široká
✔ Dobudování chodníku Domažlická - Legií

Kateřina Lauerová
koordinátorka PB, tisková zpráva města

Vizualizace z projektové dokumentace Sportovní projekty spol. s r.o.
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Voda pro domácí – Říčany rezervují vodu
pro stávající obyvatele
Říčany se potýkají s nedostatkem
pitné vody: Drtivá většina obyvatel
připojených na vodovod nemá problém, na suchu je ale mnoho obyvatel, kteří v minulosti spoléhali
na vlastní studně. Poslední léta,
kdy roční teplotní průměr vyletěl
v České republice téměř nejvíc na
světě, se odrazila na dramatickém
úbytku spodních vod. Klimatická
změna a sucho s ní spojené vedly i
říčanskou radnici k přijetí krizové
strategie pro hospodaření s vodou.
Říčany mají omezené zdroje pitné
vody a přednost pro napojení budou dostávat obyvatelé, kteří žijí
v existujících nemovitostech. Naproti tomu projekty nové výstavby
si budou muset počkat.
Říčany jsou závislé na dodávkách
vody z Prahy. Smlouva s hlavním
městem je uzavřena na 1 030 000
metrů krychlových ročně. Na dalších 70 000 kubíků mají Říčany
opční právo. „Praha nám nemůže
nabídnout více vody z technických důvodů. Pražští vodohospodáři připravují velkou investici, nové propojení
Jesenice a Uhříněvsi a do doby, než
bude projekt připravený a s územním
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povolením, nám nemohou poskytnout
více pitné vody. A to se dá očekávat až
po roce 2022,“ říká starosta Vladimír Kořen. Ani nové zdroje ve městě
se nedají zařídit bez investic v řádu
desítek až stovek milionů korun a
mnoholetou investiční přípravou.
Do té doby mohou Říčany rozdělit
právě zmíněných 70 000 m3 vody.
Na červnovém zastupitelstvu se rozhodlo, že absolutní přednost získají
obyvatelé, kteří ve městě žijí, před
developerskými záměry.
Klíč je jednoduchý. Radnice osloví
majitele stávajících domů, které
jsou v blízkosti vybudovaných řadů
a nemají napojení. Dostanou nabídku rezervace a smlouvu na vybudování přípojky. Pokud majitel
odmítne nebo se do konce roku
nevyjádří, rezervace kapacity pitné
vody propadne a bude nabídnuta
jiným, zejména stavebníkům. Stejnou šanci by měli dostat i ti, kteří
už mají vydané územní rozhodnutí
nebo plánovací smlouvu s městem.
Do kapacity jsou zahrnuty také investiční záměry města – kupříkladu
výstavba nového vodovodního řadu
v lokalitě Ryba.

„Jde o krizové řešení. Vody je limitní
množství a naprosto logickým veřejným zájmem je zabezpečení vody pro
stávající obyvatele. Museli bychom
jejich kritický nedostatek pitné vody
tak jako tak řešit. Budoucí obyvatelé
a budoucí nemovitosti musí počkat,
je to myslím jednoznačné a spravedlivé řešení,“ obhajuje pozici města
starosta Kořen.
Radnice nechala vypracovat studii, která navrhuje zajištění nových
zdrojů pitné vody. Jako nejvýhodnější řešení se jeví vybudování
zcela nového připojení od štolového přivaděče ze Želivky. Investice
přesahující sto milionů korun je ale
velmi složitá a nejspíš by ji měly organizovat regionální orgány nebo
právnické osoby. Druhou cestou je
obnovení vrtů mezi Radošovicemi
a Pacovem. Nicméně tento zdroj je
velmi omezený. I v tomto případě
by investice dosahovala mnoha desítek milionů korun.
Systém rozdělení kapacity pitné
vody radnice připraví a představí
v průběhu prázdnin.
Kateřina Lauerová
tisková zpráva města

texty.kuryr@ricany.cz
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Sousedská grilování na téma revitalizace sídlišť
Děkujeme všem účastníkům, kteří
si udělali čas a podělili se s námi o
své nápady, ale i potíže v místě, kde
žijí. Nyní budou výstupy ze společných setkání zpracovávat architek-

ti. Ještě se určitě setkáme nad jejich
vizemi a budeme chtít znát opět váš
názor.
Kateřina Lauerová
tisková zpráva města

Foto: Petr Frank, Kateřina Lauerová

V průběhu května
jsme grilovali s obyvateli sídlišť Olivovna, Komenského náměstí, Na Kavčí skále a
u bytových domů ulice Haškova.
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Stromky, keře a založené květné louky
zaplnily okolí Marvánku a lemují okrajové
obytné části Říčan

Foto Rudolf Flachs

Přes čtyři stovky stromů a bezmála třináct a půl tisíc keřů na
celkové výměře přes šest hektarů, to jsou čísla z nejnovější
výsadby zeleně. Volně přístupné ovocné sady, remízy a nová
izolační zeleň je dokončena. Nejnovější výsadba krajinné ze-
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leně v okolí Marvánku se stane základem pro krajinný park.
Izolační zeleň vysazena na západním okraji města v budoucnu
pomůže odclonit rodinné domy od hluku a škodlivin z dálnice
a přivaděče. Výsadbu provedla společnost STROMMY COMPANY, s.r.o. za necelých 3,7 milionu korun. Bezmála tři miliony korun poskytl Státní fond životního prostředí z financí EU.
Na posílení přirozené funkce krajiny se zaměřila výzva 93
Operačního programu Životní prostředí. Říčanská radnice
uspěla s žádostí o dotaci, kterou podala počátkem dubna 2018.
Radnice dlouhodobě prosazuje výsadbu zeleně ve městě a jeho
okolí. Tento projekt výsadby je již čtvrtým velkým projektem
tohoto druhu, hrazeným z fondů evropské unie. Proběhla
již výsadba izolační a celoplošné liniové zeleně (2018) a zakládání krajinných prvků (2015). Mnohokrát jsme již psali o
pozitivním vlivu remízů na biodiverzitu, o posílení protierozní
funkce, o estetické funkci a návratu krajiny před období intenzivního hospodaření. Aktuálně se význam remízů vyzdvihuje i
v souvislosti s klimatickými změnami a bojem se suchem. Součástí výsadby je vždy následná péče o plochy.
Výsadbou čtyř remízů a stejného počtu sadů se ráz krajiny
z intenzivně obhospodařované změní více na rekreační. Větší
množství zeleně v orné půdě pomůže snížit vodní a větrnou
erozi, podpoří rozmanitý výskyt živočichů, ptáků a hmyzu,
kteří zde najdou útočiště a potravu. Výsadbou pestrého druhového spektra dřevin se obnoví přirozený pestrý obraz krajiny.
Kromě těchto funkcí bude izolační zeleň u hřbitova plnit funk-
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ci živého filtru. Důležitou složkou všech zakládaných ploch
jsou květnaté louky.
První remíz rozšířil stávající v blízkosti ulice U Kamene. Základ remízu tvoří domácí druhy dřevin jako duby, jilmy a javory. Stromy doplňují smíšené keřové porosty složené z brslenů,
lísek, hlohů, trnek, bezů a zimolezů. I na dalších stávajících
remízech došlo k rozšíření o lípy, javory, buky a duby. Čtvrtý remíz vznikl u rybníku Rozpakov na ploše, kde se dříve pěstovala
energetická rostlina Miscanthus.
Základ remízu zde tvoří domácí druhy dřevin, habry a duby.
Ve větších skupinách budou okolo i uvnitř pozemku vysázeny
lískové keře, cenné pro zvěř.
Extenzivní ovocné sady u Marvánku
Výsadba vznikla na třech pozemcích východně od rybníku
Marvánek a jeden nad obcí Světice.
Extenzivní ovocný sad s jabloněmi, třešněmi, slivoněmi a
hrušněmi doplňují keře; trnky, šípky, bezy a hlohy jsou zde

v menších skupinkách. Další sad má navíc višně, ořešáky a
jeřáby. K výše jmenovaným keřům přibyly ještě lísky. Ve třetí
lokalitě určené pro sad se k vzrostlé ořešákové dvouřadé aleji
dosadí převážně jabloně se slivoněmi, hrušněmi a ořešáky.
Z keřů přibyla i růže, namíchána s výsadbou bezu. Čtvrtý pozemek určený pro sad se nachází severně od obce Světice za
železničním přejezdem. Na ploše, kde se pěstoval Miscanthus,
bude za pár let možné ochutnat třešně, višně a jablka.
Izolační zeleň u obytné části u hřbitova
Krajinářskou smíšenou výsadbu u hřbitova tvoří domácí dřeviny a ovocné stromy, keřové porosty složené z brslenů, lísek,
hlohů, trnek a kalin s prostory pro květnou louku. Dalším
prvkem je vegetační pás na okraji pozemku. Izolační bariéra byla navržena tak, aby plnila funkci tzv. „zeleného filtru“.
V budoucnu bude clonit hluk z blízkých komunikací a filtrovat
emise a imise, které zatěžují ovzduší v okolí rodinné zástavby.
Kateřina Lauerová, tisková zpráva města
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Cyklostezka z Kolovrat do Mnichovic se staví
Přes 14 kilometrů cyklostezky, která propojí městskou část Praha Kolovraty – Říčany – Světice - Strančice – Všestary - Mnichovice, se
začalo stavět. Stavbu za 156 milionů korun realizuje
akciová společnost OHL ŽS. Stavbu koordinuje říčanská radnice ve spolupráci s dalšími pěti zapojenými obcemi. Cyklostezka je z hlediska dotačního rozdělena na
čtyři na sebe navazující části. Město Říčany by ze svého
rozpočtu mělo za říčanské části cyklostezky o délce necelých sedm kilometrů zaplatit zhruba 68 milionů korun. Dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj
by měly pokrýt 90 % způsobilých nákladů.
Cyklostezka se projektuje od roku 2015 a na začátku roku
2019 skupina obcí obdržela takzvané rozhodnutí o poskytnutí dotace z Integrovaného regionálního operačního
programu (IROP) pro všechny čtyři úseky cyklostezky. Veřejnou zakázku na stavbu celé cyklostezky vyhrála akciová
společnost OHL ŽS s nabídkovou cenou 156 129 037,35 Kč
vč. DPH. Na jaře tohoto roku začala firma přípravné práce.
Ty zahrnovaly vytyčení trasy, povolené kácení stromů a odstranění křovin definovaných projektem. Rozsah kácení byl
ve spolupráci s odborem životního prostředí MěÚ Říčany
minimalizován na stromy a keře méně hodnotné a ve špatném stavu. Jednalo se převážně o nálety s obvodem kmene
do třiceti centimetrů. „Vzrostlých stromů s obvodem 0,5-0,9
metru bylo mimo les na celé bezmála patnáctikilometrové
trase pokáceno pětadvacet. Nad 0,9 metru to nebyl žádný
strom. Nejvíc jich bylo v kategorii s obvodem do třiceti centimetrů, to jsou většinou náletové stromky nebo vícekmenné
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pařezinky“ upřesňuje za zhotovitele stavbyvedoucí David
Čermák. „Stromy mají pro život nesmírný význam, při každém kácení mi je smutno. Procházel jsem říčanskou trasu
několikrát a bojoval za každý strom,“ říká starosta Vladimír
Kořen (Klidné město) a dodává: „Někde jsme se, bohužel,
stromům vyhnout nedokázali. Už teď ale v okolí cyklostezky
proběhly velké výsadby a další nás čekají. Podél trasy vzniknou aleje, sady i divočejší místa, kde příroda bude mít prostor
pro sebe. Právě podávám návrh na vyhlášení některých
opravdu cenných stromů u cyklostezky za památné, jako třeba nádherných dubů nedaleko silnice 101.“
Projekt řeší i úpravu zelených ploch v místech stavby,
ochranu a odbornou údržbu stávajících stromů podél
trasy, a především náhradní výsadbu stromů za ty, které
budou vykáceny. Projektové dokumentace k územnímu
rozhodnutí, k stavebnímu povolení a pro výběr zhotovitele zpracoval KAP Atelier s.r.o.
Cyklostezka s názvem do Prahy na kole vzájemně propojí
Prahu Kolovraty – Říčany – Světice – Strančice - Všestary –
Mnichovice a výrazně napomůže rozvoji cyklistické dopravy.
Pomůže bezpečnosti cyklistů, kteří jsou zatím odkázáni na
frekventované úseky silnic. Stezka reflektuje možné napojení na železniční zastávky a naváže na již hotové či plánované
trasy v hlavním městě. Společná stezka pro pěší a cyklisty
je široká tři metry. Na většině trasy je asfaltový povrch, a to
zejména kvůli snadnější údržbě a dlouhé životnosti. Spektrum uživatelů se volbou povrchu rozšíří o in-line bruslaře,
kteří mají v okolí i velmi omezené možnosti. Na asfaltovém
povrchu se shodly zainteresované obce již před zadáním pro-
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celkem devět nových klenutých lávek (osm s dřevěným povrchem a zábradlím, jedna železobetonová) přes Říčanský a
Sruhařovský potok a přes Mnichovku. Opraví se i tři stávající
mosty. Uživatelům bude na celé trase k dispozici 21 přístřešků
se 246 zastřešenými uzamykatelnými stojany na kola, plus již
postavený velký přístřešek v ovocném sadu Srnčí, 20 informačních tabulí nebo 15 stylových „ladovských“ rozcestníků.
„Věřím, že příští cyklistickou sezónu lidé z Říčanska otevřou právě na této páteřní cyklostezce. Objeví nová místa
a v bezpečí od aut i jejich zplodin zjistí, že do Prahy se dá
cestovat mnohem příjemnější cestou, než je dálnice D1,“
zakončuje starosta Vladimír Kořen .
Kateřina Lauerová, tisková zpráva města

foto Rudolf Flachs

jektové dokumentace v roce 2015. Starostka města Mnichovice Petra Pecková to komentuje „Jaký budeme mít povrch, se
na samotném začátku projektování řešilo velmi pečlivě a odpovědně. Když se podíváte do Rakouska nebo třeba i na Šumavu
do chráněných oblastí, není s cyklostezkami z asfaltu žádný
problém. Samozřejmě k nim musí být zvolen vhodný mobiliář
a kolem nich pěkná náhradní výsadba zeleně. A to naše cyklostezka mít bude. Naopak zkušenosti třeba z Meziměstí u Broumovska, kde se česko-polská cyklostezka na českém území
rozpadla, jasně ukazují, že mlat ani minerální beton nevydrží
dobu udržitelnosti, kterou jsme povinni splnit. Takový povrch
je v podstatě hned narušen přívalovými dešti a vyžaduje pak
další velké náklady na opravy.“
O povrchu se rozhodovalo i v průběhu územního a stavebního řízení. Asfaltový povrch nebude pouze mezi silnicí 101 a Mlýnským rybníkem, kde je schválený mlatový
povrch. Nicméně teď se uvažuje o variantě se stezkou,
která by byla na pilotech několik desítek centimetrů nad
terénem.
Na území Říčan bude trasa dlouhá 5,7 km. Celková délka
nové trasy z Kolovrat do Mnichovic, včetně několika krátkých
napojení na okolní komunikace bude 14,4 km. Na trase bude

ŘSD připravuje velkou rekonstrukci
říčanské Černokostelecké ulice
Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD)
plánuje celkovou rekonstrukci Černokostelecké v Říčanech. Důvod?
Havarijní stav kanalizace pod povrchem. Voda, která z trubek teče
do podloží, způsobuje propady vozovky a opakované opravy, které zažíváme v posledních letech. Město
Říčany vyjednalo významný posun
projektu v oblasti bezpečnosti a kvality veřejného prostoru.
Na ulici přibude mnoho bezpečnostních prvků, zeleň, pohodlné parkovací
pruhy. Ulice by se měla proměnit spíše

v obchodní městskou třídu než v průtah, který svádí k rychlé jízdě. Lépe
chceme též hospodařit s dešťovou vodou. Rekonstrukce by se měly dočkat i
chodníky v horní části města směrem
na Kutnou Horu.
Rekonstrukci plánuje ŘSD na více
let, aby nedošlo k totálnímu dopravnímu kolapsu města a dlouhodobému
omezení obchodníků. V prvním roce,
pravděpodobně 2020, by se mohl opravovat úsek od Olivovny po křižovatku u
nemocnice (ulice Smiřických). V další
sezóně by se opravil zbytek směrem na

1. etapa – fialová
2. etapa – zelená
3. etapa – modrá

Prahu od Smiřických po club Ballagio.
Poslední etapa by měla zahrnovat křížení s Říčanskou II/101 a rekonstrukci
mostu přes tuto komunikaci. Práce by
dle odhadů ŘSD každý rok měly trvat
přibližně čtyři měsíce včetně letních
prázdnin. Opravovaný úsek bude vždy
zcela uzavřen, přístupy k nemovitostem i do okolních ulic budou zajištěny.
Rekonstrukce bude probíhat v celé šíři
vozovky z důvodu řešení inženýrských
sítí, co nejvyšší kvality nových povrchů,
ale též kvůli bezpečnosti a výraznému
zkrácení doby výstavby a uzavírky.
V souvislosti s celkovou výměnou kanalizačních a vodovodních řadů budou mít vlastníci připojených nemovitostí jedinečnou možnost své přípojky
opravit, případně nové zřídit. Bližší
informace budou rezidentům sděleny
formou dopisu a veřejné informace
v médiích města.
Veřejné projednání k připravované rekonstrukci ulice Černkostelecká proběhne v Kulturním centru Labuť (ulice
17. listopadu) ve středu 10. července 2019 od 18 hodin.
David Michalička
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Návštěva partnerského
města Whitstable
Když se řekne „Twinning“, málokdo si pod tímto slovem
představí to, co se za ním skutečně skrývá. Zdánlivě velmi
rozdílní lidé různého věku, národností, vzdělání, zájmů i
životních zkušeností ve velmi odlišných městech se snaží
vzájemně spolupracovat, inspirovat se úspěchy a poučit se
z neúspěchů těch ostatních. Pokud se ale budeme o Twinning neboli Partnerství měst zajímat více, zjistíme, že tato
města a jejich obyvatelé mají mnohem více společného, než
se může na první pohled zdát.
Mojí úplně první návštěvou
v rámci Twinningu byla
návštěva krásného přístavního města Whitstable na
jihovýchodě Anglie, v hrabství Kent, na přelomu května a června 2019. Neměla
jsem příliš představu, co
mě vlastně čeká, ale těšila
jsem se, protože poznávání
nového je vždycky zážitek.
Každá příležitost k poznání
jiné kultury a jiných mravů
člověka obohatí a ukáže mu nový rozměr toho, co má doma.
Bylo nás šest „statečných“, kteří jsme se rozhodli hrdě reprezentovat naše město s cílem navázat nové kontakty a
najít další možnosti partnerské spolupráce.

Po příjezdu nás čekalo velmi vřelé přijetí od „organizátorů“
našeho pobytu Gillian a Grahama, se kterými jsme se znali
z oslav 100. výročí založení republiky v Říčanech. Následoval odvoz do hostitelských rodin. Představa bydlení v úplně
cizí rodině může být pro někoho traumatizující, ale jak lépe
může člověk poznat život „domorodců“ než „z křesla v jejich obýváku“. Mými hostiteli byl úžasný pár David a Joyce,
kteří se o mě i přes jejich úctyhodný věk starali přímo královsky. Každé ráno mi přichystali tradiční anglickou snídani, která obsahuje volské oko, pečenou slaninu a klobásku
a samozřejmě nesmí chybět toust a anglický čaj s mlékem.
Jejich pohostinnost a ochota byla neuvěřitelná a pevně věřím, že jim budu moci jejich péči oplatit při jejich návštěvě
Říčan.
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Musím přiznat, že jedna z prvních otázek – zda mluvím
anglicky – mě lehce vyvedla z míry, ale velmi rychle jsem
pochopila, že je to jen výsledek dlouholetých zkušeností
s ubytováváním zahraničních návštěv z různých částí Evropy, kde znalost anglického jazyka není samozřejmostí a ani
podmínkou k tomu, abyste mohli být součástí akcí v rámci
Twinningu.
Následující den jsme téměř celý strávili v historickém
areálu Chatham Dockyard. Jedná se o loděnice na řece
Medway, které byly založeny v 16. století a až do uzavření
v roce 1984 se zde stavěly lodě. Dnes se v loděnicích nachází historické námořní muzeum o ploše více než 30 hektarů a
kromě viktoriánských staveb a mnoha exponátů spojených
s místními dějinami a historií britských válečných lodí si tu
můžete důkladně prohlédnout tři skutečné lodě: ponorku
Ocelot, využívanou během studené války, torpédoborec
HMS Cavalier, postavený roku 1944, a viktoriánskou šalupu HMS Gannet z roku 1878. Vše doplňují galerie, dočasné
výstavy a překrásné zahrady.

Největší dojem ve mně zanechala prohlídka ponorky Ocelot. Je skutečně neuvěřitelné, jak může několik desítek lidí
strávit několik týdnů pod vodou v tak stísněných prostorech, kde jedinou možností, jak přebít zápach nafty, zelí a
lidského potu, je těžká závislost na cigaretách. Až teď zcela
chápu výraz „ponorka“, u nás oblíbený pro označení stavu
vzrůstajícího napětí, antipatie a nesnášenlivosti v malých
uzavřených skupinách.
K obědu nesměla chybět anglická klasika – Fish and Chips.
Odpoledne jsem navštívili místní provaznictví, kde se dodnes vyrábějí provazy pro lodní průmysl a na vlastní kůži
jsme si mohli vyzkoušet, jak se takový provaz ručně vyrábí.
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Z loděnice jsme se v podvečer přesunuli do Lihovaru Copper Rivet Distillery, což je tradiční lihovar na břehu řeky
Medway. Vyrábí se zde malé série výjimečných ginů, whisky a vodek na zakázku. Při prohlídce jsme byli velmi podrobně
seznámeni s jednotlivými kroky
výroby včetně devíti specifických
přísad, které se přidávají do ginu.
Zajímavé bylo logo lihovaru, které je velmi podobné logu našeho
města Říčany.
Další den byl určen pro návštěvu města Canterbury ve východním Kentu na jihovýchodě Anglie, které je sídlem Canterburského arcibiskupství, a primase Anglikánské církve.
Je to nádherné historické město, jehož ústředním bodem je
úžasná Canterburská katedrála, která je jednou z nejstarších a nejznámějších dochovaných křesťanských staveb
v Anglii a je součástí světového dědictví UNESCO. Její
prohlídku jsme si rozhodně nemohli nechat ujít a opravdu
stála za to.

s obřími bazény a za každou cenu být originální. Naopak
žijí v souladu s městem a v přátelství se svými sousedy. To
je něco, co se podle mě z české kultury poněkud vytrácí, a
je to škoda.
Večer nás čekala oficiální večeře se členy Whitstable Twinning Association a našimi hostiteli. Byl to velmi příjemný
večer strávený konverzací o všemožných tématech a konzumací typických anglických jídel.
Poslední den našeho pobytu nás naši hostitelé provedli přístavní částí města Whitstable. Město Whitstable se pyšní
přezdívkou „perla Kentu“ a je označováno za město ústřic
a nejromantičtější místo Velké Británie. A mně nezbývá
než s tím souhlasit. Pláže jsou tu zalité sluncem, přístav je
romantický a čerstvé ústřice jsou stále k mání. Lidé se na

sebe usmívají a užívají si tu romantiku naplno. Whitstable
rozhodně stojí za návštěvu.
Na závěr si dovolím říct, že moje utkvělá představa o chladné, deštivé a konzervativní Anglii se díky pobytu ve městě
Whitstable zcela rozplynula. Bylo to prostě báječné a já
tímto děkuji všem, kteří se na tomto nezapomenutelném
zážitku podíleli.
K velmi příjemné atmosféře města Canterbury přispívá
velké množství zelených ploch, malé krámky a restaurace
podél pěších zón v historickém centru i vřelé chování místních obyvatel. Rozhodně se tam vrátím, abych si prohlédla
všechna zajímavá místa tohoto města.
Po návratu z Canterbury mě moji hostitelé vzali na soukromou okružní jízdu po okolí města Whitstable a poutavě
mi vyprávěli o historii města i jeho okolí. Musím říct, že
místní architektura je mi velmi sympatická. Domky jsou
malé, útulné, zahrady upravené a krásně barevné. Místní
lidé nemají potřebu (až na výjimky) budovat honosná sídla
Komise pro partnerská města Říčany ve
spolupráci s úřadem města Grabow již
po čtvrté organizuje česko - německé
setkání mládeže. Tentokrát se skupinka
16 chlapců a dívek ve věku 10 – 19
let v doprovodu, jak praktikantů, tak
vyučující německého jazyka Martiny
Dvořákové, vydají do německého Mirow,
kde na ně bude čekat skupinka 14 Němců
z partnerského města Grabow. Ve dnech
7. 7. 2019 - 13. 7. 2019 budeme společně
realizovat projekt, který je spolufinancován
nejen oběma partnerskými městy, ale

Veronika Jáglová, členka Komise pro partnerská města

především Česko německým fondem
budoucnosti a nese název „Vesnice
= Nuda? Velkoměsto = Zábava? –
Musíme si promluvit!“. Hlavním cílem
setkání je vytvořit či prohloubit přátelské
vztahy ve skupině, seznámit se s druhou
zemí a odstranit případné předsudky a
tím zdokonalit jak německé, tak anglické
jazykové znalosti účastníků. Budeme se
věnovat tématu demografických proměn
ve společnosti, které budeme mediálně
zpracovávat. Zažijeme spolu tradiční
úvodní jazykovou animaci, navštívíme

hlavní město Berlín, podíváme se do
partnerského města Grabow a budeme
si společně užívat hezký prázdninový čas
díky řadě dalších zajímavých aktivit. Naše
setkání můžete sledovat na FB: www.
facebook.com/twinning.ricany/?ref=br_rs
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Město Říčany hledá
schopné pracovníky do dobře zavedeného kolektivu
na následující pracovní pozice:

1. REFERENT ODD. ÚSEKOVÉHO MĚŘENÍ RYCHLOSTI A VÁŽENÍ
VOZIDEL – DOBOR PRÁVNÍ (ÚSEKOVÉ MĚŘENÍ NA D1) – 2 pozice
POŽADované vzdělání: Vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v oboru právo na
vysoké škole v České republice, případně vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu v
jiné oblasti
LHŮTA PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK: 9. 7. 2019 do 14,30 hod.
TERMÍN VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ: 10. 7. 2019 v 9,00 hod. – účast na VŘ je závazná podáním přihlášky
včetně všech náležitostí – účastníci nebudou k účasti vyzýváni.

2. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ KONTROLY NA ODBORU OBECNÍ
ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD
POŽADované vzdělání: Vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší
odborné vzdělání
Náplň práce: 9. 7. 2019 do 14,30 hod.
V případě zájmu volejte: 10. 7. 2019 v 10,30 hod. – účast na VŘ je závazná podáním přihlášky
včetně všech náležitostí – účastníci nebudou k účasti vyzýváni.

3. Referent oddělení dopravy – silniční správní úřad
a speciální stavební úřad
POŽADované vzdělání: Vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší
odborné vzdělání
POŽADované vzdělání: 9. 7. 2019 do 14,30 hod.
TERMÍN VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ: 10. 7. 2019 ve 13,00 hod. – účast na VŘ je závazná podáním přihlášky
včetně všech náležitostí – účastníci nebudou k účasti vyzýváni.

4. referent oddělení technické správy na odboru správy
majetku – údržba zeleně
POŽADované vzdělání: Vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší
odborné vzdělání
LHŮTA PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK: 9. 7. 2019 do 14,30 hod.
TERMÍN VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ: 10. 7. 2019 ve 13,00 hod. – účast na VŘ je závazná podáním přihlášky
včetně všech náležitostí – účastníci nebudou k účasti vyzýváni.

5. referent oddělení evidence obyvatel, občanských
průkazů a cestovních dokladů
POŽADované vzdělání: Střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo vyšší odborné vzdělání
LHŮTA PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK: 23. 8. 2019 do 10,30 hod.
TERMÍN VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ: 26. 8. 2019 ve 9,00 hod. – účast na VŘ je závazná podáním přihlášky
včetně všech náležitostí – účastníci nebudou k účasti vyzýváni.
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6. 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

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

Město Říčany děkuje
SC SPIRIT ŘÍČANY za
skvělou organizaci amatérského volejbalového
turnaje pro zaměstnance a sokolům za poskytnutí zázemí v tělocvičně
na Strašínské.
Moc jsme si to užili, bylo
to skvělé. DÍKY!

Hledáme dobrovolníky na provedení dopravního průzkumu
v autobusech Městské. Vhodné pro důchodce. Pro bližší informace kontaktujte: Lukáše Váňu, tel.: 602 675 369, 323 618 130,
e-mail: lukas.vana@ricany.cz

19

Informace z radnice

Rooseveltova ulice ožila

Foto: Rudolf Flachs, Kateřina Lauerová

Do Říčan poprvé zavítala obří vodní skluzavka
dlouhá více než dvě stě metrů. V rámci celonárodní tour PO ČESKU NA ZADKU ji přivezla firma SLIDE
CZECH. Letos to byla jediná akce svého druhu ve středních
Čechách. S nápadem přišlo Žákovské zastupitelstvo, které
nejen poskytlo finance ze svěřeného rozpočtu ve výši sto tisíc,
ale členové se zapojili i do organizace akce. Tu zastřešilo město.
Již po zveřejnění informace bylo jasné, že pokud bude hezké
počasí, zájem bude obrovský. To se také potvrdilo. Na nevšední
atrakci se stála dlouhá fronta. Vstupenka na celý den dotovaná
městem stála v předprodeji 50 korun, na místě pak 100. Rozzářených tváří těch, co si Rooseveltku sjeli po zadku, bylo více než
tisíc. Organizátoři děkují za asistenci říčanským dobrovolným
hasičům a městské policii a za trpělivost s omezením obyvatelům přilehlé lokality.

Kateřina Lauerová
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Jezdíme dál a je nás víc
Akce Do práce na kole se letos v Říčanech
zúčastnilo více než 100 registrovaných
soutěžících, a to je jen špička ledovce. Další
desítky žáků a studentů dojížděly do škol,
Bike & Ride u nádraží bývá plné. Jsem
rád, že kolo (koloběžka či elektrokolo) se i
v kopcovitých Říčanech stává alternativou
k dojíždění autem na krátké vzdálenosti. I
když, proč jen krátké – vítěz kategorie jednotlivců, zástupce Policie ČR, najel za květen při cestách do práce více než 1250 km!

Gratulace od šestinásobného paralympijského vítěze a mistra
světa v cyklistice v rámci vyhlášení akce Do práce na kole 2019.

Foto: Rudolf Flachs

Jedete někam po městě? Do kina? Na nákup? Na úřad? Na ragby? Na zmrzlinu?
Na (nealko)pivo? Nenervujte se v zácpě a
neriskujte, že nezaparkujete. Jeďte na kole
či jakkoliv jinak. Nechte své auto občas odpočinout, jsou prázdniny.
Máte nápad na drobnost, která by vám
ulehčila cestování po městě? Může to být
nájezd na chodník, dopravní značka, krátká propojka atp. Pokud chcete cokoliv navrhnout, pošlete svůj nápad emailem, nebo
ještě lépe přes aplikaci Říčany v mobilu
(modul Závady).
David Michalička

21

Informace z radnice

Dětský den na jedničku

Nebe bez mráčku slibovalo horký letní den a na sportovišti U Lesa byla připravena sportovní í zábavná stanoviště a
pestrý program na pódiu. Město Říčany pořádalo tradiční
dětský den. Více než dvanáct stovek účastníků si užilo prima
dopoledne plné sportu a zábavy. Děkujeme všem zástupcům
spolků a organizací, kteří ochotně a bez nároku na honorář
věnovali dětem svůj volný čas. Na ploše hřiště se představili zástupci FK Rado, Judo Club Kyklop, Cesty integrace,
muzea Říčany, Horolezeckého oddílu Říčany, Tělocvičné
jednoty Sokola Říčany a Radošovice, Teamu GJ, parkouru
APDT, FBC Draci, SC Spirit, TK Fuego, Husovy knihovny,
Olivovy dětské léčebny, Klubu šachistů Říčany 1925, Žákovského zastupitelstva, Městské policie Říčany, Celního
úřadu pro Středočeský kraj, Policie České republiky a sboru
dobrovolných hasičů města Říčany. Děti mohly vyzkoušet
pumtrack i skateboard pod vedením zkušených instruktorů. Na pódiu vystoupili členové Pěveckého sboru Elišky
Erlichové, Teamu GJ, Tanečního klubu Fuego, taekwonda
Kwang-Gae Říčany, Tanečního studia Edity Broukalové,
Taneční školy Twist a oddílu sportovní gymnastiky Říčany.
Program skončil klasickou pohádkou Sůl nad zlato v podání
DAP – divadelní agentury Praha.
Jitka Bahenská
Odbor školství a kultury
Stanoviště policie zaujme vždy

Fotbalisté FK Rado

Na soutěžící čekaly malé odměny
Děti nejen sportovaly

Lezecká stěna
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V Říčanech proběhl Den záchranářů

Foto Rudolf Flachs

Každý se může dostat do situace, kdy bude potřebovat pomoci
od Integrovaného záchranného systému. Navíc v době letních
prázdnin zažívají děti řadu rizikových situací, u kterých nemusí vědět, jak správně reagovat. I proto proběhla 18. června,
zejména pro školní děti, na Masarykově náměstí v Říčanech
veřejná akce Den záchranářů. Součástí akce byly nejen prohlídky stanovišť jednotlivých složek, ale také akční ukázky.
Účastníci mohli např. vidět zásah proti nebezpečnému pachateli, zadržení osoby za použití donucovacích prostředků,
poskytnutí první pomoci a záchrany osob. Dále hasičskou
výzbroj a techniku, stříhání vozidla, praktickou ukázku slanění osob z výškové plošiny. V neposlední řadě ukázky práce
záchranářských psů a pro nejmenší účastníky ukázku první
pomoci za pomoci oslíka a pohádkových postav. Účastnilo se
minimálně 2000 dětí. Přítomné přivítal a složkám IZS za jejich
práci poděkoval i pan starosta Vladimír Kořen.
Akci pořádala Cesta integrace, o.p.s. za významné spolupráce
města Říčany, Městské policie Říčany, Sboru dobrovolných
hasičů Říčany, Hasičského záchranného sboru Říčany, Asociace dobrovolných záchranářů, Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT, Policie ČR, BESIP týmu, Celní správy ČR, organizací K9 Rescue, Chytré péče, MAS Říčansko, TM&team
či Oslíků na cestách. Na akci finančně přispělo město Říčany,
dále Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR, výborné pečivo věnovalo pekařství Frydrych. Všem patří velký dík.
Za Cestu integrace Petra Nyklová, Tereza Zajíčková

23

Informace z radnice

Nové parkoviště pod hradem
Město Říčany ukončilo
smlouvu na pronájem pozemku poblíž
náměstí, kde do nedávna byl sklad dopravních značek a zázemí firmy. Nově
zde bude veřejné parkoviště o kapacitě
více než 50 míst, tedy asi dvojnásobek
parkoviště u pivovaru.
Parkoviště bude určeno pro střednědobé stání v centru města. Prozatím
nebude stání zpoplatněno, nicméně
do budoucna se počítá s jistou regulací. Z parkoviště povede pěší cesta
na náměstí buď chodníkem U Hradu,
anebo přes Lázeňskou louku a Lázeňskou ulicí (viz mapka).
Firma opustila areál k 1. červenci tohoto roku, tudíž v nejbližších dnech
začne město se stavebními úpravami
a budováním vjezdu. Parkoviště by
mělo být uvedeno do provozu nejpozději od 1. září.
Mimo toto zcela nové parkoviště požádalo vedení města také o legalizaci
podélných stání u kostela (před papírnictvím). Ukazuje se, že v části ulice
parkování nevadí, tudíž projektant navrhl takové opatření a dopravní značení, které by mělo zastavení a krátkodobé stání umožnit.

Naopak několik parkovacích míst na
opačné straně náměstí (proti poště)
bude využito pro veřejná posezení.
Jedná se o první krok v postupné proměně, která má přinést žádané oživení
náměstí. Na městských židličkách si
bude moci kdokoliv sednout do stínu a
sníst si svou svačinu, zakoupený oběd
či vypít kávu z přilehlých provozoven.
Město též počítá s instalací „mlžítka“,
které zajistí osvěžení v parných dnech.
Instalovány budou postupně také velké slunečníky.

V navazujících etapách navrhují architekti města další opatření, která
by měla lidem zpříjemnit pobyt na
náměstí a pomoci místním obchodníkům a provozovatelům služeb. Těšit
se můžete mimo jiné na další zeleň a
květiny, vodní prvek, multifunkční podium či bezpečnostní prvky pro zklidnění provozu. Do procesu oživení náměstí chce radnice zapojit i veřejnost.
David Michalička,
místostarosta

PŘEDTÍM

Foto: Kateřina Lauerová

NYNí
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Foto Rudolf Flachs

Obnova zašlé krásy stropu staré radnice
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Den otevřených dveří náhradní rodinné péče
V rámci sociálně právní ochrany dětí
při Městském úřadu v Říčanech jsme
se i letos zapojili do celorepublikové
kampaně na podporu náhradní rodinné
péče nazvané „Týden pěstounství“. Minulý rok akce proběhla poprvé a pro nás
byla nečekaně velmi úspěšná. A protože
jsme měli nastavenou laťku poměrně vysoko, chtěli jsme celou akci opět něčím
ozvláštnit.
Den otevřených dveří byl naplánován na
úřední den, středu 12. 6. 2019. Vyzdobili

jsme balónky celou naši budovu. Vyvěsili jsme plakáty a barevně se sladili v barvách města Říčany. Den byl rozdělen do
dvou bloků, dopoledne bylo věnováno
pěstounům na přechodnou dobu a odpoledne pěstounům dlouhodobým. Pro
pěstouny jsme připravili promítání několika krátkých dokumentárních filmů z
oblasti náhradní rodinné péče a poté následovala nedlouhá diskuze. K dispozici
byly také informační letáky a brožury na
téma styku dětí s biologickými rodiči,
nebo vztahové vazby.
Celou akci jsme pojali jednak jako velké
poděkování všem našim pěstounům a
jednak jako přiblížení institutu pěstounské péče širší veřejnosti a v konečném
důsledku i jako kampaň pro oslovení a
získání nových pěstounů. Tento den byl
věnován jak pěstounům na přechodnou
dobu, tak těm, kteří mají děti svěřeny
dlouhodobě. A protože si velice vážíme práce, kterou pěstouni odvádí a co
všechno pro děti dělají, součástí setkání
bylo drobné pohoštění, malá pozornost
a děkovný dopis od náměstkyně ministryně pro řízení sekce sociální politiky
paní Jany Hanzlíkové.

foto Rudolf Flachs

Výlet do Leteckého muzea
Když jsme přemýšlely nad tím, kam bychom mohly vzít
děti ze sociálně znevýhodněného prostředí, abychom jim
zajistily zábavu, kontakt s vrstevníky a ještě něco zajímavého se dozvěděly, nebylo to úplně jednoduché. Pak jsem ale
dostala nápad, že jsem jako malá holka moc ráda chodila do
muzea. To mi vlastně vydrželo až do dospělosti, o tom ale
někdy jindy. Takže když jsem s nápadem vyrazit do muzea
přišla za kolegyněmi, dívaly se na mě dost zvláštně a říkaly
něco v tom smyslu, že děti obecně muzea moc v lásce nemají. A v tom mi to došlo. Půjdeme do Leteckého muzea! To
bylo v dětství totiž moje nejoblíbenější. Začaly jsme shánět
kontakty, koho oslovit, na koho se obrátit. Nutno podotknout, že nám všichni, s kým jsme toto komunikovali, vyšli
velice vstříc. Pan Khol s námi naplánoval prohlídku, kterou
jsme si ještě potvrdili s paní Rajlovou a bylo. Ve čtvrtek 30.
5. 2019 jsme tedy s 12 dětmi absolvovaly naprosto úžasnou
návštěvu. Skvělý zážitek pro děti i nás dospělé. Muzeum
pro nás připravilo komentovanou prohlídku, která byla tak
akorát dlouhá a děti tím pádem bavila od začátku do konce.
Mimo jiné jsme si zahrály hru o záchranu letce Peřiny, na
jejímž konci jsme našly jako odměnu papírový model letounu. Mohly jsme si sednout do kokpitu „anduly“ nebo si
prohlédnout vnitřek bojového vrtulníku Mi-24. Celý vstup,
komentovaná prohlídka i hra byly zdarma. Všichni pro nás
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Den otevřených dveří přinesl nejen společná setkání pěstounů, ale především
zaujal i potenciální nové žadatele o pěstounskou péči, případně osvojení. Přišla
nás podpořit také paní místostarostka
Hana Špačková, která se celkově o problematiku náhradní rodinné péče velice
zajímala a vyjádřila velký obdiv všem
náhradním rodičům.
Chceme na tomto místě poděkovat
všem, kteří se akce osobně zúčastnili.
Vážíme si vaší práce, protože bez vás to
nejde.
Jitka Nečadová, Helena Bramborová
OSVZ - OSPOD

měli velké pochopení a s nadšením vymýšleli další varianty
výletů. Výlet se tedy opravdu moc vydařil. Děti byly nadšené
a už se domlouváme, jak příště vyrazíme na celý den třeba
do Vojenského technického muzea Lešany.
Na tomto místě bych chtěla ještě jednou moc poděkovat celému týmu Leteckého muzea Kbely, panu průvodci, panu Kholovi a paní Rajlové, kteří s námi celou akci společně připravili.
Jitka Nečadová
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví – OSPOD
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Plnění rozpočtu
města

Schválený
rozpočet
v Kč

Upravený
rozpočet
v Kč

Skutečnost
k 31. 5. 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

118 175 733,17

40,19

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

112 044 795,00

112 848 028,40

55 600 869,43

49,27

7 260 150,00

10 840 327,11

5 038 613,11

46,48

170 576 736,89

169 034 790,89

40 594 235,39

24,02

Přijaté splátky půjček

1 255 200,00

1 255 200,00

523 000,00

41,67

Rozpočtové příjmy
běžného roku celkem

573 432 881,89

587 984 656,40

219 932 451,10

37,40

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

768 909 874,41

340 595 707,85

44,30

353 230 788,40

392 983 427,32

160 276 525,02

40,78

Běžné (provozní) výdaje

10 867 000,00

8 063 250,27

0,00

0,00

Běžné výdaje celkem

Rozpisové rezervy

364 097 788,40

401 046 677,59

160 276 525,02

39,96

Kapitálové (investiční) výdaje

231 616 126,31

276 045 269,53

32 811 791,07

11,89

28 754 181,75

18 268 369,29

0,00

0,00

Investiční výdaje celkem

260 370 308,06

294 313 638,82

32 811 791,07

11,15

Rozpočtové výdaje běžného roku
celkem

624 468 096,46

695 360 316,41

193 088 316,09

27,77

73 549 558,00

73 549 558,00

15 980 429,12

21,73

Rezervy na investice

Splátky úvěru

Text: Věra Krejčová

VÝDAJE

20 000 000,00
Výdaje vč. splátky půjčky
rozdíl příjmy - výdaje (BV s kons.)

698 017 654,46

768 909 874,41

229 068 745,21

0,00

0,00

111 526 962,64

29,79

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

Vítání občánků
Dne 11. 6. 2019 se uskutečnilo
v obřadní síni Staré radnice slavnostní
vítání občánků. Místostarosta pan
David Michalička přivítal 21 nových
občánků. O program se postarala
mateřská škola Srdíčko. Všem moc
děkujeme a budeme se těšit na další
setkání, které se uskuteční v říjnu, a
to pro děti narozené v rozmezí dubna
– července 2019 s trvalým pobytem
v Říčanech.
Za odbor Kancelář starosty
Jana Šimková
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Informace z radnice

Radnice pokračuje s další vlnou
oprav chodníků a komunikací
PŘEDTÍM

Město dokončilo opravu chodníku
v ulici Bezručova v úseku od Domážlická k ulici U Vodojemu.

POTOM

POTOM

Pro společnost ČEZ Distribuce a.s. provedla společnost Com – Pakt Energy, a. s. rozsáhlou přeložku svrchního elektrického vedení. V rámci té uložila kabely
do země a provedla opravu chodníků v ulicích Řípská, Blanická a V Chobotě. V návaznosti na tuto akci má město připravenou opravu levostranného chodníku v úseku od ulice Široká po ulici V Chobotě. Vozovku v Řípské opraví od křížení s ulicí Blanická po ulici v Chobotě. Ve slepé ulici Blanická bude neopravená
část chodníku přestavěna z důvodu vsakování dešťových vod na zelený pás. Stavba by měla být zahájena koncem června.
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Informace z radnice
POTOM

PŘEDTÍM

Táborská ulice

POTOM

Dále město zahájí koncem června celoplošnou
opravu komunikace v ulici Bezručova u nemocnice
v úseku od křížení Smiřických po Dukelskou s opravou
levostranného chodníku.

Zcela nové chodníky
vybuduje radnice v
rámci investiční akce
Chodníky Říčanská II.
etapa.
Úsek Za Větrníkem (část
4 viz mapka) naváže na
část hotového chodníku
a propojí Říčanskou
s Černokosteleckou
ulicí. V Pacově (část
1) povede chodník
podél Říčanské ulice
od křížení s Mírovou po
ulici Za Křížkem.
Práce by měly
odstartovat začátkem
prázdnin. Předpokládají
se i určitá dopravní
omezení v úsecích, kde
budou stavební práce
probíhat.
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InformaceInformace
z osadních
z radnice
výborů

Voděrádky
Vzkvétající obec
Často se setkáváme s tím, že lidé, kteří
do Voděrádek zavítají po delší době, ale
i ti, kteří sem jezdí pravidelně, jsou příjemně překvapeni, jak obec za poslední
roky „prokoukla“ a zkrásněla. Byly
vybudovány dlouhé roky žádané nové
chodníky na hlavních ulicích, dovybaveno hřiště, pokračuje výstavba atraktivních domků v anglickém stylu a v roce
2017 byl dostavěn a otevřen moderní
Domov seniorů. Chystají se další nové
chodníky a v nejbližších týdnech se rozběhne projekt budování kanalizačního
a vodovodního řadu. I lidé, kteří v obci
bydlí, všechny tyto změny vnímají velmi
pozitivně. Záleží jim na tom, aby tento
trend „vzkvétání“ pokračoval a aby obec
byla příjemným místem pro život. Důkazem je i účast místních na dubnové
akci Ukliďme svět, ukliďme Česko. Zúčastnilo se jí 23 dobrovolníků a několik
dětí, kterým bychom tímto jménem
osadního výboru rádi velice poděkovali
za to, že Voděrádkám a jejich blízkému
okolí věnovali svůj volný čas. Škoda jen,
že nepořádníci znovu odhazují smetí po
okolí, a proto patří velký dík i těm, kteří
neváhají vypravit se na procházku s igelitovým pytlem a odpadky posbírat. Pro
milovníky procházek se v poslední době
možnosti rozšířily, kromě Světické a Pohřební cesty (okolo daňčí obory na Otice
nebo Světice) mohou od loňského podzimu vyrazit přes les do Kuří. Zatím chybí pohodlná a bezpečná cesta pro pěší
a cyklisty přímo propojující Voděrádky
s Říčany, ale optimisticky a s ohledem
na již zmíněné trendy věříme, že řešení
tohoto úkolu je otázkou blízké budoucnosti.

Bude-li pokračovat dále dolů z kopce
Voděradskou ulicí, může si udělat zastávku na lavičce u kapličky. Toto místo
vypadá zvláště malebně v noci, kdy je
kaplička efektně osvětlena.
Pod kopcem pak doporučujeme odbočit do Krabošické ulice, kde je možné si
odpočinout na dalším pěkném místě,
a to na prvním zastavení loni nově vybudované stezky z Voděrádek do Kuří.
Je zde k dispozici posezení s ohništěm
a panely informujícími o historii okolí
a místní flóře a fauně. Dále doporučujeme zamířit po silnici do Krabošic, kde za
zatáčkou u potoka stojí starý mlýn, nebo
spíše jeho ruiny. Za potokem se pak
projdete nebo projedete ulicí K Mejtu,
až vstoupíte do lesa, kde stezka s dalšími zastaveními, informačními panely
a odpočívadly pokračuje až k rybníku s mlýnem v Kuří - proto je nazývána
„cestou od mlýna k mlýnu“. Cesta lesem
kopíruje Pitkovický potok a skýtá pohled na nádherná zákoutí a rozmanitou

přírodu. Tuto trasu zvládnou zdatní pěší
i s kočárkem vhodným do terénu.
Z Kuří pak můžete dojet zpět do Říčan,
nebo projet Nupaky a pokračovat dále
na Průhonice.
Text: V. Hubatová-Vacková a V. Hoskovcová, Osadní výbor Voděrádky

Poděkování
Máme po volbách do Evropského
parlamentu, hlasy jsou spočítané a
volební místnosti se vrátily ke svému
původnímu účelu. Dovolte mi, abych
speciálně poděkovala manželům Haně a
Karlovi Chaloupeckým, Zdeňkovi Kuprovi
a chlapům z OTS za ochotu a spolupráci
při instalaci buněk. Budova školy v Kuří
je v rekonstrukci a bylo potřeba zajistit
volební místnost. Výše jmenovaní se
zasloužili o hladký průběh při stavění i
demontáži buněk.Ještě jednou díky

Karla Egidová, technik OI

Voděrádky jako tip na výlet
Jelikož je turistická a cyklistická sezóna
již v plném proudu, rádi bychom vám
představili obec Voděrádky jako jednu
z variant pro příjemný pěší nebo cyklistický výlet. Jeden z možných okruhů,
který se nabízí, začíná u Marvánku, dále
pokračuje přes cyklistické odpočívadlo Ladovu ves do Světic. Tam, v ulici
V Dolích začíná Světická cesta, kterou
se turista, případně cyklista, dostane po
pěkné stezce mezi poli do Voděrádek.
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Zastupitelé

Vyjádření starosty
Dobrý den, musím se vrátit k
článku Klidné město prochází
výraznou změnou, který vyšel
v minulém čísle Říčanského
kurýra. K volbě P. Auředníka
radním jsem napsal:
…protože opozice hlasovala
jako jeden blok proti jeho jménu… Informace byla nepřesná,
přítomní opoziční zastupitelé
nehlasovali proti, ale zdrželi se.
Správně mělo být: ...protože opozice v hlasování jako
jeden blok jeho jméno nepodpořila, v hlasování se
zdržela...

ZA TUTO NEPŘESNOST SE OPOZICI I ČTENÁŘŮM OMLOUVÁM.
Chtěl bych zdůraznit, že v textu nebylo žádné napadení, odsudek, citové zabarvení, podsouvání negativního
pohledu… Nebylo uvedeno ani jakékoli jméno fyzické
nebo právnické osoby. Věřím, že drtivá většina čtenářů
zveřejnění faktu, že opozice nepodpořila P. Auředníka,
vnímá neutrálně. Koneckonců opozice má právo hlasovat jakkoli a článek se v žádném případě neptal na
důvody takového postoje, neodsuzoval je. Článek byl
primárně zaměřený na situaci v Klidném městě.
Vladimír Kořen,
starosta města (Klidné město)

Nový radní
Vážení spoluobčané,
vzhledem ke zdravotní indispozici našeho kolegy Vladimíra
Polánského, mi byla nabídnuta
funkce neuvolněného radního
našeho úžasného města. Tuto
nabídku upřímně považuji za
velikou čest a chápu ji zároveň
jako obrovskou zodpovědnost…
po delším přemýšlení, jsem se
nakonec rozhodl tuto přijmout.
Doufám a věřím, že dokážu být našemu městu prospěšným. Každopádně pro to udělám vše, co bude v mých
silách a časových možnostech.
S kolegy jsme se dohodli, že převezmu především část
agendy týkající se městské MHD, podpory podnikání a
také úklidu města.

Rád bych Vás tedy touto cestou požádal o pomoc formou vašich nápadů, připomínek atd. Pokud máte
v dané oblasti cokoliv, co by mohlo pomoci věci zlepšit,
prosím napište mi na můj pracovní e-mail: petr.aurednik@ricany.cz.
Pokusím se v rámci možností odpovědět a vyhovět tak, aby
to na konci mého funkčního období bylo ve městě vidět.
Konečně bych chtěl také touto formou vyjádřit poděkování všem z vás, kdo se již nyní podílíte na zlepšováni kvality úklidu našeho města, ať už třeba jen tím, že
nejste lhostejní k odpadkům na ulicích, nebo se aktivně
zapojujete do akcí na úklid města organizovaně. V této
tradici se pokusím pokračovat. Věřím, že to dává smysl, neboť jen v čistém a příjemném prostředí vznikají ty
nejlepší nápady!

Petr Auředník,

radní (Klidné město)

Kdo zkolabuje dříve? Doprava nebo lidé?
Co je největší problém Říčan?
Každý na to může mít dle své
osobní zkušenosti jiný pohled.
Může to být nedostatek škol
nebo kvalita výuky ve školách,
nemožnost připojení na čističku, vodovod nebo stavba domu
na svém pozemku, zanedbané
silnice nebo cokoliv jiného. Zásadních problémů v porovnání
s jinými městy ale zase tolik nemáme. Jeden velký problém nás však spojuje všechny, a to je doprava v pohybu a v klidu. Laicky řečeno, máme hodně aut v ulicích.
A teď kontrolní otázka: Bylo či je prioritou minulého a
současného vedení s tím něco dělat? Odpověď: Snaha
by byla, ale priorita to není. Je to těžký úkol s nejistým
výsledkem, který přesahuje čtyři roky volebního období.
Systém vládnutí na jakékoliv úrovni v ČR je bohužel na-
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staven tak, že politik zvažuje, kam dá svůj čas a energii,
aby byl v příštích volbách zvolen. A tak se nám počet aut
v ulicích každý rok zvyšuje a my tomu přihlížíme a stěžujeme si, jak je to strašné.
Byli jsme vyzváni Klidným městem ke spolupráci nad
koncepcí parkování. Máme nabídku přijmou nebo odmítnout? Při sestavování vlády a programu po volbách
s námi z Klidného města neztratili jediné slovo, že prý si
dokáží vše řešit sami. Máme tedy hrát mrtvého brouka?
Kurýr je pod kontrolou vedení města a místní poučka
praví, co je psáno v Kurýru, to je pravda a Klidné město
má vždy poslední slovo. Co s tím, máme být konstruktivní? Ano, budeme.
Po jednání STAN jsme se dohodli, že dva naši zástupci,
Renata Kristianová a Tomáš Krebs, se budou aktivně
podílet na tvorbě strategie dopravy a parkování. Chceme přispět k lepšímu životu v Říčanech. Téma koncepce parkování ale požadujeme povýšit na řešení celého

texty.kuryr@ricany.cz

Zastupitelé
problému dopravy v městě a okolí. Vzhledem k tomu, že
mezi zástupci Klidného města, STAN a ODS je mnoho
osobních antipatií až nesnášenlivosti, tak to bude dobrý
test, zdali se jednotliví zastupitelé dokáží přenést přes
svá ega a společně přispět k řešení největšího problému
našeho města. Nikdo jiný to za Říčany neudělá! Nebudeme-li tuto problematiku společně řešit, doprava
v Říčanech bude kolabovat stále častěji, bez ohledu na

to, jestli se silnice opravují nebo ne. A všichni budeme
nadávat více a více, až z toho také zkolabujeme.
V příštích vydáních Kurýru postupně rozebereme jednotlivé okruhy problémů dopravy a parkování v Říčanech a okolí s cílem vyvolat veřejnou diskusi, aby řešení nezůstala skrytá pouze za dveřmi radnice. Máte-li
něco na nás, pište na stanricany@seznam.cz, jinak
zase příště. Přeji pěkné léto s poklidnou dopravou.
Tomáš Krebs, zastupitel (STAN)

Navrhli jsme zastupitelům zvýšení mezd říčanských učitelů. Neprošlo
Na programu posledního zastupitelstva přišlo vedení města
s návrhem vytvoření nové placené politické pozice uvolněného radního. Představitelé města
argumentovali, že je nový člověk ve vedení města potřebný,
neboť došlo k nárůstu investic
a vedení to v současné sestavě
sotva zvládá. Sama kandidátka
na pozici uvedla, že by se chtěla věnovat hlavně údržbě
zeleně a správě městského bytového fondu. Nic z uvedeného však není agenda nová, takže z našeho pohledu
vedení nevysvětlilo, proč je teď nutné vytvářet novou
placenou pozici. Zastupitelé ODS proto hlasovali proti.
Místo toho jsem podal protinávrh, kterým jsem chtěl
peníze, vyčleněné městem na uvolněnou radní, plošně
rozdělit mezi učitele na říčanských školách. Hrubou
matematikou vychází, že něco málo přes 55 tisíc korun
měsíční odměny pro uvolněnou radní by při počtu uči-

telů v Říčanech vystačilo na zvýšení o necelých 500 Kč
měsíčně pro každého učitele. Vím, není to mnoho. Ale
město se potýká s nedostatkem učitelů a mělo by využít
každou příležitost k tomu, aby práci učitelů zatraktivnilo. Jsem toho názoru, že mít nebo nemít za rok pár
tisíc navíc je pro učitele snadné rozhodnout. Má snaha
o zasazení se o nárůst platů říčanských učitelů ale byla
některými zastupiteli Klidného města označena za populistickou a demagogickou. Já však i přes neúspěch
mého návrhu trvám na tom, že pokud chce vedení města ty peníze utratit, je lepší rozdělit je mezi učitele, než
financovat dalšího člena vedení radnice.
Asi si tu v Kurýru přečtete přímou reakci někoho
z města, proč to nejde a proč nakonec zastupitelstvo
můj návrh na zvýšení mezd nepodpořilo a rozhodlo
místo toho o vzniku nové placené funkce radní. Obrázek si však prosím udělejte sami.
Přeji vám všem krásné léto, pohodovou dovolenou a
dětem dobrodružstvím nabité prázdniny.
Jiří Kozák,
zastupitel (ODS)

Chceme to nejlepší pro naše okolí
Všechny nás, kdo vstoupili do
komunální politiky spojuje,
aspoň doufám, že chceme to
nejlepší pro naše město a okolí. Někdo tím vnímá nejbližší
okolí svého bydliště, někdo celé
město a jeho okolí. A někdo jen
něco, co ve své blízkosti nechce.
Aby se v našem městě žilo dlouhodobě dobře, bylo by vhodné
udržovat strategický plán jeho rozvoje. Nemusely by
pak vznikat spory o tom kde by měla stát škola, tělocvična, parkoviště, ale třeba také koupaliště, kulturní
dům, nebo jak se popasovat s dopravou. A to i s tou
v klidu, tranzitní, nebo veřejnou. Často jsme nyní svědky neprodiskutovaných řešení ad hoc vedené vlastní
dobrou vírou. Výbor pro dopravu přestal pod vedením
KM před pěti lety fungovat, tak se pro jistotu teď ani
nezřídil. Mám taky pocit, že v poslední době i z Výboru
pro územní rozvoj a výstavbu nedostáváme pro rozhodování při jednání zastupitelstva názory a stanoviska

jako dřív. Třeba proto, že se řádně a včas neprojednaly.
Jako naposledy při řešení změny č.4 územního plánu.
Problematiku města by bylo vhodné řešit s dlouhodobou vizí a v souvislostech. Pojďme se o tom seriózně
bavit. Pojďme definovat strategický plán rozvoje města!
Pokud by se nám to podařilo, snáze bychom dosáhli
mnohých cílů. Nestávalo by se, že budujeme školu tam,
kde možná nechceme, řeší se přednádražní prostor a
už ne zanádražní atp...
Když mám tu možnost, chci městu i okolí pomáhat
v jeho rozvoji, jak se to povedlo už mnohokrát. Nyní
se opět začne s přípravou výstavby Tehovské spojky
a vedení kraje by mělo zařadit výstavbu tělocvičny u
gymnázia do svého investičního plánu. Chci věřit, že
obojí bude mít podporu vedení města.
Miloslav Šmolík,
zastupitel (ODS)
Z důvodu pozdního zaslání textu jej vydavatel z technických důvodů krátil. Autor dostane příležitost jej poslat
v širší a doplněné verzi v příštím vydání Kurýru v září.

33

Bezpečnost a infrastruktura
Městská policie Říčany

chyťte zloděje!“ Strážník uviděl muže s papírovou taš-

Komenského nám. 1619/3, 251 01 Říčany kou, který již utíkal ulicí 17. listopadu do ulice Mlýnská,
e-mail: mestska.policie@ricany.cz kdy jej pronásledoval i pracovník údržby města, který

Tel. 323 618 150
Mob. 725 022 765
Městská policie radí a informuje
Městská policie Říčany na dětském hřišti
18. května, 17.40
Strážníci při kontrolní činnosti městských lesů zde zjišťují odstavené osobní vozidlo ve směru jízdy od Říčan
k obci Světice. Následně v přiléhajícím přístřešku nachází několik osob, mezi nimiž je i řidič vozidla. Ten byl
zprvu dotázán k předložení souhlasu vlastníka ke vjezdu
do lesa. Řidič není schopen hodnověrně prokázat oprávněnost vjezdu, proto je vyzván k prokázání totožnosti a
poučen, o podezření ze spáchání přestupku proti zákonu
o lesích, jelikož bez souhlasu vlastníka lesa porušil zákaz
vjezdu a stání motorovým vozidlem v lese. Řidičovým
jednáním se bude dále zabývat příslušný správní orgán.
19. května, 04.15
Při hlídkové činnosti registrují strážníci dva muže sedící na krajnici vozovky v ulici Říčanská. Strážníci je
kontaktují a dotazují se, zda je vše v pořádku. Rozhovorem je zjištěno, že jeden z mužů se pokusil ukončit svůj
život skokem pod projíždějící vozidlo, kdy druhý muž
mu v tomto zabránil, ale má obavu z dalších pokusů čin
dokonat. Strážníci zjišťují historii muže, který chtěl spáchat sebevraždu. Je zjištěno, že muž je pod vlivem alkoholu a nejedná se o jeho první pokus. V minulosti byl již
hospitalizován v odborném lékařském zařízení z důvodu
obdobného jednání. Strážníkům přiznává i svou kriminální minulost a problémy se začleněním do společnosti.
Na místo je tak přivolána zdravotnická záchranná služba
a hlídka Policie ČR. Muži je poskytnuta odborná péče a
je převezen k dalším opatřením na služebnu Policie ČR.

v tu dobu prováděl svou pracovní činnost ve stejném
místě. Strážník okamžitě zahájil pronásledování označené osoby zloděje a to až do ulice Mlýnská. Zde zloděj
svůj útěk před strážníkem vzdal a byl zadržen. Na výzvu
k prokázání totožnosti nebyl schopen předložit žádný
doklad totožnosti, proto byl strážníkem předveden na
Policii ČR. Dalším šetřením bylo zjištěno, že došlo ke
krádeži drogistického zboží z prodejny na Masarykově náměstí a to v hodnotě převyšující tři tisíce korun.
Dále vychází najevo i to, že zloděj byl již v minulosti za
krádeže trestán a je tedy důvodně podezřelý ze spáchání
trestného činu. Byl tak předán Policii ČR k provedení
dalších úkonů a opatření.
8. června, 00.50
Strážník si v době osobního volna všímá řidiče červené dodávky, jenž měl značné problémy udržet při jízdě
vozidlo na vozovce. Při průjezdu křižovatkou ulice 17.
listopadu s ulicí Mlýnská skoro naráží do svislého dopravního značení. Strážník informuje své kolegy, kteří
jsou ve službě a shodou okolností provádí kontrolní
činnost nedaleko. Řidič vozidla je strážníky zastaven
a kontrolován. Provedenou kontrolou je u řidiče zjištěno požití alkoholického nápoje před jízdou. Orientační dechová zkouška je pozitivní s hodnotou 0,81
promile. Řidič i jeho spolujezdec jsou navíc cizí státní
příslušníci, kteří se dopouštějí dalšího přestupkového
jednání porušením povinnosti cizince z hlediska zákona o pobytu cizinců na území České republiky. Celá
událost byla oznámena a předána Policii ČR k provedení dalších úkonů a opatření.
Jindřich Joch
zástupce vedoucího Městské policie Říčany

4. června, 10.25
Při řešení přestupku na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu v Plynární ulici zjišťuje strážník,
že vozidlo, kterým byl přestupek spáchán, se nachází v databázi odcizených vozidel. Dalším šetřením je
zjištěno, že k odcizení vozidla došlo v prosinci loňského roku. Zjištěné skutečnosti jsou oznámeny Policii
ČR, kdy vozidlo je strážníky zajištěno a následně předáno k provedení dalších opatření policistům, tak aby
mohlo být navráceno zpět majiteli.
7. června, 07.55
V rozcvičku se proměnil ranní dohled nad bezpečností
chodců na přechodech pro chodce v místě Masarykovo náměstí. Strážník provádějící dozor u přechodu pro
chodce zaslechl z protější strany komunikace, z prostoru parku, ženu, která běžela a křičela: „Zloděj, zloděj,

34

texty.kuryr@ricany.cz

Bezpečnost a infrastruktura

Co nového u hasičů
www.sdhricany.cz
Vážení a milí čtenáři našich příspěvků,
začalo nám léto a všichni se již těšíme na letní dovolené a naši
mladší na prázdniny. Máme před sebou období sucha, a proto
apeluji na všechny, aby ke grilování či k táboráku přistupovali
zodpovědně. V takovémto počasí je jen otázka chvilky, kdy se
oheň může vymknout kontrole a způsobit větší škody, než je
třeba spálený buřt.
Náš sbor letos v červnu oslavil 145 let existence. Žádné velké oslavy se nekonaly, pouze jsme toto výročí oslavili v rámci
sboru. Tu správnou a pořádnou oslavu pro vás všechny si připravujeme k našemu 150. výročí. Tímto bych chtěl poděkovat
všem členům a městu Říčany, protože bez nich by náš sbor
nemohl být a fungovat.
Než začaly prázdniny, naši mladší nadále vzorně reprezentovali náš sbor na soutěžích a byli opět úspěšní. Ze Svojšovic si
přípravka přivezla krásné 1. místo, mladší 6. místo a starší 2.
místo. Následovala soutěž v Lojovicích, kde přípravka obhájila 1. místo, mladší 5. místo a starší 3. místo. Našim mladším
tímto gratuluji a držím palce do dalších soutěží po letních
prázdninách.
Kluci a holky z jednotky se nenudili a krom pravidelné přípravy měli i ostré výjezdy, a to hned několik. K požáru výškové
budovy jsme byli povolání 19. 5. Další výjezd jsme měli 26. 5.,
kdy jsme vyjeli k požáru jedné z budov bývalých vojenských
kasáren. 27. 5. v odpoledních hodinách jsme drželi zálohu
na vlastní stanici. 28. 5. v nočních hodinách opět na zálohu a
o pár minut později výjezd k olejové skvrně na silnici, kterou
bylo nutné zasypat sorbentem. 2. 6., opět v nočních hodinách,
záloha na vlastní stanici. Následovala záloha 5. 6. a tentýž den
jsme vyjeli k záchraně kočky, která uvízla v kanalizaci a sama
se nedokázala dostat ven. Další záloha 11. 6. ráno. Zálohy byly
tedy časté, a to zejména při dlouhých a náročných výjezdech,
které měli kolegové z HZS stanice Říčany.

Již před nějakou dobou se nám zabydlelo v garáži nové DA
(dopravní automobil). Nyní se s ním naši strojníci vydali 30.
6. na polygon, kde měli možnost si bezpečně vyzkoušet, jak
se auto chová za různých situací a jak jej bezpečně zvládnout, abychom vždy dojeli k zásahu a zpět ve zdraví. V rámci
odborné přípravy budeme mít v průběhu srpna výcvik na
vodě, který osvěží a připomene vědomosti vůdcům malého
plavidla. Na vodu vyrazíme s oběma loďkami, které máme, a
budeme moci si tak vše vyzkoušet v praxi. Jako členové výjezdové jednotky musíme držet formu, proto se v průběhu
prázdnin vydáme na cyklo výlet, který nás fyzicky prověří a
zároveň posílí.
V Říčanech se pořád něco děje a náš sbor je u toho. Dne 2.
6. jsme se zúčastnili Dětského dne, kde jsme předvedli hasičská auta Tatra CAS 32 a naše nové DA. Děti měly možnosti si
vyzkoušet naše zásahové oblečení. Dne 15. 6. se v Říčanech
konala akce s obří skluzavkou, která zabrala téměř celou ulici
Rooseveltova. Naši kluci byli k dispozici s Tatrou a průběžně doplňovali vodu, aby to pěkně z kopce frčelo. Jednalo se o
velmi povedenou akci. 18. 6. jsme se tradičně zúčastnili akce
DEN IZS, kde jsme představili část naší techniky a předvedli
jsme ustrojení hasiče k zásahu, včetně použití dýchací techniky. Následoval Říčanský Hafan, kde jsme v lodičce povozili
děti po Marvánku.
Ještě před prázdninami se podařilo našim dvěma členům
oženit se. Jak nevěstám, tak ženichům to moc slušelo. Jelikož hasiči jsou jedna velká rodina, byli jsme jim pogratulovat a trochu zpestřit dění po obřadu. Tímto bych chtěl ještě
takto dodatečně jménem našeho sboru všem pogratulovat a
popřát mnoho šťastných let a hodně dalších malých hasičů
nebo hasiček.
Na závěr mi dovolte popřát vám krásné a klidné následující
letní měsíce a dětem skvělé prázdniny.

David Pojezný, jednatel SDH Říčany
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Příroda
Říčanska
Vlochyně
(Vaccinium uliginosum)
V létě se opět zaměříme na druh,
který můžeme potkat během prázdninových cest. Vlochyně, jinak
zvaná borůvka bažinná, brusnice
vlochyně nebo vlochyně bahenní, je
řazena mezi mírně jedovaté rostliny.
Je skutečně nebezpečná?

U nás jsou původní brusnice borůvka (Vaccinium myrtillus), brusnice
brusinka (Vaccinium vitis-idaea)
a vlochyně. V Česku roste vlochyně
od středních poloh na rašeliništích
a roztroušeně na horách. Celkově
se vyskytuje v arktickém a mírném
pásu celé severní polokoule.
Opadavé keříky dorůstají výšky kolem 50 cm. Jsou velmi podobné borůvce, ale na rozdíl od ní má vlochy-

foto: J. Halaš

Na světě roste kolem 500 druhů
rodu Vaccinium. Borůvkám příbuzné druhy najdeme nejčastěji v horách jihovýchodní Asie a na tichomořských ostrovech, méně v horách
Ameriky a Afriky, jen několik druhů
prosperuje v mírném pásu Evropy.

ně celokrajné listy. Kvete v květnu a
červnu. Zvoncovité květy mají bílou
nebo narůžovělou barvu. V pozdním
létě dozrávají tmavě modré bobule.
Na rozdíl od borůvky má vlochyně
bílou dužninu a její šťáva nebarví.
Chuť je sladká, ale nevýrazná.
Druh je proměnlivý ve výšce rostlin,
tvaru a velikosti listů i plodů.

Plody jsou jedlé, ale při požití většího množství se může objevit nevolnost provázená zvracením a bolestí
hlavy.
Předpokládá se, že nepříjemné stavy, které mohou nastat po konzumaci vlochyně, souvisí s přítomností
parazitující houby hlízenky vlochyňové (Sclerotina megalospora).
Malé plodnice houby se však objevují až na seschlých loňských plodech.
Na čerstvých nelze napadení zjistit.
V různých částech světa místní obyvatelé vlochyni konzumují např.
v koláčích, jako zavařeninu, plody
suší nebo z nich pálí alkohol. Některé sibiřské národy přidávaly šťávu
z vlochyně k muchomůrkovému nálevu, který požívali šamani. Z listí se
dělá čaj.
Zajímavostí je, že pro vzácné motýly,
žluťáska borůvkového a modráska
stříbroskvrnného, je vlochyně jedinou živnou rostlinou, na které se
krmí jejich housenky.

Jakub Halaš
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11 528 zelených kilometrů v Říčanech a okolí!

inzerce

Kampaň Zelené kilometry v Říčanech připravilo Ekocentrum
Říčany ve spolupráci s Muzeem
Říčany, městem Říčany, Cestou
integrace a MAP rozvoje vzdělávání v ORP Říčany.
O co šlo? Děti ze škol získávaly
body za každou absolvovanou cestu do školy bez auta. 11 528 km během 10 květnových školních dní - tolik cest do školy a ze školy zvládli říčanští školáci
po svých, na kolech, koloběžkách, skateboardech, autobusem nebo vlakem.
Letos se do výzvy Zelené kilometry zapojilo celkem
891 dětí z 39 tříd, z pěti škol.
Vítězné třídy (6. A, 6. C a 7. C z 1. ZŠ Říčany) získaly odměny už na Den dětí - volné lístky na výstavu Léto pod
hvězdami v Muzeu Říčany, do kina na Fialce, čelovky
od MAP Říčany a další dárky od Cesty integrace. Sponzorům děkujeme a týmům gratulujeme! Uznání patří
všem třídám, které se zapojily, a také jejich učitelům a
rodičům, kteří děti v Zelených kilometrech podporovali.

A teď výzva pro dospělé - zvládnete to,
co děti? Aspoň 10 pracovních dní bez auta?
Nechte auto doma a
všem nám tu bude líp.
Méně hluku, prachu,
stresu, nebezpečných
situací i fotochemického smogu. Projděte
se pěšky nebo oprašte
kolo ze sklepa, budete
mít styl.
 Kateřina Čiháková

Kosíme orchidejovou louku
Chcete se k nám přidat a pomoci s hrabáním posekané
orchidejové louky? Máte čas ve čtvrtek 18. července?
Budeme rádi za každou pomocnou ruku. Kontaktujte
nás na e-mailu eko.ricany@post.cz.

Pomoc, poradenství
i možnost práce na zkoušku
Pro lidi, kteří mají invalidní důchod nebo jsou zdravotně
znevýhodnění, může být obtížné sehnat práci. Pokud mají
navíc např. jen základní vzdělání nebo věk vyšší než 50 let,
je to ještě obtížnější. Tito lidé pak často bývají dlouhodobě
nezaměstnaní a přestávají si důvěřovat. Týká se to i vás?
Pomůžeme vám získat větší sebevědomí a obnovit základní pracovní návyky, lépe komunikovat s okolím,
zdokonalit manuální zručnost i znalosti práce na počítači
a s mobilním telefonem.
Součástí naší podpory je i práce na zkoušku. Umožníme
vám poznat i vyzkoušet si nové pracovní činnosti a zároveň
si přivydělat.
V případě zájmu o dlouhodobější práci vám poradíme, jak
najít a správně oslovit vhodného zaměstnavatele i jak sepsat
životopis a motivační dopis. Můžeme vás doprovodit na jednání s budoucím zaměstnavatelem a v případě potřeby doprovázet v začátcích nového zaměstnání.
A to vše zdarma. Nečekejte a ozvěte se co nejdřív.
Zavolejte na tel.: 727 864 773 nebo vstupte do „Modrých
dveří“ na adrese:

Říčany, ul. Tyrše a Fügnera 105/7, kde probíhá většina programů.
Více informací si vyžádejte na mailu:
petra.stehlikova@modredvere.cz
V „Modrých dveřích“ můžete využít také psychoterapii,
krizovou pomoc v obtížné situaci, služby klinického psychologa i navazující sociální služby.
Pokud jste zaměstnavatel a chcete nabídnout práci někomu
se zdravotním postižením, rádi vám poradíme, jaké jsou potřeby a omezení OZP, vysvětlíme důležitost, podmínky i výhody zaměstnávání těchto lidí. Volejte na 727 864 773.
Program je realizován v rámci Operačního programu Zaměstnanost ESF. Hrazeno z projektu CZ.03.1.48/0.0/0.0/1
6_068/0007040
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Lesní rybníček za Olivovnou 2019
V lese za Olivovnou je
malý rybníček. Zadržuje vodu z prameniště potůčku Smrkovky
(Roklanského potoka). O tom, kdy
byl vybudován, nemáme přesné informace. Rybníček sloužil ke koupání
dětí z Olivovny. Dokládají to fotografie
koupajících se dětí a dívky, stojící pod
přepadem vody z nádrže. Původně byla
návodní strana hráze opevněna dřevěnou palisádou, svah nad rybníčkem byl
tvořen nezpevněnou zeminou. Později
byl svah opatřen kamennou dlažbou
a dřevěná palisáda nahrazena betonovou opěrnou zdí. Podle datování z vývoje Olivovny je možné jen odhadnout
dvě doby stavby a pozdějších úprav
rybníčku. První možnost je stavba v období 1905-1912, úpravy po roce 1925,
druhá možnost je stavba po r. 1925,
úpravy v r. 1944.
Někdy po r. 1950, možná i dříve, přestal
rybníček sloužit ke koupání. Postupně
se zabahňoval a chátral. Současný význam spočívá v tom, že v rybníčku žijí
a rozmnožují se čolci, žáby a bezobratlí.

Neslouží k chovu ryb, což je dobrým
předpokladem pro nerušený vývoj
obojživelníků a jejich potravy. Vlastně
má toto dílo lidských rukou nyní charakter přirozené přírodní tůně.
Uprostřed hráze je vyzděný kamenný
blok, který se časem částečně zabořil
do podloží a po stranách vznikly spáry,
kterými nekontrolovaně odtéká voda.
Tím dochází k velkým výkyvům ve výši
hladiny vody a vajíčka obojživelníků se
dostávají na sucho a odumírají. V roce
2017 uvažoval Okrašlovací spolek v
Říčanech o menší opravě, která by zamezila odtoku vody spárami. Při projednávání záměru opravy s vlastníkem
lesa a rybníčku (Hlavním město Praha)
zjistil Okrašlovací spolek výbornou
zprávu, že odbor ochrany prostředí
Magistrátu HMP již zařadil opravu
rybníčku do projektu „Obnova a revitalizace pražských nádrží“ a připravuje
jeho celkovou rekonstrukci.
Na jaře 2019 bylo na akci získáno stavební povolení a byla zahájena příprava samotné realizace. Práce by měly být
zahájeny již koncem léta. Nádrž bude

nejprve odbahněna a budou odstraněny všechny nefunkční a poškozené
objekty. Potom dostane rybníček zcela
nové vypouštěcí zařízení, bezpečnostní
přeliv a hráz bude obložena kamenem.
Pro vstup do vody zde bude zřízeno
malé schodiště. Vše by mělo být hotovo
do konce roku 2019.
Po rekonstrukci bude rybníček opět
sloužit nejen pro obojživelníky a další
vodní živočichy ale i k zadržování vody
v krajině, což je dnes velice potřebné.
Takových míst již není v Říčanech
mnoho. Jedná se o odpovědný přístup,
který Praha uplatňuje na svém území i
mimo něj. Je to dobrý příklad i pro celé
Říčansko.

Jiří Pánek, OSŘ, Jiří Karnecki,
Martin Čížek, MHMP

Terapeutické centrum Modré dveře
Nabídka placených psychoterapií
V Terapeutickém centru Modré dveře
pracuje pestrý tým složený z odborníků s nejrůznějšími specializacemi.
Díky tomu může naše centrum nabídnout takovou šíři služeb - od krizové
pomoci a psychoterapie až po sociální
rehabilitaci.
V současné době nabízíme volná místa pro zájemce o placenou
psychoterapii v našem centru v
Říčanech. Psychoterapie jako taková je vhodná pro někoho, kdo se
potřebuje zorientovat ve svém životě, komu se třeba dokola opakují
reakce okolí, které jsou pro něho
nesrozumitelné, pro někoho, kdo si
neví rady v současném tíživém období a především pro ty, kteří touží
po změně směrem ke kvalitnějšímu,
naplněnému životu.
Odhodlání pohlédnout na své „stíny“ a odvaha něco změnit (a často
je to nejprve změna vnitřní), to jsou
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v psychoterapeutickém procesu
základní kameny úspěchu. Výhoda této placené služby je v tom, že
nikde nemusíte uvádět své jméno
a vyhnete se delšímu čekání v pořadníku, rovněž doba využívání

služby není nikterak omezena.
Pokud máte zájem o více informací, neváhejte nás kontaktovat
(centrum.ricany@modredvere.cz,
727 864 773). Více informací naleznete na www.modredvere.cz.
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NOC KOSTELŮ V OLIVOVNĚ
Dne 24. května se Olivova dětská léčebna poprvé zúčastnila
akce „Noc kostelů“. Do pražské arcidiecéze, kam naše kulturní památka spadá, patří Praha a část Středočeského kraje.
Celkem zde bylo evidováno více než 353 kostelů. Do naší kaple zavítalo celkem 84 návštěvníků, pro které jsme připravili
komentované prohlídky. Zájem byl především o oltář v naší
kapli, který je zde od samého počátku existence Olivovny,
a dobové fotografie, které mapují i stavební práce (1895 1896). Zájem byl ale také o současnou léčbu našich pacientů
na pobytu. Vyhodnocení Noci kostelů proběhlo na Arcibiskupství pražském, kde kardinál Dominik Duka pořadatelům
poděkoval. Další, již 12. ročník se bude konat 5. 6. 2020 a Olivovna v něm určitě nebude chybět. Hezké prázdniny
Vaše ODL

Pro seniory

SENIORCENTRUM ŘÍČANY
Během měsíce června jsme navštívili klasicistní lovecký zámek Kozel v Plzeňském
kraji. Počasí bylo příjemné a tak jsme si
prohlédli i okolí zámku včetně vyhlídky
Švejcary. V odpoledních hodinách jsme
ještě navštívili i zříceniny hradu Radyně, která je blízko
právě zámku Kozel. Červen byl také ve znamení druhého
rekondičního pobytu – tyto pobyty trvají dva až tři dny
vždy v některém vzdálenějším místě České republiky a
jejich účelem je obnovit psychické i fyzické síly seniorů.
Ne na každého se bohužel dostalo z kapacitních důvodů,
a proto budou ještě dva několikadenní zájezdy na podzim.
Léto začalo nádhernými a teplými dny a tak vám přejeme,
ať i další dny jsou pro vás příjemné a pohodové.

Irena Moudrá, předsedkyně správní rady

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 11. července 2019 - Prohlídka poutního místa Klokoty
Jednodenní autobusový zájezd. Na programu zájezdu
bude mj. prohlídka poutního místa Klokoty a Muzea pivo-

varnictví v Táboře. Příspěvek účastníků: 290 Kč (zahrnuje
dopravu, vstupné, pojištění, tištěný materiál). Odjezd:
7:45 h aut. zastávka K Žel. stanici, 7:50h aut. zastávka
Rychta, 7:55 h aut. zastávka Sukova ul., 8:00 h aut. zastávka Masarykovo nám.

Připravované akce:

n21. září 2019 – ZÁJEZD DO LITOMĚŘIC A NA
HRAD KOŠŤÁLOV
Jednodenní autobusový zájezd do Litoměřic (město +
ZAHRADA ČECH) a na hrad Košťálov (významná dominanta Českého středohoří). Účastníci zájezdu si mohou
prohlédnout historické město a výstavu Zahrada Čech.
Příspěvek účastníků: 250,- Kč (nezahrnuje vstupné, pouze dopravu, pojištění, tištěný materiál). Odjezd: 7:15h
aut. zastávka K Žel. stanici, 7:20h aut.
zastávka Rychta, 7:25h aut. zastávka Sukova, 7:30h
aut. zastávka Masarykovo náměstí.
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Obecně prospěšná společnost
Masarykovo náměstí 6, Říčany • Na Obci 2049, Říčany • www.cestaintegrace.cz

Jarní aktivity Cesty integrace
23. 5. 2019 se v dopoledních hodinách na dětské dopravní hřiště v Říčanech sjeli zástupci Sboru dobrovolných
hasičů Říčany, Městské policie Říčany a Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje. Konal se již 10. ročník akce Den bez úrazů. Organizátorem akce byla Cesta
integrace, o. p. s., která za finanční podpory města Říčany
a BESIP pro žáky 3. tříd z Říčan připravila nejenom praktické setkání s výše uvedenými složkami, ale i dopravní a
zdravotní soutěže. Děti si tak procvičily povinnou výbavu
kola, ošetřování, pravidla na silnicích, s MP Říčany děti



Téma měsíce:  


Mé silné já o prázdninách.

Služba zdarma



1.7. Ͳ 4.7.  



otevřeno

8. 7. Ͳ 11. 7.



zavřeno (tábor)

15. 7. Ͳ 18. 7.  

zavřeno (tábor)

22. 7. Ͳ 25.7.  

otevřeno

29.7. Ͳ 1.8. 



otevřeno

5.8. Ͳ 8.8.  



otevřeno

12.8. Ͳ 15.8.  

zavřeno (tábor)

19.8. Ͳ 22.8.  

otevřeno

26.8. Ͳ 29.8.  

otevřeno

Změna programu vyhrazena. 
Na klubu se dozvíte více informací o akcích/výletech, které plánujeme. 
Organizují: 
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Podporují: 



O PRÁZDNINÁCH
KLUB FUNGUJE

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

Po/st/čt 
13 Ͳ 18hod
otevřeno



31. 5. 2019 je Světovým dnem bez tabáku a Cesta integrace 10. rokem pro žáky připravila na tento den preventivní akci upozorňující na epidemii kouření, zdravotní a
ekonomické důsledky kouření a s žáky zavedla diskusi,
proč lidi vlastně kouří, když všichni ví, že to není dobré?
V rámci tohoto dne byla paralelně akce NZDM Klubu
Cesta „Klub i v ulicích“, kdy si děti mohly vyrobit placku, nechat se potetovat, zahrát si fotbálek, zkusit beatbox,
ale hlavně poznat činnost klubu. Akce se uskutečnila na
Masarykově náměstí za kostelem a zapojeno bylo v obou
programech okolo 200 dětí. Děkujeme městu Říčany za
finanční podporu.

Na Obci 2049/9 Říčany

Červenec
Srpen
2019
Program klubu

procvičily značky, s hasiči uhasily domeček a se záchranáři prošly záchranářské auto a změřily si tlak. Přesto, že
počasí nepřálo, akce se zúčastnilo osm tříd, 155 dětí. Za
své snažení v soutěžích si děti odnesly tematické odměny:
lahve na pití, rukavice na kolo, zvonky, lepení na duše, reflexní samolepky, pásky atd.. Všem zapojeným složkám
děkujeme!

Občanská poradna
otevřena i o prázdninách
Během července a srpna 2019 bude bezplatná občanská
poradna otevřena v úterý a ve středu v čase od 9 -12 a 13
– 17 hodin, čtvrtek 9 – 12 (pouze předem na objednání).
Adresa: Masarykovo nám. 6/17, Říčany, tel: 312 315 284,
774 780 107 nebo poradnaricany@cestaintegrace.cz. Nabízíme bezplatné odborné sociální a právní poradenství,
pomoc v otázkách trestního práva a domácího násilí a
dluhové poradenství zahrnující i podání návrhu na oddlužení.
Činnost podporována Středočeským krajem, Ministerstvem spravedlnosti, městem Říčany a OP Zaměstnanost.

texty.kuryr@ricany.cz
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Vítězství říčanských skautek
ve Svojsíkově závodu
Už není podstatné kdy, jak a kde jsme se sešly (pro zvědavce: v květnu), ale to, že jsme si to náramně užily. Z okresního kola Svojsíkova závodu jsme se (obě družiny skautek
- Kapky a Olivy) vrátily s velmi dobrým pocitem, šťastnou vyčerpaností, spoustou zážitků, úsměvem na tváři a natěšením
na další kolo. V Úvalech, kde se první kolo odehrávalo, se
nám totiž opět podařilo čestně vybojovat první a druhé místo.
Na krajském kole ve Zbečnově jsme sice neobsadily první
místo, ale zážitek to byl pro všechny z nás. Našly jsme si
zde spousty nových kamarádek (alespoň ti neasociální z
nás), z nichž jsme pár potkaly i potom na intercampu, ale
umístění už bylo horší - třetí a desáté místo.

Radost byla ovšem i tak na místě, a proto jsme i tentokrát
padly únavou na postel šťastné a s dobrým pocitem.
Za 2. oddíl skautek, Magdalena Čaplyginová - Jezevec

Výprava Vlčat do Tábora
V pátek 31. května jsme s 18 vlčaty nasedli do rychlíku směr
Tábor. Na místě pak kluci dostali mapu s cílem zavést nás do
skautské klubovny těsně u řeky Lužnice, kde jsme měli další
dva dny nocovat. To se po nákupu jídla na další den, ohni a zpívání písniček stalo realitou. Po vydatném spánku a ranní rozcvičce (která pro odvážlivce obsahovala i koupání v řece) přišel
na řadu program pro tento den, který se skládal především z
návštěvy Husitského muzea, táborských sklepů, které se táhnou pod celým náměstím, a strašidelného podzemí. Bonusem
byla návštěva nespočtu dětských hřišť a zajímavých míst. Náš
večer byl naplněn rácháním se ve fontánách na náměstí a společným opékáním buřtů u ohně. Další ráno jsme se kvapně
nasnídali a vyrazili na rozhlednu na blízkém kopci, kde jsme
strávili zbytek dopoledne. Po cestě jsme vnímali přírodu všemi
smysly – hráli na schovku bosi, lezli po stromech a dělali kotouly na šiškové cestě. Odpoledne bylo zakončeno návštěvou
zdejšího letiště a následným přesunem na nádraží. Výprava
byla super a všichni si ji užili!
Jakub Skřivánek

Dětský den na Marvánku
Začátkem června se již tradičně konala oslava Dne
dětí na louce u koupaliště Marvánek. Dobrovolníci ze spolku Vesmír Říčany ve spolupráci s Vodáckým klubem Říčany připravili pro děti odpoledne
plné soutěží a zábavy. Mezi oblíbené disciplíny
patří hod holínkou, zatloukání hřebíků, skákání
v pytli nebo třeba lovení rybiček. Úspěch u dětí
mělo i nové stanoviště – plazení se pod sítí. Jako
bonus nechyběla jízda na lodičkách po Marvánku
a setkání s vodníkem. Všemi očekávané opékání
buřtů na závěr akce se nečekaně vyvinulo v poslední disciplínu, trénink zručnosti. Moc si vážíme přízně Říčaňáků, kteří rok od roku přichází ve
vyšším počtu. Těší nás ohlasy rodičů, kteří oceňují
organizaci akce a kvitují možnost ukázat svým potomkům soutěže, kterými se sami v dětství bavili.
Děkujeme všem dobrovolníkům za jejich účast a
aktivní nasazení při pořádání akce a městu Říčany
za finanční podporu.
Za Vesmír Říčany, z. s., Gabriela Nechutná
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Ohlédnutí za Říčanskými
šlapačkami 2019
Letošní rok byl spojením TRIALu,
MTB XC a PUMPTRACKu s řadou
doprovodných akcí (dětský den s OS
TEHOV, bagrování se stroji JCB od
společnosti TERRAMET, prezentací
aut ŠKODA od BENO Říčany, exhibicí Taekwonda a MOTOTRIALové
exhibice Dalibora Šulce a Tomáše
Hůly, syna legendárního Petra Hůly).
Hlavní částí programu byly Trialové
závody, v sobotu ve formátu UCI
C1 a volných kategorií s možností
volby obtížnosti a v neděli volného
závodu s kategorií SuperElite pro
zahraniční jezdce a v rámci dvou
kategorií i Mistrovství Středních
Čech. Zajímavou byla i kategorie
Women, kde se sešlo pět závodnic,
což sice není velké číslo, ale v rámci
Českých závodů se jedná o něco, co
tu nebylo snad 15 let. Po finále Trialu začalo finále PUMPTRACKu
na trati, kterou navrhovala legenda
Českého mountainbikingu Michal

Maroši. Kategorie, kde se bojovalo
o tituly, byly Elite 26“ a Elite 20“.
Závěrečnou disciplínou byly závody
HAVEN MTB SERIE 2019 s hromadou dětských i dospělých kategorií včetně PUMPTRACKu.

Mraveniště žije i v létě!

Letos se těšte na dva příměstské tábory. Pro „školkové“ děti se koná se od
15. do 19. 7. Druhý od 12. do 18. 8. a je
určen dětem ve věku 5 – 12 let. A také

připravujeme zajímavé úpravy našich
prostor v keramické dílně i v mateřském centru, máte se na co těšit.
Od září rozšiřujeme Mravenčí školičku, otevřeme nové tvořivé dílničky.
Zaměříme také se na rozvoj logického myšlení a vzdělávání dětí kroužky
Logické hry a hádanky, Příprava na
přijímací zk. na gymnázia. Pro nastávající maminky chystáme Tanec s miminky v bříšku. Budeme však tančit i
s novorozenými miminky. Navážeme
spolupráci i s výživovou poradkyní,
která vás naučí využít váhu svého batolete pro posílení celého těla. Cvičit
budou i batolata, starší děti zase žonglovat. Hlásit se můžete už teď na většinu oblíbených kroužků, jako jsou
kresba a malba, keramika, MumSpace, programování a hudební kroužky.
Veškeré informace naleznete na www.
mraveniste.info.
Nina Šafránek
– koordinátor Mraveniště

Ze života škol(ek)

Děti z MŠ Čtyřlístek vzorně reprezentovaly město
Dne 20. 5. 2019 převzaly děti ze třídy Zajíčků MŠ Čtyřlístek
v historických prostorách Poslanecké sněmovny Parlamentu
ČR zvláštní cenu předsedy Poslanecké sněmovny za projekt
Kouzelný strom v celostátní soutěži Srdce s láskou darované.
Soutěžily v ní dětské kolektivy pod vedením dospělého vedoucího s cílem podpořit týmovou spolupráci a mezilidské vztahy.
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Díky soutěži Srdce s láskou darované jsme měli příležitost podělit se o radost z našich mezigeneračních setkávání, jimž se věnujeme téměř deset let. Připomenout si
ta současná, zavzpomínat na společné zážitky. Náš Kouzelný strom plný srdíček s příběhy jsme věnovali babičkám a dědečkům z Domova Pod Kavčí Skálou.
Bylo úžasné sledovat, s jakým nadšením a zaujetím skupina čtyř až pětiletých dětí dokázala spolupracovat. Svojí
bezprostředností dokázala strhnout i seniory, kteří se aktivně zapojili do společného tvoření. Jsem nesmírně pyšná
na naše děti i seniory za to, co všechno společně dokáží,
jak báječnou a neopakovatelnou atmosféru vytvářejí při
každém setkání a jak moc se vzájemně dokáží obohatit.
Často si až s odstupem času uvědomíme, jak moc pro
nás někteří lidé znamenají. Jak hluboké stopy v našich
srdcích zanechávají. Snažíme se poskytnout dětem co
nejvíce prostoru, příležitostí a motivace, aby přirozeně
získávaly úctu ke stáří, schopnost tolerance i empatie.
Ráda bych poděkovala vedení DPKS za podporu našich
setkávání, ergoterapeutce Veronice Šmejdové za úžasnou spolupráci a velký dík patří i rodičům dětí, kteří se o
naše projekty aktivně zajímají.
Jana Michaličková, učitelka MŠ Čtyřlístek

texty.kuryr@ricany.cz

Ze života škol(ek)

Týden cestovatelů v MŠ Čtyřlístek
Květen v naší MS Čtyřlístek by snad bez týdne cestovatelů ani
nemohl existovat. Neznámé i známé prostředí, nové zážitky,
společně strávený čas mimo MŠ, rozvíjí vzájemné vztahy
mezi dětmi a pedagogy ještě víc. Až po letech člověku dojde,
že jsou to také vzpomínky na celý život. A to chceme dětem
v naší MŠ kromě jiného dopřát. Na školní výlety jezdíme
pravidelně každý rok, většinou v květnu. O týdnu cestovatelů přemýšlíme a plánujeme ho dlouho dopředu. Tady veliké
díky patří naší kolegyni Janě Michaličkové, která je srdcem
i motorem v plánování i v precizní přípravě programu týdne
cestovatelů. Téma týdne je vždy součástí našeho vzdělávacího
programu. Tento rok „Zvířata kolem nás“. Alespoň dle mých
zkušeností, na výletech se ještě více upevní vztahy se svěřenými dětmi, sepjetí s regionem, seznamování se se zajímavými
místy naší vlasti. V neposlední řadě cíl výletů je volen tak, aby
dětem přinesl zajímavé informace, také zábavu, radost, uvolnění, pohyb, sounáležitost s přírodou i s kolektivem. Děti se
venku v přírodě přirozeně učí prožitkem. Prožitkové učení,
které v naší MŠ podporujeme, dává dětem prostor, působí a
rozvíjí celou jejich osobnost. Nerozvíjí jen izolovaně jednotlivé schopnosti a dovednosti, ale přirozeně motivuje k zapojení
fyzické, psychické i sociální složky. Vede k tvořivosti a rozvoji
fantazie. Ruku na srdce, v dnešní počítačové a mobilové době,
jsou to dovednosti a schopnosti, které jsou velmi potřebné a
užitečné pro další rozvoj dítěte. Všude, kde jsme byli, děti snáze využívají hrubou i jemnou motoriku, procvičují se v rovnováze, jsou stimulovány jejich smysly. Zároveň měly spoustu
příležitostí s překonáváním sebe sama (a nejen děti…). Vnímala jsem, jak u dětí převládala vnitřní motivace, zájem a chuť
objevovat, zkoušet a tvořit. Ale je hodně dětí, které nejsou na
přírodu, pohyb a překonávání překážek zvyklé. Měly zábrany
i obavy. I tyto bariéry se nám dařilo překonávat. Samozřejmě,

naplánování, organizace, kooperace pedagogů, kuchařek,
řidičů…, práce učitelek celý den v náročných podmínkách
(jak zajistit organizačně bezpečnost dětí při vysokém počtu
žáků ve třídách, obhájit před rodiči špinavé a mokré oblečení
i boty), je velmi náročné a vysilující – někdy by se chtělo říct
dost! Ale nám to nedá. Chceme, aby nám svěřené děti se učily
prožitkem, který je jim v dnešní době často upírán. Spontánnost, radost i z maličkostí, z kaluží, z bláta, z broučků, …, to
vše jim zůstane na celý život.
Vybízím v první řadě sebe, ale i vás milí a úžasní rodiče,
dopřejme sami sobě čas a hlavně chuť být znovu malými
dětmi. Dovolme sami sobě uvěřit, že malé děti mohou být
našimi učiteli ve spontánnosti, radosti, upřímnosti, opravdovosti a vzájemné náklonnosti. Žijme naše životy spolu
s našimi dětmi naplno, opravdově a smysluplně.
Děkuji všem svým milým rodičům a dětem za jejich vstřícnost a pochopení. Děkuji všem svým milým a úžasným
kolegyním, paní ředitelce, kuchařkám, uklízečkám, paní
hospodářce, za to, že jsou a že vše co dělají, dělají pro děti
na sto procent, obětavě, ochotně a s láskou.
Za kolektiv pedagogů MŠ Čtyřlístek,
učitelka z Mravenečků Lýdia Verčimáková

Zprávičky z MŠ U Slunečních hodin
Konec školního
roku
si děti zpestřily jarními výlety. Děti ze
žlutého a červeného pavilonu navštívily
chovatelskou Archu v Horní Lomnici,
kde chovají želvy a surikaty, a měly zde
možnost vidět, jak se dokrmují mláďata
surikat. Cíl dalšího výletu Kuřátek a Žabek byla Olešná u Hořovic. Tady se děti
povozily na ponících, nakrmily kozičky
a dozvěděly se plno zajímavých informací o životě zvířat. Moc se líbil výlet
do Starých Hradů spojený s prohlídkou
pohádkového sklepení a zdravého světa. Zajíci a Rybičky jeli do ZOO v Liberci na bílé tygry a Včelky s Motýly zase
do ZOO ve Chlebech. Berušky cestovaly po okolí Říčan, a co nedošly zpátky
pěšky, dojely vláčkem. Tyto výlety pak
někteří předškoláci zakončili spaním ve
školce, kdy si vyzkoušeli odvahu při hle-

dání pokladu, opekli buřty a zazpívali u
táboráku.
Na zahradě Včelek a Motýlů je od jara
dětem k dispozici zastřešený řemeslný
ponk, kde mají možnost kdykoliv při
pobytu na zahradě pracovat s pilkou,
kladívkem, vrtačkou a jiným nářadím.
Včelkám se letos opět vydařilo stanování pro předškoláky na zahradě. Během
večera je provázela pohádková postava
Šípková Růženka, kterou děti za pomoci drobných úkolů a kouzelného lektvaru vysvobodily ze zakletí.

Školní rok v MŠ U Slunečních hodin
byl i letos pro děti velice přínosný a plný
různých skvělých výukový programů,
jako například Malá technická univerzita, díky které se z dětí stali programátoři,
stavitelé a vodohospodáři, nebo interaktivní výstava Amazonie v muzeu Říčany,
kde děti mohly projít pralesem a vyzkoušet si různé šamanské hudební nástroje.
Neradi bychom na někoho zapomněli,
takže velké díky patří Husově dětské
knihovně, která dětem zprostředkovala
povídání o zvycích, tradicích a především je obohatila v před-čtenářských
dovednostech a přiblížila jim důležitost
knih; patří také 4. ZŠ Nerudova, se kterou se setkáváme na společných akcích,
jako jsou soutěže nebo zpívání. Těšíme
se na další spolupráci po prázdninách.
Pohodové léto přeje kolektiv
učitelek z MŠ U Slunečních hodin

43

Ze života škol(ek)
Studánka (Jiří Žáček)
Nebe plné hvězd se ve mně třpytí
Dávám lidem dobrou vodu k pití
Každý kdo má žízeň klekne si ke mně
Pije z dlaní sladkou vodu chladnou
do níž večer všechny hvězdy padnou

Oslavujeme Vodu

Děti vnímají rytmus roku

Poslední květnová středa byla nebývale chladná a deštivá. Otvírali jsme studánku a oslavovali Vodu. Po dlouhé
době byla lesní studánka plná vody. Studánku jsme vyčistili
a ozdobili květinami. Z lesa vyšla studánková víla, poděkovala a dětem ze džbánu nalila do kalíšků průzračnou vodu.
Vodu, která je kouzelná a má velkou sílu. Vodu, která se stává pokladem. Vodu jako symbol očištění a uzdravení. Vodu,
která odplaví vše, co jí svěříme. Vodu, bez které není život.
Děti vodu milují. Užívají si brouzdání v potoku, pouštění lodiček, dešťové kapky, louže, tůňky, potůčky. Voda je dar. Kéž
má lesní studánka vždy vody dostatek. A děti… až vyrostete,
nezapomeňte na Vodu, na její magickou sílu. Ochraňujte ji.

Děti v lesní školce více vnímají rytmus roku. Jejich výhodou
je les a školkový život, který se odehrává uprostřed lesa.
Jsou bezesporu vnímavější k počasí, k živlům a to především k větru a vodě. Jsou otužilejší. Je pro ně přirozené být
v dešti venku dlouho. Opakující se roční období a jejich vnímání jim umožňuje se ve svém životě uzemnit. Vnímají ten
koloběh, který se každý rok opakuje. Slavnosti, které slavíme, jsou body, které určitá období uzavírají. Slavíme jejich
konec a těšíme se na další čas.
Svatojánská slavnost na konci června uzavírá celý školní rok. Je to slavnost slunovratu, loučení s předškoláky
a celým rokem. Vrcholí léto. Večer po setmění se vydává
průvod předškoláků v doprovodu průvodců na tajemnou
stezku do hloubi nočního lesa. Cesta symbolizuje jejich
iniciační cestu přechodu, kdy se dítě oddaluje přirozenému světu intuitivního vnímání a noří se hlouběji do rozumového světa. Je to náš dárek srdci dětí, aby v nich na
všech stezkách zůstalo velké kouzlo a důvěra v to, co není
vždy viditelné. A to nejlepší, co pro děti můžeme udělat, je
vypustit je na tuto cestu samotné.
Přejeme všem krásný čas prázdnin, stezky plné kouzel
a důvěry v opakující se koloběh a odvahu pustit děti na
cestu samotné. Za Pramínek
Olga Jarkovská, koordinátorka

Také se vám zdá, že čas utíká nějak rychleji a než se nadějete, uběhne vám týden, měsíc, rok jako nic? Ale když se
podaří vyplnit tento čas ke spokojenosti, je to fajn. Tak se
i nám úspěšně překulil školní rok do předprázdninového
června a v Bambináriu se opět vedle závěrečných ceremonií
chystáme na letní provoz v měsících červenci a srpnu.
Naše školka již tradičně pořádá aktivity v rámci celodenního
pobytu se stravou a pitným režimem - a to nejen pro děti, které navštěvují Bambinárium a podle zájmu či potřeby také pro
jejich starší sourozence, ale i pro ostatní děti, které mají zájem nahlédnout do prostředí Bambinária a připojit se k nám.
Červencové týdny jsou letos zaměřeny na „Putování z pohádky do pohádky“ a v srpnu se pak vydáme na „Cestu
kolem světa“.
Kromě každodenní vycházky na hřiště či do přírody nabízí náš program každý týden (podle počasí) jeden výlet do
vzdálenějšího okolí s dopravou MHD nebo vlakem.

Prázdninová nabídka je ve formě letního příměstského
tábora nebo týdenního letního pobyta v MŠ, nebo si, formou permanentky, koupíte možnost přivádět své dítě do
letního programu, kdy budete potřebovat. Při tom všem
pořád nabízíme i měsíční docházku do naší školky. Ceny
jsou velmi příznivé a pořád ještě stejné jako loni.
A tak, pokud ještě přemýšlíte, kam umístit vaše děti, aby
se o prázdninách dobře zabavily a bylo o ně dobře postaráno, zatímco vy budete v zaměstnání, v červenci mohou
zavítat do pohádek (např. Říkání o víle Amálce, Pohádky z
pařezové chaloupky, Rumcajsova loupežnická knížka aj.).
ve formě čtení, tvoření, her a soutěží. V srpnu mají děti
šanci „proletět“ všemi světadíly, prozkoumat cizí kraje,
cestovat nejen prstem po mapě, ochutnat cizokrajné jídlo, zasportovat si, prostě užít si den. Nechte je okusit svět
dětské prázdninové fantazie. Těšíme se na vás a přejeme
vám všem krásné léto!
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MŠ Zahrádka
V naší mateřské škole nudu neznáme. Od
Velikonoc jsme stihli spoustu akcí, které si
užily děti i rodiče. Ještě před Velikonocemi
jsme uspořádali tradiční velikonoční dílničky, kterých se zúčastnilo mnoho rodičů, a
spolu se svými dětmi si vyrobili velikonoční
dekorace. Opětovně jsme vyhlásili jarní soutěž, která má dobrý
ohlas. Tentokrát na téma Voda, země, vzduch. O tom, že rodiče
se svými dětmi byli vynalézaví a kreativní, svědčila spousta zajímavých výrobků, které nějakou dobu zdobily vestibul školky.
Také jsme se zúčastnili několika veřejných vystoupení. Skupina dětí ze třídy Hruštiček a Třešniček vystoupila na vítání
občánků, Májových slavnostech a v KC Labuť ke Dni matek
pro seniory. Třída Jablíček zavítala do říčanského stacionáře
Olga, kde s babičkami a dědečky vyráběli z papíru a malovali
vlastnoručně vyrobeného sádrového trpaslíka a květináč.
Ve spolupráci s Muzeem Říčany jsme si v programu Petruška na cestách připomněli, jak správně třídit odpad a
chránit přírodu a se Švadlenkou si děti ušily plstěnou kytičku jako brož. Druhým rokem spolupracujeme se spolkem Prales dětem, který nás ve svých besedách seznamuje
s ohroženými oblastmi a zvířaty na světě. Tentokrát to byla
oblast horských deštných pralesů v Africe.
I nadále se zúčastňujeme různých výtvarných soutěží,
v nichž býváme úspěšní. Hlavně třída Jablíček, která se
mimo jiné zapojila i do výtvarné akce Cesta integrace. Společně vytvořili zajímavé jízdní kolo, za které dostali zvláštní cenu. V soutěži v oblasti EVVO v ZŠ Nerudova se naše

Léto v Dráčku

Ahoj kamarádi, všechny vás
moc zdravíme a hlásíme, že v
Dráčku je stále živo. A bude i
celé léto. Tímto vás zveme na naše prázdninové příměstské
campy, vždy od pondělí do pátku od 7 do 17 hodin.
Každý týden má své téma, takže se dozvíme spoustu nových věcí a naučíme nové dovednosti.
V červnu jsme se zúčastnili Dne se záchranáři na říčanském náměstí. Zážitek to pro nás byl velký a moc se nám to
líbilo. Jeli jsme autobusem tam i zpátky, jezdí k nám totiž
městská linka, takže se s její pomocí vydáváme vstříc novým dobrodružstvím.
Zároveň přijímáme přihlášky pro nový školní rok
2019/2020. Nabíráme nové kamarády.
Hlásit se můžete na telefonním čísle 777191010 (léto)
nebo 774 007 145, další informace získáte na naší facebookové stránce zde www.facebook.com/skolickadracek.
Přejeme vám všem krásné léto plné sluníčka a koupání.
Za kolektiv MŠ Petra Hůlová

Léto ve Školičce DRÁČEK 2019

Otevřeno: 7:00 – 17:00
1. - 5. 7. DOVOLENÁ - zavřeno
1) 8. - 12. 7. (PO - PÁ) Les a život v něm
2) 15. - 19. 7. (PO - PÁ) Indiánský týden

týmy umístily na krásném čtvrtém, pátém a osmém místě.
Stejně jako loni, i letos se konal rodinný běh na Marvánku.
Účast byla nečekaná, letos odstartovalo téměř 220 běžců
z řad rodičů a dětí naší školky.
A nezapomněli jsme ani na rozloučení s dětmi, které po
prázdninách usednou do školních lavic. Na školní zahradě Na pirátské výpravě byly pasovány na školáky a na památku mimo jiné dostaly zajímavou knihu pro první čtení.
Děti ze třídy Jablíček a Třešniček rovněž absolvovaly „Noc
předškoláků“ a společně si užily soutěží v pevnosti Boyard.
A na závěr školního roku jsme opět podnikli celodenní výlety. Letos jsme se vypravili do Dinoparku a ZOO Plzeň, do
Zeměráje v Kovářově a na pohádkový hrad Točník. Výlety
jsme si opravdu užili.
Rádi bychom popřáli všem dětem krásné prázdniny, rodičům poklidnou dovolenou a všem budoucím školákům
šťastný krok do základní školy.
Kolektiv MŠ Zahrádka
3) 22. - 26. 7. (PO - PÁ) Dráčkova olympiáda
4) 29. 7. - 2. 8. (PO - PÁ) Pirátský týden
5) 5. - 9. 8. (PO - PÁ) Malý výtvarník
6) 12. - 16. 8. (PO - PÁ) Pohádkový týden
7) 19. - 23. 8. (PO - PÁ) Dopravní prostředky
26. – 30. 8. ZAVŘENO – malování, údržba
Děti budou spoustu času trávit venku, procházky, výlety po
okolí, malování, tvoření a hlavně si užijí spoustu zábavy!
Cena zahrnuje oběd, 2x svačinu, pitný režim po celý den,
ovoce, program, odměny a diplomy
Cena za týden:
a) celý den 2200 Kč b) dopoledne 1700 Kč
Hradí se vždy daný týden předem na účet, popř. v pondělí hotově. Platby na červenec prosíme uhradit do 25.
6., na srpen do 25. 7.
Nárazově:
a) 550 Kč/ celý den b) 400 Kč/ dopoledne
Tyto kempy jsou určené pro děti od cca 18 měs. do 6 let,
program bud přizpůsoben podle věku dětí, popřípadě rozdělen do skupinek. Kapacita omezena, max. 10 dětí/den,
týden. Přihlášení možné od dubna.
Sleva pro sourozence 30 % (jedno dítě normálně, druhé
má slevu). Možnost náhrady není, při nemoci (potvrzení lékaře) individuálně.
Více info na tel. 777 191 010,
e-mail: peta.hulova@gmail.com
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Historický fotokvíz – sedmý ročník Londýn
Vybraní žáci říčanských základních škol se sešli v Infocentru. Pětičlenná družstva byla složena ze žáků od páté do
deváté třídy. Po zadání instrukcí museli žáci najít pět míst
v Říčanech, kde byly ukryty indicie k významným osobnostem přelomu 19. - 20. století a 20. století, které žily, působily
nebo zanechaly významnou stopu v Říčanech.
Indicie byly umístěny v budovách vyznačených na historických pohlednicích. To se ukázalo jako zásadní při hodnocení. Některé objekty nebyly rozpoznány, a proto nešlo indicie
připojit. Na prvním místě skončilo družstvo 1. ZŠ, na druhém místě družstvo 3. ZŠ a na třetím místě družstvo 2. ZŠ.
Děkuji všem účastníkům za nasazení a snahu, za znalosti historie města a za bezproblémový průběh akce. Městu
děkuji za příspěvek do soutěže, za který jsem pořídil krásné
knižní odměny pro všechny žáky. V příštím roce opět u historického fotokvízu na shledanou.
Pořadatel Pavel Bednář

Kytičkový den
Už tradičně se naše škola zapojuje každý rok v květnu do
dobročinné sbírky v rámci „Dne proti rakovině“, který
byl letos zaměřen na léčbu onemocnění plic a pořádá
jej Liga proti rakovině. U nás se vžil pro tuto akci název
„Kytičkový den“, kdy žáci 9. ročníku chodí po městě i po
říčanských školách a nabízejí za symbolickou dvacetikorunu ke koupi žluté kytičky s barevnou stuhou. Kromě
základních škol se do akce přidalo i MKG Říčany. Letos
dívky a kluci z 9. C takto prodali 1300 kytiček a utržili
za ně na konto Ligy proti rakovině 31.687 Kč. Díky jim
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O pět nadešel konec školního roku a s ním i náš tradiční
zájezd do jednoho z evropských velkoměst. V letošním
roce vyrazilo 49 deváťáků naší školy na pětidenní zájezd do Londýna. Program byl jako vždy velice pestrý
a dosti nabitý. Kromě tradičních historických památek
Londýna (včetně projížďky na London Eye, či prohlídky
London Dungeon a plavby lodí po Temži) nás čekal také
jednodenní výlet do Brightonu.
A tak jsme prvního máje kolem poledne opustili Říčany,
kolem třetí ráno jsme najeli i s autobusem do vlakové
soupravy, která nás převezla tunelem pod kanálem La
Manche, a od sedmé hodiny ranní jsme již zdolávali první metry z přibližně 16 km dlouhé trasy po dlažbách centra hlavního města Anglie. Zážitků jsme do večera nasbírali nespočetně (Greenwich, Big Ben, Westminster,
Buckinghamský palác, Downing Street, londýnské oko
a London Dungeon). Pak se o své přihlásila únava z cesty i z naběhaných mílí, takže jsme večer padli do postelí
našeho hotelu a noc nám všem připadala velice krátká.
Ráno 3. 5. jsme autobusem vyrazili na venkov - na jižní pobřeží do Brightonu. Ten nás opravdu uchvátil. Již
krajina a vesničky po cestě, louky plné vypasených ovcí a
krav, meandrující říčky a nakonec bílé křídové útesy nad
hladinou moře nám braly dech. Uzoučké uličky centra
Brightonu nás přivedly nejprve k akváriu a po jeho prohlídce nás dovedly k observatoři i360. Na pohled ze skleněného prstence vznášejícího se nad pláží, s úžasným
výhledem na město i moře, asi nikdo z nás nezapomene.
Pamatovat si budeme ale i výlet na maják nad křídovými
útesy a samozřejmě koupel v moři (voda sice nebyla nej-
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teplejší, ale těch asi deset stupňů mnoha dětem stačilo). Večer jsme opět velice rádi spočinuli v teplé posteli.
4. 5. jsme po snídani zamířili kolem Toweru na Tower
Bridge a jeho proslulou skleněnou lávku, přešli Temži po
Millenium Bridge, prohlédli jsme si St. Paul Cathedral
a vystoupili na její kopuli, prošli jsme moderní čtvrtí,
projeli jsme se klasickým doubledeckerem a den zakončili nákupy na Oxford Street u Hyde Parku. Večer jsme
se přesunuli k našemu autobusu a plni zážitků odjeli
směrem k domovu. Do Říčan jsme dorazili v neděli 5. 5.
odpoledne.
Zájezdem se deváťáci tak trochu rozloučili nejen se
školním rokem, ale vlastně i s celými devíti lety, které
jsme společně strávili na této škole. Budeme mít na co
vzpomínat.

6.třída s rozšířenou výukou
matematiky pro školní rok
2019/2020
V letošním roce se k písemné zkoušce do matematické
třídy přihlásilo 82 dětí, v den konání zkoušky 29. 5. se
jich testu zúčastnilo 76 a z tohoto počtu bylo nakonec
30 žáků přijato.

Přihlášeno bylo 27 žáků z naší školy, II. ZŠ - 17, III.
ZŠ – 2, Kolovraty – 9, Senohraby – 4, Mnichovice
– 3, Strančice – 2, Světice – 3, Mukařov – 3, Úhřiněves – 4, Tehov - 2 a po jednom žákovi z Mirošovic,
Středokluk, Průhonic, Jesenice, Velkých Popovic,
Kostelce nad ČL.
O zařazení do této třídy rozhodoval test z M (60 minut
na 15 příkladů), hodnocení na vysvědčení a kapacitní
možnosti školy.

Zápis do prvních tříd pro školní
rok 2019/2020
Žádost o přijetí do naší školy podalo 107 dětí prostřednictvím svých zákonných zástupců.
Z tohoto počtu zapsaných dětí má 88 trvalé bydliště
ve spádové oblasti školy, 11 budoucích prvňáčků má
trvalé bydliště v Říčanech, ale v jiné spádové oblasti, a
8 dětí bydlí mimo území Říčan.
Z celkového počtu zapsaných spádových dětí mohlo
být přijato, vzhledem ke kapacitě školy, jen 68 uchazečů, 16 zákonných zástupců zažádalo o odklad a 4
děti se rozhodly nastoupit do jiné školy, kam již byly
přijaty.

Co nového v Bezručovce?
Závěrečné koncerty
hudebních tříd

Již se stalo tradicí a tedy nedílnou součástí hudební profilace naší školy, že děti na konci 5. a
9. třídy zakončí školní rok vlastním koncertem a představí
se tak trochu jinak, nežli je všichni znají z jiných vystoupení.
Samotná příprava je dost náročná pro všechny, kteří se na
realizaci podílejí. Výsledek ale stojí za to. I letošním zpěvákům se hodně tleskalo, mnohdy došlo i na slzy radosti…
Je třeba poděkovat nejen samotným dětem, ale i jejich rodičům. Velký dík pak patří i starším kamarádům, většinou
členům Junior Stars Bandu, rodičům a bývalým žákům školy
za hudební doprovod. Snad v každém z účinkujících zůstane
alespoň malá vzpomínka. Velké poděkování patří i firmě FFT
a rodičům, kteří nám pomáhají s převozem nástrojů a techniky na většinu naších koncertů a vystoupení.
Jaroslava Šindelářová

Taneční skupina mažoretky BERUŠKY
z BEZRUČKY z 2. ZŠ Říčany a jejich první
soutěže
Taneční skupina mažoretky BERUŠKY z BEZRUČKY působí
při 2. ZŠ Říčany, Bezručova 94 od dubna roku 2013. Za uplynulých šest let se mažoretky dostaly do podvědomí nejen v Říčanech a blízkém okolí, ale i za hranicemi města Říčan.
I v letošním školním roce, podobně jako v uplynulých letech,
mažoretky BERUŠKY z BEZRUČKY vystupují nejen na akcích školy, ale reprezentují školu na různých kulturních, společenský a sportovních akcích pořádanými spolky jako hasiči,
myslivci, baráčnici, mateřská a rodinná centra, apod.
Našim mažoretkám se za uplynulých šest let podařila navázat
nejen spolupráce s dalšími mažoretkovými skupinami z jiných
měst ČR, ale po hudební stránce i s hudebními tělesy jako je
například Městská hudba Františka Kmocha z Kolína, se ZUŠ
Pečky a to ve spolupráci s mládežnickým seskupením Junior
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Stars Bandem pod vedením Jiřího Mrázka a Jaroslavy Šindelářové, s kterým mažoretky BERUŠKY vystupují a jsou nedílnou
součástí při jejich koncertech.
V letošním roce tým BERUŠEK poprvé zkusil soutěž mažoretek MiA dance FESTIVAL, na které starší děvčata v dubnu Chrudimi vybojovala 1. místo s postupem do finále, které
se koná 2. června v Praze v Lucerně a mladší skupina (1. - 2.
třída) v květnu, u nás Říčanech, vypochodovala 1. místo také
s postupem do finále pražské Lucerny. Děvčatům budeme držet palce, aby si užila atmosféru velkého finále, protože mažoretky BERUŠKY z BEZRUČKY je zájmový kroužek a hlavním
cílem kroužku mažoretek je radost a prožitek!
Velké poděkování za tento velikánský úspěch patří všem
rodičům za skvělou spolupráci, všem těm, kteří pomáhají s organizací našeho kroužku a v neposlední řadě patří
poděkování všem trenérům, kteří se věnují dětem ve svém
volném času - Evě Dvořákové, Jiřímu Janouškovi a Janě
Mrázkové Fingerové.

Na této akci jsme již po šesté a vždy je to zážitek. Na pódiu se
střídají dětské bandy, které se sjíždějí z celé republiky a mnohé
hrají na svůj věk velice dobře. Nám se letos dostalo velké pocty,
které si velmi vážíme: Pořadatel nás tento ročník nechal skoro
s tři čtvrtě hodinovým programem uzavřít celý festival. Vládla
skvělá atmosféra, kterou vytvořil náš „kotel“ rodičů a spolužáků, ale i početné místní publikum. A děti se nechaly strhnout
k nádhernému výkonu. Velké díky také patří rodičům dětí tohoto hudebního tělesa za jejich úžasné ratolesti a za nezbytnou a
velmi důležitou logistickou podporu ve formě odvozu a stěhování hudebních nástrojů a aparátů.
Spokojený kapelník

Obhajoby absolventských prací
žáků 9. ročníku

ZŠ Bezručova žije po celý květen i červen velmi rušným životem. Koncerty střídají sportovní soutěže, třídy vyjíždějí na řadu
exkurzí a výletů, dokonce i do zahraničí. Žáci 9. ročníků mají
sice po přijímacích zkouškách na střední školy, ale tradičně je
ještě čekají obhajoby absolventských prací.
Většina jich bere tuto poslední velkou zkoušku vážně. Obhajoby připomínají malou maturitu. Chlapci i dívky přicházejí ve
společenském oděvu a před komisí učitelů obhajují svoji práci,
většinou velmi úspěšně. My učitelé jsme někdy až překvapeni,
co naši žáci dokážou, jaké mají koníčky.
Mezi nejlepší práce letos například patřila AP o fotografování
s odborným výkladem, jak fotografovat, provázená předvedením celé sbírky zajímavých fotoaparátů. Další skvělá práce se
týkala činnosti žáka ve Skautu. Jedna dívka se věnuje hloubkovému potápění, psala tudíž o potápění dětí. Ze zcela jiné oblasti
byla např. práce o stepu, doplněná skvělou taneční ukázkou
žáka. Další dívka psala o péči o psa, přivedla si s sebou svého
mazlíčka a předvedla, jak krásně umí poslouchat.
Již nyní se těšíme, že v příštím školním roce budou i další žáci 9.
ročníků pracovat na absolventských pracích s takovou chutí a
tak výbornými výsledky, jako v letošním roce.
Jaroslava Mandíková

Troufalost na Jakufestu

S nastávajícím létem přichází doba hudebních festivalů. Jedním z prvních, o kterém víme, je Jakufest – festival školních
kapel a tanečních souborů v Praze.
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Taneční skupina mažoretky BERUŠKY
z BEZRUČKY z 2. ZŠ Říčany a jejich první
soutěže

Taneční skupina mažoretky BERUŠKY z BEZRUČKY působí
při 2. ZŠ Říčany od dubna roku 2013. Za uplynulých šest let se
mažoretky dostaly do povědomí nejen v Říčanech a blízkém
okolí, ale i za hranicemi města Říčany. Reprezentují školu na
různých akcích pořádanými spolky jako hasiči, myslivci, baráčnici, mateřská a rodinná centra, apod.
Našim mažoretkám se za uplynulých šest let podařila navázat nejen spolupráce s dalšími mažoretkovými skupinami
z jiných měst ČR, ale i s hudebními tělesy, jako je například
Městská hudba Františka Kmocha z Kolína, se ZUŠ Pečky
a to ve spolupráci s mládežnickým seskupením Junior Stars
Bandem pod vedením Jiřího Mrázka a Jaroslavy Šindelářové, s kterým mažoretky BERUŠKY vystupují jako nedílná
součást jejich koncertů.
Letošní rok přinesl první soutěž MiA dance FESTIVAL, starší
děvčata v dubnu Chrudimi v semifinále vybojovala 1. místo
s postupem do finále a mladší skupina (1. – 2. třída) v květnu
u nás v Říčanech vypochodovala 1. místo také s postupem do
finále, které se konalo 2. června v pražské Lucerně. Z velkého
finále si starší děvčata přivezla krásné 5. místo a mladší 7. místo. Účast se konala za finanční podpory města Říčany, za kterou moc děkujeme.
Velké poděkování za tento velikánský úspěch patří všem
rodičům za skvělou spolupráci, všem těm, kteří pomáhají
s organizací našeho kroužku a v neposlední řadě patří poděkování všem trenérům, kteří se věnují dětem ve svém
volném času - Evě Dvořákové, Jiřímu Janouškovi a Janě
Mrázkové Fingerové.

texty.kuryr@ricany.cz
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Změny ve vedení 2.ZŠ Bezručova Říčany
vedení se škola stala jednou z nejžádanějších v okolí. Zasloužila se svým
přístupem a vedením školy nejen o výborné výsledky, jak ukazují nejrůznější
srovnávací testy, ale i o velmi zajímavou profilaci. Tou je hudební zaměření
školy nebo bilingvní vzdělávání. Za
vedení Marie Lejčkové škola získala
na kráse, za všechny uvádím například
nový kabát – okna a zateplení fasády
nebo hřiště. V rámci evropských dotací
se paní ředitelce podařilo získat několik grantů, díky nimž škola úspěšně absolvovala projekty v řádu několika milionů korun, vyzdvihla bych zahraniční
projekt Erasmus, ale i mnoho dalších.
Úspěšně po celá léta řešila kvalifikované obsazování pedagogického sboru a
též byla její práce i zaměstnanců školy
velmi kladně hodnocena Českou školní inspekcí. Samozřejmě, že za 17 let
ve své funkci vykonala mnoho dalších
záslužných kroků a významně ovlivnila život a budoucí směřování několika
tisíců říčanských dětí.

Nový pan ředitel Jan Šindelář byl
během 2. pololetí paní ředitelkou postupně zaškolován do chodu školy,
seznamoval se průběžně s veškerou
školní agendou, aby plynule převzal
chod školy. Přejme mu v nastávajícím školním roce hodně štěstí a pracovních úspěchů.
Paní ředitelce Lejčkové bych ráda
jako zástupce zřizovatele vyjádřila
velkou spokojenost, poděkovala za
její práci, kterou tělem i duší pro
školu a pro Říčany po celou svou
učitelskou kariéru vykonávala. Byla
vždy vzornou ředitelkou, pracovala s obrovským nasazením, vysoce
fundovaně a plně profesionálně a
jsme rádi, že školu vedla k radosti
všech. Přejeme jí do dalšího života
hodně radosti, potěšení z vnoučat,
mnoho osobního štěstí a hlavně
zdraví! Děkujeme za vaši práci!
Hana Špačková, místostarostka,
zástupce zřizovatele
inzerce

V 2. ZŠ Bezručova nastane od příštího školního roku změna, škola bude
mít nového ředitele. Důvod je prostý.
Paní ředitelka Marie Lejčková se po
17 letech, kdy školu vzorně vedla, rozhodla přenechat „vládu nad školou“
mladé nastupující generaci. Novým
ředitelem se po výběrovém řízení stává
Jan Šindelář, člověk, který této škole,
podobně jako Marie Lejčková, zasvětil
svůj téměř celý mladý život. Je to bývalý žák a absolvent školy a stávající učitel 1. stupně.
Marie Lejčková ve škole působila od
roku 1983 jako učitelka 1. stupně,
počátkem 90. let se stala zástupkyní
ředitele (Pavel Špaček). Do pozice ředitele školy byla uvedena v roce 2002.
Ze školy však neodchází úplně, ještě se
chce podílet na jejím chodu, avšak už
jen v roli učitele.
Paní ředitelka Lejčková se svým týmem obětovala práci ve škole mnoho
svého času a na výsledcích i pověsti
školy to je jaksepatří znát. Za jejího

Kožní a lymfologická ambulance
STĚHUJEME SE Z NEMOCNICE
DO NOVÝCH PROSTOR
Od 1. července 2019 najdete naši ordinaci na
nové adrese v ulici SUKOVA 1215/3, ŘÍČANY
Nová adresa
sukova 1215
v blízkosti Komenského náměstí
(v přízemí rodinné vily).
BUS zastávka – Komenského náměstí.
Ordinační hodiny jsou beze změn. Těšit se
můžete na bezbariérový vstup, větší a pohodlnější čekárnu a samostatné pracoviště pro lymfodrenáže.
Aktuální informace sledujte na www.dermalink.cz
Telefon pro objednání +420 604 120 223.
dermalink_P2.indd 1
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základní škola u Říčanského lesa
ABSOLVENTSKÉ PRÁCE 9. ROČNÍKŮ
Konec května je v 9. ročníku ve znamení nervozity z obhajoby
absolventské práce před publikem a ve znamení očekávání
posluchačů, jaká zajímavá témata si žáci připravili. A i letos
jsme se dozvěděli mnoho zajímavého. Zastoupena byla přírodovědná a ekologická témata, fyzika, historické momenty,
došlo k představení netradičních sportů, společenskovědní
témata, tanec, kaligrafie, nonverbální komunikace, svět IT,
geocaching, rybaření, muškaření a mnoho dalších. Těší nás,
že žáci jsou schopni podat velmi kvalitní výkony a že úroveň
psaných výstupů je vysoká. V publiku zasedli osmáci a my
učitelé už se těšíme na to, s jakými zajímavými tématy příští
deváťáci přijdou.
Zuzana Pokorná

pátek a velká rozlučka
v tělocvičně.
Třídy
prezentovaly své
plakáty o zemi
„svojeho“ studenta a že se letos opravdu vydařily! Postery nám budou celý
příští školní rok připomínat tento týden v respiriu školy.
Zuzana Pokorná

JAZYKOVĚ-POZNÁVACÍ ZÁJEZD DO ANGLIE

Tak nám letos končí historicky první devátý ročník
anglické třídy. A jak jinak
zakončit svá studia v anglické třídě než anglicky,
přesněji řečeno divadelním
představením v angličtině. Žáci se inspirovali americkou komedií She´s the man a Shakespearovým Večerem tříkrálovým,
takže o zábavu bylo postaráno. A protože to bylo již několikáté
představení této třídy, působili žáci - herci vysoce profesionálně a své hraní si viditelně užívali. Velký dík za trpělivost a obětavost patří p. uč. Janě Uríkové a p. uč. Markétě McFadyen.
Pevně doufáme, že se další ročníky nenechají zahanbit a že
se divadelní představení v angličtině stane další tradicí školy.
Zuzana Pokorná

2. - 8. června se naše škola vydala na poznávací zájezd do
Anglie. V neděli večer jsme vyrazili a druhý den dopoledne
jsme přijeli do hlavního města Belgie – Bruselu. Zde jsme si
prošli Atomium – model atomu železa. Přemístili jsme se do
městečka Bruggy a projeli jsme ho na lodičkách. V podvečer
jsme dorazili do Francie a ubytovali se v hotelu. Časně ráno
jsme trajektem přepluli kanál La Manche do Velké Británie.
Zastavili jsme se u památníku pilotů z 2. světové války, navštívili jsme historické městečko Rye a pokračovali v cestě
k útesům Beach Head. Odpoledne jsme si prohlédli mořské
akvárium Sea-Life v Brightonu a přejeli jsme do města Andover, které se díky hostitelským rodinám stalo naším domovem pro následují tři noci. V dalších dnech jsme navštívili přístav Portsmouth a jeho historické doky s válečnou lodí
HMS Victory, vyhlídkovou věž Spinnaker Tower, Národní
muzeum motorismu v Beaulieu, Salisbury s překrásnou
katedrálou ukrývající i Velkou listinu svobod, megalitický
monument Stonehenge a hrad Windsor. Poslední den jsme
věnovali Londýnu. Prošli jsme si Buckinghamský palác,
Westminsterské opatství, Whitehall, Trafalgarské náměstí a
mnoho dalších. Výlet jsme zakončili jízdou na London Eye.
Večer jsme vydali na dlouhou cestu zpět. Celkově se zájezd
velmi vydařil a rádi bychom si ho zopakovali.
Karolína Slezáčková, 9. B

ZAHRANIČNÍ STUDENTI VE VÝUCE

RUN AND HELP – PODĚKOVÁNÍ

Letos jsme již po čtvrté přivítali osm univerzitních studentů
z Kazachstánu, Číny, Palestiny, Kanady, USA, Kolumbie,
Gruzie a Tuniska, kteří s našimi žáky především druhého
stupně strávili pestrý týden. Vedle tradičních prezentací, kde
se žáci dozvěděli mnoho o kultuře, historii, přírodě a zajímavých místech každé země, čekalo na naše žáky a zahraniční
studenty mnoho dalších interaktivních činností: vařily se tradiční pokrmy daných zemí; v kostele si cizinci s našimi žáky
za doprovodu varhan, na které hrál p. uč. Pavol Jánoš, zazpívali českou hymnu a tradiční písně; žáci průvodcovali pro
studenty v angličtině po Říčanech; studenti nás naučili hry a
tance, které jsme neznali; v literární kavárně si žáci poslechli
legendy a příběhy z kulturního bohatství našich hostů. V úterý večer jsme v kině Na Fialce zhlédli anglické představení
třídy 9. A. Návštěvu si užily i 3. – 5. ročníky, žáci se pomocí
otázek dozvídali základní informace a měli možnost si s cizinci také popovídat. Týden opět utekl jako voda a už tu byl

Všem běžcům - dětem i rodičům, divákům, sponzorům,
panu starostovi Vladimíru Kořenovi, Hasičům Říčany,
Městské policii Říčany, Orientačním běžcům z Říčan, firmě
Arter, společnosti HECHT Motors s.r.o., ale také organizátorům - dětem i pedagogům VELKÉ DÍKY. Jste super!

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ V ANGLIČTINĚ – 9. A
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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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Konec školního roku 2018/2019 v 4. ZŠ Nerudova
Další školní rok je za námi. Pro žáky a učitele začnou prázdniny – doba zasloužilého odpočinku a čerpání sil do další práce. Když se ohlédneme zpět za již minulým školním rokem,
shledáme, že byl naplněn spoustou poučných vzdělávacích a
zájmových akcí. Tak tomu bylo i během měsíce června. Žáci
přípravné třídy a prvního stupně ukončili závěrečnou lekcí
kurzy plavání, takže o prázdninách budou moci zúročit vše,
co se naučili, u břehů koupališť, rybníků nebo u moře a s jistotou se pohybovat ve vodě.
Červen byl měsícem různých soutěží a závodů. Asi nejzajímavější byly meziškolní lahkoatletické závody, kde si žáci poměřili svoje síly a výkony ve čtyřboji – běh na krátkou a dlouhou
vzdálenost, hod kriketovým míčkem a skok do dálky. Pro žáky
a učitele nebyly však důležité jenom výsledky a zisk medailí a
pohárů, ale bylo to také poznávání nových přátel a kamarádů
ze škol z Benešova, Kolína, Mnichovic a Kostelce nad Černými lesy.
Všichni žáci se v červnu zúčastnili Dne záchranářů, který pořádala Cesta integrace za podpory města Říčany. Žáci viděli
v akci všechny složky záchranného systému, měli možnost si
prohlédnout jejich vybavení a techniku. Žáci 8. a 9. ročníku

byli na exkurzi v sázavských sklárnách, jejichž prohlídkou si
doplnili učivo chemie. Pro žáky speciální třídy a prvního stupně připravily paní učitelky poznávací přírodovědnou vycházku po okolí Říčan.
Paní vychovatelky ze školní družiny opět uspořádaly akci
Přespání ve škole s různými hrami a soutěžemi. Tuto akci
mají rády nejen děti, ale i jejich rodiče, protože mladší děti,
které nebyly třeba na žádném táboře nebo nikdy nespaly
mimo svůj domov bez rodičů, si to alespoň na jednu noc vyzkoušely a získaly tím pocit větší samostatnosti.
Těsně před ukončením školního roku jsme se stejně jako
v minulých letech slavnostně rozloučili s žáky devátého ročníku a s dětmi z přípravné třídy, které pak nastoupí do prvních
ročníků na běžných základních školách v Říčanech. Doufáme, že všichni zažijí na budoucích působištích hodně úspěchů. Všem ostatním žákům přejeme pěkné prožití letních
prázdnin a pedagogům příjemnou dovolenou. Těšíme se na
opětovné setkání v září.
Blanka Veselá

Borken
Dne 24. května se
deset studentů ze
Žákovského zastupitelstva Říčany vydalo na pozvání do
našeho německého partnerského města
Borkenu na druhý otevřený meziná-

rodní závod v dračích lodích v Pröbstingsee. Téhož dne se všichni ubytovali
poblíž již zmiňovaného jezera, kde také
proběhl první trénink. Organizátoři
připravili zajímavý program – návštěvu místního domu mládeže spojenou s
lezením na horolezecké stěně. V sobotu
proběhl velký závod, kterého se účastnily posádky i z dalších partnerských
měst. Někteří členové říčanského týmu
měli zkušenosti už z minulého roku a
řádně jich využili. Povedlo se tak překonat rekord z předešlého roku a tým

se umístil na 5. místě. Při závodě se
ukázalo, že máme velkou konkurenci
z německé i holandské strany. V neděli
byla pro účastníky připravena akce v
nedalekém lezeckém centru. Absolvovali zde lehké, ale i velmi náročné trasy.
Odpoledne už zbývalo se jen rozloučit a
letecky se vrátit zpět domů. Stejně jako
minulý rok to byl nádherný zážitek,
všichni byli po vyčerpávajícím závodě a
dalších aktivitách plni dojmů a šťastni,
že mohli naše město reprezentovat.

Filip Král
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Získali jsme opět certifikát
dárce za pomoc při Veřejné
sbírce Fondu Sidus
Život motýlů a motýlí louky

uděluje certifikát dárce za pomoc při Veřejné
sbírce S-MHMP/1476620/2015 Fondu Sidus,
z.ú. Výnos ze sbírky je určen na vybavení
dětských zdravotnických zařízení - Pediatrické
kliniky UK 2.LF v Praze Motole, Dětské kliniky
FN v Olomouci a na pomoc individuálním
pacientům.

Zpestřením květnových praktických
cvičení z biologie pro žáky primy byla
návštěva bývalého studenta gymnázia Michala Bartáka. V průběhu
čtyř vyučovacích hodin žáky zahrnul
množstvím informací o chovu motýlů, které byly doplněny
zajímavými ukázkami, např. různých druhů kokonů a kukel,
ukázkou živých housenek i živého samečka Attacuse atlase.
Žáci měli možnost pozorovat vajíčka, housenky i kukly, naučili se rozeznávat motýlí samičku od samečka a podívali se na
strukturu jejich křídel pod mikroskopem. Řeč byla i o úbytku
motýlů, jejich příčinách, ochraně a o motýlích loukách.
A proč název „motýlí“ louka?
Druhová pestrost výskytu hmyzu, z nichž nejviditelnější jsou
motýli, je vázána na potravní nabídku, zpravidla porosty s výskytem květů. Květnaté louky v centrech
obcí jsou dnes již
běžný trend, který
je možné pozorovat
v řadě větších, ale
i menších měst a začínají se objevovat
i v Říčanech. Pomáhají zachovat a rozšířit stav motýlů a kontrastují tak „zeleným pouštím“, nakrátko
sekaným a na život chudým trávníkům kolem domů. Sečení
jedenkrát ročně na podzim zajišťuje, že se květiny budou
množit a v dalších letech budou louky pestřejší. Široká paleta
květin tak láká k životu stále více motýlů. Pozdním sečením
luk také nejsou ničena vajíčka motýlů a úkryty pro housenky,
což přispívá též ke zvýšení počtu motýlů.
Pokud chcete udělat něco prospěšného pro přírodu, zkuste
založit motýlí loučku nebo alespoň záhon. Věřte, že oproti
motýlí louce je anglický trávník opravdu nudný.
dř
Gymnázium
Komenského náměstí 1/1280, Říčany, 251 01

vydaný dne 17.05.2019

Návštěva Institutu Cervantes
Ve středu 5. 6. 2019 vybraní studenti V5, V6 a C3 navštívili španělský Institut Cervantes v Praze a zúčastnili se komentované
prohlídky celého areálu. Institut Cervantes je nejvýznamnější
světovou institucí zabývající se výukou španělštiny a současně
přispívá k šíření kultury španělsky mluvících zemí.

Veletrh vědy 2019
Naše třída měla možnost podívat se na Veletrh vědy pořádaný
Akademií věd ČR v Letňanských halách, které se na tři dny
přeměnily ve vědecké prostory. Studenti a pedagogové vyso-
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kých škol a akademických pracovišť si pro nás a další zájemce
připravili přibližně 100 interaktivně komponovaných expozic.
Měli jsme možnost nahlédnout pod pokličku vědě, pokládat
zvídavé doplňující otázky a vždy jsme dostali vstřícnou odpověď. Neméně poutavé byly i přednášky divadla ÚDIF (Úžasné
divadlo fyziky) o fyzice a fyzikálních dějích, které mělo širokou
cílovou skupinu: svým obsahem zaujaly nejen publikum z řad
základních škol, ale i nás, studenty středních škol a gymnázií.
I do těchto přednášek jsme se aktivně zapojili, někteří dokonce
jako dobrovolníci. Veletrh vědy byl velmi zajímavý a dosud nerozhodnutým studentům posloužil ve výběru vhodného oboru
na vysoké škole. Ukázal krásu přírodních, technických a společenských věd a aplikací teoretických poznatků, které známe
z hodin, poskytl zcela jiný pohled na přítomné obory.
Sára Mondscheinová, C2

Úspěchy našich studentů

Výborných výsledků dosáhli naši terciáni v okresním kole
Pythagoriády, ve kterém v kategorii pro 8. ročník obsadila 1.
místo Terezie Pokorná a 2. - 4. místo Hynek Tolar a Lenka
Šustrová. V okresním kole olympiády z matematiky, v kategorii Z8 obsadila 5. -7. místo opět Terezie Pokorná z tercie.
V okresním kole biologické olympiády v kategorii D se na
1. místě umístila Kateřina Kolmanová z primy a na 2. místě
Nela Novotná ze sekundy. Obě děvčata nás reprezentovala
i v krajském kole, kde Nela obsadila 12. místo a Katka 13. místo.
V krajském kole chemické olympiády se na 1. místě umístila
Kateřina Podlucká a na 7. místě Barbora Hálová, obě žákyně sexty. Velmi dobře nás reprezentovali žáci v krajských kolech jazykových soutěží. V olympiádě ze španělštiny obsadila
Adéla Šedinová z kvinty 1. místo a oktaván Vojtěch Bubák
3. místo. V krajském kole Astronomické olympiády v kategorii C získala 3. - 4. místo Eva Plešingrová ze sexty a v kategorii F terciánka Martina Pelantová 3. místo.
Celostátní kolo anglické olympiády kategorie III. B se neobešlo
bez naší účasti. Studentka prvního ročníku Klaudie Kalašová
obsadila 3. místo.
V letošním ročníku celostátní Ceny Bronislavy Müllerové, kterou vyhlašuje Vzdělávací nadace Jana Husa se sídlem
v Brně, uspěla i naše studentka. Stala se jí Natalie Drahomíra
Najdenova ze septimy, která s prací „Křehká vláda pevného
propojení státu a církve“ obsadila 1. - 4. místo.
Blahopřejeme a děkujeme za příkladnou reprezentaci školy!
dř

texty.kuryr@ricany.cz

Ze života škol(ek)
ZUŠ Říčany navštívila Borken
– a byla to Extra Šichta!
Děkujeme panu řediteli Ulfovi Hoppenau z borkenské hudební školy za perfektně připravenou akci a skvělý zážitek pro nás
pro všechny.

Iveta Sinkulová

ZUŠ Říčany v Borkenu

Komorní pěvecký sbor Lucie Novákové
Pěvecké trio Martiny Červené

Výstava výtvarného oboru Hanky Šebestíkové na fotce s paní starostkou

Samba Band Radka Břicháče

Společná fotka pedagogů

SAX&amp;RHYTHM
Junior Tomáše Remka

Říčanská dvanáctka Jiřího Odcházela

Taneční oddělení Ivany Sikorové
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Ze života škol(ek)
Všichni už se těšíme na prázdniny!
Ale i ty jednou skončí a my pro vás už
teď máme pozvánku na neformální
zahájení školního roku do Olivovny
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- JAZZ JAM 29. srpna 2019 v 18 hodin. Přijďte, těšíme se na vás.
ZUŠ Říčany přeje všem dětem a rodičům krásné prázdniny.

texty.kuryr@ricany.cz
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Za starých časů byli v Říčanech, stejně
jako ve většině malých měst, jen ranhojiči, kořenářky a kořenáři, ale žádný
lékař. Prvním lékařem s univerzitním
diplomem se zde stal MUDr. Eduard
Chloupek, můj dědeček.
Narodil se 11. dubna 1865 v Humpolci
do skromných poměrů. Jeho otec Adolf
byl vyučeným strojníkem, opravoval zemědělské stroje. Eduard chtěl studovat
na gymnáziu, což pro rodiče znamenalo
značnou zátěž. Na gymnaziální studia
v Havlíčkově Brodě si tedy přivydělával
doučováním spolužáků. Jako výborný
student získal přízeň a podporu svých
učitelů, většinou kněží a snad i řeholníků
z místního kláštera – i díky jejich finanční
pomoci studia završil úspěšnou maturitou. Rodina se pak na přání Eduardovy
matky Františky přestěhovala do Říčan.
Otec Adolf se stal zaměstnancem města,
Chloupkovi bydleli na radnici. Blízkost
Prahy svědčila vysokoškolskému studiu
a Eduard mohl studovat medicínu. Větší část výdajů opět financoval z kondicí
a dalších přivýdělků, studia musel načas i přerušit. Dostudoval až po třicítce.
V době studia se sblížil s Josefou, dcerou
mlynáře Františka Koláře z Kuří. (Mlýn
vlastnilo několik pokolení, dnes už jej
ale za Říčany nenajdeme.) V roce
1898 Eduard na Karlově univerzitě promoval, v lednu 1899 se konala svatba. Nedlouho po završení studií otevřel v Říčanech první
lékařskou ordinaci.
Dostalo se mu velmi dobrého vzdělání – v ročníku tehdy studovalo asi
jen sedm studentů, a to profesorům umožňovalo, aby se o ně pečlivě starali a důkladně je připravili na
lékařskou praxi. Tehdejší lékař, jak
vím z vyprávění, ošetřoval pacienty
od hlavy po paty. Eduard provozoval ophtalmologii (oční), otolaryngologii, ošetřoval choroby srdeční,
plicní, břišní, trhal i zuby (jeho
zubní kleště uchovávám dodnes
jako vzácné pietní kusy). Značný
podíl lékařské praxe tvořily porody. Často musel za pacienty a pacientkami v noci, jen vzácně mohl
celou noc nerušeně spát. Do rodin

nemocných chodil pěšky, a když to bylo
dál, jezdil na kole. Někdy pro něho přijeli
sedláci z okolních vesnic s bryčkou. A když
přijel bohatý sedlák autem, to se s panem
doktorem celá rodina loučila, jako by už
nikdy neměl přijet zpět…
Ordinaci měl rozdělenou na dvě části. V první místnosti byla vyšetřovna
a ošetřovna, ve druhé sádrovna. Tam
ošetřoval zlomeniny rukou i nohou
a dával je do sádry. Rentgen neměl, vše
vyšetřoval prsty, vrátil končetiny do
správné pozice a zasádroval. V ordinaci
prováděl i různé menší chirurgické zákroky. Ve všem mu pomáhala manželka
Josefa. Do nemocnice posílal pacienty
vzácně, jen pokud šlo o těžké případy.
Tehdejší lékaři byli chudí lidé. Peněz
vydělali málo a bez lásky k bližnímu se
v profesi neobešli. Můj otec, Eduardův
druhorozený syn, mi o takovém životě
často vyprávěl. Nikdy si nestěžoval, ale
z jeho poznámek vím, že jídla neměli
nikdy nadbytek, často spíš nedostatek.
Přesto, že jejich dědeček měl v Kuří
nejen mlýn, ale i hospodářství a pole
– ani on to ovšem neměl lehké: měl jedenáct dětí a jejich rodiny čekaly, co od
něho dostanou. Dědečka jsem nezažil,
ale od některých pacientů, které ošetřo-

«Slíbil jsem, že Vám napíši něco
o lékařích města Říčany» – zahájil
Stanislav Chloupek, sám lékař, vzpomínání v e-mailové korespondenci.
Ta navazovala na naši předchozí
komunikaci, kterou zprostředkoval
Alexej Bezděk (někdejší vyučující
na říčanském gymnáziu). Stanislav
Chloupek (1936) žije už léta v
zahraničí, narodil se ovšem v rodině
místního zubaře a kus života strávil
v Říčanech. Jeho postřehy doplňují
vzpomínky dalších Říčaňanů na
vlastní předky i na lidi, které potkávali, nebo o nichž jim blízcí vyprávěli.
val, jsem ledacos slyšel. Jedna selka mi
například vyprávěla: «Váš dědeček byl
u nás u nemocného dítěte. Ptala jsem
se ho, co mu mám za návštěvu zaplatit.
On se jen rozhlédnul po našem chudém
bytě a řekl mi: Ale matko, kupte radši za
to, co máte, něco pro děti.» Aby měli živobytí, chovala paní doktorová slepice,
husy, kachny… Vyznala se v tom, pocházela přece z hospodářství.
Závěr života neměl Eduard Chloupek
snadný, onemocněl rakovinou jater
a snad i jiných orgánů v břiše – sám si
stanovil diagnózu a také věděl, kdy přijde
jeho konec. Nechal si na místním hřbitově stavět vyzděnou hrobku a chodil se občas podívat, jak práce pokračuje.
Zemřel 7. července 1924. Josefa
dělala, co mohla, aby děti uživila.
Sama skoro nic nejedla.
Nejstarší syn Eduard krátce před
otcovou smrtí ukončil studia
práv a začal pracovat nejprve
u soudu, pak jako koncipient
v advokátní kanceláři. Vydělával
700 korun měsíčně. Celý plat
dával mamince a tím umožnil
existenci ostatních členů rodiny. Mladší bratr Stanislav měl
před sebou třetí ročník medicíny
a sestře Zdence bylo patnáct let.
Dokončení příště.
Redakční spolupráce:
Renata Skalošová
MUDr. Eduard Chloupek (1865–1924)
otevřel v Říčanech na konci 19. století
první lékařskou ordinaci. Od jeho smrti
uběhne 7. července už pětadevadesát let
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Foto: z archivu rodiny Chloupkovy

První lékaři v Říčanech (1/2)
Zápisky Stanislava Chloupka
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Husitské Říčansko. Díl 3. (1448–1485)

V posledním díle říčanské „husitské trilogie“ navážeme tam, kde
jsme minule skončili. Když Jiří
z Poděbrad dobyl roku 1448 Prahu a získal jako zajatce nejvyššího
pražského purkrabího Menharta
z Hradce, Menhart posléze putoval
do Poděbrad, kdy byl zavřen ve věži.
To se mu ovšem stalo osudným,
neboť v zimě ve studené věži onemocněl, a jelikož Jiří z Poděbrad
nechtěl, aby byl obviňován z toho,
že jej umořil, raději jej z vězení propustil. Menhart cestoval na Karlštejn přes Říčany, kde své nemoci
3. února 1449 podlehl a okamžitě
se objevily názory, že ho Jiří nechal
otrávit. Menhartova smrt v Říčanech donutila nepřátele Jiřího z Poděbrad ke sjezdu ve Strakonicích,
kde byla ustavena tzv. strakonická
jednota zaměřená proti poděbradské straně. Její boj s Jiřím z Poděbrad ovšem nebyl úspěšný a roku
1452 (kdy byl Jiří všeobecně uznán
jako zemský správce) definitivně
zanikla.

V době uznání Poděbrada se konečně po dlouhé době opět dozvídáme, kdo je vlastně pánem Říčan.
Dne 27. dubna 1452 se totiž sněmu
v Praze zúčastnil „Sigmund Bolochowec z Pušperka a Řičan“ z rodu
Bolechovců, kteří byli větví Hroznatovců. O Zikmundu Bolechovcovi víme, že od roku 1420 mu patřily
Dobřichovice a patřil mezi obránce
Karlštejna při obléhání husity. Na
Karlštejně byl dokonce v letech

Erb Hroznatovců,
tedy i Zikmunda Bolechovce
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Erb rodu
Smiřických

1437–1440 místopurkrabím. Poslední zmínka o něm pochází z roku
1469, kdy se společně se svými příbuznými snažil zabránit rozchvácování majetků tepelského a chotěšovského kláštera. V souvislosti s
držbou hradu Pušperka na Klatovsku se v roce 1465 objevuje jméno
jistého „Jiříka z Říčan“, snad by se
mohlo jednat o jeho syna.
Erb Trčků z Lípy

V témže období došlo k definitivní tečce za husitskými válkami, a
to díky vydání tzv. kutnohorského
náboženského míru, díky němuž
došlo v zemi ke smíření katolíků
s husity. Prvními Trčky, kteří vlastnili Říčany, byli Johana Kroměšínová z Březovic, dcera husitského
hejtmana Přibíka Kroměšína (pána
na Třebechovicích pod Orebem),
její manžel Mikuláš starší Trčka
z Lípy, syn stejnojmenného husitského hejtmana, jenž byl jedním
z největších boháčů polipanského
období a jejich synovec Mikuláš
mladší Trčka z Lípy.
Žádný z Trčků ovšem v Říčanech
nesídlil, neboť místní hrad byl již
nejspíš zcela neobyvatelný, jejich
hlavním sídlem v našem regionu
se stal hrad (dnešní zámek) ve Vlašimi. Trčkové byli držiteli Říčan až
do poloviny 16. století, kdy se dostali do dluhů a byli nuceni je nejprve zastavovat a poté prodat. Doba
nadvlády potomků husitských
válečníků byla přerušena, ovšem
nikoliv natrvalo, neboť roku 1572
získal Říčany Jaroslav Smiřický,
pravnuk husitského hejtmana Jana
Smiřického.
Díky Smiřickým získalo městečko Říčany roku 1575 znak, jímž se
honosí dodnes a jehož součástí je i
jejich rodový znak.
Jan Boukal, Muzeum Říčany

Zatímco proti Jiřímu z Poděbrad
(od roku 1458 již králi) se bouří
domácí opozice v podobě tzv. zelehorského jednoty a útočí na něj
nepřátelé z ciziny, nejvíce uherský král Matyáš Korvín, Říčany se
opět z pramenů ztrácí a objevují
se opět až na sklonku Poděbradova života. Říčany roku 1470 drželi
Jan Beneda z Nečtin a z Dolních
Břežan a Petr Popel z Vesce chudý
úředník z Toušně vladyckého původu. Později již byli na Říčanech
pouze Popelové z Vesce. Ti se zde
ovšem dlouho neudrželi, neboť někdy v polovině 80. let získali Říčany
Trčkové z Lípy.

Říčanský městský znak, erb Smiřických v horní části mezi věžemi

texty.kuryr@ricany.cz

inzerce
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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, potřeboval bych odhad nemovitosti
pro dědické řízení a nejsem si jistý, kdo může takový odhad
zpracovat.
Vladimír K.
Odpověď: Dobrý den, pro účely dědického řízení
postačuje odhad nemovitosti zpracovaný realitní kanceláří. Není potřeba znalecký posudek s kulatým razítkem. Většina realitních kanceláří tento odhad zpracuje
obvykle do týdne.
Kdy ještě můžeme potřebovat odhad ceny nemovitosti?
Pokud plánujete prodat vaši nemovitost, určitě doporučuji nechat si odborně stanovit její tržní cenu. V tomto
případě vám odhad zpracuje zkušený realitní makléř,

který kontinuálně sleduje vývoj trhu a také má k dispozici cenové mapy.
Kdy naopak potřebujeme na cenu nemovitosti znalecký
posudek s kulatým razítkem?
Např. pro účely zajištění hypotéky nebo pro daň z nabytí nemovitosti, pokud nepoužijeme pro určení ceny směrnou hodnotu.
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
Uvažujete o prodeji domu či bytu?
• Zjistěte maximální tržní cenu své nemovitosti.
• Objednejte si odhad jednoduše on-line.
• Pro majitele při prodeji zdarma.
www.janakarlachova.cz/odhad-nemovitosti
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Sousedská slavnost v Rybě
24. 5. 2019 proběhla v okrajové části
Říčan I. sousedská slavnost, a to právě
ve znamení ryby. Vyráběli jsme rybky z
přírodnin na ozdobu našich obydlí, pojídali doma nebo na ohni připravené rybí
dobroty. Hlavním bodem slavnosti se stalo slavnostní zavěšení keramické ryby na
vstupu do naší osady. Být spolu nás baví.
Organizátor a autor příspěvku:
Vendula Zemanová

Vzpomínka

Investice do vztahu
se vyplatí!

Dne 2. července 2019 by se
dožil 100 let pan Jaroslav
Koreš, bývalý profesor
matematiky a deskriptivní
geometrie říčanského
gymnázia a bývalý ředitel
pražského Gymnázia Na
Pražačce. Zemřel před 10
lety. Děkujeme za vzpomínku,
kterou mu věnujete.
Rodina Korešova a Šatopletova

kdy

8 setkání od neděle 29. 9. 2019
17:30 - 20:30

739 220 072 (Karel Fáber)
ricany@cb.cz

www.cbricany.cz

rozhovor jen ve dvou
večeře při svíčkách
praktické prezentace
příjemná atmosféra
témata

společný čas |

dobrý sex |

Mírová 21/66

Praha-Kolovraty

přihlašujte se do 15.9.

kontakt

kde

Klub U Boudů

cena

2800,- Kč na dvojici,

nezisková cena pokrývá večeře,
příručky, dezerty, nájem a výzdobu

J ádrem večera je diskuse k tématu pouze vás dvou.
Příjemná hudba zajistí soukromí.
U stolků pro dva, s dobrou večeří a později s kávou
a dezertem, se budete cítit jako na rande.
Série osmi témat kurzů vychází z křesťanských principů
a je určena pro každý pár v dlouhodobém vztahu.
Kurz vznikl v Anglii a dnes už probíhá ve 120 zemích
světa. V Č R se pořádá od roku 2004.

řešení konfiktů |

umění komunikace |

síla odpuštění |

pět jazyků lásky

rodiče partnera

— partneři akce —

www.manzelskevecery.cz
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Poděkování

Dne 6. 6. 2019 jsem se
zúčastnila jednodenního
výletu pro seniory na
Plzeňsko, prohlédli jsme si
zámek Kozel a zříceninu
hradu Radyně. Za precizní
přípravu, včetně všech
rezervací, lze jen poděkovat
obětavé paní Ireně Moudré
a spolehlivému panu řidiči,
jehož jméno neznám.
Krásný zážitek. Za všechny
zúčastněné
H. Mašková

texty.kuryr@ricany.cz

Pokračování semifinálových kol krásných dívek,
uapalace Praha vás jako mávnutím kouzelnékteré jsou potenciální Miss České republiky 2019.
outku přeneseme na rozpálenou Kubu, kde se
Čeká vás módní přehlídka a volba finalistek.
en tančí salsa,
podávají
Mezi
námivynikající jídla i drinky
15.června, 29. června, 13. července, 27. července
á se života plnými doušky. Každý den od rána
čera se můžete zapojit do hravých kubánských
cí, lekcí tance a užít si saunové ceremoniály i
že. Na své si přijdou ti,
kteří
cizí kulturu
pozná-sluneční zálivu, dobrodružná stezka Havanou či lovení perel z AtLéto
je konečně
tady! Hřejivé
ejraději přes chuťové buňky.
léto
se budou
paprsky aCelé
období
stvořené
pro koupání. lantického oceánu. A kromě toho také závody v lodičkách
A letošní
léto v aAquapalace
Praha
o kousek
t kubánské
drinky
servírovat
jídlaje zještě
jejich
fa- lepší! Bumperboats, Aquazorbing, nafukovací horolezecká stěČekáPokud
vás totiž
léto
v kubánském
stylu. Můžete
trénovat na, Wipeout a vlnobití každých 30 minut.
kuchyně.
vás
zajímá
víc, podívejte
se na
salsu,
poslouchat
podmanivou
hudbu,
ochutnat
vynikající
aquapalace.cz nebo raději rovnou přijďte vše
11.7.aa24.
srpna
se můžete
na vystoupení
27. 7.
– Semifinálová
kola těšit
Miss České
republiky
koktejly anebo typická kubánská jídla. A komu to je málo, ■ 13.
vyzkoušet na vlastní kůži.
dívčí
pěveckékol
skupiny
semifinálových
krásnýchLollipopz.
dívek, které jsou
může soutěžit o dovolenou na Kubě. Celé léto v Aquapalace Pokračování
inzerce

Aquapalace v červenci a srpnu

Lollipopz v Aquapalace
Praha

Praha tak bude mít nádech kubánské exotiky. Pokud jste
tedy letos nestihli dovolenou v Karibiku, nezoufejte – Kuba
na vás čeká právě v Aquapalace Praha!

Saunový svět

Každý den vás v saunách čekají ceremoniály v saunovém
světě ve znamení vybraných vůní. V létě také můžete vychutnat nový letní ceremoniál Kubánské léto. Čeká na vás
každý den od 18 hodin ve Srubové baně.

Vodní svět

■ Léto v Aquapalace Praha
O letních prázdninách na vás čeká každodenní animace pro
děti v kubánském stylu: Kubánské hry, závody v Mexickém

■ 11. 8. a 24. 8. – Lollipopz v Aquapalace Praha
Můžete se těšit na vystoupení dívčí pěvecké skupiny.

KUBÁNSKÉ

LÉTO
POPRVÉ
V ČR!

■ Kubánská gastronomie a prodloužené večery
s hudbou
Každý den vás čeká lahodné kubánské Mojito nebo
Piňa Colada. A kromě toho
pečená kuřecí křídla v Kreolské salse, nebo pečená
vepřová žebra s BBQ omáčkou a třtinovým cukrem.
A k tomu dezerty s vůní
Kuby: Vigin Colada s ananasem a kokosem, nebo Mangová pěna s kousky čerstvého
manga a tmavé čokolády.

Originální atrakce a animace

Kubánská gastronomie
■ Kubánská masáža
+ kokosové
osvěžení
prodloužené
večery
Rezervujte se telefonicky na čísle 739 341 082 nebo e-mais hudbou
lem na recepcespa@aquapalace.cz.
Spa – wellness

y

Virtuální realita – proleťte se vesmírem
či nebeskými zámky

vek,
2019.
082
e.cz
ek.

Bumperboats – jízda na lodičkách
pro nejmenší i větší děti

ence

ce

ení

potenciální Miss České republiky 2019. Čeká vás volba finalistek.
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Fitness

si Kubánské
v Aquapalace
sl
■ Lekce salsyVychutnejte
– Každou neděli
od 18:00 doléto
19:30
se přijďAquazorbing – naučte se chodit po vodě a užijte
kubánským Mojitem
připraveným
te naučit salsuným
– nejpopulárnější
latinoamerický
tanec. Napodle ori
si spoustu zábavy
ní receptury
nebo Piňa
Coladou. nechybí
Naši kuchaři pr
hodinách s instruktorem
Lubomírem
Skřivánkem
připravili
oblíbená
pečená
kuřecí
křídla v Kre
Každodenní animace v kubánském stylu, legrace, dobrá nálada a radost z pohybu. Salsa vyjadřuje
nebo
pečená
vepřová
žebra
s BBQ omá
temperamentsalse
obyvatel
Latinské
Ameriky,
Karibiku
a Kuby.
které začínají již v 10:30
třtinovýmnacukrem.
A jako
sladkou
tečku na
Rezervujte seatelefonicky
čísle 271 104
132 nebo
e-maiAnimace v kubánském stylu - zažijte velké
budeme nabízet dezerty s vůni Kuby jako V
lem na fitness@aquapalace.cz
Kubánské hry, závody v Mexickém zálivu, kreativní
ColadaVíce
s ananasem
a www.aquapalace.cz
kokosem nebo Mangová
informací na
dílničky i dobrodružnou stezku Havanou či lovení
s kousky čerstvého manga a tmavé čokolád
perel z atlantického oceánu.
texty.kuryr@ricany.cz
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Účetní a daňová poradna pro podnikatele

RADIUS Øíèany s.r.o.
Téma na léto: Údržba, opravy a technické zhodnocení
v pronajaté nemovitosti z pohledu daně z příjmu
Do letního dvojčísla jsem si pro vás připravila
informace na téma, které se dotýká velkého
množství čtenářů. Myslím, že se mnou budete
souhlasit, když napíšu, že jen málokdo z podnikatelů má to štěstí, že může svou firmu umístit
„do svého“. Naprostá většina z nás je odkázána na režim nájemního vztahu, který funguje
i mnoho let. A tato dlouhodobost a každodenní
užívání nemovitosti s sebou přináší i nutnost
a potřebu pravidelné údržby, oprav a někdy
i technického zhodnocení, nebo chcete-li rekonstrukce. Jsou to odlišné režimy, platí pro ně
odlišné zásady účtování a mají odlišné daňové
dopady. Pokud za mnou přijde klient s dotazem na toto téma, vždy poptávám jako první
a základní dokument nájemní smlouvu. Dobře
postavená smlouva by měla vedle ustanovení
o ceně nebo délce nájmu řešit právě i tyto situace, tedy údržbu, opravy a technické zhodnocení. Tyto termíny mají vymezení v zákoně
o účetnictví, pro čtenáře přiblížím nejzákladnější principy takto: Běžná údržba je soustavná činnost, kterou se zpomaluje fyzické
opotřebení majetku, předchází se poruchám
a odstraňují se drobnější závady. Oprava je
činnost vykonávaná už cíleně na konkrétní
část majetku, řeší konkrétní vzniklé poškození.
Oba tyto režimy jsou z pohledu daně z příjmu
jednoduché v tom, že jsou daňově uznatelným
nákladem a je na dohodě pronajímatele a nájemce, kdo z nich bude tyto položky uplatňovat
ve svém účetnictví - podotýkám jako daňově
uznatelné. Pokud by nájemní smlouva výslovně neupravovala, kdo si může jako daňově
uznatelnou položku uplatnit běžnou údržbu
a opravy, tak v praxi jsou tyto položky uznávány jako daňově uznatelné u nájemce. K určení
termínu opravy ještě připojím jednu důležitou
definici, kterou vždy používám, když chci klientovi dobře vysvětlit podstatu: oprava je výměna starého za nové, vždy při zachování stejné
užitné vlastnosti a podstaty opravované části.
Příklad: výměna dřevěných oken za dřevěná

danì, finance

- to je oprava, ale plastová
namísto
původních
ekonomické
poradenství
dřevěných - to už je technické
zhodnocení.
Stejzpracování úèetnictví
ně tak, když původní dřevěné podlahy jsou nahrazené dlažbou - už jsme v režimu technického
zhodnocení. Technické zhodnocení je definováno
jako:
1) dokončená
nástavba, přístavbawww.radiu
Edvarda
Beneše
467, 251 01 Øíèany
nebo stavební úprava; 2) dokončený zásah do
majetku, který má za následek změnu jeho účelu nebo technických parametrů; 3) dokončené
rozšíření vybavenosti nebo použitelnosti majetku. A  jak je to s uplatněním nákladů na technické zhodnocení? Zde sledujeme dvě kritéria,
a to hodnotu technického zhodnocení a podmínky smlouvy. Obecně platí, že pokud není
ujednáno jinak, pak technické zhodnocení do
svých nákladů promítne majitel nemovitosti,
tedy pronajímatel. Pokud by chtěl technické
zhodnocení do svých nákladů promítnout nájemce, musí být splněny tři podmínky, a to:
1) technické zhodnocení hradí nájemce; 2) nájemce má písemný souhlas vlastníka s odpisováním; 3) u vlastníka nedojde ke zvýšení vstupní
ceny majetku právě o toto technické zhodnocení. A jak dojde k promítnutí technického zhodnocení do nákladů? Pokud celková hodnota
technického zhodnocení nepřesáhne částku
40.000,-Kč (u plátce DPH je to cena BEZ DPH,
u neplátce je to cena celková), pak lze do nákladů promítnout celou hodnotu technického
zhodnocení najednou, jako daňově uznatelný
výdaj. Pokud celková hodnota technického
zhodnocení je vyšší než 40.000,-Kč, promítne
se do nákladů postupně, a to formou odpisů.
Pozornému čtenáři jistě neušlo, že nejsložitější
je otázka určení, zda se pohybujeme v režimu
opravy či technického zhodnocení. Zde mohu
odkázat na možnost závazného posouzení
správcem daně. To je závazné, ale není zdarma,
nýbrž za správní poplatek 10.000 Kč. V případě
jakýchkoliv dotazů můžete kontaktovat RADIUS
Říčany s.r.o., kde se vám rádi budeme věnovat.
Ing. Věra Tauberová, tel. 728 832 303,
vera.tauberova@radiusricany.cz
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Střípky z MASky
l Všechny hodnocené projekty IROP,
PRV a OPZ-sociální služby byly Schváleny
13. 6. Programovým výborem a předány ze
strany MAS na příslušná ministerstva. Pro
zajímavost u IROP je to Centrum pro regionální rozvoj (Ministerstvo pro místní rozvoj, u PRV je to Státní zemědělský intervenční fond (Ministerstvo zemědělství) a u OP Zaměstnanost
je to Řídící orgán (Ministerstvo práce a sociálních věcí). Každý
z těchto ministerstev má svá pravidla, svá specifika, vyžaduje
jiné přílohy a mají odlišné přístupy a metodiky.
l V polovině června byly hodnoceny projekty přijaté do OP
Z na prorodinná opatření. Sešlo se sedm projektových záměrů, ale bohužel podpořeny mohly být jen některé vzhledem
k nastavené alokaci výzvy. Seznam projektů a výsledné pořadí
hodnocení najdete na stránkách MAS www.ricansko.eu/.
l Na svém jednání schválil Programový výbor také povinnou evaluaci MAS k 31. 12. 2018 a mohla být odevzdána na
Ministerstvo pro místní rozvoj ke schválení. Velmi obsáhlý
dokument s povinně danou šablonou se zaměřuje na procesy
ve vztahu k výzvám a jejich administraci. Dalšími výstupy je sebehodnocení, které ukazuje, zda jsou výzvy efektivní a naplňují
potřeby území Říčanska. Na dokumentu jsme pracovali přes
dva měsíce a je zveřejněn na stránkách MAS.
l Na obchodní rejstřík jsme podali výsledky hospodaření,
vyjádření auditora a výroční zprávu, která je také ke stažení na
stránkách MAS.
l Napjatě čekáme, jak bude hodnocena naše podaná žádost
o přezkum na Ministerstvo zemědělství. Jsme jedna z MAS,
které byla vyměřena sankce za neplnění závazků vůči ministerstvu. To znamená, že jsme do regionu z PRV ke konci roku
2018 rozdělili méně, než je 20 % z celkové alokace stanovené
ministerstvem. Tato sankce ve výši 2,1 mil. Kč je pro nás naprosto nepřijatelná. Tyto peníze mohou být rozhodně využity
ve prospěch Říčanska. Vyhlásili jsme výzvu na 50% alokace,
což bylo hlavní kritérium. Bohužel někteří žadatelé pak od realizace odstoupili a tím jsme spadli pod ministerstvem nastavenou hranici, kterou požadovalo naplnit. Zdlouhavé schvalování výzev a preferenčních kritérií se na této skutečnosti také
odrazily.
l V kapli Olivovy dětské léčebny proběhlo společné setkání
členů Krajské sítě Středočeských MAS za účasti zástupců
Připomínkovat a diskutovat nad
komunitním plánem sociálních služeb s
námi můžete v průběhu prázdninových
měsíců po celém regionu. Využijte této
příležitosti a přijďte nám říct svůj názor
k sociálním službám a jejich možnostem
v regionu. 1. verzi komunitního plánu
naleznete na webových stránkách MAS
Říčansko www.mas.ricansko.eu nebo
na vyžádání na socialni.planovani@
ricansko.eu. Budeme rádi, pokud se s
námi budete účastnit procesu plánování
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z Ministerstva pro místní rozvoj. Setkání určitě splnilo svůj
účel a získali jsme odpovědi na otázky, které byly stále nejasné
a pro naši práci potřebné.
l Vidět jste nás mohli na Dni záchranářů, který organizuje již
druhým rokem Cesta Integrace.
l A také jsme podpořili získanou dotací ze Středočeského
kraje akci na Marvánku, kde pořádala již druhou vernisáž pod
širým nebem Společnost výtvarníků od Anežky. Překvapení,
které se pro děti sneslo ve formě bonbónů přímo z nebe, bylo
neočekávaným a příjemným zpestřením celého odpoledne.
Kdo si chce akci připomenout a podívat se na poutavé video,
tak na https://youtu.be/TDYyShJVjfk a nebo na stránkách
MAS v aktualitách.


Za MAS Říčansko o.p.s. Pavlína Šantorová Filková

a podělíte se s námi o svůj názor. Naším
cílem je vytvořit efektivní síť služeb,
která uspokojí potřeby celého regionu.
l Velké Popovice (Vzorná lidová
knihovna, Komenského 5): 8. 7., 14:00
- 16:00
l Ondřejov (Sportovně kulturní
centrum, Choceradská 62): 10. 7.,
15:00 - 17:00
l Mukařov (Kulturní a komunitní
centrum, Příčná 61): 11. 7., 16:00 18:00

l Strančice (Rodinné centrum
Lodička, Všechromy 40): 24. 7., 15:00
- 17:00
l Říčany (MěÚ Říčany, 1. patro,
Masarykovo nám. 53): 31. 7., 15:00 17:00
V červnu jsme spustili elektronický
katalog sociálních, návazných a
souvisejících služeb WWW.SOCIALNI.
RICANSKO.EU<http://WWW.SOCIALNI.
RICANSKO.EU>. Věříme, že zde najdete
praktické a užitečné informace.

texty.kuryr@ricany.cz
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MIKROREGION

LADŮV KRAJ

Cyklotoulky napříč Senohraby, Mirošovicemi a Mnichovicemi
Nový díl pořadu Cyklotoulky, který vysílá Česká televize na stanici 4 - Sport, se bude točit v Ladově kraji už v červenci. Minule
jsme vám představili obce Hrusice, Černé Voděrady, Louňovice a v nich zajímavá místa, kudy natáčení povede. Nyní zamíříme do Senohrab, Mirošovic a Mnichovic.
Z Říčan se do Senohrab dostanete vlakem na trase z Prahy do
Benešova, a to i s vašimi koly. Pokud chcete šlapat do pedálů,
pak na trase 0020 přes Strančice. V Senohrabech v létě oceníte
možnost občerstvení, ale hlavně koupání u soutoku Mnichovického potoka se Sázavou na Senohrabské plovárně. V sousedství říčních lázní a přívozu je letní bistro Baštírna a nad ním
se tyčí zřícenina hradu Zlenice zvaného Hláska, kterou znáte
z kreseb právě Josefa Lady.
Na cyklistické trati 0020 leží i Mirošovice. Nejsou jen 21. sjezdem z dálnice D1, ale i moderní a zelenou obcí. Západní část
zdobí revitalizovaný Štičí rybník, na jehož břehu láká ke sportu
nové „workoutové“ hřiště. Naproti přes cestu si lze zahrát tenis, kopanou, basketbal, volejbal nebo ping pong a je tu i lezecká stěna i hřiště pro nejmenší. Areál volnočasových aktivit má
osvětlení a je otevřen od 8 do 22 hodin. Pokud budete projíždět
obcí hladoví, nesmíte minout restauraci u Císaře, před kterou

je nové hřiště na petanque s jednou
jamkou i pro cvrnkání kuliček.
Cestou zpátky do Říčan se stavte v Mnichovicích, mají tady
zajímavé náměstí postavené do kopce, nad nímž ční kostel Narození Panny Marie. V červnu se tu každoročně koná
Mnichovické kramaření, charitativní bazar na podporu
místních i jiných dobročinných aktivit. Ve sportovním areálu
Šibeniční vrch se koná běžecký závod pro všechny generace
Mnichovická běhna. Je to zároveň finále běžeckých závodů
Poháru Ladova kraje. Na září se už nyní chystá dvoudenní
Mariánská pouť (8. - 9. 9.) a pochod „Po stopách kocoura
Mikeše“ (14. 9.), kde si můžete zvolit z méně i více náročných
tras po okolí. Můžete jít do Hrusic, Mnichovic, Ondřejova
a Senohrab, podle zvolené trasy.
Přes všechny tyto obce vedou cyklotrasy, které naleznete
v rubrice Cykloturistika na www.laduv-kraj.cz). Poslední díl pořadu Cyklotoulky z Ladova kraje je k dispozici na
www.cyklotoulky.cz. Přejeme vám pohodové letní výlety za
poznáním, ať už to bude na kole, vlakem či pěšky!
Hana Bolcková, Ladův kraj (www.laduv-kraj.cz)
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Asfaltka přírodou
Ladova kraje
Přes čtyři sta stromů a patnáct tisíc metrů
čtverečních keřů padlo kvůli cyklostezce,
prosazené pány Kořenem a Michaličkou. Lze očekávat chřadnutí a úhyn dalších jedinců. V reakci se možná dozvíte,
že článek je pomstou za výpověď, kterou
náš spolek dostal z pozemku za zimním
stadionem. Cyklostezku jsme ale řešili
v Kurýru před více než půl rokem. Nyní
se začalo s realizací a nezastavilo ji ani to,
že z části byla v rozporu s územním plánem, ani že je navržena naprosto nešetrně vůči přírodě. Dokonce prošla i přesto,
že byla vysoutěžena za cenu přes 150
milionů a dotace byla asi na 120 milionů. Byly vykáceny zdravé stromy. Řadě
z nich bylo možné se vyhnout a naopak
třeba mrtvé břízy u Marvánku vyřezat.
Pokácené stromy a narušení mizejících
biotopů již nezachráníme, můžeme ale
usilovat o změnu povrchu cyklostezky,
nebo alespoň dát najevo, že nechceme
přírodou říčanska chodit po asfaltu.
Nevýhody asfaltu, na které hlavně chceme upozornit, jsou značné ohřívání
povrchu i okolí, zhoršená orientace ve
tmě, zatížení přírody při realizaci, zasypání kořenových systémů stromů okolo
cesty neprodyšným a nepropustným
materiálem, vyšší cena. Řada cyklistů
považuje asfalt za nudný povrch a běžcům ani chodcům nepřináší relaxační
účinek, myslím, že se mu raději vyhnou.
Z mého pohledu především nevhodně
mění ráz krajiny. Až uvidíte to, že nová tři
metry široká cyklostezka vypadá v krajině vlastně jako další silnice, na změnu
bude pozdě. Ráz naší krajiny se změní.
Vadí nám ignorování toho, že existují
mnohem ekologičtější, venkovu bližší
a k přírodě šetrnější varianty. Projekt,
chystaný několik let, nám ukázali těsně

před odevzdáním na dotace. Ve fázi, kdy
zásahy do něj byly problematické. Docílili jsme odstranění veřejného osvětlení,
navrhovaného po celé délce říčanského
úseku. Pan Kořen přislíbil, že změnu
povrchu a další připomínkované body
můžeme řešit později. Už se nám nikdo
neozval. Vyjádřete, prosím, svůj názor
a přidejte se k naší petici na e-petice.cz
pod názvem „Petice proti asfaltovému
povrchu cyklostezky přírodou Ladova
kraje“.
Zbyněk Havlíček za
spolek Farma zvířat Říčany

Klamavá petice.
Pan Havlíček
má ruce od smoly
živých stromů
Podporuji
občanskou
angažovanost a ctím
právo vyjádřit se,
organizovat petice
a burcovat proti
nadutosti politiků.
V případě petice
pana Havlíčka ale
musím poukázat na absurdní až nebezpečnou hru, která s cyklostezkou nemá
vůbec nic společného. Střet zájmů je
nyní velmi skloňován a je to dobře. Na
motivy rozhodování a činů bychom
měli být citliví a bránit se střetu zájmů.
Platí to nejen pro premiéra, ale i pro
místní architekty, zaměstnance infrastrukturních firem nebo zahradníky. Je
absurdním počinem psát článek k petici, který začíná slovy, že Kořen s Michaličkou prosadili cyklostezku, kvůli které
muselo být pokáceno několik set stromů, a přitom stromy vlastníma rukama

Výstavba školy – projednání
dopravní studie
V průběhu loňského léta podepsaly dvě stovky obyvatel Komenského náměstí naši petici požadující v souvislosti s výstavbou nové školy řešení dopravy a parkování, a také zlepšení
komunikace s místními. Aktuálně jsem zaznamenal obdobnou
petiční akci obyvatel Olivovy ulice. Dne 6. 5. 2019 byly představeny výsledky měření dopravní studie, kterou jsme požadovali a jejíž realizací je také podmíněno stavební povolení školy.
Konkrétních návrhů stavebních a dopravně - organizačních
opatření jsme se však bohužel nedočkali. Vlastní nápady nao-
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kácet. Pan Havlíček, autor článku i petice dostal desítky tisíc korun za kácení
stromů na cyklostezce. On osobně mě
před svědky přesvědčoval, že stromů se
musí vykácet víc a já jsem na to nepřistoupil. Faleš v myšlenkách i duši. Čísla
jsou použita se zjevnou chutí manipulovat. Pro představu - opravdu vzrostlých
stromů s obvodem 0,5-0,9 metru mimo
kůrovcem zasažený les nepokáceli dřevorubci včetně pana Havlíčka stovky.
Sečteno podtrženo to bylo přesně 25
stromů! I to je, pro mě osobně, ohromné číslo, protože tyto stromy rostly po
dobu celého mého života. Je nesmírná
škoda, že se mi je nepodařilo zachránit.
Pan Havlíček – autor petice - tu pilu ale
držel v ruce a měl mi o jakékoli pochybnosti říct. Ne kácet. Zaplaťpánbůh,
významný majestátní strom nebyl pokácen žádný, naopak několika dubům
u silnice 101 se dostane státní ochrany
jako památných stromů. Výsadby, které
souvisejí s cyklostezkou a jejím okolím,
jsou několikanásobně větší a počítají se
v desítkách hektarů. Znamená to, že za
každý větší pokácený strom jich bude
zasazeno sto nových. Nové aleje, sady
nebo divočina. Jen se jejich dospělého
věku nedožiji ani já, ani pan Havlíček.
A stromy přímo u cyklostezky budeme
samozřejmě chránit a pečovat o ně. Co
se týká asfaltu, tak jedním z hlavních
zájmů pana Havlíčka a jeho občanského
sdružení bylo v rámci loňského územního řízení to, aby mohla po cyklostezce
jezdit těžká zemědělská technika. To
nebude, protože nebudujeme dálnici,
ale komunikaci pro kola. O povrchu se
vedla dlouhá diskuze, do níž se zapojily
desítky lidí, nakonec padlo rozhodnutí.
Teď se již staví.
Vladimír Kořen (Klidné město),
starosta města

pak přinesli účastníci „sousedského grilování“ - doufám tedy,
že sběr podnětů byl míněn vážně a že návrhy budou skutečně
zohledněny i ve finálním souhrnu doporučení od zpracovatele studie. Na jeho veřejné projednání bych tímto chtěl pozvat
co nejvíc obyvatel z „Komeňáku“ a „Olivovky“, ale i odjinud.
Názory na konkrétní opatření mohou být z pochopitelných
důvodů různé, je ale potřeba, aby zazněly a byly slyšet. Vedení
města totiž hrubě podcenilo náklady na výstavbu školy - oproti původnímu plánu je nyní potřeba dát více peněz z rozpočtu
města a sehnat desítky milionů korun navíc i z dalších zdrojů.
Je proto důležité ohlídat, aby zbyly prostředky i na související
úpravy dopravní infrastruktury. Vážení sousedé, sledujte tedy
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prosím pozvánky a přijďte na projednání v co největším počtu.
Na květnovém představení byla zástupců veřejnosti jen hrstka. Z obcházení sousedství s podpisovým archem vím, že v našem okolí bydlí mnoho starších spoluobčanů, pro které není
jednoduché dojít až k panu starostovi na radnici a také se o akci
nedozví z internetu. Apeluji tedy na vedení města, ať uspořádá projednání přímo na Komenského náměstí nebo poblíž
něj a především ho propaguje daleko výrazněji než jedním
inzerátem o velikosti 6 x 7 cm, schovaným uprostřed zcela
nesouvisejícího článku o činnosti Odboru sociálních věcí
(str. 20), a to v (květnovém) čísle Kurýru, distribuovaném o
víkendu těsně před pondělní akcí. V petici jsme měli na mysli
skutečný dialog s širokou dotčenou veřejností, nikoliv jen formální prezentace, o kterých se ani skoro nikdo včas nedozví.
Kryštof Horn,
zástupce petičního výboru
Vážený pane Horne,
dovoluji si krátce reagovat na váš příspěvek týkající se projednání dopravní studie Komenského náměstí. Dne 6. 5. 2019 proběhlo veřejné projednání k dopravní studii, nikoli však k jejím
výsledkům, ale pouze z důvodu seznámení veřejnosti s výsledky
měření intenzity dopravy na vybraných křižovatkách v lokalitě.
Obsah veřejného projednání vyplýval i z jeho názvu „Projednání

Poděkování
Každý rok je to stejné. Prodlužující se
dny a vyšší intenzita slunečního svitu
nutně předznamenávají blížící se konec školního roku. Děti se těší, rodiče
řeší otázku „umístění“ potomků během prázdnin a někteří učitelé se definitivně loučí se svými žáky.
Nejspíš každý učitel by vám potvrdil, že
ne vždy se zadaří a třída, se kterou se posledního června rozloučí, mu bude nějak
zvlášť chybět. Ale může nastat i situace,
kdy se ve tváři třídního učitele objeví
nehraný smutek a lesknoucí se oči prozradí, že své žáky nepouští do světa s lehkým srdcem. A právě to je případ báječné
třídní učitelky Ludmily Mužíkové, která
měla posledních pár let na starosti 9. hudební třídu 2. ZŠ Bezručova.
Jsem si jistá, že se mnou budou ostatní

výsledků měření intenzity dopravy v rámci dopravní studie Komenského náměstí v Říčanech“. Zpracovatel dopravní studie
prezentoval způsob provedeného měření i jeho výsledky, sdělil,
že bude ještě doplněno měření tranzitní dopravy v Říčanech,
které má pravděpodobně zásadní vliv na intenzitu dopravy na
jednotlivých křižovatkách. Teprve po vyhodnocení obou měření, a nyní i po posouzení nápadů zaznamenaných v rámci „grilovaček“, bude zorganizováno další veřejné projednání k navrhovaným doporučením – dopravním opatřením.
Pozvánka na první veřejné projednání (6. 5.) byla výrazně komunikována v Kurýru, na webu města v kalendáři, v mobilní
aplikaci Říčany v mobilu i na Facebooku jako událost. Váš návrh
zorganizovat další veřejné projednání v zasedací místnosti MěÚ
na Komenského náměstí akceptujeme, neboť i naším zájmem
je, aby se projednání zúčastnil co největší počet obyvatel a každý
jejich námět nebo připomínka byla na místě posouzena a projednána. K investičním nákladům na realizaci základní školy lze
pouze doplnit to, že náklady na obestavěný prostor odpovídají
současným cenám na stavebním trhu, které bohužel v průběhu
několika minulých let výrazně stouply. Z tohoto důvodu byl aktualizován i investiční záměr, jehož revizi zastupitelé města na
jednání ZMŘ schválili.
Alice Štěpánková, vedoucí oddělení investic

rodiče souhlasit, když napíšu, že svěřenci paní Mužíkové dostali ohromný
dar ve formě skvělé kantorky, která
svou třídu respektovala, zároveň však
přirozeně vedla a správně směrovala.
Velké poděkování ale nepatří jen třídní
učitelce. Také pan učitel M. Mužík a J.
Šindelářová, kteří se na dětech pozitivně
hudebně „podepsali“, odvedli ohromný
kus mnohdy obdivuhodné práce.
Na závěr školního roku, a vlastně
celého devítiletého cyklu povinné
školní docházky, si děti společně
s učiteli, kteří měli na starosti jejich
hudební rozvoj, nachystaly absolventský koncert. Ten se konal v KC
Labuť v úterý 4. června. Připravovaly se na něj pečlivě, přesto docela
nenápadně, abychom my, rodiče,
byli alespoň trochu překvapeni.
Každý z absolventů měl na koncertě

Růst jako rakovina
Město roste, doprava bohužel také a další zatížení přinesou i
plánované stavby.
Na internetu jsme zahájili diskusi o dopravě kolem Komenského náměstí po dostavbě nové základní školy. Je naivní si myslet,
že do školy chodí místní děti pěšky! V praxi jsou to desítky aut.
Tělocvična bude hostit kroužky, kam dojíždějí děti ze vzdálenějších míst až do večera, jídelna, třídní schůzky, jarmarky a akce.
Ucpe se celé okolí, nápor dostane i Olivova, kde jsou už nyní
tři školy, je úzká, se závorami a nepřehlednou zatáčkou. Navíc
slouží jako tranzitní zkratka mezi Černokosteleckou a 101, tedy

svých pár minut slávy, a to doslova.
Vystoupení každého jednotlivce, který
sebral odvahu postavit se za mikrofon
a zazpívat plnému sálu, zaslouží neskutečný obdiv! Děti tak sobě i nám nachystaly úžasné a zároveň velmi dojemné rozloučení se základní školou, třídní
učitelkou, ředitelkou školy a ostatními
kantory. Škoda jen, že z pozvaných učitelů se jich dostavila jen hrstka, to i
samotné děti dost možná vnímaly jako
mírné (a snad jediné) zklamání.
Dětem, které byly všechny do jednoho
skvělé, stejně jako učitelům, kteří je
přivedli až tam, kde jsou dnes, patří
ohromné poděkování a upřímný obdiv. Byli jste – a jste – skvělí!
Věřím, že za všechny rodiče 9. A, děkuje

Lea Kotková,

matka jedné z absolventek

pro auta, která by v centru vůbec nemusela být. Vypadá to, že se
tam „čeká“ na fatální dopravní nehodu.
Máme dvě řešení.
Jednak maximálně znepříjemnit autům Komenského náměstí. Jednosměrku Olivovou ulicí prodloužit od náměstí kolem
Anežky za závory až k Jasmínové. Přidělat parkoviště a chodníky, obyt.zóny.
A dále, zdá se, že máme volbu. Můžeme mít z Říčan maloměsto západního typu, které se maximálně uzavírá autům,
znepříjemňuje průjezd retardéry, jednosměrkami, obytnou
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zónou, slepými ulicemi. Ideálně si okolí řekne: Do Říčan autem
nejedu, tam je to jen pro rezidenty.
Po každém z nás to ale něco chce: Především vzdát se pohodlí a maximální rychlosti jako hodnoty. Nevztekat se,
když nezaparkujete v místě. Po městu to chce bezpečné chodníky, odstavná parkoviště, cyklostezky a stojany, podporu
městské dopravy. Po polici nejen pokutovat. Po školách a provozovatelích zajistit bezpečnou úschovu elektrokol a elektrokoloběžek. Po rodičích, aby nechávali auto doma. Po dětech,
aby považovaly vlastní mobilnost za prestiž a svobodu. Po
seniorech, aby využívali senior taxi, autobusy a elektroskútry.
Po „přespolních“, aby se odnaučili tranzit městem. Po kraji,
aby sem necpal tranzitní dopravu a náklaďáky.

Často cestuji po malých městech v Evropě. Vlissingen v Holandsku, Gadrbaer na Islandu, Sisteron ve Francii a jiné. Vidíte tam celé bloky (domy + škola + lékaři + soc. služby) s velmi
omezeným průjezdem autům.
Naše město je kopcovaté, rozlehlé, nemá vyřešené ani cyklostezky, ani chodníky… Asi hned nedosáhneme podoby
holandského Houten, zároveň přichází nová vlna, elektrokola stále zlevňují a my máme šanci. Myslím i sebe a svou
rodinu.
Město roste, ale růst není vždycky plus. Jediné, co v přírodě roste a bují, je rakovinná buňka. Růst se ale dá i tak, že zpomalíme
a zbrzdíme. Jedině tak se dá zvládnout.
Andrea Hlubučková

Ze sportu

Říčanské Taekwon-Do v první desítce na světě
Největší sportovní událostí Taekwon-Do na světě je oficiální mistrovství
světa, které se koná jednou za dva roky.
To letošní se konalo ve dnech 22. - 28.
dubna v německém Inzellu ve sportovní
Max Aicher areně, ve které si před nedávnem vybojovala své zlato i Martina
Sáblíková. Do juniorského týmu české
národní reprezentace se nominovali členové říčanské školy Taekwon-Do Marek
Jankovský, Marko Antonio Machota,
Matěj Jirásek a Barbora Jílková. Mistrovství světa 2019 se zúčastnilo 1274
závodníků ze 64 států 5 kontinentů.
V tak obrovské konkurenci se dokázali
říčanští sportovci probojovat do první
desítky. Juniorský tým porazil Kanadu
a postoupil do dalšího boje s Argeninou, která nám však uzavřela cestu
v postupu do semifinále kategorii

sportovního zápasu juniorských týmů.
V bojích náš tým tedy skončil na 9. místě. O mnoho lépe si naši reprezentanti
vedli v silovém přerážení týmů, kde
obsadili 8. místo. Největší úspěch čekal
na Báru Jílkovou, která ve sportovním
zápasu v prvním kole porazila závodnici z Ukrajiny a postoupila do druhého
kola, ve kterém zdolala reprezentantku z Irska. V boji o medaili narazila na
Argentinku, která Báře cestu na stupínek uzavřela. Bára Jílková obsadila
5. místo na světě ve sportovním zápasu.
V kategorii speciálních technik dokázala naše juniorka postoupit do finále, kde
však rovněž zůstala před medailovým
místem. Naši reprezentanti potvrdili, že
patří právem mezi špičku nejen v České
republice, ale i mezi nejlepších deset na
světě. Trenéři juniorského týmu čes-

ké národní reprezentace Tomáš Jílek
a mistr Vladimír Machota mohou být se
svými svěřenci spokojeni.
Od pondělí 20. května již začala nová
příprava týmu pro nadcházející Mistrovství Evropy, které se bude konat
v Bosenském Sarajevu. www.facebook.com/MACHOTASPORT/

POHÁR města ŘÍČANY 2019
17. ročník

Klub šachistů Říčany 1925 zve přátele šachu do Říčan na otevřený turnaj pro všechny kategorie.

24. 8. – 31. 8. 2019

V sále Kulturního centra Labuť Říčany
Časový program:
So 24. 8. prezentace 13.30–15.30 hod. 1. kolo 17.00 hod. (Slavnostní zahájení 16.45 hod.)
Ne 25. 8. 2. kolo 9.30 hod.
3. kolo 15.00 hod.
Po-Pá 26. 8.–30. 8. 4.–8. kolo vždy od 17.00 hod. So 31. 8. 9. kolo 9.30 hod.
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Zlatá tečka na závěr sezony v FK Říčany

Po důkladné zimní halové přípravě, pod vedením
našich zkušených trenérů, nastoupili naši mladí fotbalisté
do jarní fotbalové sezony 2019 ve
výborné kondici. V rámci okresní
fotbalové soutěže Praha - Východ
odehráli hráči z oddílu starší přípravky v Divizi B celkem šest kol.
Od prvních kol soutěže patřili říčanští fotbalisté k lídrům skupiny a
brzy si tak u ostatních týmů vydobyli
respekt. V průběhu jarní sezony pak
hráči sbírali další zkušenosti a byli
turnaj od turnaje v čím dál lepší formě. Doslova nepřekonatelní pak byli
v posledních třech kolech soutěže,
kdy vyhráli turnaje bez ztráty bodu.

K poslednímu závěrečnému turnaji
sezony nastoupili 9. června na hřišti
TJ Spartaku v Čelákovicích. Již po
prvních zápasech s Úvaly 5:2, Šestajovicemi 7:3 a Unionem Čelákovice
6:1 bylo jasné, že si už kluci nenechají celkové vítězství vzít a na cestě
za pomyslným zlatem jim už nestojí
nic v cestě. Poté už jen následovala

další výhra nad domácími a na úplný
konec soutěže si kluci zahráli proti
bratrskému týmu FK Radošovice a
vítězstvím 4:2 zpečetili úspěšný konec sezony. Závěrem nelze opomenout poděkování nejen našim fotbalistům za skvělé výkony, ale také
trenérům, organizátorům a rodičům
za podporu po celou dobu sezony.
Honza Vojta, FK Říčany
FK ŘÍČANY pořádá

MEMORIÁL
Miroslava Šafaříka

16. ročník turnaje v kopané starších přípravek

Sobota 17. 8. 2019 8,30 – 17,00

Fotbalový stadion FK ŘÍČANY
Účastníci turnaje:
SK Slavia Praha
FK Mladá Boleslav
FK Baník Sokolov
AC Sparta Praha
SK Dynamo České Budějovice
1.FK Příbram

FK Říčany
FK Viktoria Žižkov
Viktoria Plzeň
FK Teplice
Bohemians Praha

Poděkování všem sponzorům:
PEKÁRNA FRYDRYCH - David Frydrych,
TIP SPORT BAR ŠIROKÁ - Zdeněk Šalda, Nejlevnější potraviny Milan Flaška, MARIUS PEDERSEN - František Sedláček, HÝSEK
s.r.o. REMAX VIP realitní kancelář - Viktor Hýsek, RESTAURACE U
JERMAŘŮ - Mirka a Robert Šindelářovi, FK ŘÍČANY - stará garda,
RESTAURACE SPORT - Pavel Čamrda a Tomáš Nevický,
OSVĚŽOVNA - Ivana a Tonda Susovi, Karel Masopust, Zvláštní
poděkování Tanečnímu studiu DANCE Edity Broukalové.

Fotbal FK Radošovice
Jarní soutěže se chýlí ke
konci (v době uzávěrky). Děti hrají jako o život a dělá nám
radost, že se daří na jaře i soutěžním týmům, které během podzimu výsledkově
zaostávaly za konkurencí. Již nyní jsme
přihlásili soutěžní týmy pro soutěžní
ročník 2019/2020, kdy přihlašujeme o
dva týmy navíc oproti této sezóně. Měl
by tak být dostatek herních příležitostí
i pro nové hráče, které očekáváme jako
obvykle během zářijových náborů.
Mladší přípravka
Vzhledem ke zkušenostem z posledního
soutěžního ročníku a k nárůstu členské
základny budeme mít nově tři soutěžní týmy. Jedná se o týmy 2011, 2012 a
smíšený tým 2011/2012. Je to možná
odvážný cíl, ale podmínky bychom měli
mít zajištěné. Výborná podpora města, dvě travnatá hřiště a nadšení trenérů
Martina Pauluse, Františka Ševínského,
Oldřicha Vojáčka a Pavla Kuchaře se
promítá v nasazení jejich svěřenců.

Mladší žáci
Mladší žáci ukončili sezónu ve velké
formě. Z předposledního místa se kluci
na jaře probojovali do středu tabulky.
Dělá nám radost výkonnostní posun
nadcházejících teenagerů a jejich zapálení do sportu. Vzhledem k rozhodnutí
fotbalového svazu o rozšíření soutěže
mladších žáků o děti narozené v roce
2006 můžeme založit od srpna druhý
soutěžní tým mladších žáků. Budeme
mít takto tým 2006/2007 pod trenérem
Vaškem Černým a 2007/2008 pod trenérem Michalem Mullerem. Oba týmy

budou hrát odpovídající výkonnostní
soutěž. Od našeho prvního týmu máme
potom nejvyšší očekávání v elitní skupině okresního přeboru.
Děkujeme společnosti Levné potraviny
s.r.o. za poskytnutí finanční podpory,
díky které jsme mohli pořídit čtyři nové
hliníkové branky, určené pro výchovu
mládeže. Díky této podpoře máme již na
obou hřištích v Radošovicích a Pacově
špičkové technické zázemí.
Děkujeme dále městu Říčany za poskytnutí dotace 143 550 Kč na provoz naší
organizace pro děti a mládež.
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Fuego tančí celý rok
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Tento školní rok pro kurzy již skončil, ne tak pro soutěžní páry.
Ti trénují celý rok, hned na začátku léta nás čeká 14denní soustředění v moravském Rokytnu a pak na závěr prázdnin pak
tradiční soustředění na domácím sále. Ale i na pár soutěží se
naše páry chystají vyrazit o letních prádzninách. Na podzim
začánají dětské kurzy v týdnu od 16. 9. 2019, dospělácké pak o
týden pozdějí. Veškeré info bude na našem webu a facebooku.
Tešíme se na vás.

Vaše fuego

FUEGO ŘÍČANY

Dětská přípravka

Děti mini (4-5 let) -všeobecná pohybová a taneční průprava
Děti midi (6-7 let) -všeobecná pohybová a taneční průprava
Začátečníci (od 8 let) - taneční průprava a příprava na taneční sport
Sólo Dívky (od 12 let) - taneční průprava a příprava na taneční sport

Kurzy pro dospělé
Ladies Latin - začátečnice, mírně i více pokročilé (sólo dámy)
Latina + Salsa -salsa, jive, chacha a další.. (pro páry)
Taneční pro dospělé -klasické taneční pro páry

Soutěžní taneční klub - Latinsko-americké a Standardní tance

Pokud máte rádi tanec, jsme tu pro
Vás!
Zaměřujeme se na latinsko-americké,
standardní tance a všeobecnou
pohybovou
průpravu pro děti. Kurzy pod vedením
trenérů první třídy si u nás jistě vyberou
i dospělí,
od klasických tanečních až po latinu
pro sólo dámy.

!!! zacínáme v týdnu od 16.9.2019 !!!
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Taneční studio -Sokolská 6 (200 m. od KC Labuť)
info: Pavla Beránková-mob.: 732 145 206,
fuego.ricany@centrum.cz

WWW.FUEGO.CZ
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inzerce

Další měsíc za námi a další úspěšné
soutěže. To se tak opakuje, že vypisovat
zde všechny medailové výsledky opravdu nemá cenu, mrkněte na náš facebook. Ale i tak se máme
čím pochlubit, Adam Plzenský a Barča Hálová zakončili
svou finálovou jízdu třídou C krásným 1. místem ze 13 párů
na soutěži v Praze- Komořanech a postoupili tak do vyšší
třídy B. Tři nové páry, Honza s Maky a Filip s Bety a junioři
Vojta s Janinou, nás začali reprezentovat na soutěžích. Do
trénování se vrhli po posledních vánocích a nyní na sobotní
soutěži „Velká cena TŠ HES Praha“ oba mládežníci postoupili do semifinále. Na první soutěž slušný výkon. Další
nové páry se na soutěže teprve chystají. Celkem máme pod
Českým svazem tanečnního sportu registrovaných 71 soutěžních tanečníků a tanečnic, což z nás opět dělá největší
střědočeský taneční klub a máme i jednoho porotce, Honza
s Pájou sice mají nejvyšší porotcovské a trenérské zkoušky hotové již témeř 3 roky, ale zatím si neaktivovali licenci. Ted´ už ano a tak Honza již 3x na soutěži místo sbírání
medailí naopak hodnotil výkony tanečních párů. Za první
polovinu roku jsme nasbírali 84 medailí a poháru a 8 tanečních párů postoupilo do vyšší výkonnostní třídy
V neděli 16. června proběhla v sále KC Labut´ tradiční letní
akademie, plný sál sledoval 31 vystoupení nejen soutěžních
párů, ale i přípravek a dospěláckých kurzů. A to opravdu
netančili všichni, někteří jsou nemocní, někteří na škole v
přírodě atd.

Ze sportu

Florbalová sezóna snů pro FBC Draci Říčany
Letošní sezóna byla pro říčanské Draky
jednoznačně
nejúspěšnější v jejich devítileté historii. Všechna tři družstva, která hrají
dlouhodobé soutěže, postoupila do
vyšších soutěží.
Muži, kteří sezónu začali velmi rozpačitě, na přelomu roku naskočili na
vítěznou vlnu a dokázali se ze spodních
pater vyšplhat až za postupem do druhé nejvyšší regionální soutěže.
Další, kdo slaví, jsou naši junioři. Ti
předváděli téměř celou sezonu skvělé
výkony i přes to, že byli naším nejméně početným družstvem a vypomáhali
jim vydatně mladší kolegové z dorostu.
Draci za celou sezónu prohráli jen dva
zápasy a v tabulce skončili na druhém
místě, což jim zajistilo postup do 2. ligy
juniorů.
O skvělých výkonech našich dorostenců jsme již psali. Ti postoupili v
minulém roce z 3. ligy a jako nováček si vedli ve své premiérové sezóně v 2. lize na výbornou. Vyhráli základní část své skupiny, postoupili
do nadstavbové části a tam skončili
celkově na druhém místě, když v
rozhodujícím zápase prohráli o jeden gól s týmem Sokol Královské
Vinohrady. Svými výkony si vybojo-

vali možnost postupu do celostátní
soutěže, 1. ligy dorostu. Držme klukům palce, ať se jim daří.
Můžeme hrdě říct, že všechna
naše družstva mají obrovského týmového ducha a táhnou za jeden
provaz, pro všechny je prioritou
úspěch týmu jako celku. Přesto stojí za zmínku, že někteří naši hráči
se umístili v daných soutěžích na
předních místech kanadského bodování nebo brankářských statistik
celého regionu Praha a Střední Čechy. Jsou to Lukáš Recht a Evžen
Kindermann v mužích, Maty Pros,
David Tománek a Fanda Lerch v
juniorech a David Tománek, Víťa

22. 9.

Špok, Ondra Kubeš, Fanda Lerch a
Maty Novotný v dorostu.
Na závěr bychom rádi poděkovali
všem hráčům za fantastickou sezónu, trenérům za to, jak se svým svěřencům věnují ve svém volném čase,
rodičům za podporu, fandění a odvozy na turnaje. Jste skvělí a díky vám
všem dosahujeme našich úspěchů!
Ve florbalovém klubu FBC Draci trénují i mladší kategorie -- od 6 let je
přípravka, dále elévové od 9 let, mladší
žáci od 11 let a starší žáci od 13. Přivítáme nové hráče. Sledujte naše webové
stránky www.fbcricany.cz a facebook
www.facebook.cz/florbalricany.
FBC Draci

NEDĚLE
2019 OD

9HOD

T. J. Sokol
Říčany a Radošovice
Fyzický test všestranné zdatnosti pro všechny od 6 do 60let
KDY: Neděle 22. 9. 2019 od 9 hod
KDE: sokolské hřiště v Sokolské ulici v Říčanech
CO: 5 disciplín dle věkové kategorie (výdrž/shyby na hrazdě, leh-sedy, dřepy, běh 6min/12min, kliky)

PODPOŘTE DĚTI K POHYBU A PŘIJĎTE VŠICHNI !!!
Pořádá Asociace pro podporu aktivní zálohy, z.s. s podporou T. J. Sokol Říčany a Radošovice

www.sokolricany.cz/akce/
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5. místo na 57. M ČR družstev
První víkend v červnu se naše dvě družstva účastnila
prestižního Mistrovství ČR starších žáků. Hrálo se v krásném chrudimském muzeu, kde se střetlo rekordních 72
týmů. Tato soutěž, která začínala pod stany na hřišti v Zajčicích, se hraje již 57 rokem. Samotné zahájení pro děti je
zážitkem. Letos jej obstarala Hana Vlasáková čistě zazpívanou hymnou.
Naše A družstvo ve složení Hlavina, Němec J., Šmolík,
Bartoš, Day a Strnadová si vedlo velice dobře, po prvním
dnu bylo dokonce na medailové umístění - k medaili stačilo získat čtyři body, ovšem soupeři nám to nedovolili.
Ranní zápas se nepovedl, vítěz turnaje Frýdek- Místek
potvrdil svoji kvalitu a nám připravil první prohru. Rozhodující moment přišel při zápasu číslo dvě, kde jsme se
potkali s naším rivalem, družstvem z Vlašimi. Zápas se
bohužel rozhodl na poslední desce, naše hráčka byla sice
velká favoritka, ale partii nezvládla a my zápas těsně prohráli. Poslední kolo jsme sice porazili Grygov nejvyšším
možným rozdílem, ale stačilo to pouze na páté místo. To
je velice krásné umístění, nicméně po prvním dnu jemné zklamání. Nejvíc bodů uhrál Tobias Day (naše nová
posila z Prahy). Naše béčko si také vedlo velice dobře,
složení: Mačok, Pressler, Le, Zemen, Němec M. a Glasbergerová.
Konečné umístění na 17. místě je dobrý výsledek. Nejvíce
bodů uhrál Martin Le, velice talentovaný chlapec, který trénuje pouhý rok. Gratulace k bronzové medaili posíláme do
Vlašimi a do Polabin - mají doma medaili stříbrnou.
Stanislav Stárek

Zvítězil mistr FIDE z družebního města Polska
Na 4. ročníku Memoriálu Fr. Říhy se sešlo na startovní
listině 96 hráčů. Převažovali domácí hráči. Přivítali jsme
v Říčanech poprvé i hráče s Polska, kteří k nám přijeli na
základě kontaktů v rámci spolupráce přátelských měst
Twinnig. Po mnoha letech se podařilo dokončit kontakt.
Poděkování patří P. Šmolíkové. Uvidíme, jak se vše bude
vyvíjet dál. Na turnaj přijeli i naši přátelé z německého
Thurmu. Náš každoroční kontakt trvá 50 let. Turnaj
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se hrál i jako Krajský přebor v Rapid šachu. Celkovým
vítězem se stal host Maciej Sroczynski z Polska. Krajským
přeborníkem se stal Tomáš Vojta z Vlašimi a nejlepším
hráčem Říčan byl Jan Fojtů, který skončil na celkovém
4. místě.
Turnaj byl zakončen večerním posezením s našimi hosty.
Chtěl bych poděkovat touto cestou Davidovi Frydrychovi
za pomoc při zajištění občerstvení. Komu nestačil sobotní
maraton, mohl si o den později ještě zahrát netradiční turnaj
dvojic hrajících na čtyřech deskách navzájem proti sobě.
Holomajzna, jak jsme si zvykli říkat, vyhrála dvojice Tomáš
a Jakub Vojtovi. Nejlepší domácí dvojice Jáchym Němec
a Jáchym Šmolík přehrála všechny zkušené harcovníky a
skončila na 3. místě.

Jaroslav Říha

Máte děti, které běhají, skáčou, všude lezou a mají rády
přírodu? Bylo jim 6 let?
Tak právě pro tyto děti jsou určeny dva turnusy Příměstských campů ve stylu
Parkouru & Freerunu v přírodě. Děti se naučí poznávat i ovládat své fyzické,
ale i psychické možnosti. Seznámí se s dalšími, stejně smýšlejícími dětmi
a najdou si nové kamarády, se kterými mohou pokračovat v trénincích ve
školním roce 2019/2020. Pro přihlášky a více informací kontaktujte: Iva
Mračková; email: iva.mrackova@seznam.cz. Krásné léto.

Za APDT Říčany, Iva Mračková

texty.kuryr@ricany.cz
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Rokenrol v TŠ Twist Říčany
TŠ Twist Říčany je nejen úspěšný,
ale také největší oddíl akrobatického
rokenrolu v ČR. Je to tím, že vychováváme vlastní tanečníky, kteří u nás tančí
dlouhá léta. Od předškoláků do dospělosti. Pracujeme se systémem výuky tanečního a později akrobatického rokenrolu u dětí již od čtyř let. Vyučujeme párový rokenrol od dětských kategorií po juniorské
a dospělé akrobatické, párové i dívčí formace opět ve všech
věkových kategoriích. Soutěžíme pravidelně v rámci ČR i
v zahraničí. Každý u nás najde svou věkovou a výkonnostní
skupinu.
TŠ Twist Říčany založili v roce 2003 Jiří Boháček a Zuzana
Boháčková, bývalí reprezentanti ČR. Jiří reprezentoval ČR
v akrobatickém rokenrolu v nejvyšší třídě na MS, ME. Zuzka
v nejvyšší ktg. zase v latinsko-amerických tancích. Za ta léta
se jejich choreografie a svěřenci dostali na nejvyšší možné
příčky. Tři tituly mistrů světa, tituly vicemistrů světa a Evropy, nebo několik „až“ třetích míst. Faktem je, že v posledních
letech má z celé ČR právě TŠ Twist nejlepší výsledky na mistrovstvích světa či Evropy. A to napříč všemi kategoriemi!
Nábor
Do přípravky od čtyř do sedmi let proběhne nábor nováčků
v pondělí 9. září 2019 v ZŠ U Říčanského lesa od 16 do 17
hodin. Na kluky a holky se už nyní těší hlavní trenérka pří-

pravky (jinak učitelka ZŠ a trojnásobná mistryně světa v akr.
rokenrolu) Kristýna Kohoutová. S sebou tepláky (legínky a
tričko, sálovou obuv s měkkou podrážkou), cvičky, pitíčko a
dobrou náladu. Hravou formou se vyučuje rytmika, základy
gymnastiky, tance, pohybové hry, a to všechno v prima usměvavé atmosféře.
Tým trenérů uvítá i starší zájemce o akrobatický a taneční
rokenrol, a to na stejném místě od 17.00 hodin. S sebou sportovní oblečení, sálovou obuv, pití a dobrou náladu.
A co děláme v TŠ Twist o prázdninách? Všechny skupiny (12
různých oddílů) má koncem srpna pravidelné soustředění.
Nová sezona a mistrovství světa, kam jsme se nominovali dokonce se dvěma dívčími juniorskými týmy, vypukne už v říjnu.
TŠ Twist Říčany

MČR ve sportovní gymnastice
Tereza Šubrtová má již svůj
závod v Republikovém finále
ČASPV za sebou, s družstvem
Středočeského kraje se umístila
těsně pod stupni vítězů a v jednotlivkyních skončila na parádním 6.
místě ze 46 závodnic.
Naše gymnastky, které závodí
v náročnějším programu pod
hlavičkou ČGF, čeká MČR až po
uzávěrce tohoto čísla. Již nyní ale
víme, že se na tento vrcholný závod, který proběhne v Hale Věry
Čáslavské v Černošicích, nominovalo našich pět děvčat – M. Škardová, V. Kroupová, A. Jechová, A.
Žvejkalová a S. Bezoušková.
Poslední závody Teamgymu v
Dobříši, na který se vydaly Panteřice, jim přinesly před prázdninami velkou radost v podobě zlatých
medailí.
Kromě toho jsme zvládly závod
pro nejmenší Dokská kladina a
také Přebor Středočeského kraje

v Kolíně, odkud jsme se vracely se
spousty medailí a krásných umístění. Gymnastiku jsme představily
na Dětském dni u ZŠ U Lesa. Konkrétní články k jednotlivým akcím
najdete na našem facebooku.
Všechny děti v kurzech končí
v průběhu června svá cvičení
ukázkovými hodinami pro rodiče, na některé děti se těšíme o
prázdninách na našich táborech
a s ostatními se rády setkáme opět
po prázdninách.
Přejeme všem krásné léto plné odpočinku a naše příznivce zveme do dalšího školního roku s gymnastikou.
Vážení rodiče, rádi byste letní
prázdniny svých dětí vyplnily
smysluplným programem, novými zážitky a radostí z pohybu?
Opět pro všechny zájemce o cvičení ve vybavené tělocvičně organizujeme letní příměstské tábory.
Vybírat můžete ze šesti turnusů
- termíny na www.gymnastika-ricany.cz
Trenérky Gymnastiky Říčany
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Rugby Club Mountfield Říčany
www.rugbyricany.cz, www.twitter.com/rugbyricany, www.facebook.com/rcricany
Mountfield zatím v nadstavbové části 1. ligy mužů tápe
Po výborných výkonech v základní části
ragbyové první ligy se hráčům Mountfieldu Říčany nedaří dle představ v
šestičlenné nadstavbové části soutěže.
Domácí smolná remíza 30:30 s oslabenou Tatrou, zbytečná porážka ve
Vyškově 21:29 a prohra na stadionu Josefa Kohouta s favoritem ligy, pražskou
Spartou 10:17, prozatím skýtají ne příliš
optimistický pohled na tabulku. Mladý
tým Mountfieldu tak bude muset o jedno ze čtyř míst v play-off tvrdě bojovat
i v druhé části ragbyové sezóny, kterou
otevře 31. srpna domácí utkání s Dragonem Brno.

ŽENY

Ragbistky doma bronzové
Skvělé výkony letos podávají děvčata
Mountfieldu. Krásu ženského ragby
mohli diváci v Říčanech obdivovat
na stadionu Josefa Kohouta v sobotu
25. května. Turnaj v olympijském sedmičkovém ragby se vydařil a přítomné
více než dvě stovky diváků se nenudily.
Říčanské ragbistky v turnaji prohrály
jediný zápas a nakonec obsadily třetí
místo za vítězkami z Petrovic a stříbrným loňským mistrem Rakouska RU
Donau Wien, který je v letošní sezoně
účastníkem české nejvyšší soutěže. Poslední turnaj domácí sezony ženského
ragby na konci června v Petrovicích
určí konečné ligové pořadí, Mountfield

je zatím v tabulce českých týmů na
skvělé stříbrné pozici.

Mladí ragbisté a ragbistky mohou i
přes prázdniny trávit svůj čas se šišatým míčem. Klub pořádá tradiční letní
tábor pro své členy a také otevřené příměstské kempy s účastí zahraničních
trenérů, včetně bývalého reprezentanta
Jihoafrické republiky Thinuse Delporta.
Kempy jsou určeny pro kluky a holky od
6 do 18 let a tréninkové skupiny budou
rozděleny podle věku a dovedností.

CENTRUM MLÁDEŽE

UDÁLOSTI

Tituly v kategoriích mládeže
Říčanská líheň talentů je i díky Sportovnímu centru RC Mountfield Říčany dlouhodobě považována za vůbec
nejlepší a vzorovou v České republice.
Po této sezóně se tento názor rozhodně
měnit nebude. Všechny mládežnické
týmy ve vrcholech svých ligových soutěží předvedly vynikající výkony a získaly cenné kovy.
Výstavní skříň mládeže, tým juniorů, porazil suverénně ve finále ligy
juniorů Spartu 55:10 a stal se popáté
(!) za sebou Mistrem republiky.
Kadeti, neboli hráči do věku 16 let, se
taktéž ozdobili zlatem, porazili v boji o
mistrovský titul Petrovice 31:7.
Čtrnáctiletí ragbisté v lize starších
žáků obsadili třetí místo po výhře na
Pragovce 48:19.
Mistrovské tituly a cenné kovy přináleží nejen lidem z klubu, ale i všem jeho
podporovatelům včetně města Říčany
a Středočeského kraje, který zásadní
měrou podporuje Sportovní centrum
mládeže RC Mountfield Říčany.

Dětský den
Letos po patnácté pořádal Rugby Club
Říčany Dětský den. Počasí přálo víc než
dost, na akci přišlo na 1.500 návštěvníků, pořadatelský tým čítal 200 dobrovolníků, evidováno bylo 700 vydaných
hracích karet pro dětí a rozdáno bylo
1.100 grilovaných klobás. Ragby děkuje všem, kteří akcii pomohli uspořádat, České unii sportu a Městu Říčany
za finanční podporu a zejména potom
Studiu Edity Broukalové a Jezdeckému
klubu Říčany Šárky Spilkové za doprovodný program tanečních vystoupení a
jízd na koni pro děti.

POZVÁNKA NA RAGBY STADION JOSEFA KOHOUTA
31. srpna 2019
RC Mountfield Říčany
vs. RC Dragon Brno

DĚTI

O prázdniny nabízí klub tři ragbyové
týdny pro děti a mládež

14. září 2019
RC Mountfield Říčany
vs. JIMI RC Vyškov

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: Foto: Jiří Koliš, Rudolf Flachs, Petr Hněvsa, Miloš Freiwillig,Tomáš Klouček
Mediální komise RC Mountfield Říčany

Muži

inzerce
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Kubánské léto v Aquapalace
V pořadí jedenáctá letní sezona v Aquapalace Praha se ponese ve znamení exotické Kuby - hudební večery, lekce
salsy, vystoupení kapely Lollipopz, speciální masáže,
originální gastronomie a drinky a soutěž o dovolenou
na Kubě za 100 tisíc korun. Tematický program byl na
začátku června slavnostně představen za účasti velvyslance Kubánské republiky, vedení společnosti a VIP osobností Ivany Jirešové, Gábiny Partyšové, Václava Noida
Bárty a Michala Kavalčíka.

Mistrovství světa veteránů v běhu do vrchu se v tomto roce
konalo v České republice v Janských lázních. Již několikrát
se v ČR konalo buď mistrovství Evropy, nebo světa, kterých
jsem se pro zranění neúčastnil. Tentokrát jsem se ale mimo
vlastní sportovní přípravu soustředil také na to, abych se
před termínem mistrovství nezranil. Na podzim minulého
roku jsem si zaplatil lázeňský pobyt v místě konání, abych si
kromě rehabilitace prošel trať budoucího závodu.
Trénink na závod jsem přizpůsobil tak, že jsem zvýšil počet
tréninků do kopce a vybíral si přípravné závody. V rámci
přípravy jsem se zúčastnil mistrovství ČR V v běhu do vrchu, ve kterém jsem zvítězil.
Na závod jsem odjel ve čtvrtek před závodem. V pátek jsem
se prezentoval a v čase závodu jsem se šel rozcvičit a seznámit se s konečnou variantou tratě.
Sobota byl den závodu, ostrý start v 11:00. Veteránské závody jsou rozděleny do věkových kategorií po pěti letech (od 35
let). Moje kategorie měla společný start se staršími veterány
a s ženami všech kategorií. Startovali jsme na hlavní kolonádě Janských lázní. Po startovním výstřelu jsem začal dost

ostře, abych si před hlavním stoupáním udělal nějaký náskok
a měl přehled. Párkrát jsem se otočil, abych zjistil stav za
mnou. Vlastní trasa byla hodně náročná na stoupání, bez
možnosti odpočinout si na rovince, ke konci ještě zpestřená
turistickým chodníčkem vybudovaným turisty v době první
republiky. Po opuštění chodníčku jsme se octili před Černou
chatou a to už zbývalo jen krátké stoupání a potom asi 500 m
mírný seběh do cíle, kam jsem dorazil první. I přes úspěchy
na mistrovství světa v minulých letech jsem letos poprvé zvítězil také na Mistrovství Evropy.
Parametry tratě závodu: délka 8 km, celkové převýšení 778
m. Kompletní výsledky mistrovství jsou na http://european-mountain-running-championships.maratonstav.cz/
Vítězstvím na Mistrovství Evropy bych chtěl poděkovat
městu Říčany za dotaci na částečnou úhradu nákladů spojených se startem na mistrovství.
Miloš Smrčka
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Foto:Jitka Smrčková

Mistrovství Evropy veteránů v běhu do vrchu 2019
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Karatisté rekapitulují sezónu
Školní rok je u konce. Děti dostaly vysvědčení a rozběhly se na prázdniny, které si jistě zaslouží. S posledním školním zvoněním
začaly také prázdniny oddílu karate klubu
SC SPIRIT ŘÍČANY, ale to jen částečně. Jak je totiž každoročním zvykem, tak klub pro děti přes letní prázdniny organizuje
řadu akcí, jako jsou např. letní soustředění v Krkonoších, příměstské tábory a v neposlední řadě speciální campy a tréninky pro členy závodních skupin. Někteří závodníci dokonce
odjíždí na turnaj do Brazílie. Tedy ani přes léto není v oddílu
říčanského karate nuda. Jak se sluší a patří, měla by však proběhnout rekapitulace uplynulé sezóny. Citujme tedy předsedu
klubu Filipa Milera: „Letošní sezóna byla po všech stránkách
mimořádně vydařená. Členům klubu se podařilo vybojovat
mnoho sportovních úspěchů. Prostřednictvím zastřešující organizace jsme obstáli i v té nejnáročnější světové konkurenci
v olympijském karate. Zorganizovali jsme několik významných
sportovních akcí, které měly značný dopad na děti na všech
úrovních. Kromě toho stále více podporujeme i ty nejmenší děti.
Daří se nám zlepšovat jejich pohybové schopnosti a máme velmi

pozitivní reakce od rodičů i těch nejmenších. Což je pro nás vždy
taková třešnička na dortu.“ Věříme, že příští sezóna bude pro
karatisty minimálně stejně tak úspěšná, jako ta letošní. Pokud
máte zájem podpořit své dítě v pohybové aktivitě, pak můžete
navštívit internetové stránky www.KARATE1.cz, kde bude již
brzy zveřejněn rozpis tréninků, které budou probíhat od září
2019.
SC SPIRIT ŘÍČANY

Fantastická sezóna říčanského volejbalu
Říčanští volejbalisté jsou opět o krok
dál. Letošní sezóna
byla po všech stránkách mimořádná. A to v tom nejlepším slova smyslu. Volejbalistům se daří přímo u nás
v Říčanech budovat jeden z největších volejbalových klubů v regionu.
„Od mnoha lidí z celé republiky slýcháme chválu a často až nepochopení, jak je možné, že říčanský volejbal
jde tak rychle nahoru. S hrdostí odpovídáme, že je to
díky našim členům,
kteří mají chuť a
odhodlání posouvat náš klub dál,“
popisuje
situaci
předseda
klubu
Filip Miler. Ano,
letošní sezóna byla
mimořádná, jak u
našich žen, které
skončily druhé ve
druhé národní lize,
ale také u našich
dětí. V kategorii
nejmladších se našim dětem dařilo
na všech úrovních
v minivolejbalu,
který je oficiální
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soutěží Českého volejbalového svazu pro děti prvního stupně základní
školy. Dařilo se také našim mladším
žákyním, které předvedly fantastické výkony a to i přesto, že pro některé byl školní rok 2018/2019 prvním
rokem, kdy hrály soutěžní šestkový
volejbal. V neposlední řadě se dařilo
našim starším žákyním. Výčet jednotlivých úspěchů a individuálních
gratulací by jistě byl na delší list.
Pojďme se tedy zaměřit na prázdni-

nové a poprázdninové období. Nyní
v létě čeká volejbalisty několik akcí.
Po campu v Itálii, kterého se účastnilo několik členů, je v plánu letní soustředění, které bude probíhat nedaleko hradu Křivoklát. Čeká nás také
příměstský tábor, který probíhá přímo v Říčanech a který je již dnes tradiční říčanskou akcí. S příchodem
září a začátkem nové sezóny, začne
nové soutěžní období. Již nyní jsou
naše týmy přihlášeny do soutěží minivolejbalu, mladších
i starších žákyň a žen.
V současné době ještě
čekáme na přihlášení
týmu kadetek. Řada
tréninkových skupin
je v současné době
téměř plná. U většiny
tréninkových skupin
bude v září probíhat
doplnění
mužstev
s výjimkou těch nejmladších dětí, kde
bude otevřena nová
skupina. Z důvodu
omezené
kapacity
tak doporučujeme se
na kurzy přihlásit co
nejdřív.
SC SPIRIT ŘÍČANY

texty.kuryr@ricany.cz
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Rekondik – nové cvičení nejen pro ženy
Otvíráme pro
ženy i muže cvičení Rekondik.
Hodina s dvěma cvičiteli, pečlivě vybranou hudbou, s prvky pilates, taiči a jógy
formuje svaly a udržuje jednotlivé
části těla v harmonii.
První hodina začíná v pátek 6. září
od 20 hodin v sokolovně ve Strašínské ulici.
Těší se na vás, cvičitelé Rekondiku
Martin a Bajna

ATLETICKÝ ODDÍL T. J. SOKOL ŘÍČANY A RADOŠOVICE
POŘÁDAL TRADIČNÍ JARNÍ ATLETICKÉ ZÁVODY
V neděli 19. května
se 167 říčanských i
mimoříčanských atletů sešlo na našem
„sokoláku“, aby se v rámci Jarních
atletických závodů utkali ve čtyřech
disciplínách - 50/60 m překážky, skok
do dálky, hod nebo vrh a 300/500 m
překážky. Pro kategorii MINI (2012
- 2013) byly připraveny trošku jiné
disciplíny: člunkový běh, slalom, skok
z místa a hod kriketovým míčkem. Tyto
závody byly pořádány poprvé pod Českým atletickým svazem a díky tomu
k nám přijeli atleti z 11 dalších oddílů
(např. Atletika Jižní Město, Atletika
Újezd nad Lesy, Atletika TJ Neratovice a další). Poprvé probíhala pouze
elektronická registrace závodníků a

díky tomu závody „kopírovaly“ časový
harmonogram. Hned na začátku jsme
vyhlásili Atletickou naději za rok 2018,
toto ocenění si odnesla Lucie Jonáková
(její výkony viz naše stránky). Potom
už závody běžely svým tempem a bez
jediného zádrhelu. Za ukázkový prů-

běh závodů děkujeme rodičům, kteří
vydatně pomáhali na stanovištích a
například i s vypisováním diplomů, a
samozřejmě trenérům, kteří se dostavili téměř všichni. Děkujeme městu Říčany za finanční podporu (20 000 Kč)
tohoto závodu.
Jinak zůstalo vše při starém, o občerstvení se opět postarali rodiče,
kteří napekli, a na místě samém potom Zuzka a Jirka Šemberovi a paní
Skalková, kteří prodávali napečené
dobroty a k tomu vařili kafe a čaj.
Výtěžek stánku jde tradičně na další
rozvoj sokoláku.
Za atletický oddíl T. J. Sokol Říčany
a Radošovice
Vendula Hofinghoff

PŘIJĎTE NA
NÁBOR!
V září se uskuteční nábory dívek
ročníků 2011 a 2012 do týmu
Basket Říčany.
Tréninky se konají každé pondělí
v čase 15:00 – 16:30 ve Sportovní
hale ve Škroupově ulici.
Kontakt: www.skslunecko.cz,
Nikola.Smolcnopova@
seznam.cz

75

připravujeme
září, říjen 2019

DĚTi

září

05
kašpárek v rOHlíku
čt 05 / 09 / 2019 – 17.00
Koncert NEJEN Pro všechny šKoláKy.
říčanští šKoláci a Studenti vStuP
zdarma (dáreK od měSta říčany)
doProvod dětí do 10 let zdarma.

září

18
září

25

K AŠPárEK V rohlíKu

čt 17.00 Koncert pro všechny školáky. říčanští školáci a studenti vstup
zdarma (dárek od města říčany). doprovod dětí do 10 let zdarma, ostatní
vstupné 250 Kč.
Ko N C E r T Y

iV. mEmoriál JiŘího K ADluSE

St 19.30 Steamboat Stompers a old Timers Jazz Band ve vzpomínkovém
pořadu na jiřího Kadluse.
D i VA D lo

STArá láSK A NErEzAVí
St 19.30 Komedie autora marca camolettiho. hrají: David Gránský, Felix
Slováček jr. / Vojta Efler, martin Sochor, irena máchová / Bára mottlová,
Patricie Solaříková / Eliška Dohnalová.
DĚTi

října

05
října

iv. memOriál
jiříHO kadluSe
St 18 / 09 / 2019 – 19.30
STEAmBoAT STomPErS
a olD TimErS JAzz BAND
ve vzPomínKovém Pořadu
na JiŘího KADluSE.

KouzElNá ŠKolK A
– miChAl K SNíDANi

So 17.00 o všem na co jen máte chuť! zábavné a poučné představení
zároveň! michal dětem servíruje legrační pokrmy, bavit se budou určitě i rodiče!
D i VA D lo

15

CAVEWomAN

října

roBErT KŘESťAN A Druhá TráVA

18

Út 19.30 volné pokračování kultovní one man show caveman.
Ko N C E r T Y

Pá 20.00 Koncert přední české kapely druhá tráva, která se během let odchýlila
od původního moderního bluegrassu k nadžánrovému výrazu.

Kruh PŘáTEl huDBY
– první informace o nové sezóně 2019/20
již nyní můžeme předběžně zájemce seznámit plánovaným programem nové sezóny
KPh. Případné změny už nejsou příliš pravděpodobné, nelze je však zcela vyloučit;
nacházíme se ve stadiu, kdy je vše podstatné s umělci domluveno, nejsou však ještě
podepsány smlouvy. Koho a kdy bychom tedy měli vidět a slyšet?
16.10. roman Janál – baryton. r. janál je sólistou a stálým hostem opery
národního divadla. Patří k vynikajícím představitelům naší operní scény. Klavírní
doprovod obstará martin levický.
27.11. velký symfonický orchestr s dirigentem Janem Adamusem a se sólistou
Pavlem Šporclem, který provede mozartův Koncert č. 5 a dur a Bachův Koncert
pro housle, hoboj a smyčce d moll.
15.1. lenka a Petr matějákovi – houslový recital. oba patří k obyvatelům říčan,
kteří vynikli ve svém oboru. Petr se zařadil mezi naše přední houslisty, stejně tak
lenka. Klavírní doprovod – bude oznámeno později.

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.

5.2. hana maciuchová a ivo Kahánek v pásmu Slovo a hudba – chopin, Sandová
a ti druzí. ivo Kahánek je mnohými považován za v současnosti nejlepšího českého
klavíristu, herečku hanu maciuchovou jistě není třeba představovat.
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taneční
19.2. Dvořákovo klavírní kvarteto. řadu let patří mezi přední české komorní
soubory. tvoří jej klavíristka Slávka vernerová Pěchočová, houslista štěpán
Pražák, violista Petr verner a violoncellista jan Žďánský.
25.3. Vilém Veverka – hoboj, Kateřina Englichová – harfa. oba interpreti
jsou výraznými osobnostmi a zcela právem patří k mediálně nejznámějším
hudebníkům v oboru „vážné“ hudby i mimo něj.
8.4. Slavic trio – Barbora Trnčíková (hoboj), Anna Sysová (klarinet), Petr
Sedlák (fagot). mladí, ale již úspěšní umělci. Kromě jiného trio získalo v roce 2018
1. cenu na mezinárodní soutěži komorních souborů v italském chieri.
13.5. Tomáš Vrána – klavír. jeden z nejslibnějších mladých umělců (*1994), jehož
zdobí vítězství či nejhůře 2. ceny z mnoha významných domácích i mezinárodních
soutěží. v druhé polovině vystoupení provede klavírní koncert s doprovodem
druhého klavíru (bude upřesněno).
Počet koncertů je rozšířen na 8. výjimečné bude i to, že budeme mít možnost
uslyšet také velký symfonický orchestr (na koncertu 27.11., se sólistou Pavlem
Šporclem).
Koncertní cykly Kruhu přátel hudby probíhají v Kc labuť již téměř čtyřicet let
a staly se v říčanech již jakýmsi „rodinným stříbrem“. to zavazuje pořadatele
dále je rozvíjet, dbát na jejich úroveň a atraktivitu, zvyšovat péči o diváky apod.
Při tvorbě dramaturgie se zaměřujeme na to nejlepší, co lze na naší hudební
scéně najít. Podle výsledku – kvality vystupujících umělců (číselně neměřitelné)
či návštěvnosti (měřitelné) se to jednoznačně daří.
Při rekapitulaci proběhlých sezón každoročně konstatujeme, že návštěvnost
překonala historický rekord. Počet prodaných abonentních vstupenek vzrostl
za poslední léta násobně. rekordní byla i právě uplynulá sezóna, kdy jsme prodali
202 abonentních vstupenek a kromě toho mnoho dalších vstupenek na jednotlivé
koncerty. velmi si vážíme této přízně, kterou nám návštěvníci věnují. jistě
to souvisí s nadprůměrnou vzdělaností a kulturní úrovní obyvatel. návštěva
koncertů cyklu KPh znamená prožívat hudební zážitky při poslechu špičkových
interpretů a sdílet je s dalšími, vesměs kultivovanými a vzdělanými posluchači.
věříme, že úspěšná bude i nadcházející sezóna.
vzhledem ke zvýšeným nákladům a rozšíření programu jsme cenu předplatného
(po dlouhé době) zvýšili o 100 Kč na 1 000 Kč. Průměrné vstupné na jeden
koncert tedy vychází na 125 Kč (zajímavý údaj, zejména ve srovnání s cenami
na jiné, často plytké akce a s uvážením, že jde o vystoupení umělců z řad absolutní
špičky). majitel abonentní vstupenky se stává členem Kruhu přátel hudby
s dalšími výhodami, jakými jsou např. stálé místo v sále, slevy na vybrané akce
a také značné cenové zvýhodnění oproti nákupu vstupenek na každý koncert zvlášť
(to je samozřejmě také možné).
z organizačního hlediska platí to, co uvádíme již několik let, takže opíšeme loňský
apel: velmi si vážíme toho, že máme velkou skupinu věrných návštěvníků. mnozí
z nich jsou dlouholetí držitelé abonentních vstupenek. Snažíme se zachovat jim
jednu z výhod – stálé místo v sále. zde bychom měli právě na tyto návštěvníky
velkou prosbu – aby nám závazně potvrdili zájem o abonentku na další sezónu
(případně si ji zakoupili) co nejdříve. my se tato místa pro stálé držitele abonentek
snažíme co nejdéle rezervovat, přitom ale zaznamenáváme zájem o tato místa
ze strany dalších návštěvníků, někdy i prosby typu „my je známe, oni to letos
určitě chtít nebudou, můžete to klidně prodat nám“. organizačně někdy stojíme
před opravdu obtížným rozhodováním, když se snažíme vyhovět všem.
těšíme se na vás v sezóně 2019/20, překonáme opět návštěvnický rekord,
tak jako v posledních letech neustále?

těšíme se na vaši návštěvu!

www.kclabut.cz

info@kclabut.cz

Taneční základní kurzy
pro mládež
– sezóna 2018
oznamujeme vám, že základní kurzy tance
a společenského chování budou zahájeny
v sobotu 14. září 2019 v 17.00 a 20.00
hodin v sále Kc labuť. taneční kurzy vede
taneční mistr ing. ivan vít s partnerkou paní
janou vítovou.
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kurzy pro+dospělé
Green
praGue idiOtS
– sezónadaY
2019/2020
taneční kurzypraHa
pro dospělé začínají v pátek
revival
11. října 2019. Kurzy budou probíhat jednou
So 04 / 06 / 2016 – 20.00
za čtrnáct dní v pátek od 19.00 a 21.00
hodin.
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HOt SiSterS
St 08 / 06 / 2016 – 20.00
SwinGové voKální trio
S doProvodnou KaPelou.

Co se děje v kultuře
Oddělení pro dospělé

Oddělení pro děti

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

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

www.knihovna.ricany.cz
Výpůjční hodiny:
Oddělení pro dospělé:
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.

V zahradě knihovny bude možné posezení s knihou, připravujeme vybavení zahrady mobiliářem.
Oddělení pro děti:
Celé prázdniny otevřeno vždy v úterý a ve čtvrtek od 8.30
do 18.00

Balení učebnic „na míru“
Služba knihovny pro všechny, kteří nechtějí běhat po papírnictvích
a shánět atypické obaly na sešity
a učebnice. Balíme do průsvitné
fólie, nejpozději do dvou dnů od
převzetí, za exkluzivní cenu 5,- Kč
za kus.
Knihy a sešity můžete přinést do našeho oddělení pro děti, a to od 1. července do 13. září. O přijetí zakázky
rozhoduje pracovnice knihovny, službu zajišťujeme do naplnění kapacit.
Ještě do 13. 7. se můžete
přijít podívat na výstavu
akademického malíře
Jakuba Strettiho.
Jakub Stretti, nar. 1967,
pochází ze slavného rodu grafiků a restaurátorů. Absolvoval malířské školy prof. F. Hodonského a prof. K. Malicha
na Akademii výtvarných umění. Věnuje se moderní malbě.
Jeho lyrické abstraktní obrazy vycházejí z reálných podnětů
s výrazně osobní poetikou a živou barevností. Nabízejí nám
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možnost alespoň na chvíli se odpojit od toho, čím se řídí náš
běžný život.
Po prázdninové pauze se na vás budeme těšit 19. 8.
Informace o dalších výstavách najdete na našich webových
stránkách.
Michaela Kočová

texty.kuryr@ricany.cz

výstava
s meziplanetární
stezkou
po okolí Říčan

Léto
pod
hvězdami

vesmírné
fotograﬁe
Petra
Horálka

relax pod
hvězdnou
oblohou

opravdové
meteority

15-07/06-10-2019

aktivity
a dílničky
pro děti

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

NOVÁ VÝSTAVA
Léto pod hvězdami

14. 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 okolo
Říčan a objevovat planety ve skutečném
měřítku a vzdálenostech od Slunce.
Vstupné 60 Kč/ zlevněné 30 Kč/
rodinné 150 Kč
Děti do 3 let a senioři nad 70 let
mají vstup na výstavy zdarma.

k dispozici dalekohled se speciálním
filtrem, díky kterému se budete za
pěkného počasí moci na naši nejbližší hvězdu podívat pěkně zblízka
a poslechnout si přitom i zajímavé
vyprávění o ní.
Vstupné 60/30/150 Kč

neděle 14. července, 15:00, muzeum

Přijďte se podívat Slunci do tváře!
Během otevírání nové výstavy bude
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www.ricany.cz/muzeum

Děti si odnesou domů mlhovinu jako
dekoraci, kterou si sami vyrobí.
Vstupné 80 Kč dítě, 60 Kč dospělý.
Rezervace nutná! marie.tvrdonova@
muzeum.ricany.cz; tel. 323 603 161

Měsíc, svítí Měsíc

pátek 9. srpna, 20:00, muzeum
Jak vznikl náš Měsíc? Jak by naše planeta vypadala bez něho? Byli bychom
tady vůbec? A opravdu jsme na něm
přistáli? Přijďte si poslechnout zajímavou přednášku o našem nejbližším
vesmírném sousedovi, po které bude
za jasného počasí následovat jeho
pozorování astronomickým dalekohledem.
Vstupné 50 Kč

NOVINKA! Otevřená
odpoledne v geoparku
Každé prázdninové úterý
můžete pobývat a hrát si v
geoparku!

Termíny (celkem 9 odpolední):
2. 7., 9. 7., 16. 7., 23. 7., 30. 7., 6. 8.,
13. 8., 20. 8., 27. 8. vždy 14:00-17:00
Přijďte prozkoumat paleontologické
naleziště, rýžovat granáty, ulovit srstnatého nosorožce, udělat si frotáž trilobita a zahrát si hledačku.
Vstupné 80/40/200 Kč
Možnost předplatného na celé léto:
200/100/500 Kč

Mlhoviny – dílna pro děti
a komentovaná prohlídka
výstavy
Doprovodné programy
k výstavě
Pozorování Slunce
a otevření výstavy Léto pod
hvězdami

Dopolední vstup pro školy,
skupiny i jednotlivce je nutno
rezervovat.

úterý 27. srpna, 15:00, muzeum
Vydejte se s dětmi do vesmíru! Přijďte
strávit prázdninové odpoledne do Muzea na výstavu mezi hvězdy, planety,
mlhoviny, opravdové meteority a další
vesmírné objekty.

Ovečky na Dvorku

úterý 16. července, 15:00 - 18:00,
Dvorek naproti muzeu
Pohladíme si ovečky, ukážeme předení na kolovratu a další zpracování vlny
– praní a česání. Děti si budou moci
uplstit jednoduchý výrobek z ovčí vlny.
Povedou Jana Šilarová, Petra Skřivánková a Marie Tvrdoňová
Vstupné 80/40/200 Kč
Vstupenka umožňuje vstup zdarma na
výstavu „Léto pod hvězdami“ (platí v
den akce).

texty.kuryr@ricany.cz

Co se děje v kultuře


Ze sbírek muzea: Halapartny

Halapartna je původně středověká
zbraň, která sloužila pěchotě v boji
proti jezdectvu. Náleží mezi tzv.
dřevcové zbraně, kam kromě halaparten řadíme např. zbraně husitských bojovníků kropáč, šídlo, sudlici či partyzánu, která ukončila život
Albrechta z Valdštejna. Halapartna
sestává ze dvou částí: z dlouhé dřevěné násady, která mohla měřit až
dva metry, a čepele podobné sekeře,
která byla navíc opatřena hákem na
zadní straně čepele a bodcem na její
vrchní části. Halapartny nejvíce proslavila švýcarská pěchota, která na
konci 15. století nahradila v evropském válečnictví husitské žoldnéře,
jejichž taktika již nebyla v této době
příliš účinná. V pozdějších dobách
se z halapartny stala zbraň ceremoniální a jsou jí dosud vyzbrojeni např.
členové švýcarské gardy, střežící Vatikán. S halapartnou se ovšem lidé

Výbuch vulkánu na Io - měsíci Jupitera

setkávali zcela běžně i mimo válečné
události v českých městech vesnicích. Byla totiž společně s rohem
jedním z odznaků ponocného, tedy
nočního hlídače.
Muzeum Říčany uchovává ve své
sbírce dvě halapartny. První je kompletně dochovaná a její čepel je zdobena rostlinnými motivy, patrně se
jedná o halapartnu ceremoniální
z 19. století. Do muzea se dostala ze
zrušeného muzea v Nedvězí. Z druhé halapartny již zůstala zachovaná
pouze mírně zkorodovaná čepel.
Tuto halapartnu darovali muzeu žáci
místní školy již v roce 1912 a nejspíš
se jedná o pozůstatek halapartny
ponocného. Tak jako ponocný v minulosti v tomto ročním období, i vy
může strávit léto pod hvězdami a nemusíte ani čekat, až vyjdou. Stačí jen
navštívit novou výstavu „Léto pod

hvězdami“ v Muzeu Říčany.

starý miliony let? V časech 14:30 a
15:30 s Jakubem Halašem odhalíte,
kdo žil v českých mořích a kde v okolí
Říčan hledat zkameněliny.
V průběhu celého odpoledne bude
možné vyrábět odlitky zkamenělin
včetně lebky Tyranosaura rexe!
Povede Jakub Halaš
Vstupné 80/40/200 Kč

Jan Boukal

Povedou Vlaďka Velíková, Edita Ježková a Marie Tvrdoňová
Vstupné 80/40/200 Kč
Vstupenka umožňuje vstup zdarma na
výstavu „Léto pod hvězdami“ (platí v
den akce).

Sopky na Zemi a ve vesmíru
neděle 21. července, 14:00 - 17:00,
Didaktické centrum geologie

Víte, kde ve vesmíru najdeme nejvíce
sopek nebo na které planetě ve Sluneční soustavě je ta úplně největší? Jak
vznikají? Máme se bát supervulkánů
na Zemi? A kde můžeme najít sopky
na Říčansku? Přijďte si vymodelovat
sopečný kužel a nechat ho explodovat!
Povede Jana Švandová a Jakub Halaš
Vstupné 80/40/200 Kč

Za trilobity a dinosaury

sobota 10. srpna, 14:00 - 17:00,
Didaktické centrum geologie
Už jste někdy viděli opravdovou zkamenělinu trilobita nebo žraločí zub

Řezání a broušení kamenů
v Didaktickém centru geologie
Kozí odpoledne na Dvorku
sobota 31. srpna, 15:00 - 18:00,
Dvorek naproti muzeu

Seznámíme se s kozou. Ukážeme si
dojení a povíme si, co koza potřebuje ke
spokojenému životu.
Vyrobíme máslo v tradiční dřevěné
máselnici a sýrařka předvede výrobu
sýra.

Termíny:
soboty 20. 7., 17. 8., 21. 9., 19. 10.,
vždy 14:00-17:00

Přijďte se podívat, jak se řežou
a brousí horniny v geologické laboratoři. Přineste si svůj vlastní kamínek rozřízneme ho a vy si kamínek zkusíte
vyleštit. Cena dle velikosti kamene.
Rezervace nutná: na tel. 323 603
161 (nejpozději dva pracovní dny před
termínem) nebo prostřednictvím formuláře na webu Muzea Říčany v sekci Akce.
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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

14.00 - 17.00 Otevřená odpoledne v geoparku – Přijďte prozkoumat paleontologické naleziště,
ulovit srstnatého nosorožce, udělat si frotáž trilobita a zahrát si pátrací hru. Didaktické centrum geologie.

každé
prázdninové
úterý

Říčany

do 13. 7.

Říčany

Volný prostor – Výstava současné tvorby Jakuba Strettiho. Galerie Kotelna.

do 14. 7.

Hrusice

Josef Lada a Karel Vika, ilustrátor a spisovatel – Na výstavě budou představeny
ukázky kreseb v podobě zvětšených reprodukcí, kterými Josef Lada ilustroval tvorbu
Karla Viky, a originály knih spisovatele Karla Viky, na kterých se podílel Josef Lada.
Památník Josefa Lady.

12. 7.

Štiřín

20.00

Pavel Sedláček se skupinou CADILLAC – Koncert rock ‚n‘ rollové skupiny. Host
Rosťa Pechoušek. Zámek Štiřín.

13. 7.

Louňovice

17.00

Plavba na ostrov pokladů – Louňovická divadelní aktivita 2019. Vystoupí Divadlo
Inkognito Praha. Areál restaurace U Henců.

14. 7. - 6. 10.

Říčany

Výstava Léto pod hvězdami – Představení blízkých i vzdálených končin vesmíru.
Opravdové meteority, planetární stezka Sluneční soustavou, výroba promítače
souhvězdí. Muzeum.

16. 7.

Říčany

15.00 - 18.00 Ovečky na Dvorku – Možnost pohladit si ovečky, předení na kolovratu a další
zpracování vlny. Účastníci si uplstí jednoduchý výrobek z ovčí vlny. Dvorek naproti
muzeu.

18. 7.

Kunice

21.40

Letní kino Bohemian Rhapsody – Zámek Berchtold.

20. 7.

Louňovice

19.00

Divotvorný hrnec – Louňovická divadelní aktivita 2019. Vystoupí DS Klicpera
Chlumec n. C. Areál restaurace U Henců.

21. 7.

Říčany

14.00 - 17.00 Sopky na Zemi a ve vesmíru – Dozvíte se, kde ve vesmíru najdeme nejvíce sopek,
jak vznikají nebo kde můžeme najít sopky na Říčansku. Didaktické centrum geologie.

21. 7.

Louňovice

17.30

O princi z knížky – Louňovická divadelní aktivita 2019. Vystoupí Dřevěné divadlo
Nové Město. Areál restaurace U Henců.

21. 7.

Kunice

11.00

Den rytířů – Rytířské souboje, divadelní představení, středověká hudba, tance,
soutěže pro děti, balónková bitva. Zámek Berchtold.

26. 7.

Kunice

20.00

Koncert Prague Queen Revival kapely – Zámek Berchtold.

3. 8.

Říčany

14.00

HAMFEST – Říčanský hudební festival. Areál bude otevřen od 12 do 24 hod.
Marvánek.

3. 8.

Týnec nad
Sázavou

10.00

Týnecký střep – Středověká hudba, pohádky pro děti, kejklíři, šermíři, od 20 hod
koncert Poutníků. Areál hradu.

3. 8.

Louňovice

19.00

Rozmarný duch – Louňovická divadelní aktivita 2019. Vystoupí Lučanský spolek
divadelní Lučany. Areál restaurace U Henců.

4. 8.

Louňovice

17.00

Příhody žáka Nezbedy – Louňovická divadelní aktivita 2019. Vystoupí Divadlo
Kůzle Kutná Hora. Areál restaurace U Henců.

9. 8.

Říčany

20.00

Měsíc, svítí Měsíc – Přednáška o našem nejbližším vesmírném sousedovi. Za jasného počasí pozorování Měsíce astronomickým dalekohledem. Muzeum.

10. 8.

Říčany

14.00 - 17.00 Za trilobity a dinosaury – Odhalíte, kdo žil v českých mořích před miliony let a kde
v okolí Říčan hledat zkameněliny. Možnost vyrábět odlitky zkamenělin. Didaktické
centrum geologie.
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Co se děje v kultuře
16. 8.

Štiřín

20.00

Petr Vondráček, Vítek Fiala – Vzpomínkový koncert na Elvise Presleyho. Petr
Vondráček - piano, Vít Fiala - španělská kytara. Zámek Štiřín.

17. 8.

Louňovice

19.00

Radúz a Mahulena – Louňovická divadelní aktivita 2019. Vystoupí Divadlo Horní
Počernice. Areál restaurace U Henců.

24. 8.

Týnec nad
Sázavou

19.00

Netopýří noc – Naučná stezka pro děti, přednáška o životě netopýrů, pozorování
kolonie netopýra velkého ve věži, dílny pro děti. Areál hradu.

24. 8. - 31. 8.

Říčany

Pohár města Říčany – 17. ročník otevřeného šachového turnaje pro všechny věkové
kategorie. Kulturní centrum Labuť. Informace na www.openricany.cz.

24. 8. - 31. 8.

Říčany

Pohoda džez – Týden plný jazzu v říčanských restauracích.

27. 8.

Říčany

15.00

Mlhoviny – Dílna pro děti a komentovaná prohlídka výstavy. Rezervace nutná.
Muzeum.

29. 8.

Říčany

18.00

Open air koncert JAZZ JAM v Olivovně – Koncert v rámci mezinárodního projektu „Hudba nemá hranice“ pořádaný ZUŠ Říčany.

30. 8.

Říčany

18.00

Slavnostní koncert – Koncert v rámci mezinárodního projektu „Hudba nemá hranice“ pořádaný ZUŠ Říčany. Koncertní sál Staré radnice.

31. 8.

Říčany

15.00 - 18.00 Kozí odpoledne na Dvorku – Seznámení s kozou, ukázka dojení. Výroba másla v
dřevěné máselnici, výroba sýra. Dvorek naproti muzeu.

31. 8.

Louňovice

19.00

Otylka – Louňovická divadelní aktivita 2019. Vystoupí LOS Libošovice. Areál
restaurace U Henců.

31. 8.

Modletice

15.00

Modletické zvonění – X. ročník hudebního festivalu na nádvoří Modletického zámku. Vystoupí Olympic, Jaroslav Samson Lenk, Aneta Langerová a další.
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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

Stará kolorovaná pohlednice nám přibližuje, jak na začátku 20. století vypadala ulice Na Hradě. Ulice nebyla dlážděná, pásly se na
ní husy a bylo zde o poznání více zeleně než dnes. Zatímco domy čp. 14 a 18 dosud stojí, dům čp. 16 již zanikl a jeho parcela slouží
jako zahrada, kde se konají kulturní akce. Věž říčanského hradu, opuštěného během pozdního středověku, na snímku zatím ještě
postrádá cihlovou přizdívku. Zcela jinou podobu má i hradní studna. Dnešní 1. ZŠ tehdy ještě neměla štít, opatřený dvěma okny.
Pohlednici muzeu k oskenování poskytl Pavel Bednář.

