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Patrik Matlák,
ředitel mateřské a základní školy Sofie  

Milí sousedé,

skončilo období vánočního rozjímání, vzájemného obdarování a těšení se z radosti v očích dětí, přátel 
a rodiny, kterou jsme jim svou pozorností, dárkem či návštěvou věnovali. Období, ve kterém se teď 
nacházíme, čas od Tří králů do Popeleční středy, nese název masopust. Naši předkové si tento čas taš-
kařic před začátkem půstu dovedli náležitě užít, od sáňkovaček až po různé veselice a vepřové hody, 
tak mile vykreslené Josefem Ladou. 

Celé masopustní období vrcholilo třídenními oslavami, masopustní nedělí počínaje a konče maso-
pustním úterým a průvodem. Celé veselení a hodování však nebylo o přejídání se či užívání si buja-
rého veselí, ale o uvědomění si štěstí, že toto všechno mohou prožívat a poděkování za dary, kterých 
se jim tímto dostávalo. Masopustní průvod, karneval, je pak vyvrcholením oslav, uctění odcházející 
radosti a hravosti před půstem. I dospělí si v tento den dovolili opět se stát dětmi, bezstarostně hra-
vými a dovádivými. Masky v průvodu všem umožnily popustit svou rozpustilost a udělat si legraci 
hlavně sami ze sebe. 

Dnešní doba nepřeje, ani dost dobře neumožňuje, návratu do stejných cyklů, ve kterých žili naši 
praprarodiče a jejich předci. Posledních několik desetiletí, i díky režimu, který nás svazoval, se tak 
téměř vytratilo kouzlo prožívání roku a těšení se na další období, které nás čeká, a uzavření období, 
ve kterém právě jsme. My ve škole Sofie věříme, že je možné pomocí obnovování tradic navrátit naší 
společnosti kouzlo radosti – těšení se na prožívání věcí příštích, a také hrdost na to, odkud pochá-
zíme. Jenom tak budeme vědět, kam jdeme a jenom tak pomůžeme ukázat našim dětem, kde jsou 
jejich kořeny a domov. I proto již sedm let pořádáme masopustní průvod na masopustní úterý, aby 
děti našich dětí a žáků mohly předat tuto zkušenost svým dětem ve formě vzpomínek a zkušeností.

Rád bych vás tímto pozval do průvodu 2. říčanského masopustu, který se koná v sobotu 22. února 
na Masarykově náměstí. Již první ročník ukázal, že v Říčanech žijí lidé, kterým na místě, kde bydlí, 
záleží, jsou ochotni a schopni se zapojit, udělat si legraci ze sebe sama a pobavit se mimo hranice 
vlastního domova. Přijďte v masce, kostýmu či pouze ve škrabošce. Odměnou za vyrobenou nebo 
pořízenou masku vám bude energie radosti a hrdosti.

Těším se na vás. 

Slovo úvodem
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22. února 2020 od 20 hodin  
v KC Labuť. Tentokrát v rytmu Rock and rollu.
Hudba: Červení Panteři Karlovy Vary 

Vystoupí: finalisté Star Dance (M. Ruml, N. Otáhalová), Fuego Říčany, Dance EB, TŠ Twist, 
módní přehlídka Marko.in, dobročinná aukce fotografie J. Šibíka (výtěžek na charitu)

Vstupné: 280/200 Kč – v předprodeji KC

M
at

ěj R
uml a Natálie Otáhalová – finalisté StarDance 2019
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Informace z radnice

Krátce ze Zastupitelstva města Říčany  
dne 18. 12. 2019 
Zastupitelé přijali celkem 36 usnesení
přítomných zastupitelů 21

u Zastupitelé detailně probírali a s veřejností diskuto-
vali otázku převodu bytů v čp. 1910 Komenského nám.
Celý záznam zastupitelstva je dostupný zde: 
www.youtube.com/watch?v=9iBZ9Qecch4
u Zastupitelstvo zrušilo své usnesení ze dne 17. 7. 
2019 č. 19-07-007, kterým bylo schváleno zveřejnění 
záměru uzavřít řádné Smlouvy o převodu vlastnictví 
bytu na základě dosud uzavřených Smluv o uzavření 
budoucí smlouvy o převodu vlastnictví bytu, týkají-
cích se bytových jednotek v budově čp. 1910 Komen-
ského nám.  

Hlasy pro: 13, proti: 1, zdrželi se: 7  
u Zastupitelstvo konstatovalo, že zde trvá povinnost 
nájemníků bytů v čp. 1910, Komenského nám., Říčany, 
kteří mají uzavřené smlouvy o smlouvách budoucích 
o převodu vlastnictví bytu ze dne 11. 11. 2002 za kup-
ní cenu 100 Kč, hradit nájemné městu Říčany z těchto 
bytů ve výši, ve které ji městu v současné době hradí 
resp. za podmínek platných k dnešnímu dni (ve věcně 
usměrňované výši), a to na základě platných nájemních 
smluv, a na depozitní účet města, a to nejpozději do 
okamžiku pravomocného rozhodnutí příslušného sou-
du, kterým bude vyřešena otázka převodu vlastnického 
práva k bytům v čp. 1910 nájemcům.

Hlasy pro: 15, proti: 3, zdrželi se: 3  
u Zastupitelstvo schválilo podání žaloby na určení 
neplatnosti smlouvy o smlouvě budoucí o převodu 
vlastnického práva k bytové jednotce, uzavřené dne 11. 
11. 2002, jejímž předmětem je budoucí prodej bytu č. 
1910/27 v budově čp. 1910, Komenského nám.

Hlasy pro: 13, proti: 6, zdrželi se: 2  
u Zastupitelstvo schválilo doplňující návrhy úpravy 
rozpočtu na rok 2020: 40 000 Kč z rezervy zastupitel-
stva na participativní rozpočtování pro gymnázia v Ří-
čanech a 200 tisíc Kč na Humanitární fond.

Hlasy pro: 21 

u Zastupitelstvo schválilo návrh rozpočtu města na 
rok 2020 dle přílohy č. 1 k tomuto materiálu o tomto 
celkovém objemu:

u Rezerva na participativní rozpočtování je určena na fi-
nancování drobných projektů do 0,5 mil. Kč ve výši 1 mil. 
Kč, na financování větších projektů, od 0,5 mil. Kč do 2 
mil. Kč pak ve výši 4 mil. Kč. 

Hlasy pro: 13, zdrželi se: 8  
u Zastupitelstvo souhlasilo s uzavřením dodatku č. 2 ke 
smlouvě o úvěru č. 882/18/LCD, uzavřené s Českou spo-
řitelnou, a. s., jehož předmětem je prodloužení čerpání 
úvěru na stavbu cyklostezky do 31. 12. 2020, a to za stej-
ných úvěrových podmínek.

Hlasy pro: 16, zdrželi se: 3, nepřítomno: 2
u Zastupitelstvo vybralo pro zajištění povinnosti ply-
nulého a bezpečného provozování vodovodů a kanali-
zací ve svém vlastnictví od 1. 1. 2022 variantu oddíl-
ného modelu na základě smlouvy o poskytnutí služby 
provozování.

Hlasy pro: 17, zdrželi se: 3, nepřítomno: 1
u Zastupitelstvo souhlasilo se zřízením nové příspěv-
kové organizace pod názvem Mateřská škola Kuřát-
ko a schválila její zřizovací listinu s účinností ke dni  
1. 3. 2020.

Hlasy pro: 20, nepřítomno: 1
u Zastupitelstvo souhlasilo s uzavřením kupní smlou-
vy mezi městem Říčany a Českými drahami, a. s., jejímž 
předmětem bude úplatné nabytí pozemku parc. č. st. 
2086 k. ú. Říčany u Prahy, jehož součástí je budova bez 
čp/če, stavba pro dopravu, městem Říčany za kupní cenu  
680 000 Kč bez DPH.

Hlasy pro: 16, zdrželi se: 4, nepřítomno: 1
u Zastupitelstvo vydalo obecně závazné vyhlášky města 
Říčany o místním poplatku z pobytu, vyhlášku o místním 
poplatku ze psů a o místním poplatku za užívání veřejné-
ho prostranství, které nahradí původní vyhlášku o míst-
ních poplatcích č. 6/2017 z roku 2017.

Hlasy pro: 19, nepřítomno: 2

Informace z radnice

Rozpočtové příjmy:	 V Kč
Daňové	příjmy	 301	217	000,00
Nedaňové	příjmy		 128	235	400,00
Kapitálové	příjmy	 8	810	150,00
Přijaté	transfery	(dotace)	 263	381	202,00
Rozpočtové příjmy celkem 701 643 752,00
provozní	přebytek	hospodaření		
(5	%	z	běžných	výdajů)	 33	059	462,00
převody	avizované	 76	940	538,00
Přijatý	úvěr		 28	646	000,00
Příjmy celkem	 840 289 752,00

Rozpočtové výdaje:
Provozní výdaje 415 400 644,00
Investiční výdaje 356 326 226,00
Rozpočtové výdaje celkem 771 726 870,00
Splátky úvěru  68 562 882,00
Výdaje celkem  840 289 752,00

Pozvánka 
pro říčanskou veřejnost na

zasedání
Zastupitelstva města Říčany

ve středu 12. února 2019 od 18  h.
v zasedací síni Městského úřadu Říčany, 

Masarykovo náměstí 53/40

Podrobný program bude zveřejněn na úřední desce  
a na www.ricany.cz.

   Vladimír Kořen , starosta města
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Informace z radnice

u Zastupitelstvo pověřilo vedení města, aby hledalo ře-
šení pro odstraňování nelegálních ubytoven, které se na-
cházejí na území města. Nelegální ubytovny představují 
potenciál zvýšeného počtu přestupků proti občanskému 
soužití i trestné činnosti.

Hlasy pro: 18, zdrželi se: 1, nepřítomno: 2
u Zastupitelstvo schválilo směrnici města č. 3/2019 pro 
činnost osadních výborů.

Hlasy pro: 13, zdrželi se: 7, nepřítomno: 1
u Zastupitelstvo schválilo uzavření veřejnoprávní smlou-
vy s Římskokatolickou farností sv. Petra a Pavla v Říča-
nech na poskytnutí individuální dotace ve výši 200 000 Kč 
na podporu příprav Mistrovství Evropy katolických kněží 
ve futsalu konané v Říčanech.

Hlasy pro: 14, zdrželi se: 6, nepřítomno: 1
u Zastupitelstvo souhlasilo s uzavřením memoran-
da mezi Junák – český skaut, středisko Lípa Říčany, 
z. s.,  o záměru budoucí spolupráce při využívání klu-
bovny v areálu u rybníka Marvánek od školního roku 
2021/2022 za předpokladu, že se výstavba této klubovny 
investorovi Junák-český skaut, středisko Lípa Říčany, z. 
s., podaří dokončit do konce léta 2021.

Hlasy pro: 20, nepřítomno: 1
u Zastupitelstvo pověřilo vedení města, aby hledalo kro-
ky ke zvýšení bezpečnosti občanů Říčan a jejich majetku, 
aby vešlo v jednání s Policií ČR o posílení přítomnosti 
hlídek na území města a aby více zapojilo městskou poli-
cii do preventivní a hlídkové činnosti v oblasti majetkové 
kriminality na celém území města včetně osad.

Hlasy pro: 15, zdrželi se: 5, nepřítomno: 1

Krátce z Rady města Říčany  
dne 12. 12. 2019
Rada přijala celkem 49 usnesení

u Rada schválila organizační řád MěÚ s účinností od 
1. 1. 2020. Počet systemizovaných pracovních míst 
zaměstnanců města zařazených do MěÚ v Říčanech 
je 210, z toho dočasných míst 17. Mimo organizační 
strukturu je 24 pozic na Městské policii Říčany.

Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1
u Rada schválila návrh priorit oprav místních komuni-
kací a chodníků v Říčanech pro rok 2020.

Hlasy pro: 4, nepřítomno: 3

u Rada schválila cenu vodného pro rok 2020 ve výši 
41,70 Kč/1 m3 bez DPH a cenu stočného pro rok 2020 
ve výši 36,30 Kč/1 m3 bez DPH. Výše ročního nájemné-
ho za vodohospodářskou infrastrukturu pro rok 2020 
činí 19 591 000 Kč bez DPH.

Hlasy pro: 5, nepřítomno: 2
u Rada doporučila Zastupitelstvu schválit směrnici 
města č. 3/2019 pro činnost osadních výborů.

Hlasy pro: 5, nepřítomno: 2
u Rada souhlasila s podpisem dodatku na PD rekon-
strukce komunikace Bílá se zhotovitelem, projekčním 
atelierem NOZA s.r.o., kterým se navyšuje cena díla o 114 
587 Kč z důvodu víceprací na PD vyvolaných nedořešený-
mi majetkoprávními vztahy.

Hlasy pro: 5, nepřítomno: 2
u Rada souhlasila se zapojením města Říčany do 
projektu „Budoucnost nám není jedno!“ (Baldovec 
2020), v rámci Česko-německého fondu budoucnosti 
v případě, že bude Fondem schválen, a to včetně fi-
nanční a organizační spoluúčasti města.    

Hlasy pro: 5, nepřítomno: 2
u Rada doporučila Zastupitelstvu souhlasit s uzavře-
ním kupní smlouvy mezi Českými drahami, a.s., jejímž 
předmětem bude úplatné nabytí pozemku parc. č. st. 
2086 k. ú. Říčany u Prahy, jehož součástí je budova bez 
čp/če, stavba pro dopravu, a městem Říčany za kupní 
cenu 680 000 Kč bez DPH

Hlasy pro: 4, nepřítomno: 3
u Rada schválila uvolnění z rezervy rady na vícepráce 
na akci Chodníky v ul. Plk. Švece a Gorkého částku ve 
výši 239 410 Kč firmou HES stavební s.r.o.

Hlasy pro: 5, nepřítomno: 2
u Rada souhlasila s uzavřením dodatku č. 4 ke smlouvě 
o dílo Cyklostezka Do Prahy na kole – úsek Mnichovice 
– Kolovraty mezi městem Říčany, městskou částí Praha 
– Kolovraty, obcí Světice, obcí Strančice, obcí Všestary 
a městem Mnichovice, jako objednateli, a OHL ŽS, a.s., 
Předmětem dodatku jsou vícepráce a méněpráce na stav-
bě v celkové hodnotě 753 950,89 Kč vč. DPH.  

Hlasy pro: 5, nepřítomno: 2
u Rada souhlasila s uzavřením kupní smlouvy na poří-
zení 2 ks zastávkových přístřešků se zelenou extenzivní 
střechou na autobusovou zastávku Říčany, nádraží za 
celkovou cenu 281 630 Kč bez DPH, tj. 340.772,30 Kč 
vč. DPH, se společností mmcité 1, a.s.

Hlasy pro: 5, nepřítomno: 2

Krátce z mimořádné Rady města Říčany  
dne 17. 12. 2019
Rada přijala celkem 4 usnesení

u Rada doporučila Zastupitelstvu vzít na vědomí do-
ručené výzvy k uzavření řádných smluv kupních na 
převodu bytů v čp. 1910 ze strany současných nájemců 
a účastníků (budoucích kupujících) smluv o smlouvách 
budoucích o převodu vlastnictví.

Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1

Informace z radnice

Pravidelná setkání s vedením města 
se v uvedených časech konají v budově 
MěÚ č. 53, přímo v pracovně starosty, 
místostarosty a místostarostky.

Z  
OČí  
DO  
OČí

u  se starostou Vladimírem Kořenem  
každou třetí středu v měsíci, 17–18 h. 
Tento měsíc bude 19. 2.

u  s místostarostkou Hanou Špačkovou 
každou čtvrtou středu v měsíci, 17–18 h. 
Tento měsíc bude 26. 2.

u  s místostarostou Davidem Michaličkou  
každou první středu v měsíci, 17–18 h. 
Tento měsíc bude 5. 2.
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Informace z radnice

Krátce z Rady města Říčany  
dne 19. 12. 2019
Rada přijala celkem 49 usnesení

u Rada schválila Rozpočty příspěvkových organizací 
města na rok 2020.

Hlasy pro: 7  
u Rada schválila Střednědobé výhledy rozpočtů pří-
spěvkových organizací města na roky 2021-2022.

Hlasy pro: 7  
u Rada schválila uzavření dohody městem Říčany 
a Českou republikou – Ministerstvem vnitra. Před-
mětem je závazek Centrálního zadavatele provádět 
zadávací řízení za účelem centralizovaného zadávání 
veřejných zakázek na poskytování Služeb KIVS na účet 
Zadavatele a závazek Zadavatele poskytnout Centrální-
mu zadavateli potřebnou součinnost.

Hlasy pro: 7  
u Rada schválila uzavření smlouvy o dílo na provedení 
prací na toku Rokytka, na realizaci souboru opatření na 
zlepšení biotopu toku Rokytka společností NATURA-
SERVIS, s.r.o., v celkové hodnotě 188 450 Kč bez DPH. 
Rada uvolňuje částku 228 024,50 Kč ze své rezervy na 
opatření k zadržení vody v krajině.

Hlasy pro: 7 

Krátce z Rady města Říčany  
dne 9. 1. 2020
Rada přijala celkem 23 usnesení

u Rada schválila nové platové výměry ředitelů příspěv-
kových organizací.

Hlasy pro: 4, nepřítomno: 3
u Rada schválila uzavření veřejnoprávní smlouvy 
s Okrašlovacím spolkem v Říčanech, z. s., na poskyt-
nutí individuální dotace ve výši 43 500 Kč na péči o ve-
řejnou zeleň v roce 2020 a zároveň schvaluje uvolnění 
částky z rezervy rady (podmínka předložení plánu no-
vých výsadeb).

Hlasy pro: 4, nepřítomno: 3
u Rada schválila cíle a plány obnovy městských lesů 
Říčany po kůrovcové kalamitě.

Hlasy pro: 4, nepřítomno: 3

Krátce z Rady města Říčany  
dne 16. 1. 2020
Rada přijala celkem 14 usnesení

u Radní schválili uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě 
o výpůjčce s Muzeem Říčany, jehož předmětem bude 
rozšíření předmětu výpůjčky o garáž, umístěnou na 
pozemku parc. č. 26, na dobu existence Muzea Říčany, 
a víceúčelovou místnost v budově čp. 2026 Škroupova 
ul. v Říčanech na dobu určitou 1 roku.

Hlasy pro: 7  

u Operační plán zimní a letní údržby komunikací měs-
ta Říčany pro období 2019-2020 schválila rada města.

Hlasy pro: 7  
u Rada souhlasila s podáním žádosti o dotaci na akci 
Říčanské městské slavnosti 2020 ve výši 100 000 Kč ze 
Středočeského Fondu kultury a obnovy památek pro 
rok 2020 a zavazuje se spolufinancovat uvedenou akci 
ve výši minimálně 20 % z jejích celkových uznatelných 
nákladů.

Hlasy pro: 7  
u Radní souhlasili s podáním žádosti o dotaci na pro-
jekt Zlatý oříšek Středočeského kraje 2020 ze Středo-
českého Fondu hejtmana a zmírnění následků živelních 
katastrof ve výši 60 000 Kč a zavazuje se spolufinanco-
vat uvedenou akci minimálně ve výši 5 % z celkových 
uznatelných nákladů.

Hlasy pro: 7 
u Rada schválila uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě se 
společností Stavební firma Pazdera, s. r. o., kterým se 
stanovují vícepráce a méněpráce pro realizaci díla Sta-
vební úpravy základní školy Kuří – přestavba na mateř-
skou školu. Celkový cenový nárůst v dodatku č. 4 činí 
1 523 535,43 Kč bez DPH, cena díla, upravená tímto 
dodatkem č. 4, tudíž činí 20 023 032,87 Kč bez DPH.

Hlasy pro: 6, zdrželi se: 1  

Počet obyvatel v ORP Říčany 
67 866 (k prosinci 2019, bez cizinců)
Počet obyvatel města Říčany  
16 658 (k prosinci 2019)

Struktura obyvatel  
města Říčany
Češi: 15 535 - 7 425 mužů, 8 110 žen
Cizinci: 1 123 -  677 mužů, 446 žen
Nejstarší občanka Říčan letos oslaví 
101. narozeniny právě v únoru
 
Počet vozidel v ORP  
– 103 797 (k 13. lednu 2020)
Počet řidičů v ORP – 36 230 

118 žádostí o uzavření manželství 
(z toho 32 církevních obřadů) zpracoval 
v roce 2019 matriční úřad v Říčanech 
79 sňatků bylo uzavřeno přímo 
v Říčanech (na Staré radnici, v čajovně 
nebo v parku Olivovy léčebny), 
další sňatky byly uzavřeny v obcích 
spadajících do našeho správního 
obvodu   

92 říčanských občánků jsme v roce 
2019 přivítali v obřadní síni na Staré 
radnici

Statistika
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Vážení rodiče, s novým 
rokem vám nabízíme 

přehled všech mateřských a základních 
škol zřizovaných městem Říčany a termí-
ny zápisů, abyste se s vašimi dětmi stačili 
včas rozhodnout a připravit. 
Mateřské školy mají vymezen jeden 
společný školský obvod, tedy území 
celého města, proto si můžete vybrat ja-
koukoliv školku podle vlastního výběru. 
Doporučujeme zvolit i jednu náhradní, 
to pro případ brzkého naplnění kapa-

city. Použijte osvědčený zápis pomocí 
elektronického systému, který velmi 
zrychlí a usnadní celý proces zápisu. 
Bude otevřen měsíc před samotným 
zápisem a zároveň vám poskytne uce-
lené informace. Najdete jej na adrese: 
https://skolky.ricany.cz. K zápisu se 
dostaví pouze rodič bez dítěte.
Základní školy mají určené spádové 
oblasti, tj. každá škola má přesně vy-
mezené území, z něhož budou do dané 
školy děti přijaty přednostně. Přehled 

o spádových oblastech, kritéria přije-
tí a všechny další důležité informace 
k zápisu naleznete na jednom místě 
přehledně – na stránce elektronického 
systému nebo na webových stránkách 
školy. Elektronický formulář bude 
otevřen jeden měsíc před samotným 
zápisem na adrese: https://skoly.ri-
cany.cz. Zápisu se zúčastní zákonný 
zástupce i s dítětem.  

Hana Špačková, 
místostarostka pro oblast školství

Zápisy do říčanských škol v roce 2020

Zápisy	do	prvních	tříd	základních	škol	pro	školní	rok	2020/2021
Zřizovatel	-Město	Říčany 	den	zápisu od do místo	konání	zápisu

1.	základní	škola	Masarykovo	nám.		Říčany 3.	4.	2020 9:00 17:00 v	budově	1.	tříd			
Olivova	1308hHp://1zs.ricany.cz

2.	základní	škola	Bezručova	Říčany 3.	4.	2020 8:30 17:00 v	hlavní	budově	
Bezručova	94www.2zsricany.cz/

3.	základní	škola	u	Říčanského	lesa	Říčany 3.	4.	2020 9:00 17:00 v	budově	školy													
Školní	2400www.zs.ricany.cz

4.	základní	škola	Nerudova	Říčany pouze	pro	přípravné	třídy: v	budově	školy																		
Nerudova	481hHps://4zs.ricany.cz 14.	5.	2020 8:00 13:00

Den	otevřených	dveří
Zřizovatel	-Město	Říčany dne od do místo	konání	

1.	základní	škola,	Masarykovo	nám. 1.	4.	2020 8:30 11:30
v	budově	1.	tříd			
Olivova	1308

2.	základní	škola	Bezručova 27.	a		28.	2.	2020 10:00 16:00
Bezručova	94															a	
Sokolská	1376

3.	základní	škola	u	Říčanského	lesa 18.	3.	2020 9:00 14:00
v	budově	školy		Školní	
2400

4.	základní	škola	Nerudova 	sledujte	webové	stránky	školy
v	budově	školy	
Nerudova	481

Zápisy	do	mateřských	škol	pro	školní	rok	2020/2021
Zřizovatel	-Město	Říčany 	den	zápisu od do místo	konání	zápisu

Mateřská	škola	U	Slunečních	hodin 13.	5.	2020 9:00 17:00 v	budově	školy	
Štefánikova	1616www.ms.ricany.cz

Mateřská	škola	Srdíčko 13.	5.	2020 9:00 17:00 v	budově	školy																		
E.	Beneše	204www.mssrdicko.ricany.cz

Mateřská	škola	Čtyřlístek 13.	5.	2020 9:00 17:00 v	budově	školy																						
Domažlická	ul.	1656www.ctyrlistek-ricany.cz

Mateřská	škola	Zahrádka 13.	5.	2020 9:00 17:00 v	budově	školy																		
Labská	2577www.zahradkaricany.cz

Mateřská	škola	Kuřátko	-	NOVÁ	MŠ 13.	5.	2020 9:00 17:00
bude	upřesněno	sledujte	webové	stránky	města	Říčany

Den	otevřených	dveří
Zřizovatel	-Město	Říčany dne od do místo	konání	

Mateřská	škola	U	Slunečních	hodin 21.	4.	2020 17:00 19:00
v	budově	školy	
Štefánikova	1616

Mateřská	škola	Srdíčko 4.	4.	2020 9:00 11:00
v	budově	školy																		
E.	Beneše	204

Mateřská	škola	Čtyřlístek 21.	4.	2020 17:00 19:00
Domažlická	1656							a	
Kolovratská	1704

Mateřská	škola	Zahrádka 4.	4.	2020 9:00 11:00
v	budově	školy																		
Labská	2577

Zápis

Základní	umělecká	škola		Říčany		 dne od do v	budově	školy					
Masarykovo	nám.	57www.	zusricany.cz 25.	+	26.	5.	2020 13:00 18:00

1

Zápisy do prvních tříd základních škol pro školní rok 2020/2021

Zápisy do mateřských škol pro školní rok 2020/2021

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří

Zápis do Základní umělecké školy Říčany pro školní rok 2020/2021
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Vážení spoluobčané,
dovoluji si vás, tak jako každý rok, 
již podesáté oslovit a informovat 
o schváleném rozpočtu města Říčany 
na rok 2020 a celkové finanční situaci 
našeho města.   

V roce 2020 zaznamenává rozpočet nejvyšší 
investice za poslední dvě volební období 

Důraz na investice vede ke zlepšování kvality života ří-
čanských občanů s maximální snahou o získání dotační 
podpory všech projektů. Výše získaných dotací takřka 
188 milionů Kč představuje přes 55 % z celkových inves-
tic a je výbornou vizitkou práce vedení města a zaměst-
nanců městského úřadu.  Trvale pracují na získávání do-
tací z nejrůznějších výzev a programů, aby se co nejvíce 
znásobil efekt vlastních investičních prostředků. 
Jak je vidět, je toho opravdu hodně a doufáme, že se 
tyto investice pozitivně projeví v dalším zlepšení kva-
lity života našich spoluobčanů. Zvládnutí těchto pro-
jektů bude vyžadovat velké úsilí celého úřadu.

Rozpočet města v roce 2020 se nese  
ve znamení rekordních investic do školství, 

infrastruktury a zvyšování kvality života
Výborná makroekonomická situace přináší 
peníze do městské pokladny, ale...

Příjmy města budou i nadále ovlivňovány zejména 
hospodářskou situací v České republice. Předpokládá 
se, že hospodářský růst bude pravděpodobně pokračo-
vat i v roce 2020, i když se objevují první známky jeho 
zpomalování. Příjmy města jsou z velké části závislé 
na daňových příjmech státu a jejich rozdělení směrem 
k obcím. Proto rozpočet města předpokládá z důvodu 
opatrnosti prakticky stejné příjmy z celostátních daní. 
Případné přebytky z přeplnění daňových příjmů by fi-
nancovaly jako v minulých letech další opravy silnic, 
chodníků a městské infrastruktury, které nejsou zahr-
nuty do výdajů pro tento fiskální rok.

Výše příjmů schválených městských 
rozpočtů v letech 2012 až 2020

Vlastní příjmy města se budou pohybovat na úrovni 
roku 2019. Nad rámec běžných příjmů je počítáno 
s výběrem pokut za překročení rychlosti při opravách 
D1 v úseku spadajícím pod působnost říčanské státní 
správy. Zohledněn je nižší příjem za poplatky z odpa-
dů od občanů kvůli slevě pro trvale přihlášené.
Neinvestiční dotace rostou díky vyššímu státnímu 

▲ Klasifikace příjmů:
• Příjmy z celostátního přerozdělení daní – alokace daní z pří-
jmů a DPH ze státního rozpočtu převážně podle počtu obyvatel; 
daň z nemovitosti, jejíž výše je určována městem a její výběr plyne 
přímo do městského rozpočtu
• Vlastní příjmy města – místní a správní poplatky, nájemné z ne-
movitostí a příjmy z prodeje městského majetku
• Neinvestiční dotace a příspěvky – dotace na výkon státní sprá-
vy, sociální dávky do r. 2011, dotace na volby – průběžné položky 
stejná výše je v mandatorních výdajích 
• Investiční dotace – vázané prostředky na veřejně prospěšné 
stavby – většinou kryjí 60 až 85 % potřebných výdajů, zbytek je 
krytý z rozpočtu města

▼ Letošní rozpočet města počítá s  investicemi v částce vyšší 
než 337 mil. Kč, což je částka včetně převodu  probíhajících 
investic z roku 2019. Vzhledem k velikosti investic je 
také ponechána odpovídající rezerva na vícepráce 
a nepředvídatelné výdaje. Přehled největších investic shrnuje 
následující tabulka:

Rozpočet  města v roce 2020 se nese ve znamení rekordních 
investic směrem  do školství, infrastruktury a zvyšování kvality 
života občanů města 
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dovoluji si Vás, tak jako každý rok, již podesáté oslovit a informovat o schváleném rozpočtu města 
Říčany na rok 2020 a celkové finanční situaci našeho města.  
 
V roce 2020 zaznamenává rozpočet nejvyšší investice za poslední dvě volební období. 
Důraz na investice vede ke zlepšování kvality života říčanských občanů s maximální snahou o 
získání dotační podpory všech projektů. Výše získaných dotací takřka 188 milionů Kč! představuje 
přes 55% z celkových investic a je výbornou vizitkou práce vedení města a zaměstnanců 
městského úřadu.  Trvale pracují na získávání dotací z nejrůznějších výzev a programů, aby se co 
nejvíce znásobil efekt vlastních investičních prostředků.  
 

 
 
Letošní rozpočet města počítá s  investicemi v částce vyšší než 337 mil. Kč!, což je částka včetně 
převodu  probíhajících investic z roku 2019. Vzhledem k velikosti investic je také ponechána 
odpovídající rezerva na vícepráce a nepředvídatelné výdaje. Přehled největších investic shrnuje 
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Projekt Výdaj mKč 
Rozšíření kapacity ČOV                                               89,5 
ZŠ Komen. náměsti  1. část 81,4 
Cyklostezka    dokončení                                                               29,4 
Vodovod, kanalizace Černokostelecká 17,8 
MŠ Větrník 1.část 16,5 
MŠ Kuří 16,1 
Kanalizace, vodovod Voděrádky 13,5 
Spec. Učebna 3. ZŠ botanické centrum 9,7 
Hasičská cisterna  8,9 
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Projekt	 Výdaj	mKč
rozšíření kapacity ČOV 89,5
zŠ Komen. náměsti 1. část 81,4 
Cyklostezka dokončení 29,4
Vodovod, kanalizace Černokostelecká 17,8
MŠ Větrník 1.část 16,5
MŠ Kuří 16,1
Kanalizace, vodovod Voděrádky 13,5
Spec. Učebna 3. zŠ botanické centrum 9,7
Hasičská cisterna 8,9

Jak je vidět, je toho opravdu hodně a doufáme, že se tyto investice pozitivně projeví v dalším 
zlepšení kvality života našich spoluobčanů. Zvládnutí těchto projektů bude vyžadovat velké úsilí 
celého úřadu. 
 
Výborná makroekonomická situace přináší peníze do městské pokladny, ale... 
Příjmy města budou i nadále ovlivňovány zejména hospodářskou situací v České republice. 
Předpokládá se, že hospodářský růst bude pravděpodobně pokračovat i v roce 2020, i když se 
objevují první známky jeho zpomalování. Příjmy města jsou z velké části závislé na daňových 
příjmech státu a jejich rozdělení směrem k obcím. Proto rozpočet města předpokládá z důvodu 
opatrnosti prakticky stejné příjmy z celostátních daní. Případné přebytky z přeplnění daňových 
příjmů by financovaly jako v minulých letech další opravy silnic, chodníků a městské infrastruktury, 
které nejsou zahrnuty do výdajů pro tento fiskální rok. 
 
Výše příjmů schválených městských rozpočtů v letech 2012 až 2020 

 
 
Klasifikace příjmů: 

 Příjmy z celostátního přerozdělení daní – alokace daní z příjmů a DPH ze státního rozpočtu převážně podle počtu 
obyvatel; daň z nemovitosti, jejíž výše je určována městem a její výběr plyne přímo do městského rozpočtu 

 Vlastní příjmy města – místní a správní poplatky, nájemné z nemovitostí a příjmy z pokut 
 Neinvestiční dotace a příspěvky – dotace na výkon státní správy, sociální dávky do r. 2011, dotace na volby – průběžné 

položky stejná výše je v mandatorních výdajích  
 Investiční dotace – vázané prostředky na veřejně prospěšné stavby – většinou kryjí 60 až 85% potřebných výdajů, zbytek 

je krytý z rozpočtu města 
 
Vlastní příjmy města se budou pohybovat na úrovni roku 2019. Nad rámec běžných příjmů je 
počítáno s výběrem pokut za překročení rychlosti při opravách D1 v úseku spadajícím pod 
působnost říčanské státní správy. Zohledněn je nižší příjem za poplatky z odpadů od občanů kvůli 
slevě pro trvale přihlášené. 
Neinvestiční dotace rostou díky vyššímu státnímu příspěvku za výkon přenesené působnosti, 
dotacím na izolační zeleň, dotaci na stacionář a další aktivity. Výrazný propad v neinvestičních 
dotacích oproti roku 2012 je způsoben změnou ve vyplácení sociálních dávek, které jsou od 1. 
ledna 2012 v kompetenci úřadů práce a nejsou již položkou příjmů města. Vzhledem k tomu, že se 
jedná o průběžnou a zúčtovatelnou položku, nemá tato změna žádný dopad na vlastní rozpočet 
města. 
 
Rozpočet dále zvyšuje podporu služeb občanům města, zvyšuje prostředky pro školství a 
kulturu, letos bude opět plně hradit  výdaje za zlepšenou dopravní obslužnost tj. včetně 
bezplatné městské dopravy a senior taxi nebo posiluje vlastní technické služby... 
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příspěvku za výkon přenesené působnosti, dotacím 
na izolační zeleň, dotaci na stacionář a další aktivity. 
Výrazný propad v neinvestičních dotacích oproti roku 
2012 je způsoben změnou ve vyplácení sociálních dá-
vek, které jsou od 1. ledna 2012 v kompetenci úřadů 
práce a nejsou již položkou příjmů města. Vzhledem 
k tomu, že se jedná o průběžnou a zúčtovatelnou po-
ložku, nemá tato změna žádný dopad na vlastní roz-
počet města.

Rozpočet dále zvyšuje podporu služeb 
občanům města, zvyšuje prostředky pro 
školství a kulturu, letos bude opět plně 
hradit  výdaje za zlepšenou dopravní 
obslužnost tj. včetně bezplatné městské 
dopravy a senior taxi nebo posiluje vlastní 
technické služby
Dlouhodobým cílem je snižovat výdaje, ať již přejed-
náváním stávajících smluv nebo změnou jejich roz-
sahu, a naopak posilovat výdaje s pozitivním vlivem 
na kvalitu služeb občanům. To znamená promyšleně 
šetřit na chodu městského úřadu a naopak posílit pro-
středky na služby a údržbu města.

Výše výdajů schválených městských 
rozpočtů v letech 2012 až 2020:

Vzhledem k nařízení vlády ČR došlo v minulých letech, 
a dojde i v letošním roce, k nárůstu tarifních mezd za-
městnanců o 5 %, které budou zohledněny až v úpra-
vě rozpočtu. Posíleny jsou položky na opravu silnic 
a chodníků, opatření na zklidnění dopravy, rozšíření 
zelených a přírodních ploch a provozní výdaje tzv. ma-
lých technických služeb, které mají na starosti údržbu 
zeleně, drobné opravy a úklid města, aby se zlepšila 
kvalita těchto služeb. Rozpočtovým cílem v oblastech 
provozu a údržby města je najít optimální poměr ceny, 
kvality a rozsahu služeb. 

Zůstává dotovaný poplatek za odvoz odpadu pro tr-
vale přihlášené obyvatele Říčan, který činí pouze  
25 % z plné ceny a zbytek bude hrazen z rozpočtu města.

Opět stoupají příspěvky příspěvkovým organiza-
cím (školy, školky, muzeum, kulturní dům Labuť, 
stacionář pro seniory a další), aby zajistily potřebné 
zvyšování standardu ve službách občanům. Vedení 
města přišlo také s iniciativou ohledně stabilizace uči-
telských sborů na území města, kdy budou vypláceny 
stabilizační příspěvky z důvodů zajištění dlouhodobě 
kvalitní výuky.  

Rozpočet také počítá s významnými částkami na 
městské granty a sociální fond. 

Díky zodpovědnému hospodaření je 
finanční situace města výborná

Občanské hnutí Klidné město (KM) po dvě volební ob-
dobí zodpovědně hospodařilo a po osmi letech takřka 
splatilo všechny staré dluhy. Přes vysoké zadlužení 
města, které dosahovalo cca 270 milionů Kč, jsme 
dokázali zachovat růst kvality života místních občanů 
a najít peníze na nové investice. Jak je to možné?

l Město žilo pouze za „své“, nevyužívalo až do roku 
2017 žádné nové dlouhodobé úvěry
l Podrobné sledování a řízení příjmů a výdajů vedlo 
každý rok k přebytkovému hospodaření
l Přebytky rozpočtu jsou směrovány zpět do investic, 
na zlepšování infrastruktury města
l Došlo a dochází k efektivnímu využívání peněžních 
prostředků na provoz úřadu a městských služeb

Protože je finanční situace města Říčany výborná, 
mohlo si v roce 2018 město dovolit nákup některých 
strategických pozemků a budov jako mateřskou ško-
lu Srdíčko, bývalou nádražní budovu, pozemek u uli-
ce Politických vězňů, Teršípův dům (nová knihovna) 
nebo dům u říčanského hradu, které jsou potřebné pro 
rozvoj veřejného zázemí města. Tyto investice budou 
v budoucnu dále zvedat kvalitu života našich občanů. 
Úvěrové podmínky jsou velmi výhodné a jsou spláce-
ny dlouhodobě. 

Dlouhodobým cílem je snižovat výdaje ať již přejednáváním stávajích smluv nebo změnou jejich 
rozsahu a naopak posilovat výdaje s pozitivním vlivem na kvalitu služeb občanům. To znamená 
promyšleně šetřit na chodu městského úřadu a naopak posílit prostředky na služby a údržbu 
města.  
 
Výše výdajů schválených městských rozpočtů v letech 2012 až 2020: 
 

 
Klasifikace výdajů: 
 

 Výdaje na chod městského úřadu – obsahuje zejména mzdy a příslušné sociální a zdravotní pojištění všech 
zaměstnanců, provozní náklady kanceláří a dalších nákladů nezbytných k zajištění chodu úřadu. 

 Výdaje na provoz města – patří sem služby nezbytné k údržbě města mezi jinými odpadové hospodářství, úklid a údržba 
komunikací, zeleně a veřejného prostoru, veřejné osvětlení, opravy silnic, chodníků a městského majetku, městská policie 
apod. 

 Dluhová služba – splátky úroků a jistiny úvěrů; největší část je za úvěr na novou školu. 
 Neinvestiční dotace a příspěvky – účelově vázané prostředky, které jsou vypláceny příspěvkovým a dalším organizacím, 

jejichž je město zřizovatelem jako školky, školy, knihovna, muzeum a další. Tyto prostředky převážně slouží k úhradě 
provozních výdajů a údržby, v některých případech i mzdových výdajů.  

 Mandatorní výdaje – povinné výdaje, které musí město hradit ze zákona, zdaleka největší položkou jsou sociální dávky 
různých typů, tento výdaj je plně hrazen státním rozpočtem a z pohledu města je to pouze průběžná položka; 

 
Vzhledem k nařízení vlády ČR došlo v minulých letech a dojde i v letošním roce k nárůstu tarifních 
mezd zaměstnanců o 5%, které budou zohledněny až v úpravě rozpočtu. Posíleny jsou položky na 
opravu silnic a chodníků, opatření na zklidnění dopravy, rozšíření zelených a přírodních ploch a 
provozní výdaje tzv. malých technických služeb, které mají na starosti údržbu zeleně, drobných 
oprav a úklidu města, aby se zlepšila kvalita těchto služeb. Rozpočtovým cílem v oblastech 
provozu a údržby města je najít optimální poměr ceny, kvality a rozsahu služeb.  
 
Zůstává dotovaný poplatek za odvoz odpadu pro trvale přihlášené obyvatele Říčan, který činí 
pouze 25% z plné ceny a zbytek bude hrazen z rozpočtu města. 
 
Opět stoupají příspěvky příspěvkovým organizacím (školy, školky, muzeum, kulturní dům Labuť, 
stacionář pro seniory a další), aby zajistily potřebné zvyšování standardu ve službách občanům. 
Vedení města přišlo také s iniciativou ohledně stabilizace učitelských sborů na území města, kdy 
budou vypláceny stabilizační příspěvky z důvodů zajištění dlouhodobě kvalitní výuky.  
 
Rozpočet také počítá s významnými částkami na městské granty a sociální fond.  
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▲ Klasifikace výdajů:
• Výdaje na chod městského úřadu – obsahuje zejména mzdy 
a příslušné sociální a zdravotní pojištění všech zaměstnanců, 
provozní náklady kanceláří a dalších nákladů nezbytných 
k zajištění chodu úřadu
• Výdaje na provoz města – patří sem služby nezbytné k údržbě 
města, mezi jinými odpadové hospodářství, úklid a údržba 
komunikací, zeleně a veřejného prostoru, veřejné osvětlení, opravy 
silnic, chodníků a městského majetku, městská policie apod.
• Dluhová služba – splátky úroků a jistiny úvěrů; největší část je 
za úvěr na novou školu
• Neinvestiční dotace a příspěvky – účelově vázané prostřed-
ky, které jsou vypláceny příspěvkovým a dalším organizacím, 
jejichž je město zřizovatelem jako školky, školy, knihovna, muze-
um a další. Tyto prostředky převážně slouží k úhradě provozních 
výdajů a údržby, v některých případech i mzdových výdajů
• Mandatorní výdaje – povinné výdaje, které musí město 
hradit ze zákona, zdaleka největší položkou jsou sociální dávky 
různých typů, tento výdaj je plně hrazen státním rozpočtem 
a z pohledu města je to pouze průběžná položka
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Vývoj zadluženosti města ukazuje  
níže připravený graf

Graf ukazuje, jaké procento z výdajů na roční provoz měs-
ta by muselo být zaplaceno, aby došlo k úplnému splacení 
všech úvěrů.  Nárůst úvěrů v roce 2018 představuje nový 
dlouhodobý úvěr na nákup strategických nemovitostí.

Pečlivé finanční řízení je nutností

Vzhledem k velmi náročnému řízení peněžních toků, a to 
hlavně z důvodu velkého počtu investic a s ním spojené 
těžko předvídatelné časové návaznosti dotačních plateb, 
má město vyjednáno velmi výhodné překlenovací financo-
vání tak, aby nedošlo k dočasnému nedostatku hotovosti.

Plnění rozpočtu bude vedením města i finančním výbo-
rem bedlivě sledováno, aby byla stabilita rozpočtu zacho-
vána po celé fiskální období, tak jako v minulosti.  

Martin Gebauer
zastupitel za KM a předseda finančního výboru

▲ Graf ukazuje, jaké procento z výdajů na roční provoz města 
by muselo být zaplaceno, aby došlo k úplnému splacení všech 
úvěrů.  Nárůst úvěrů v roce 2018 představuje nový dlouhodobý 
úvěr na nákup strategických nemovitostí.

Díky zodpovědnému hospodaření je finanční situace města výborná… 
 
Občanské hnutí Klidné město (KM) po dvě volební období zodpovědně hospodařilo a po osmi 
letech takřka splatilo všechny staré dluhy. Přes vysoké zadlužení města, které dosahovalo cca 
270 milionů Kč, jsme dokázali zachovat růstu kvality života místních občanů a najít peníze na 
nové investice. Jak je to možné? 
 

 Město žilo pouze za “své“, nevyužívalo až do roku 2017 žádné nové dlouhodobé úvěry 
 Podrobné sledování a řízení příjmů a výdajů vedlo každý rok k přebytkovému hospodaření 
 Přebytky rozpočtu jsou směrovány zpět do investic, na zlepšování infrastruktury města. 
 Došlo a dochází k efektivnímu využívání peněžních prostředků na provoz úřadu a 

městských služeb 
 
Protože je finanční situace města Říčany výborná, mohlo si v roce 2018 město dovolit nákup 
některých strategických pozemků a budov jako mateřskou školu Srdíčko, bývalou nádražní 
budovu, pozemek u ulice Politických vězňů, Teršípův dům (nová knihovna) nebo dům u 
říčanského hradu, které jsou potřebné pro rozvoj veřejného zázemí města. Tyto investice budou 
v budoucnu dále zvedat kvalitu života našich občanů. Úvěrové podmínky jsou velmi výhodné a 
jsou spláceny dlouhodobě.  
 
Vývoj zadluženosti města ukazuje níže připravený graf. 
 

 
 
Graf ukazuje, jaké procento z výdajů na roční provoz města by muselo být zaplaceno, aby došlo k úplnému splacení 
všech úvěrů.  Nárůst úvěrů v roce 2018 představuje nový dlouhodobý úvěr na nákup strategických nemovitostí. 
 
Pečlivé finanční řízení je nutností………  
 
Vzhledem k velmi náročnému řízení peněžních toků, a to hlavně z důvodů velkého počtu investic 
a s ním spojené těžko předvídatelné časové návaznosti dotačních plateb, má město vyjednáno 
velmi výhodné překlenovací financování, tak aby nedošlo k dočasnému nedostatku hotovosti. 
 
Plnění rozpočtu bude vedením města i finančním výborem bedlivě sledováno, aby byla stabilita 
rozpočtu zachována po celé fiskální období tak jako v minulosti.  
 
Ing. Martin Gebauer 
zastupitel za KM a předseda finančního výboru 

% Zadlužení Města  k Ročním Provozním Výdajům

Zpráva o stížnostech, peticích  
a ostatních podáních za rok 2019

Agendu stížností, petic a ostatních podání podle organizační-
ho řádu Městského úřadu v Říčanech zajišťuje útvar interního 
auditu v souladu s platnými  právními a vnitřními předpisy. 
Útvar vede centrální evidenci agendy v SW TAS, kde sleduje 
dodržování lhůt pro vyřízení a v případě potřeby organizuje 
koordinační schůzky ke zpracování odpovědi či místní šetře-
ní. Každoročně předkládá Radě města Říčany a kontrolnímu 
výboru Zastupitelstva města Říčany zprávu o stížnostech, pe-
ticích a ostatních podáních za příslušný kalendářní rok. 

Ve srovnání s obdobím roku 2018 vzrostl počet stížností 
i šetření Veřejného ochránce práv. Počet podaných petic 
poklesl.  Na úřad byla doručena jedna petice, která se týkala 
opravy a výměny povrchu komunikace v ulici Skalní v Kuří. 
Šetření VOP se převážně týkala  agendy stavebního úřadu 
a silničního úřadu. 
Nejvyšší počet stížností směřoval na práci stavebního úřadu 
a právního odboru – agendy úsekového měření a přestupků.  
Po prověření všech okolností byly pouze čtyři stížnosti shle-
dány důvodnými. A to stížnosti na dlouhé lhůty na vyřízení 
žádosti o vydání závazného stanoviska odborem územního 
plánování a regionálního rozvoje. Tato situace vznikla v dů-
sledku legislativních změn stavebního zákona s nárůstem 

administrati-
vy na odboru, 
nikoliv nečin-
ností úředníků. 
Vedení úřadu 
v roce 2019 po-
sílilo personál-
ní obsazení od-
boru a situace 
se koncem roku 
2019 zlepšila.   
Většina ostatních podání a podnětů směřovala k výkonu sa-
mosprávy a poukazovala na stav komunikací, chodníků, ve-
řejného osvětlení. Další podněty směřovaly ke zlepšení služeb 
„Městské“, bezpečnosti silničního provozu, údržby městské 
zeleně nebo se týkaly sousedských vztahů. 
Občané pro hlášení různých závad a nedostatků používají od 
roku 2017 mobilní aplikaci Říčany v mobilu, která umožňu-
je zjištěné nedostatky poslat přes aplikaci přímo odpovědné 
osobě na MěÚ a zároveň umožňuje i sledovat jejich vyřízení. 
V roce 2019 bylo touto cestou podáno 740 podnětů – pro srov-
nání v roce 2018 to bylo 466 podnětů. K datu 20.1.2020 bylo 
dle dat z aplikace uzavřeno 524 podnětů. 

Souhrnný	přehled	stížností,	petic		
a	ostatních	podání	za	rok	2019

Stížnosti Petice Ostatní podání  
a podněty Šetření VOP

Přijato	za	rok		
2019	celkem:* 50 1 42 9

Z	toho:	důvodné	 4

částečně	důvodné	 3

nedůvodné 43
nevyřízené	v	r.	2019 0

*z	toho	pět	stížností	na	organizace,	jejichž	zřizovatelem	či	zakladatelem	je	město	Říčany

Věra Likešová, vedoucí 
útvar interního auditu
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Tři nové podkrovní učebny ZUŠ v provozu

Základní	umělecká	
škola	Říčany	připravila	
slavnostní	otevření	
nově	vybudovaných	tříd	
v	podkroví	budovy	na	
Masarykově	náměstí	
dne	6.	1.	2020.	Stejný	
den	se	po	půlroční	
stavební	akci	do	budovy	
vrátili	žáci	školy.

Po	zvednutí	krovu	vznikly	
v	půdním	prostoru	tři	třídy	
a	sociální	zařízení.	Nové	
hudební	učebny	dovolí	
navýšit	kapacitu	ZUŠ.	

Paní	ředitelka	ZUŠ	Iveta	Sinkulová	požádala	o	slavnostní	přestřižení	pásky	
místostarosty	Hanu	Špačkovou	a	Davida	Michaličku.	Město	je	zřizovatelem	
školy	a	výstavbu	financovalo	ze	svého	rozpočtu.

	Podkrovní	
třídy	jsou	
vybaveny	
zvukovou	
izolací	a	v	let-
ním	období	
sluneční	pa-
prsky	umírní	
venkovní	
rolety.	

Paní	ředitelka	poděkovala	všem,	kteří	se	na	výstavbě	po-
díleli,	a	pochválila	skvělou	spolupráci	s	pracovníky	úřadu.

ZUŠ	nechala	renovovat	parkety	ve	stávajících	třídách	a	budova	má	po	výměně	elektroinstalace	novou	výmalbu.
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Série vloupání na jihovýchodě Prahy, které si všimla 
i celostátní média, se Říčan dotkla pouze okrajově. 
Kriminalisté s ní spojují pouze čtyři případy. Počet 
vykradených domů, bytů či chat přímo v Říčanech 
nepřesáhl dvacet případů za celý rok, přičemž zlo-
ději se vloupali do 10 rodinných domů. Bezpečnostní 
situace je tak mnohem klidnější než v okolních ob-
cích. Už během prosince se starosta města V. Kořen 
domluvil s městkou policií na úpravě priorit – zvý-
šila se hlídková činnost v rizikových oblastech. Bě-
hem ledna také proběhla jednání s dalšími starosty 
či konzultace s Policií ČR. 
Největší nárůst vloupání zaznamenali v Jesenici a okolí. 
Právě tam proběhlo na začátku ledna pracovní setkání zá-
stupců vedení jednotlivých obcí a Policie České republiky.  
Starostové, včetně říčanského, dostali informace o cha-
rakteristice vloupání do rodinných domů jihovýchodně od 
Prahy i o počtu případů v jednotlivých obcích. Na základě 
podobného charakteru vloupání dávali na začátku ledna 
policisté do souvislosti 63 případů, z toho čtyři v Říča-
nech. Vesměs šlo o rychlá vloupání v několika nemovitos-
tech nedaleko sebe, v čase krátce po setmění. „Samozřej-
mě jsme s policií v kontaktu, sledujeme informace v médiích 
i na sociálních sítích a pružně reagujeme. Máme městskou 
policii a strážníci zvýšili monitoring v rizikových oblastech 
a rizikových časech,“ vysvětluje starosta V. Kořen a dodá-
vá: „Je dobře, že se o problému mluví. Lidé jsou pozornější 
a zlodějům to znesnadňuje situaci. Na druhou stranu ale 
není dobré panikařit, vyzývat k ozbrojování obyvatel nebo 
dělat z celé záležitosti politickou kampaň před krajskými 
volbami.“  
Čísla přímo z Říčan potvrzují, že se nejedná o katastro-
fální nárůst kriminality. Dle informací Policie ČR došlo 
za uplynulý rok v katastru Říčan celkem k 17 vloupá-
ním do bytů a rodinných domů. Ostražití by měli být 
lidé z bytovek v okolí Komenského náměstí, kde je evi-
dováno několik vykradených bytů. Mimo katastr Říčan 
se zvýšil také počet vloupání do chat, včetně přespání, 
bez výraznějších škod. Objektivně ale oproti roku 2018 
statistiky prokazují nárůst. Předloni se zloději vloupali 
do domů pouze osmkrát. Nicméně před deseti lety po-
licisté evidovali téměř 50 případů (viz tabulka). K sní-
žení počtu trestné činnosti přispělo nejspíš rozhodnutí 
vedení města v roce 2015 o navýšení počtu strážníků 
téměř o polovinu původního stavu. Více hlídek v ulicích 

znamenalo snížení trestné činnosti a jiných protipráv-
ních činů. „Tento fakt se plně projevil v roce 2016, kdy byl 
dokončen nábor a téměř bez jednoho doplnil tabulkový 
počet,“ konstatuje velitel Městské policie Říčany Vác-
lav Řezáč a pokračuje: „Nyní se bohužel potýkáme, jako 
většina bezpečnostních složek, s fluktuací a nedostat-
kem nových uchazečů.“ K zajištění větší bezpečnosti a 
k objasňování kriminality, pomáhají policii i kamerová 
zařízení a úsekové měření. Policie na setkání v Jesenici 
informovala, že posílila hlídky v dotčených obcích a po 
pachatelích pátrá tým kriminalistů - specialistů. Poli-
cie ČR se v naší oblasti potýká s výrazným nedostat-
kem lidí. Zásadní je to, že nastupující policisté nejsou 
schopni si ze svého platu zajistit bydlení. „V Říčanech 
na místě bývalé věznice se chystá výstavba Středočeské 
správy Policie ČR. Sloužit by tu mělo více než 500 poli-
cistů a součástí areálu by mohla být i ubytovna pro no-
váčky. Pro říčanské obyvateIe by to mohl být z hlediska 
bezpečnosti zásadní posun. I o tom budu v průběhu úno-
ra jednat s ředitelem Krajského ředitelství policie Stře-
dočeského kraje Václavem Kučerou,“doplňuje starosta 
Kořen. 
Bezpečnost svého obydlí si může do určité míry ovlivnit 
každý sám. V krátkosti policie doporučuje:
• řádně uzamykat objekt, používat bezpečnostní rolety, 
pokud je jimi objekt vybaven, zapínat alarmy a signaliza-
ce, byť opouštíte nemovitost i na relativně krátkou dobu. 
Alarmy sice pachatelům vyloženě nezabrání ve vloupání, 
nicméně neumožní pachateli pohybovat se v nemovitosti 
dostatečně dlouho pro důkladné prohledání a také zázna-
my z alarmů dávají taktickou a operativní informaci pro 
policii;
• všímat si svého okolí, sledovat pohyb cizích osob a vo-
zidel v místech, kde to není obvyklé ve vaší lokalitě, pří-
padně si poznamenat registrační značku vozidla. U zvlášť 
podezřelého pohybu osob, vozidel (např. delší dobu na 
místě bez jakékoliv činnosti) neváhejte kontaktovat PČR 
na linku 158;
• neupozorňovat na svou nepřítomnost v rodinných do-

Série vloupání se Říčan dotkla jen 
okrajově, obezřetnost je však na místě

Informace z radnice

 

Zd
ro

j:	
Po

lic
ie

	Č
r

Zd
ro

j:	
Po

lic
ie

	Č
r

Seznam zaznamenaných případů

12 texty.kuryr@ricany.cz



Za aktivitami muzea také do sportovní haly

Informace z radnice
mech např. diskuzí, informacemi na sociálních sítích, 
nechlubit se cennými předměty, nehovořit o nich, nezve-
řejňovat jejich foto apod.;
• mít zapnuta venkovní světelná pohybová čidla;
• v období dřívějšího stmívání, často již od 16. hodiny, kdy 
majitelé odjíždějí na nákupy, vozí děti na kroužky nebo je-
dou za zábavou, doporučujeme ponechat některé světlo v 
domě rozsvícené nebo nastavit časový spínač na takovém 
světle.
Pokud při návratu domů zjistíte, že došlo k vloupání, ih-

ned zavolejte na linku 158. Současně apelujeme na obča-
ny, aby v případě, že již k vloupání do jejich domu došlo:
• dovnitř nevstupovali a okamžitě se spojili s policisty na 
tísňové lince 158,
• před příjezdem policie nemanipulovali s předměty v bytě 
či domě (z důvodu zajištění stop) a cokoliv uklízeli.
Další preventivní informace o tom, jak si řádně zabezpe-
čit svůj dům, byt nebo objekt, náležející k obydlí, nalez-
nete například na stránkách www.policie.cz nebo www.
stopvloupani.cz

Kateřina Lauerová, tisková zpráva města

Muzeum Říčany vzdělává širokou veřej-
nost, děti i pedagogy a nebojí se nových 

vzdělávacích forem. Historii, kulturu i přírodu přibližuje 
hravým a zážitkovým způsobem. Vloni zrealizovali na 578 
výukových programů, kterými prošlo jedenáct tisíc žáků. 
Vila Růženka v ulici Rýdlova, kde muzeum sídlí, již roz-
sáhlé aktivity nestačí prostorově pokrýt. Město vyhovělo 
žádosti a zapůjčí říčanskému muzeu jednu z místností ve 
sportovní hale. Muzeum sem přesune část svých vzdělá-
vacích aktivit i pomůcek. Dům u hradu zakoupený pro 
potřeby muzea v roce 2018 zatím na stavební úpravy čeká, 
k výstavbě je už hotový projekt botanického centra se skle-
níkem a laboratoří u 3. ZŠ U Říčanského lesa.

RefeRence:
Díky moc za skvělé programy, které pro děti plánujete. 
Poměrně dost je pro školku využíváme. Naposledy děti při-
šly nadšené, vyprávěly o všem, co viděly a určitě si odnesly 
spoustu zajímavých informací. Také od učitelů jsem dosta-
la stejnou informaci.
Vždy je možné se bez problému domluvit a vaši lektoři fun-
gují naprosto skvěle. Poděkování celému muzeu za možnos-
ti, které nám dává. Ještě jednou díky.  

Radana Wagenknechtová, MŠ Magic Hill

Muzeum v Říčanech je nádherné místo. Je vidět, že všichni, 
kdo zde pracují, odvádí naprosto úžasnou práci. Všech-
ny expozice jsou tak propracované a promyšlené. Skvělá 
práce. Navíc muzeum pořádá i různé akce, přednášky a 
workshopy, kterých se opakovaně velmi ráda účastním 
nejen proto, že se dozvím a naučím něco nového, ale i proto, 
že v konečném důsledku to může mít velmi pozitivní vliv na 
naši zemi. A to je moc dobře.

Jitka Nečadová

Aktivity Muzea Říčany již řadu let obohacují kulturní a spo-
lečenský život města a volný čas říčanských obyvatel i ná-
vštěvníků z širokého okolí. V minulých letech proběhly tisíce 
výukových programů pro školy a stovky akcí pro veřejnost. 
V místnosti v Rýdlově ulici se konají výukové programy a 
řemeslné dílny pro školy, přírodovědné kroužky, řemeslný 
kroužek, semináře a workshopy pro pedagogy, dlouhodobé 
večerní kurzy šití a zero waste workshopů, jednorázové díl-

ny, přednášky, besedy a jiné programy pro veřejnost. Mimo 
to slouží jako místnost pro muzejní porady a jednání. V roce 
2019 Muzeum Říčany zrealizovalo 578 výukových progra-
mů pro školy, kterými prošlo 11 218 žáků, a 81 akcí pro ve-
řejnost, kterých se zúčastnilo celkem 3001 návštěvníků.
„Řadu let se potýkáme s problémem nedostatku prostoru. 
Raritně malé prostory, ve kterých muzeum sídlí, jsou využi-
té na maximum a již dávno nestačí současnému provozu,“ 
komentuje situaci ředitel muzea Jakub Halaš. „Velice proto 
vítáme možnost přesunout část aktivit i pomůcek do externí 
výukové místnosti, což poskytne jak školám, pedagogům a 
veřejnosti, tak i našim lektorům větší komfort, lepší podmín-
ky a tolik potřebný prostor, a budeme moci naše aktivity dále 
rozvíjet. V nové výukové místnosti budeme realizovat vybrané 
výukové programy náročnější na prostor a pomůcky (např. 
mikroskopování) a dílny pro školy, kurzy šití a další aktivity 
pro školy, pedagogy i veřejnost.“
Muzeum využívá pro své programy i další prostory: zahradu, 
Dvorek, Říčanskou hájovnu a didaktické centrum geologie 
Muzea Říčany u 1. ZŠ, přesto tyto prostory nestačí pokrýt vel-
ký zájem o aktivity z řad veřejnosti a škol. Proto již v roce 2018 
město zakoupilo dům u hradu č. p. 14, který by sloužil potře-
bám muzea. Proběhl archeologický a památkový průzkum, a 
musí se připravit architektonická soutěž a pak projekt.
„Není úplně systémové, aby sportovní halu a její místnosti 
sdíleli ještě přírodovědci. Cestu ale máme. Město získalo 
mnohamilionovou dotaci na botanické centrum u 3. ZŠ a 
věřím, že se podaří najít v rozpočtu peníze na výstavbu. Pří-
rodovědné kroužky by se mohly v nových prostorách konat 
už ve školním roce 2021/22,“ zakončuje starosta Vladimír 
Kořen (Klidné město).  

Kateřina Lauerová, 
tisková zpráva města
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V Říčanech město rozmístilo 
dvacet krmítek, které vyrobily 

děti ve spolupráci s muzeem 
V několika parcích, na náměstích a dalších místech 
ve městě přibyla nová krmítka. Ta vyrobili žáci zá-
kladních škol ve spolupráci s říčanským muzeem. 
Město zaplatilo materiál a pracovníci technické sprá-
vy města krmítka rozmístili na vytipovaná místa.
V parku u nemocnice, parku J. Mánese, parku u ulice 
Spojovací, v parčíku ulice U Gymnázia, v ulici Bezru-
čova u lesa i u trampolín, před DPS na Komenského 
náměstí, před domem pro seniory na Kavčí skále, před 
1. ZŠ na Masarykově náměstí, na sídlišti Na Fialce, ve 
sportovním areálu Strašínská, u rybníků Jureček i Mar-
vánek můžete přispět ptáčkům do nově osazených krmí-
tek nebo zde jen sledovat okřídlené návštěvníky.
Výroba krmítek a ptačích budek má v Muzeu Říčany 
již dlouhou tradici. Stovky ptačích budek, smonto-
vaných v Muzeu Říčany, už léta visí a slouží v říčan-
ských zahradách. Původně jsme pořádali ve spolupráci 
s Ekocentrem Říčany pouze akce pro veřejnost, kde si 
zájemci mohli sestavit vlastní krmítko nebo ptačí bud-
ku z předpřipravené stavebnice. Hojně se zapojovaly i 
děti, protože díky šikovně vyrobeným dílům stavebnice 
zvládly s aku šroubovákem a vruty budku nebo krmítko 
sestavit i ony. A byl to pro děti velký zážitek – postavit si 
vlastní budku nebo krmítko, které je opravdu funkční, 
neslouží jen jako dekorace, to je přece velký úspěch!
Na základě těchto zkušeností jsme se rozhodli vytvořit 
také výukový program pro školy Ptačí budky a krmítka. 
Ten je určen pro 2. – 5. třídu ZŠ a kromě samotného se-
stavování krmítka (popř. ptačí budky) se tu děti dozvě-
dí, jací ptáci na krmítko létají, co jim chutná a co naopak 
na krmítko nepatří. Také se naučí, jak se o krmítko nebo 
budku správně starat. 
Program vychází z našich principů vzdělávací činnosti: 
Dáváme dětem prostor pro aktivní učení – učí se pro-

střednictvím zážitku, vyzkouší si věci na vlastní kůži, 
pracují vlastníma rukama; umožňujeme dětem zažít 
úspěch a radost z vlastního užitečného výrobku.
V minulých letech navázalo muzeum spolupráci 
s městem Říčany, které zainvestuje pořízení mate-
riálu a zajistí rozmístění. Děti ze 3. ZŠ vyráběly ptačí 
budky, které pracovníci technické správy města rozvě-
sili po Říčanech. V listopadu loňského roku došlo i na 
krmítka. Za odměnu děti absolvovaly zdarma výukový 
program o ptácích.

Krmítka	a	přikrmování	ptáků	v	zimě
Víte, jak ptáky v zimě správně krmit? Různé druhy ptá-
ků mají různé chutě. Můžete vyzkoušet slunečnici, oře-
chy, obiloviny (oves, proso, pšenici, kukuřici), ovesné 
vločky, luštěniny, strouhanou mrkev nebo bobule, které 
jste nasušili nebo zmrazili na podzim. Pro kosy a kvíčaly 
se hodí vařená rýže či vařené brambory, ocení také jabl-
ka zavěšená v blízkosti krmítka. Pokud krmítko navště-
vují vrabci, nasypte i strouhanku z nesoleného pečiva. 
Hmyzožravé ptáky (sýkory, strakapoudy, brhlíky a po-
dobně) potěšíte zavěšenou lojovou koulí. Někteří ptáci 
zobají jen na krmítku, jiní naopak na zemi. 
Další zásady, jak správně přikrmovat ptáky, se dozvíte 
na webových stránkách České společnosti ornitolo-
gické: https://www.birdlife.cz/zapojte-se/pomoc-pta-
kum/prikrmovani/ 

Marie Tvrdoňová (muzeum)
Kateřina Lauerová (město)

14 texty.kuryr@ricany.cz



Informace z radnice

Infostánek k Říčanským kamenům zmizelých

Město Říčany přímo nebo ve spolu-
práci se základními školami a Muze-
em Říčany se dlouhodobě věnuje při-
pomínání historie a osudů říčanských 
židovských obyvatel včetně období 
holocaustu. V první polovině letošní-
ho roku opraví a následně zpřístupní 
trafiku na Masarykově náměstí. Ve 
spolupráci s Muzeem Říčany tra-
fiku z počátku 20. století oživíme 
a bude sloužit obyvatelům i návštěv-
níkům města jako informační stánek 
k představení míst, kde bylo v letech 
2017–2019 uloženo 15 Kamenů 
zmizelých (Stolpersteinů). německé 
sloveso „stolpern“ znamená „zakop-
nout, klopýtnout“ a tedy se zastavit, 
připomenout si ty hrůzy – nutnost vy-
stěhovat se, opustit majetek, bojovat 
o vlastní holý život…
Současně chceme přiblížit osudy ži-
dovských rodin v období holocaustu 
a osoby, kterým jsou kameny věnová-
ny. Naším cílem je vytvořit byť malý, 
ale otevřený prostor pro zamyšlení nad 
tématem a jeho přesahem do součas-
nosti. Připravíme v trafice malou expo-
zici, ve které využijeme dokumentaci, 
fotografie, výstupy z výtvarných a hu-
debních workshopů základních škol 
z minulých projektů. Cítíme potřebu 

připomínat téma holocaustu a důleži-
tost boje proti rasismu a antisemitismu 
i v dnešní době.
Z trafiky vytvoříme pietní a infor-
mační místo na náměstí – otevřený 
prostor pro říčanskou veřejnost, 
žáky škol i návštěvníky města, který 
bude informovat o ukládání Stol-
persteinů a o říčanských zmizelých. 
Uvnitř trafiky bude instalována 
obrazovka s několika videospoty 
s obecnou informací o historii uklá-
dání Kamenů zmizelých/ Stolpers-
teinů, s procházkou po místech, kde 
jsou kameny uloženy, včetně infor-
mací o osobách, na jejichž památku 
jsou položeny. Na dalším videospo-
tu bude zachycen rozhovor s potom-
ky rodiny Elsnerových. Návštěvníci 
trafiky si budou moci poslechnout 
záznam koncertu židovské hudby 
hudebních tříd 2. ZŠ Bezručova ze 
dne 30. 5. 2018, zhlédnout obrázky 

z výtvarného workshopu a výstupy 
badatelských týmů našich základ-
ních škol.
Pro návštěvníky bude vytvořen 
informační leták o projektu Stol-
persteine, o holocaustu a osudech 
jednotlivých rodin. Bude vytištěna 
mapa náměstí s vyznačením již ulo-
žených kamenů. Počítáme s tím, že 
trafiku budou využívat i školy, pro 
které vytvoříme pracovní list, který 
pomůže při pochopení holocaustu 
a proč je důležité si jeho oběti ne-
ustále připomínat i v dnešní době. 
Muzeum Říčany chystá do nabídky 
výukových programů pro školy ko-
mentovanou prohlídku trafiky s pro-
cházkou po Masarykově náměstí. 
Jednáme i s organizací Koloběh 
o možnosti zapojení dobrovolníků 
z řad seniorů do projektu, např. po-
skytováním základních informací 
v turistické sezoně.
Slavnostní otevření trafiky plánuje-
me na červen a bude jej doprovázet 
výstava Místa utrpení, smrti a hr-
dinství, která od srpna 2005 putuje 
po celé republice, podává svědectví 
o nepředstavitelně děsivé realitě 
nacistických koncentračních a vy-
hlazovacích táborů, pomáhá neza-
pomenout a varuje před hrozbami 
dneška. Výstava bude postupně 
umístěna v prostorách tří základ-
ních škol a následně v prostorách 
knihovny v Teršípově domě. Ve 
spolupráci s organizací Koloběh 
připravujeme k datu otevření in-
fostánku mezigenerační diskuzní 
kavárnu, kterou jako již tradičně 
doplníme drobnou ochutnávkou ži-
dovských specialit.
O postupu projektu Informační stá-
nek k Říčanským kamenům zmize-
lých budete informováni na stánkách 
Kurýru a webu města Říčany a Mu-
zea Říčany. Projekt je realizován za 
finanční podpory Nadačního fondu 
obětem holocaustu z prostředků Mi-
nisterstva kultury České republiky.

Věra Likešová
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Nová pěší zóna k říčanskému nádraží 

Cesta Svobody v úseku mezi ulicí Poli-
tických vězňů a podchodem má nový 
moderní vzhled. Od loňského srpna 
do konce roku zde probíhaly stavební 
práce, při kterých došlo k opravě inže-
nýrských sítí, celkové opravě povrchu, 
doplnění veřejného osvětlení a zasa-
zení stromů. Kvůli delší dodací lhůtě 
zatím chybí lavičky, odpadkové koše a 
ocelové sloupky. Přístup k podchodu 

bude pěší zónou s omezeným vjezdem 
motorových vozidel pro větší bezpeč-
nost chodců. Ti si musí zvyknout být 
opatrnější při křížení ulice Politických 
vězňů, kde vznikl vyvýšený práh z dla-
žebních kostek a řidiči zde musí snížit 
rychlost. Platné předpisy neumožňují 
po rekonstrukci komunikace obnovit 
značení pro přechod v původním mís-
tě, ten byl totiž v rozporu s předpisy. 
Speciálně nasvětlený vyvýšený práh 
s odlišným typem povrchu byl dopo-
ručen experty na dopravu a schválen 
Policií ČR. Řešení je navíc zcela v sou-
ladu s posledními trendy zklidňování 
dopravy.
Letos bude město realizovat posled-
ní etapu stavebních prací v úseku od 

Politických vězňů po ulici Mánesova. 
Obnovy se tak dočká zbývající část pěší 
zóny Cesty Svobody v javorové aleji po-
dél sídliště Na Fialce. Firma opraví po-
vrch pěší zóny, veřejné osvětlení a dopl-
ní kvalitní mobiliář. Stávající vzrostlé 
javory budou zachovány. Zajímavostí 
budou již brzy nové designové přístřeš-

ky autobusových zastávek na ulici Po-
litických vězňů, které budou vybaveny 
zelenou střechou s trávou a květinami.

V	lednu	město	požádalo	
o	dotaci	na	podchod	pod	
železniční	tratí
Město se pokouší sehnat dotaci na 
obnovení podchodu pod tratí Praha – 
Benešov. V běžný pracovní den projede 
v obou směrech na úseku Praha Kolo-
vraty – Říčany 182 vlakových souprav. 
Podchod pod tratí by pomohl k překo-
nání jedné z nejvytíženějších železnič-
ních tratí v České republice pěším, cyk-
listům i hendikepovaným osobám. Trať 
odděluje centrum města od městské 
části Radošovice a obnovení podchodu 
by přispělo k propojení obou lokalit. 

Propustek byl vybudován v rámci mo-
dernizace IV. železničního koridoru 
v roce 2007, nikdy však nebyl zprů-
chodněn. Pod tratí je zabudovaný beto-
nový tubus ukončený zdí. Budoucí vy-
ústění je naplánováno v místech bývalé 

Informace z radnice

výstup	do	ulice	Barákova
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vlečky (na dnes již vznikající stezku pro 
pěší a cyklisty k Tescu), kde má vedle 
schodiště vzniknout i šikmý chodník k 
bezbariérovému přístupu. Projektanti 
realizaci vyčíslili na třináct milionů ko-
run a pokud město dotaci nezíská, ze 
záměru zřejmě sejde. 
„Příprava tohoto záměru trvala mno-
ho let. Velmi složité vlastnické vztahy 
a blízkost dráhy způsobily několika-
leté povolování projektu. Jsem rád, že 
dlouhá jednání se SŽDC, ČD a dalšími 
subjekty jsou u konce a věřím, že se nám 
podaří zajistit financování z dotace, aby 
mohlo vzniknout další propojení Říčan 
a Radošovic,“ říká David Michalička, 
místostarosta (KM). 
Aktuálně vzniká v místech bývalé 
vlečky pokračování stezky pro pěší 
a cyklisty do průmyslové a komerční 

zóny u Černokostelecké ulice. As-
faltová stezka zajistí rychlou a bez-
pečnou propojku s nádražím a na-
vazující podchod pod tratí by zajistil 
lepší průchodnost lokalitou a pro-
pojku s nákupním areálem Lihovar. 
Vchod do tubusu je již vybudován 

v ulici Barákova. Návaznost má na 
mostek pro pěší přes frekventova-
nou komunikaci Říčanská II/101 do 
rezidenční lokality Na Vysoké a dále 
do centra města.

Kateřina Lauerová 
Tisková zpráva města

Budoucí	výstup	z	tubusu	podchodu	na	nově	
budovanou	cyklostezku
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Masarykovo náměstí, 14–18 h
–  Masopustní průvod v maskách s divadlem 

Kvelb (sraz masek na náměstí)
–  Lidová masopustní hudba – Malá kapela  

V. Kettnera
–  Vystoupení dětí z říčanských škol
–  Vepřové hody a pivo z Říčanského pivovaru

Další akce:
–  Výroba masek a škrabošek – Koloběh, od 13 h
–  Divadlo pro děti – koncertní sál Staré 

radnice

Říčanský pivovar, od 19 h (Olivova ul.) 
–  Vepřové hody a říčanské pivo

aneb Ladovské vepřové hody
v sobotu 22. února 2020

MAKS_masopust_inzerce do Kurýra_165x245_V2.indd   1 17.01.20   10:03
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Říčanský masopust

Letos se v Říčanech bude opět konat masopust, a to 
v sobotu 22. 2. 2020 na Masarykově náměstí a v okolí 
říčanského hradu. Doufáme, že po loňském úspěchu 
se v našem městě stane společnou tradicí. V únorovém 
vydání Kurýru z r. 2019 nás Muzeum Říčany seznámilo 
s historickými fakty, jaké jsou tradiční masopustní zvy-
ky a co vlastně masopust znamená. 
Dříve se říkávalo, že rok má pět období – jaro, léto, 
podzim, zimu a masopust. Tak významný obyčej to bý-
val. Zábavný a přitom plný pověrečných rituálů a víry 
lidí, že právě masopustními zvyky si zabezpečí svůj rod 
i hospodářství.
Součástí masopustu vždy býval průvod jedinečných 
masek, nejlépe vlastnoručně vyrobených. Průvod dopl-
ňovaly postavy lidské i zvířecí, podle lokálních zvyklos-
tí. Vy si svou masku můžete vyrobit v Koloběhu v den 
masopustu (bližší informace viz Koloběh). Připomeň-
me si aspoň některé z nich – Laufr, Ženich a nevěsta, 
Bába s nůší, Slamák.

Slamák míval 
bohatě vázanou 
sukni ze slamě-
ných stébel, oz-
dobenou barev-
nými papírovými 
růžemi. Na hlavě 
míval vysoký špi-
čatý klobouk. Na 
závěr masopus-

tu mu většinou selky sukni 
oškubaly a sláma ze Sla-
máka se podestýlala do 
husího hnízda k zajiště-
ní vynesení vajec. 
V průvodech je mož-
né vídat různé masky 
alegorizující součas-
nou dobu. My bychom 
však ocenili, pokud 
byste dorazili v těch 
tradičních lidových.
Maškara bývala v dřívějších dobách pouze záležitostí 
dospělých mužů. Dnes se k průvodu již často přiřazují 
nejen ženy, ale i děti. Tradice uvádí, že starosta města 
slavnostně maškary povolí. Nechme se tedy překvapit 
a pojďme si společně masopust užít.

Program:
14.00	hod. – malá kapela V. Kettnera – I. vstup
14.15	 hod. – úvodní slovo starosty V. Kořena 
a představení masek divadla Kvelb
14.45	hod. – masopustní průvod
15.45	hod. – vystoupení žáků mateřských škol
16.15	hod. – vyhodnocení nejhezčích masek
17.00	hod. – malá kapela V. Kettnera – II. vstup
17.00	–	18.00	hod. – divadelní představení pro 
děti v hudebním sále Staré radnice
Časy jsou pouze orientační. akce se bude konat 
za každého počasí.

A pokud máte po Vánocích opět chuť péct, můžete vy-
zkoušet recept na tradiční jeMné SMažené VDo-
leČKy.
RecepT: 4 žloutky, 4 dkg rozpuštěného másla, 4 dkg 
cukru, 4 lžíce rumu, 4 dkg droždí, 3 dcl smetany, 500 g 
hladké nebo polohrubé mouky, špetku soli. 
Těsto zadělejte obvyklým způsobem a nechte zhruba 
hodinu kynout. Následně z těsta vyválejte asi na prst 
silný plát a skleničkou vykrajujte kroužky – vdolečky. 
Nechte je na vále vykynout přikryté utěrkou. Po chvíli je 
otočte na druhou stranu. Těsně před pečením udělejte 
do každého vdolečku důlek prstem. Stranou s dolíčkem 
je vkládejte do rozehřátého omastku tak, aby měl kaž-
dý vdoleček dost místa k nabývání. Osmažte je po obou 
stranách a rovnejte je na papírové ubrousky k okapání. 
Vychladlé vdolečky hustě pocukrujte. Do každé jamky 
dejte lžičku zavařeniny, posypte strouhaným tvarohem 
a nakonec ozdobte zakysanou smetanou nebo sladkou 
šlehačkou.
Více se dozvíte v knize Kamily Skopové – Hody, půsty, 
masopusty (ISBN 978-80-86903-46-0), ze které jsme 
čerpali i my.

Hana Stinglová
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MHD už není „socka“. Veřejnou dopravu využívají 
i vysocí manažeři, lékaři či právníci. Klimatizované 
city elefanty, moderní nízkopodlažní autobusy, online 
jízdní řády a zpoždění v mobilu jsou samozřejmostí. 
Pro mnoho lidí je dnes cennější cestování bez stresů, 
než pohodlí vlastního vozu a pár ušetřených minut. 
Říčanská radnice chce podporovat cestování MHD jako jed-
nu z udržitelných forem dopravy. Níže najdete proto rekapi-
tulaci dnešních možností i nastínění, kam chceme směřovat.

Železnice	je	základ
Vlakem do Prahy někdy jel snad každý Říčaňák. Za 27 
minut (což je jízdní doba osobního vlaku na hlavní nádra-
ží) se autem v ranní špičce dostanete sotva do Průhonic 
či k Uhříněvsi. Navíc ve vlaku si přečtete knížku, vyřídíte 
emaily anebo si jen odpočinete. Vlaky jezdí prakticky celý 
den 4x za hodinu, takže víceméně odpadá plánování. 

Komu jde o čas, vytipuje si rychlík, kterým cesta trvá jen 
20 minut. Kdo chce pohodlí a klid na práci, připlatí si pár 
korun za 1. třídu.
Možná nevíte, že některé vlaky nekončí na hlavním nádra-
ží, ale pokračují přes Vysočany do Horních Počernic. Od 
roku 2019 je navíc možné v Hostivaři přestoupit na no-
vou trať do Libně, Holešovic, Podbaby a Roztok u Prahy. 
Vlakem se tedy dostanete i na severní okraj Prahy. Ačkoliv 
tuto trať obsluhuje Arriva, platí zde jednotné jízdné PID.

 V	autobusech	do	Prahy	zaplatíte	kartou
Říčany prochází silnice I. třídy Černokostelecká, kde ve 
špičce každých cca 10 minut jezdí spoje do Prahy k metru C, 
Háje. Jízdní doba je necelých 20 minut, i když ráno i odpoled-
ne je problematickým uzlem Uhříněves, kde autobusy mo-
hou nabrat zpoždění kvůli kolonám aut. V případě potřeby 

lze v Uhříněvsi přestoupit na vlak a naopak. V autobusech jde 
platit kreditní kartou, jízda je většinou pohodlná díky novým 
vozidlům s klimatizací. 

Kolik	vlastně	stojí	lístek?
Když jedete do Prahy jen občas, kupte si jízdenku PID za 40 
Kč. Ta platí ve vlaku, autobusu, a můžete s ní cestovat celkem 
120 minut nejen do Prahy, ale pak i kdekoliv po Praze met-
rem, tramvají či autobusem. Pokud jezdíte pravidelně, vypla-
tí se určitě Lítačka. 
Pro srovnání – jedna cesta automobilem do Prahy (cca 25 
km) vás stojí cca 150 Kč ( 50 Kč benzín + 100 Kč amortiza-
ce). K tomu musíte mnohdy řešit parkování v Praze. Na dru-
hou stranu, k ceně jízdenky si můžete přičíst 39 Kč za ranní 
čerstvou kávu v „Okýnku“ a možná dalších 30 Kč za pečivo 
ke snídani. Porovnání je na vás.

městská	v	Říčanech
Asi jste si všimli, že naše město křižují tři minibusy v říčan-
ských barvách. Jezdí pro vás ZDARMA. Pozor – není to 
primárně kvůli ceně. Zásadní je agenda spojená s výběrem 
jízdného, ta často v malých městech stojí jen o málo méně, 
než se vybere. Nejdůležitější je jízdní doba. Každá minuta, 
kdy řidič prodává jízdenku, cestující hledá mince v peněžen-
ce a nastupování trvá, je zbytečná. Pokud má být Městská po 
Říčanech alternativou k osobnímu autu, musí být zajímavá 
z hlediska času. 
I když stále vychytáváme mouchy, jsme rádi, že do autobusů 
nasedá stále více z vás. Pokud bude veřejná poptávka, jsem 
připraven předložit návrh na posílení linek tak, aby byla 
obsloužena další místa, ale zejména, aby interval byl maxi-
málně 30 minut. Výhledově též chceme minibusy nahradit 
tichými elektrobusy.

moderní veřejná doprava
Udržitelná městská mobilita – 3/6
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věděli	jste,	že	Říčany	jsou	hned	za	Hlavním	nádražím,	Masarykovým	
nádražím	a	Smíchovem	čtvrtou	nejvytíženější	stanicí	v	Praze	a	okolí?	
Denní	obrat	je	u	nás	více	než	7	000	cestujících.	
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Podobné razantní rozšíření MHD udělali například v němec-
kém Lindau, které je dnes odborníky udáváno za vzor. Toto 
město s cca 25.000 obyvateli provozuje celkem osm autobu-
sů na čtyřech linkách. Ty se hvězdicově sjíždí u centrálního 
bodu – u nádraží. Zde u ostrovního nástupiště se každých 
30 minut setkají a po přestupu se společně rozjedou zpět. 
Z libovolného bodu se tedy s jedním přestupem u nádraží do-
stanete kamkoliv, přičemž celý systém je velice jednoduchý 
a přehledný. Po jeho zavedení údajně využití MHD stouplo 
několikanásobně! 
Více informací o propracované MHD v Lindau se dozvíte na 
www.sw-lindau.de.  

odjezdy	najdete	
v	aplikaci	i	v	IDoSu
Kdo má staženou apli-
kaci Říčany v mobilu, 
může online sledovat, 
kde se právě městský 
autobus nachází a jaké 
má případně zpoždění. 
Anebo si jen zkontroluje 
čas odjezdu z vybrané za-
stávky. Já třeba aplikaci 
používám zejména pro 
odjezdy vlaků z Říčan či 
hlavního nádraží – abych 
nespěchal, když má vlak 
pár minut zpoždění.

Většinu zastávek autobu-
su plánuje radnice vybavit 
elektronickými označní-
ky s aktuálními odjezdy 
a zpožděními spojů. Město 
získalo dotaci cca 3 mil. Kč, 
kterou využijeme v případě, 
že projekt nebude letos rea-
lizovat Středočeský kraj.

 
Parkování	u	nádraží	nestačí
Dlouhodobým problémem města je parkování u nádraží. 
Zejména pro auta, ale i pro motorky, kola, elektrokola 
či koloběžky. Město se dlouhodobě snaží tento problém 
řešit, ale nedaří se získat vhodné pozemky pro kapacitní 
a dobře dostupné parkoviště. Jako ideální se jevil starý 
areál, kde sídlí finanční úřad, stavebniny a různé sklady. 
Alternativou by byla výstavba parkovacího domu na vol-

ném pozemku před Lihovarem. Vlastníci těchto pozemků 
však o prodeji městu jednat nechtějí. 
Projektujeme proto alespoň revitalizaci parkoviště v ulici 
Nádražní přímo u kolejí. To by mělo být vybaveno moderním 
navigačním systémem a umožnit civilizované zaparkování. 
Kapacita se ale nezvýší. 
Za poslední roky zaplavila parkující auta již velmi široké 
okolí nádraží a obtěžují tak každodenně místní stáním „kde 
to jde“, včetně zeleně i soukromých vjezdů. Přitom velká část 
parkujících nejsou Říčaňáci, které bychom rádi preferovali. 
Nechceme vlastně, aby se do centra Říčan sjížděly stovky či 
tisíce aut z okolí a my suplovali nedostatek P+R stání pro 
Prahu. Nemáme na to ani prostor, ani peníze. Chceme místa 
u nádraží nabídnout zejména občanům Říčan.
Sledujeme, že čím dál více lidí využívá k dojížďce na vlak 
jízdní kolo či koloběžku. Odpadá hledání parkovacího mís-
ta i riziko, že vás jiný řidič později zablokuje. Pro dražší kola 
a elektrokola plánujeme rozšíření cykloboxů nad rondelem, 
pro běžná kola chceme nabídnout další krytá stání – dočas-
ně zatím pod střechou bývalé nádražní budovy u kolejí, kde 
si budete moci nechávat i svůj „těžký“ zámek. Uvažujeme 
i o provizorní uzamykatelné kolárně v nevyužitých prosto-
rech nádraží či boxech pro elektrokoloběžky.
Máte jakýkoliv námět na zlepšení podmínek ve veřejné do-
pravě? Chybí vám lavička u zastávky, linka autobusu, stojan 
na kolo, informační tabule či funkce v aplikaci? Dejte nám to, 
prosím, vědět. 

 David Michalička, místostarosta (KM)  
david.michalicka@ricany.cz
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Do středočeských Říčan se sjedou 
kněží i biskupové z 18 evropských 
států. V úterý 18. 2. 2020 v městské 
sportovní hale a v hale centra na 
fialce odehrají zápasy 14. ročníku 
Mistrovství evropy kněží ve futsalu. 
Poprvé v České republice, a právě 
v Říčanech, proběhne 14. ročník 
Evropského šampionátu kněží ve 
futsalu. Přípravy akce se ujala Řím-
skokatolická farnost Říčany ve spo-
lupráci s křesťanskou sportovní orga-
nizaci Orel. Záštitu převzal Dominik 
kardinál Duka OP, který se osobně 
účastnil slavnostního rozřazení týmů 
do skupin, které se konalo v pražském 
arcibiskupském paláci 10. 12. 2019.

Do Prahy a Říčan se sjede na 260 
účastníků z 18 evropských zemí. 
Delegace budou ubytovány v Praze 
a sportovní část se odehraje v Říča-
nech v úterý 18. 2. 2020 v městské 
sportovní hale (vedle zimního stadio-
nu) a v hale volnočasového centra Na 
Fialce. Úvodní zápasy odstartují zhru-
ba okolo poledne po mši svaté v kos-
tele sv. Petra a Pavla na Masarykově 
náměstí, kterou bude sloužit Mons. 
Charles Daniel Balvo, diplomat Sva-
tého stolce. 21. září 2018 jej papež 
František jmenoval apoštolským 
nunciem v České republice, čímž se 
stal i doyenem diplomatického sboru 
České republiky.
Z kostela se po mši svaté jednotlivé 
týmy rozejdou na sportoviště, kde 
až do večerních hodin (cca do 20 
h.) budou probíhat jednotlivé zápa-
sy. Úvodní zápas turnaje odehraje 
domácí tým České republiky s Itálií 

v říčanské sportovní hale (vedle zim-
ního stadionu) v úterý 18. 2. 2020 cca 
v 11:30 hod., ve stejný čas proběhne 
i utkání mezi Polskem a Rumunskem  
Na Fialce. „Přijďte fandit!“ zve spor-
tovní fanoušky hlavní organizátor 
a zároveň člen reprezentačního týmu 
místní farář P. Konstantin. Tým české 
reprezentace se v exhibičním zápase 
utká i se zástupci Říčan.
Tuto sportovně-duchovní akci evrop-
ského formátu podpořilo rozhodnu-
tím zastupitelstva město Říčany část-

kou 200 tisíc korun, k dispozici dalo 
i sportovní halu k utkáním. Kromě Ří-
čan proběhnou mše svaté v chrámu sv. 
Ludmily na pražských Vinohradech, 
ve Strahovském klášteře a v katedrále 
svatého Víta na Pražském hradě.
Losování určilo českému týmu ve 
skupině B obhájce titulu z Portugal-
ska, silný tým z Maďarska a mužstvo 
Kazachstánu. Doprovodný program 
šampionátu bude zaměřen na pozná-
vání Prahy, proběhne i společné sla-
vení bohoslužeb. Důležitější než hra 

V Říčanech se 18. února odehraje 
mistrovství evropy kněží ve futsalu
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Slavnostní	rozlosování	do	skupin	provedl	
Dominik	kardinál	Duka	10.	12.	2019
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samotná jsou však přátelská setkání, 
utužující mezinárodní společenství 
kněží, sdílení životních zkušeností, 
poznávání nových zemí, jejich kultur 
a tradic. V neposlední řadě jde o přiblí-
žení kněžského života veřejnosti.
První ročník se odehrál v roce 2003 
v Rakousku. Tým České republiky se 
účastní pátého ročníku. Poprvé se za-
pojil na ME na Slovensku, následně 
v Chorvatsku, Itálii a loni v Černé Hoře. 
Kněží z našich diecézí dosud na evrop-
ských turnajích nepostoupili do závě-
rečných bojů o medaile. Turnaje se ne-
účastní jenom kněží, ale také biskupové 
některých diecézí, a to i jako hráči.

Kateřina Lauerová 
Tisková zpráva města

roZPISY	ZÁPaSŮ	–	ÚTErÝ	18.	2.	2020
SKUPINY	a	+	C	(HaLa	FIaLKa),	12:30

roZPISY	ZÁPaSŮ	–	ÚTErÝ	18.	2.	2020
SKUPINY	B	+	D	(mĚSTSKÁ	HaLa),	12:30

2	x	5	min	(+	2	min	na	výměnu	stran)
8	min.	na	výměnu	týmů

Pořadí Kdo s kým Čas
1 CHOR – SVK 12:30 – 12:42 (+ 8 min)
2 POL – RUM 12:50 – 13:02
3 SRB – BLR 13:10 – 13:22
4 UKR – SLO 13:30 – 13:42
5 ALB – CHOR 13:50 – 14:02
6 SVK – SRB 14:10 – 14:22
7 RUM – UKR 14:30 – 14:42
8 ALB – BLR 14:50 – 15:02
9 POL – SLO 15:10 – 15:22
10 CHOR – SRB 15:30 – 15:42
11 SVK – BLR 15:50 – 16:02
12 RUM – SLO 16:10 – 16:22
13 ALB – SRB 16:30 – 16:42
14 UKR – POL 16:50 – 17:02
15 CHOR – BLR 17:10 – 17:22
16 ALB – SVK 17:30 – 17:42

ČTVRTFINÁLE (2 x 7 min + 2 min na výměnu stran)
a1	-	c2	(G)	 17:50	–	18:06	(9	min	na	výměnu	týmů)
a2	-	c1	(H)	 18:15	–	18:31

O DALŠÍ UMÍSTĚNÍ (2 x 7 min + 2 min na výměnu stran)
Podle pořadí ve skupině:
a3	-	c3	(K)	 18:40	–	18:56
a4	-	c4	(L)			19:05	–	19:21

Poražení čtvrtfinalisté ze zápasu:
G	-	H	(o)	 19:30	–	19:46
-	po	posledním	zápase	přesun	do	Městské	haly
(odsud	společně	odjezd	na	hotel	po	dohrání	skupin	B	+	D)

2	x	5	min	(+	2	min	na	výměnu	stran)
8	min.	na	výměnu	týmů

Pořadí Kdo s kým Čas
1 CZE – ITA 12:30 – 12:42 (+ 8 min)
2 BIH – KOS 12:50 – 13:02
3 HUN – POR 13:10 – 13:22
4 AUT – MNE 13:30 – 13:42
5 CZE – KAZ 13:50 – 14:02
6 ITA – HUN 14:10 – 14:22
7 AUT – KOS 14:30 – 14:42
8 POR – KAZ 14:50 – 15:02
9 MNE – BIH 15:10 – 15:22
10 CZE – HUN 15:30 – 15:42
11 ITA – POR 15:50 – 16:02
12 MNE – KOS 16:10 – 16:22
13 KAZ – HUN 16:30 – 16:42
14 AUT – BIH 16:50 – 17:02
15 CZE – POR 17:10 – 17:22
16 KAZ – ITA 17:30 – 17:42

EXHIBIČNÍ ZÁPAS: (2 x 7 min + 2 min na výměnu stran)
cZe	-	ŘÍČaNY	17:50	–	18:06	(9	min	na	výměnu	týmů)

ČTVRTFINÁLE (2 x 7 min + 2 min na výměnu stran)
B1	-	D2	(I)	 18:15	–	18:31
B2	-	D1	(j)	 18:40	–	18:56

O DALŠÍ UMÍSTĚNÍ (2 x 7 min + 2 min na výměnu stran)
Podle pořadí ve skupině:
B3	-	D3	(M)	19:05	–	19:21
B4	-	D4	(N)	 19:30	–	19:46

Poražení čtvrtfinalisté ze zápasu:
I	-	j	(P)	19:55	–	20:11
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již druhým rokem 1500 žáků říčan-
ských základních škol zřizovaných 
městem využívá ke studiu anglické-
ho jazyka výukový program Dyned. 
nyní přišla radnice s výzvou pro 
školáky. odměnou pro žáky, kteří 
udělají v tomto školním roce největší 
pokrok ve studiu anglického jazyka, 
bude týdenní pobyt v partnerském 
městě Whitstable ve Velké Británii, 
plně hrazený městem. 
V roce 2019 odstartovala říčanská 
radnice na třech základních školách, 
kde je zřizovatelem, výuku anglického 
jazyka pomocí multimediální techno-
logie výukového programu DynEd. 
Moderní výukový program byl poří-
zen, stejně jako vybavení pěti počíta-
čových učeben, z patnáctimilionové 
dotace z fondů EU. Radnice se nyní 
rozhodla žáky ke studiu ještě více mo-
tivovat. Studenti, kteří dosáhnou nej-
většího studijního pokroku, navštíví 
za odměnu na týden přímořské měs-
tečko Whitstable a jeho okolí na jihu 
Anglie. Systém DynEd dle vstupních 
testů na začátku studia vyhodnotil je-
jich znalosti angličtiny a individuálně 
naplánoval výuku. Žáci mají možnost 
studovat denně i doma. Program na 
bázi umělé inteligence neustále sledu-
je a analyzuje jejich studijní nasazení, 
pokrok v učivu a přizpůsobuje výuku 
individuálnímu tempu, schopnostem 
a znalostem. Odměna tedy nebude 

patřit těm, kdo dosáhnou nejvyššího 
stupně znalostí, ale program vyhod-
notí ty, kteří udělali ve svých znalos-
tech největší posun. Pro úspěch bude 
nutné pravidelně studovat v průměru 
20 minut denně, hodně se nahrávat 
a poslouchat, protože kladné skóre 
urychlí postup do dalších lekcí, nutná 
bude i aktivita v hodinách angličtiny. 
V dubnu proběhnou testy, které vy-
hodnotí pokrok jednotlivých studen-
tů. Zvítězit může tedy i ten, který toho 
zatím moc neumí, ale prokáže největší 
studijní zápal a pokrok.

Úžasné zážitky čekají dvě děti z každé-
ho ročníku dané školy. Za každou ško-
lu tedy pojede 14 žáků a dva učitelé. 
Zájezd se uskuteční v termínu od 27. 
5. do 3. 6. 2020. Město uhradí dopra-

vu, ubytování, stravování i vstupné, za 
což zaplatí kolem deseti tisíc korun na 
osobu.
Partnerské město Whitstable v hrab-
ství Kent leží asi 90 km od Londýna 
a 8 km od slavného města Canterbury, 
kde bude zajištěno ubytování v hotelu 
KIPPS. Členka komise pro Partnerská 
města Jana Vavřinová, která zájezd 
připravuje, slibuje nabitý program 
„Na programu je kromě pobytu v part-
nerském městě Whitstable a jeho plá-
ží, také prohlídka pohádkového města 
Canterbury, nesmí chybět ani Londýn. 
Exkurze bude mířit také do anglického 
Doveru, Shell Grotto, děti navštíví také 
tunely pod Ramsgate.“ Pilní studenti 
se mají na co těšit.

Kateřina Lauerová
Tisková zpráva města

Pilně studuj angličtinu a vyhraj zájezd do 
Anglie! Výzva města pro říčanské školáky

Pláž	ve	městě	Whitstable	a	kanál	v	canterbury
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Loňské předvánoční setkání se kona-
lo poslední adventní neděli. Návštěv-
níky neodradilo ani nevlídné počasí 
a opět si přišli užít kouzlo blížících se 
svátků. Přivítalo je příjemné hudební 
vystoupení mladých muzikantů di-
vadla SeMaFor a zahrála amatérská 
skupina Elišky Hoškové. Žákovské 
zastupitelstvo rozdávalo tradiční 
dobroty věnované panem Davidem 
Frydrychem. Pomáhalo s krájením 
jablíček nebo pouštěním ořechových 
lodiček. Stejně jako každý rok nabí-
zela lékárna U Bílého lva zdravé čaje 
i svařené víno, z domku hotelu Pavi-
lon voněly řízečky, cukroví a punč. 
Výtěžek z prodeje oba věnovali na 
vánoční sbírku pro děti ze sociálně 
znevýhodněných rodin. Lékárna  
6 520 Kč a Pavilon 10 347 Kč. Do 

kasiček umístěných v ostatních dom-
cích návštěvníci přidali 6 828 Kč. 
Všem dárcům velmi děkujeme, stej-
ně jako všem kolegům z technického 
oddělení, za pomoc při realizaci akce. 
Také děkujeme říčanským skautům 
za poskytování betlémského světla 

a našim dobrovolným hasičům za 
bdělý dohled nad hořícími koši. Ob-
rovský dík patří panu Petru Zajíčko-
vi, majiteli firmy Inplem s.r.o. Jako 
každý rok zcela zdarma zapůjčil zví-
řátka do živého betlému.

Jitka Bahenská

Vzpomínka na 
vánoční pohodu  

na masarykově náměstí

Pohodové	vystoupení	SeMaforu

Zvířátka	pana	Zajíčka	děti	milují

Žákovské	zastupitelstvo	roz-
dávalo	dobroty	s	úsměvem

Říčanští	skauti
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1.  referent odboru právního
PoŽaDoVaNé	VZDĚLÁNí: Vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu 
v oboru právo na VŠ v Čr, případně vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním 
programu v jiné oblasti
LHŮTa	Pro	PoDÁNí	PŘIHLÁŠEK:	12. 2.2020 do 17,30 hod.
TErmíN	VÝBĚroVéHo	ŘíZENí: 13. 2.2020 v 10,30 hod. – účast na VŘ je závazná podáním 
přihlášky včetně všech náležitostí – účastníci nebudou k účasti vyzýváni.

2.  referent oddělení evidence obyvatel, občanských 
průkazů a cestovních dokladů

PoŽaDoVaNé	VZDĚLÁNí: Střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo vyšší odborné vzdělání  
LHŮTa	Pro	PoDÁNí	PŘIHLÁŠEK:	12. 2. 2020 do 17,30 hod.
TErmíN	VÝBĚroVéHo	ŘíZENí: 13. 2. 2020 v 9,00 hod. – účast na VŘ je závazná podáním 
přihlášky včetně všech náležitostí – účastníci nebudou k účasti vyzýváni.  

3.  správce vozovÉho parku, dělník čiŠtění Města  
(1 pracovní Místo)

PoŽaDoVaNé	VZDĚLÁNí: Střední vzdělání s maturitní zkouškou 
Bližší	informace	na	tel.	č.	602	767	755	michal	Svoboda,	vedoucí	oddělení	technické	správy

4.  správce sportoviŠtě
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 hledá 

schopné pracovníky do doBŘe zavedeného kolektivu  
na následující pracovní pozice:
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22. února 2020 od 20 hodin  
v KC Labuť. Tentokrát v rytmu Rock and rollu.
Hudba: Červení Panteři Karlovy Vary 

Vystoupí: finalisté Star Dance (M. Ruml, N. Otáhalová), Fuego Říčany, Dance EB, TŠ Twist, 
módní přehlídka Marko.in, dobročinná aukce fotografie J. Šibíka (výtěžek na charitu)

Vstupné: 280/200 Kč – v předprodeji KC

M
at

ěj R
uml a Natálie Otáhalová – finalisté StarDance 2019

MAKS_reprezentační ples_inzerce do Kurýra_165x245_V5.indd   1 27.01.20   15:31
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bezpečnost v Říčanech se rapidně zhoršila
To potvrzují i statistiky minis-
terstva vnitra. Například obydlí 
bylo jen za listopad 2019 vykra-
deno tolik, co v celé druhé půlce 
roku 2018. Chat bylo vykradeno 
za říjen a listopad 2019 víc než 
za celý rok 2018. 
Možnosti města něco s tím udě-

lat jsou sice limitované, ale nejsou nulové. Chceme-li 
bezpečné město, musíme využít každé rozumné mož-
nosti a město musí hlavně začít konat. Na prosinco-
vém zastupitelstvu jsem proto přednesl návrh dvou 
usnesení, která vyzývají vedení města, aby se proble-
matikou zabývalo. Jedno znělo:
Zastupitelstvo města Říčany vnímá zhoršující se bezpeč-
nostní situaci ve městě a pověřuje vedení města, aby hle-
dalo kroky ke zvýšení bezpečnosti občanů Říčan a jejich 
majetku, aby vešlo v jednání s Policií ČR o posílení přítom-
nosti hlídek na území města a aby více zapojilo městskou 
policii do preventivní a hlídkové činnosti v oblasti majetko-
vé kriminality na celém území města včetně osad. 
Od mnohých z vás mám informace o problémech s ne-
legálními ubytovnami. Ty vnímám jako jeden z mož-
ných zdrojů drobné majetkové kriminality, druhý můj 
návrh proto zněl:

Zastupitelstvo města Říčany pověřuje vedení města, 
aby hledalo řešení nelegálních ubytoven, které se na-
cházejí na území města. Nelegální ubytovny předsta-
vují potenciální i reálné riziko zvýšeného počtu pře-
stupků proti občanskému soužití i trestné činnosti. 
Zpřísňují se podmínky pro legální ubytovávání v Ří-
čanech. Není možné, aby město přehlíželo nelegální 
ubytovny a tím v podstatě zlehčovalo život nelegálně 
ubytovaných na úkor obyvatel města, a nelegálních 
ubytovatelů na úkor řádných provozovatelů ubytova-
cích kapacit. 
I tyto ubytovny možná souvisí s další věcí, kterou nelze 
přehlédnout. V poslední době přibylo v Říčanech osob, 
které na první pohled nezapadají. Subjektivní pocit 
bezpečí je důležitý. A hloučky podivně se chovajících 
či podnapilých lidí na náměstí, kolem nádraží, kolem 
supermarketů a jinde, mu rozhodně nepřidávají.
Děkuji všem zastupitelům, kteří obě usnesení podpo-
řili a pomohli jejich schválení. Věřím, že město touto 
deklarovanou podporou zastupitelstva získává silnější 
mandát nejen pro vyjednávání s Policií ČR, ale i pro 
změny priorit v zadání pro říčanskou městskou policii.

Jiří Kozák, 
zastupitel (ODS)

S péčí řádného hospodáře?
Na prosincovém zastupitelstvu 
se řešily dva zásadní materiály. 
Návrh rozpočtu na příští rok 
a převedení bytů na Komenské-
ho náměstí. Obě témata měla 
společného jmenovatele, a to 
péči řádného hospodáře.
Ta by měla být pro každého 
z nás samozřejmostí při správě 

čehokoliv. Bohužel se za tuto formulku občas někteří 
jen schovávají a o řádné péči lze úspěšně polemizo-
vat. Jako v případě odpovědi na můj dotaz zohlednění 
výpadku cca 10 mil. Kč z příjmové stránky v předlo-
ženém návrhu rozpočtu. Některé radary jsou totiž ně-
kolik měsíců vypnuté, protože u některých úsekových 
měření vypršela smlouva a nebyly zatím přesoutěženy.
Je alarmující, že vedení města nevnímá jako problém 
výpadek několika miliónů z předpokládaných příjmů. 
Propad prý nahradí z úsekového měření na dálnici. To 
ale přeci není odpověď! Město prostě přichází zhruba 
o 10 mil. korun, se kterými v rozpočtu počítá. Tyto pe-
níze budou v rozpočtu jednoznačně chybět bez ohledu 
na výši vybraných pokut z dálničního radaru. Proč si-
tuace nastala, kdo za ni může, jak bude řešena a jak 
město zabrání do budoucna těmto a podobným šlen-
driánům jsem se nedozvěděl. Místo toho jsem byl jízli-
vě pochválen, že jsem změnil názor na radary. 

Nezměnil. Nejsem příznivcem radarů na nesmyslných 
místech. Radary by měly sloužit především jako pre-
vence a regulace nebezpečných úseků, nikoliv jako vý-
znamný zdroj příjmů, nebo chcete-li kasička. Vybírání 
neúměrně vysokých pokut od 900 Kč už za malé pře-
kročení rychlosti, a to i v místech, kde se o bezpečnosti 
nemůžeme bavit, nelze nazvat jinak. 
Obhajoba, že nešlo vysoutěžit dříve, není pravdivá. 
Vědělo se, kdy smlouvy vyprší. Ostatně i proto se lze 
lehce dopočítat výše tohoto propadu.
Vraťme se ale výše k převodu bytů. Není mi znám pří-
klad z jiného města, které před dvaceti lety čerpalo 
stejnou dotaci, kde by závazek nebyl naplněn. Klidné 
město se rozhodlo, že chce byty převést/prodat za více 
než stokorunu. Způsob hledání řešení soudní cestou 
nepovažuji za správný. Vedení města mělo hledat způ-
sob, jak byty převést podle původního závazku. Kdo 
chce, hledá způsoby, kdo nechce, hledá důvody.
Odvolávat se tedy na péči řádného hospodáře, když 
nechci dodržet závazek převedení bytů za zbytkovou 
symbolickou hodnotu, zpochybněnou až těsně před 
vypršením dvacetileté lhůty, a na druhé straně máv-
nout rukou nad nevybráním desítky miliónu korun, je 
přinejmenším hloupé.

Miloslav Šmolík, 
zastupitel (ODS)
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Reakce starosty na zatupitele Šmolíka
Spojit výnosy z úsekového měření s převedením bytů 
na Komenského náměstí je s prominutím úlet. Je to 
jako spojovat elektrické dráty žvýkačkou. Takže vy-
světlení. Nejdříve úsekové měření. To, že na několika 
místech nejsou kamery, není šlendrián. Skončil nájem. 
Další pronájem lze zahájit až po nové veřejné zakázce. 
Jenže sloupy patřily z předchozí soutěže jediné firmě. 
Jak soutěž udělat tak, aby nezvýhodnila konkrétní fir-
mu? Město se rozhodlo sloupy a přípojky koupit. Kdy 
se při jednání dosáhne nejnižší ceny? Ve chvíli, kdy 
nejsou potřeba, tedy po skončení nájmu. Smlouvy po-
depsány, majetek v evidenci a soutěž na pronájem zaří-
zení – kamery, radaru, přenosového zařízení a dalšího 
- se vyhlašuje. Postupovali jsme obdobně jako kupří-
kladu v Turnově a jedním ze sledovaných cílů bylo ma-
ximálně otevřít zakázku širokému okruhu dodavatelů 
systému. Čisté, transparentní, ať zvítězí nejvýhodnější 
nabídka. Možná to, Mílo, nevíš, ale rozpočet se tvoří 
na základě předpokladu. V otázce odhadu příjmů z po-
kut je skutečně zásadní doba měření na dálnici D1, kde 
projíždí stotisíc aut denně. A neodpustím si jízlivost. 
Skutečně nám, Mílo, budeš vyčítat každého řidiče, 
který v Říčanech nezaplatí pokutu? Budeš to brát 
jako ztrátu? Mlhou slov nezakryješ podstatu, alespoň 
je vidět, kdo hladoví po penězích z pokut. Těch pár 

měsíců bez měření rozhodně není porušením péče řád-
ného hospodáře, stejně jako když odmítáme další sta-
rosty, kteří by chtěli rozšíření o desítky nových úseků. 
Teď k bytům na Komenského náměstí. Tvůj postoj je 
ultrapopulistická rétorika člověka bez konkrétní odpo-
vědnosti. Sníš o pozici starosty, tak si představ, co bys 
dělal. Drtivá většina právníků ti, řekne: „Nepřeváděj, 
je to s největší pravděpodobností zločin se škodou ve 
stovkách milionů korun.“ Co bys dělal? Copak je ře-
šením spiklenecká rada z opozičních lavic ve smyslu: 
můžeme hlasovat tajně, když se bojíte, aby to na ni-
koho nebylo…? Zhasneme, ať není vidět, kdo to ve 
městě nejspíš krade…! Nemorální a nedomyšlené. Na 
otázku, kdo by takhle schválenou smlouvu podepsal, 
se v jednacím sále rozlije trapno. Je mi všech nájemní-
ků hluboce líto. Jsou obětí neférového jednání politiků 
tohoto města. Nemůžu za to, že podle právních posud-
ků politici před dvaceti lety nepostupovali v souladu 
s právem, transparentně, rozdávali z majetku obce ne-
hospodárně. Mílo, chápu, že se blíží krajské volby.  Ale 
tohle fakt ne. Odpovědný politik musí znát podstatu 
věcí do hloubky a detailu. Nestačí vymýšlet populistic-
ké spojnice. Ty většinou bez užitku zajiskří a prasknou.

Vladimír Kořen, 
starosta  města (KM)

Kukátko do Žákovského zastupitelstva
Vážení čtenáři, jsem rád, že skoro po 
dvou měsících vám opět můžu něco 
předat a ukázat. V tomto dílu se 

ohlédneme za rokem 2019 a také si popovídáme o akci 
„České Vánoce“. Nevidím důvod, proč to dále protaho-
vat, rovnou se do toho pusťme.
Nejdřív se tedy podíváme na zatím asi největší akci bě-
hem mého působení v Žákovském zastupitelstvu, a to 
„České Vánoce“, která se odehrála 22. 12. od 17 hod. na 
Masarykově náměstí. Akce se mi velice líbila a doufám, 
že pokud se příští rok opět dostanu do zastupitelstva, 
bude se pořádat znovu. Mohli jste zde vidět jak starostu 
města Říčany Vladimíra Kořena, tak i starostu Žákov-
ského zastupitelstva Jana Hromase. Oba k vám pronesli 
svou řeč. Po nich následoval pan farář Mikolajek a pak 
už živá hudba. Během akce jste se mohli potěšit s živý-
mi zvířaty. No a na stáncích jste se setkávali s námi, žá-
kovskými zastupiteli. Rozdávali jsme cukroví, vánočku 
a pečené brambory s vynikající omáčkou. Také jste si 
mohli rozkrojit jablíčko nebo pustit lodičku v lavoru. 
Podle vašich reakcí se vám akce líbila a já doufám, že to 
tak většina cítí. Byl to krásný začátek vánočních svátků, 
na který budu ještě dlouho vzpomínat.
Teď už se ale přesuňme k celému roku 2019, který už je dáv-
no za námi. Pojďte se teď všichni zamyslet, co vám tento rok 
přinesl a co vzal. Zkuste popřemýšlet, co jste se dozvěděli 
a jaké jste udělali pokroky. Zkuste se podívat na to, co zača-

lo, i na to, co skončilo. Já jsem tohle udělal také a vybavily 
se mi jak na nádherné, tak i škaredé vzpomínky. Tento rok 
nám například vzal vynikajícího herce, televizního režiséra 
a baviče Václava Postráneckého. Dlouho bojoval se zákeř-
nou nemocí, které nakonec na jaře podlehl. On je však jen 
špička ledovce. Spousta obyvatel Říčan nás v roce 2019 
opustila. I já jsem měl ztráty a nejsem sám. Avšak oni by ne-
chtěli, abychom pro ně truchlili dlouho. Chtěli by, abychom 
se zamysleli nad hezkými věcmi, které nakonec vždy pře-
můžou ty špatné. Za rok 2019 proběhla v Říčanech spousta 
akcí, koncertů, divadelních představení atd. Bylo zkrátka 
mnoho příležitostí, jak se bavit a jak si zpříjemnit dny. A to 
jsou ty vzpomínky, nad kterými se musíme zamyslet. Mu-
síme se soustředit na to dobré, abychom zapomněli na to 
špatné. Tak by to podle mě mělo být a doufám, že se mnou 
souhlasíte. Proto vám přeji spoustu štěstí do roku 2020, 
který bude jistě super. Věřím, že ze strany Žákovského za-
stupitelstva (ŽZ) vám budeme mít co nabídnout a věřím, že 
tradice Kukátka do Žákovského zastupitelstva, kterou jsem 
vybudoval, bude pokračovat dál. Tak si užijte tento rok, jak 
jen to jde. Já se o to budu snažit také. A věřím, že ŽZ nápo-
dobně, protože pro vás budeme připravovat spoustu akcí, 
kterými se vám budeme snažit zpříjemňovat tento rok. Tře-
ba letošní Karneval na ledě, který už dlouho děti dostávají 
jako dárek k pololetnímu vysvědčení. Tak zatím na viděnou 
a mějte se dobře!

Matyáš Maňas, člen mediální komise ŽZ
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městská policie v roce 2019
Městská policie v roce 2019
Hlavní úkol loňského roku i roku nadcházejícího má 
společného jmenovatele, a to personální stabilizaci. 
V důsledku přetrvávajícího vývoje na trhu práce se stá-
le potýkáme s úbytkem strážníků, kteří často přecházejí 
k složkám integrovaného záchranného systému a jiným 
bezpečnostním složkám z důvodu jejich náborových 
kampaní a nabízených benefitů, či k soukromým sub-
jektům, které mohou nabídnout za méně fyzicky a psy-
chicky náročnou práci vyšší ohodnocení. Registrujeme 
tedy málo zájemců o práci strážníka.

Personální stabilizace netrápí v posledních letech jen 
Říčany, ale i obecní a městskou policii napříč republi-
kou. Současný personální „tabulkový“ stav je 24 stráž-
níků, ale reálný stav na konci roku byl 16 strážníků. 
Stabilizace tak v loňském roce nenastala, jelikož nově 
příchozí strážníci plynule nahradili strážníky odcháze-
jící. 

Stav na úseku veřejného pořádku byl v loňském roce 
z našeho pohledu stabilní. Nebylo zaznamenáno ani 
řešeno výraznější narušení veřejného pořádku. Celkem 
strážníci řešili za loňský rok 7491 událostí. Pro zajíma-
vost uvádím, že poslední událost byla řešena strážníky 
necelou půlhodinu před novým rokem a první událost 
nového ruku 2020 byla řešena již osmnáct minut po no-
voroční půlnoci. 

Strážníci vyřešili celkem 2510 přestupků uložením po-
kuty v celkové výši 841 200 korun. Příslušnému správ-
nímu orgánu strážníci oznámili k dalšímu projednání 
celkem 584 přestupků. V 505 případech byl přestupek 
vyřešen domluvou. Výše uvedená čísla jsou uvedena 
bez statistiky přestupků z úsekového měření rychlosti 
vozidel, protože se jedná o automatizovaný systém.

V průběhu roku bylo Policii ČR oznámeno z naší stra-
ny 34 důvodných podezření ze spáchání trestného činu 
a strážníky realizováno 315 výjezdů právě na žádost 
policie.

Činnost městské policie je různorodá a komplexní 
práce. Není zde výčet preventivní činnosti strážníků, 
jako jsou besedy a přednášky ve školských zařízeních, 
kontrola dětských hřišť, zajištění kulturních a spole-
čenských akcí, odchyty zvířat a jiné další činnosti, které 
jsou prostřednictvím strážníků zajišťovány.

Nejvíce naše město trápí stacionární doprava. Nedosta-
tek parkovacích míst, zejména v oblasti nádraží, sídlišt-
ní zástavbě nebo v centru města. Nárůst dopravy při-
náší značné komplikace, a to nejen v denní dobu, tam, 
kde jsou koncentrovány služby, instituce, firmy. Stále 
častěji se s tímto problémem potýkáme i v lokalitách 
s výstavbou rodinných domů, tedy spíše v okrajových 
částech města a přidružených obcích nebo průmyslo-
vých zónách.

Jindřich Joch,  
zástupce vedoucího Městské policie Říčany

Bezpečnost a infrastruktura

Kontakt: Václav Řezáč
vaclav.rezac@ricany.cz
323618258

BUĎ JEDNÍM Z NÁS!
MĚSTSKÁ POLICIE ŘÍČANY HLEDÁ NOVÉ STRÁŽNÍKY

NABÍZÍME:
   práci, která 

má smysl
   podíl 

na rozvoji 
města

   zajímavé 
finanční 
ohodnocení

   zvýšení 
kvalifikace 
a odbornosti
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Milí čtenáři a příznivci našeho sboru,
rád bych vás seznámil s tím, co jsme od začátku roku 
absolvovali a co nás teprve čeká. U naší mládeže se 
zatím poctivě trénuje, nabírají síly na soutěže, které 
je letos čekají. Všechny soutěže nejsou jen o fyzické 
zdatnosti, ale také o zručnosti a tu si naši mladší budou 
moci vyzkoušet již 8. 2. v Herinku. Zde proběhne soutěž 
v uzlování, a tak mládež může své dovednosti porovnat 
s dětmi z okolních sborů. Držíme tedy palce a přejeme 
úspěšný začátek letošního roku.
U výjezdů se ještě rychle vrátím k poslednímu dni roku 
2019, kdy naše jednotka držela pohotovost a byla tak 
připravena okamžitě vyjet k mimořádné události. Na-
štěstí nás nebylo nikde potřeba, a proto jsme rádi, že 
jsou lidé opatrní při užívání si zábavné pyrotechniky. 
První výjezd roku 2020, 14. 1. v cca 3:00, byl vyhlášen 
k požáru osobního automobilu. Po příjezdu na místo 
události již měli celý požár pod kontrolou kolegové 
z HZS stanice Říčany, takže jsme zůstali v záloze po 
dobu zásahu. Následně jsme se po rozhodnutí velitele 
zásahu odebrali zpět na základnu. Další příklad toho, 
že i když byla velká část naší jednotky na soustředění 
na horách v Benecku, jsme schopni vyjet kdykoliv.
A jak se našim členům na horách líbilo? Ačkoliv zima 
v nížinách téměř žádná zatím není, tak na horách si 
sněhových radovánek alespoň trochu užili. Za celý tý-
den se toho stihlo mnoho, a to včetně výletů. Někdo rád 
lyžuje a někdo se to teprve učil, ale důležité je, že vše, až 
na pár odřenin, dobře dopadlo a nikdo si nic nezlomil. 
Někteří rádi chodili na pěší túry po blízkém okolí. Ně-
kteří se vydali i dál a navštívili tak například Stezku po 
korunách stromů, Černou Horu a dokonce si zajeli i do 
nedalekého Polska na výstavu miniatur. Večery patřily 
společenským hrám a prověřování hasičských znalos-
tí. Důležitým bodem byla příprava na letní soustředění 

Co nového u hasičů
www.sdhricany.cz

pro děti a již se rýsují první obrysy, jak by to mohlo být, 
a pokud vše dopadne dle plánu, bude to pro děti opět 
nezapomenutelný zážitek.
Zdá se, že únor nám přinese ledové dny i noci, takže by-
chom se mohli dočkat zamrznutí vodních ploch. Pokud 
si některou vyhlédnete a chcete si na ní zabruslit nebo 
zahrát hokej, je potřeba se nejdříve přesvědčit, zda je 
led pevný a nehrozí propadnutí, v horším případě uto-
nutí. Přesná odpověď na otázku, od jaké tloušťky je led 
bezpečný, není, většinou se udává 15 - 25 cm. Co dě-
lat, když se led proboří? Nejdůležitější je zachovat klid 
a snažit se dostat z díry tím směrem, který je nejblíže 
k břehu. Jestliže dojde k nehodě uprostřed rozsáhlé 
vodní plochy, doporučuje se vylézat ve směru, odkud 
tonoucí přišel nebo přijel, protože tam byl led únosný. 
V těchto případech sebezáchrany je nejvhodnější mít 
s sebou tzv. Ice Picks. Jedná se o krátké kovové hroty 
s rukojetí (jako hrot z běžecké hůlky), přivázané k zá-
pěstí pro případ potřeby. Taková pomůcka umožní, ve 
většině případů, samostatně se vyšplhat z propadlého 
ledu na pevnou plochu. Při samotné záchraně tonou-
cích osob z ledové vody po propadnutí je nejdůležitější 
prioritně uvědomit složky IZS (Integrovaný Záchranný 
Systém), linky 112 nebo 150 a 155. K okraji propadlého 
ledu se pak přibližujte s ohledem na svou vlastní bez-
pečnost, velice opatrně, s využitím co největší plochy 
(plazením, s použitím žebříků, desek, klád nebo plavi-

del) a pokud možno upoutáni 
na laně a vybaveni jakýmiko-
liv, i improvizovanými, plova-
cími pomůckami. Po vytažení 
tonoucího z vody u něj zajis-
těte základní životní funkce, 
případně zahajte resuscitaci 
a vyčkejte příjezdu zdravotnic-
ké záchranné služby. Pokud je 
tonoucí při vědomí, ihned jej 
zbavte mokrého oděvu a zabal-
te do suchého. Udržujte tepel-
ný komfort.
Na závěr bych chtěl popřát 
hezký prodloužený únor.
 David pojezný,  

jednatel SDH  Říčany
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kořeny říčanské 
krajiny  

Při cestě z Prahy do Říčan a pak dál 
na východ můžeme pozorovat, jak se 
zemský povrch mění. Terén je nejprve 
rovný, až k Říčanům, kde se začíná 
vlnit. Krajina dál směrem na Benešov 
je jiná, plná kopečků a údolí. Proč ta 
změna?

Základem každé krajiny jsou horniny 
pod povrchem. Krajina se do dnešní 
podoby vyvinula postupně, na základě 
událostí starých miliony let. Je to odvě-
ký souboj vzniku a zániku. V některých 
dobách nové horniny vznikají – usazu-
jí se nebo vyvěrají ze zemského nitra, 
v jiné době jsou obrušovány erozí a mizí. 
Stoupněte si kdekoli v Říčanech a podí-
vejte se nahoru. Nad vámi chybí asi 2 km 
hornin, které odnesla eroze. Dalším hrá-
čem je vrásnění, které občas ležící masy 
pomačká a vyzvedne v pohoří. I v místě 
dnešních Říčan byly vysoké hory, do-
konce dvakrát.

V příznivých podmínkách se na reliéfu 
podložní skály vyvinou půdy porostlé 
vegetací. Dnes navíc přibyly lidské vý-
tvory jako pole, města nebo silnice.
Pojďme přečíst krajinu podle toho, co 
je pod povrchem. Plochou, zarovnanou 
část území mezi Prahou a Říčany tvo-
ří starohorní (proterozoické) břidlice. 
Vznikly z jemného bahna v hlubokém 
moři v období před 2,5 miliardami až 
540 miliony let. Na prvním vyvýšeném 
ostrohu se tyčil Říčanský hrad, který byl 
postaven právě z těchto břidlic. V Ří-
čanech jsou mezi břidlicí také místa se 
sopkami z období starohor.
Když půjdete od Jurečku proti proudu 
potoka Rokytky, tak asi v půlce cesty ke 
starému lomu vystřídá břidlice říčanská 
žula. Ta udává ráz zvlněné pahorkatině, 
která právě v Říčanech začíná. Žula jako 
hlubinná vyvřelina utuhla pod zemským 
povrchem. Stalo se tak během mladších 
prvohor, v karbonu, asi před 330 mi-
liony let. Vše, co bylo kdysi nad žulou, 
smetla eroze. Proto je dnes na povrchu, 
třeba jako balvany v Rokytce.
Zajímavou historii má krajina kolem 
Tehova. Původní písky a další ulože-
niny moří ze starších prvohor, staré 
přibližně 460 milionů let, jsou spečené 
v tvrdší horniny. K přeměně (metamor-

fóze) došlo díky žáru ještě neztuhlé žuly, 
která vyvřela do jejich těsné blízkosti. 
Díky tomu, že takto vzniklé křemence 
a rohovce mají tvrdší zoubek, erozi trvá 
déle je obrousit. Několik takových me-
tamorfovaných ostrovů pluje v krajině 
i v oblasti Zvánovic, Čerčan nebo Zbo-
řeného Kostelce. Jsou to jediné zbytky 
ordovického moře, které dřív pokrývaly 
široké okolí.
Zjednodušeně tak na základě pozoro-
vání můžeme vyvodit, že měkčí břidlice 
byly zarovnány a tvoří Pražskou plošinu. 
V Říčanech nastává změna, odolnější 
žula a podobné granity se táhnou dál 
jako Benešovská pahorkatina.
 Jakub Halaš
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Životní prostředí a zdraví

Kontakt	říčanské	
žuly	a	proterozo-

ické	břidlice

Krajina	od	Říčanské	hájovny	na	Tehov
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Životní prostředí a zdraví

Zimní přikrmování zvěře

V prosinci jsme si připomněli, jak krmit 
ptáky na krmítku. Obecné pravidlo je 
jednoduché – uvítají semínka, ořechy, 
obilniny, jablka a zeleninu, ale neměli 
by dostávat lidské jídlo, jako jsou zbytky 
vařeného jídla a pečivo. Platí to nejen 
pro drobné ptáky na krmítku a vodní 
ptactvo, ale i pro lesní zvířata. Pro ty na-
víc ještě více platí, že bychom měli dávat 
pozor nejen na to čím, ale také kde a kdy 
přikrmujeme. Nejlepší je v tomto přípa-
dě poradit se například s místním mys-
liveckým sdružením. Nevhodným kr-
mením můžete nejen ublížit zvířatům, 
ale uškodit také lesnímu porostu apod. 
Pokud se přesto sami vypravíte do 
lesa přilepšit lesní zvěři, využijte stá-
vající krmelec. Ten bývá založený na 
místě, kde zvýšená koncentrace zvěře 
tolik nevadí. Výhodou je i to, že zvířa-

ta jsou zvyklá na místo chodit a také je 
krmivo chráněno před deštěm a sně-
hem, takže pravděpodobnost, že se 
zkazí, není tak velká. Krmelce najdete 
např. v okolí Říčanské hájovny – je-
den je nalevo u cesty od chatek U srn-
čího paloučku směrem k hájovně, 

druhý po cestě z hájovny směrem na 
Olivovnu – u pěšiny odbočující vpra-
vo za potokem.
Můžete přinést seno, suché mladé 
větve, suché plody a semena (kašta-
ny, žaludy, bukvice, oves, kukuřice, 
hrách...), ovoce a zeleninu. V menším 
množství můžete přidat i suché ne-
plesnivé pečivo, je ale důležité dbát 
na to, aby nenavlhlo dřív, než bude 
snědeno. I u lesních zvířat platí, že veš-
keré krmení je lepší předkládat častěji 
a v menším množství. Udělejte si tedy 
vycházku klidně pravidelně, můžete jí 
spojit se stopováním a možná některá 
zvířata i potkáte.
Pokud se vám podaří některé zvíře vy-
fotit, pochlubte se s fotografií! Můžete 
nám ji poslat na e-mail eko.ricany@
post.cz.

Marie Smyčková

Kožní a lymfologická ambulance

NOVÁ ADRESA - Sukova 3, Říčany
Ordinační hOdiny: středa 8.00 - 17.00
- KOŽní a LyMFOLOGiCKÁ aMBULanCE (MUdr. Jana Kellerová) 
- provádíme manuální i přístrojovou lymfodrenáž 
- přijímáme nové pacienty 
- po indikaci lékařem lymfodrenáže hrazené pojišťovnou 

-  KOŽní aMBULanCE, KOSMETiCKÁ dErMaTOLOGiE  
(MUdr. Kristýna Baudyšová)  
čtvrtek 8.00 - 12.00 (pouze každý druhý týden), pátek 8.00 - 12.00     

Tel. pro objednání +420 604 120 223 
více info na www.dermalink.cz 
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Životní prostředí a zdraví

Specializovaná poradna výživového poradenství
Zažít znamená začít věřit! 
 citace: „Jmenuji se Zdeněk B., je mi 46 let a měřím 180 
cm. K rozhodnutí začít se svou váhou 99,9 kg konečně něco 
dělat napomohl můj zdravotní stav, který nebyl příliš dobrý. 
Nadváha, zjištění zvýšených tuků v krvi z laboratorního vy-
šetření, chybějící kloubní chrupavka v kyčli a akutní zánět 
ramenního kloubu mi dlouhodobě vadil jak v soukromém, 
tak profesním životě. Rozhodl jsme se to konečně změnit 
a mým cílem bylo snížit svoji váhu o 20 kg. 
Představa, že budu lehčí, tedy že bych se mohl dostat na 
svou juniorskou, sportovní váhu, pro mě byla opravdu ne-
představitelná. Moc jsem tomu nevěřil a šel do toho s po-
citem, že se to stejně nepodaří, protože můj životní styl za 
moc nestál. Sedavé zaměstnání, otec dvou dětí se zodpo-
vědností o zajištění chodu rodiny, navíc sportovně neaktiv-
ní, vyhořelý a v non-stop stresu. Obecně, ne příliš pozitivní 
myšlení, ale přesto jsem to chtěl konečně změnit. 
Samotný průběh programu byl sám o sobě zajímavý. V prv-
ních dnech jsem překvapivě neměl hlad, ale rovněž i úbytek 
váhy nebyl téměř žádný. Ale další dny a týdny jsem začal po-
ciťovat změnu a rychle chápat, že to opravdu funguje. Hlad 
jsem stále nepociťoval, ale váha začala jít dolů, což jsem 
nejenom viděl, ale i skutečně cítil. Začal jsem vidět pokrok 
a věřit ve svůj cíl. 
Z výchozí váhy 99,9 kg jsem za tři měsíce zhubnul na 
81,3 kg. V konfekční velikosti to znamená o tři velikosti 

méně. Celý můj šatník jsem kompletně změnil, ale hlav-
ně jsem se změnil já. Uvědomil jsem si tím, že již nechci 
být nikdy obézní. Můj zdravotní stav a váha je to, co 
dělá můj život nyní lepším. Chystám se začít pravidelně 
kondičně cvičit, abych mohl začít jíst tak, jak potřebuji 
a znovu nabral sílu.
Pokud někdo z vás váhá, nebojte se toho a jděte do toho. 
Opravdu to stojí za úsilí a vynaložené finance. Jde primárně 
o naše vlastní zdraví. Sami pak budete se sebou spokojeni. 
Nakonec chci poděkovat rodině za podporu, ale hlavně paní 
Ivaně Kabelkové, která mi vždy dodávala energii a podporu 
nejenom v náročných začátcích. Po celou dobu programu 
byla mou oporou a člověkem, bez kterého bych to sám ne-
zvládnul. Přeji vám odhodlání se rozhodnou a změnit svůj 
život. Zdeněk.“

SPECIALIZOVANÁ  
PORADNA  
VÝŽIVOVÉHO  
PORADENSTVÍ  

v Nemocnici Říčany, a.s.

• MĚŘENÍ NA PŘÍSTROJI 
NOVÉ GENERACE –  
IN BODY 770

• VYSOCE ODBORNÉ 
PORADENSTVÍ

• VÝŽIVOVÉ PROGRAMY 
NA MÍRU

• SPECIÁLNÍ 
PORADENSTVÍ  
PRO DĚTI 12+ 

KDE NÁS NAJDETE: KONTAKT: 
Nemocnice Říčany, a.s.  Ing. Ivana Kabelková 
Smiřických 315/26 Specialista na výživu, 
251 01 Říčany stravování a zdravý životní styl

 Mobil: +420 606 273 405

výživové	poradenství	Nemocnice	Říčany,	a.s.,
	Ing.	Ivana	Kabelková,	mobil:	606	273	405

2.9.2019	(PŘED	rEDUKCí) 6.1.2020	(Po	rEDUKCI)
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Pro seniory

Nový rok jsme přivítali novoročním 
setkáním s živou hudbou na tanečním 
odpoledni v sále KC Labuť. K poslechu 
i tanci jsme slyšeli spoustu hudebních 
hitů v podání skupiny Club Praha pod 

vedením kapelníka Josefa Šrama. Sešlo se nás v sále 
hodně a bylo to velice příjemné setkání. Bude-li tak-
to příjemný i celý rok, budeme jen rádi! Leden pro 
nás znamenal také začátek našich společných aktivit 
s Koloběhem Říčany a i tady je spolupráce velice pří-
jemná a podnětná. Těšíme se, že se v nových prosto-
rách na Masarykově náměstí budeme s vámi setkávat. 
 Irena Moudrá,
 předsedkyně správní rady 

seniorcentruM Říčany

Aktivity Klubu Senior (zal. 2006) zabezpečuje Senior-
centrum Říčany od června 2011 a jsou určeny všem seni-
orům a zdravotně postiženým občanům (není nezbytná 
registrace za člena Klubu). Stačí se jen přihlásit na kon-
krétní akci nebo se dostavit dle aktuálního programu. 
osobní kontakt: Irena Moudrá 
Telefon: 732 383 424, 702 987 742 (14 – 19h)
e-mail: seniorcentrumricany@centrum.cz
https://seniorcentrum-ricany.webnode.cz

akce:
n 19. února 2020 – Hrátkování (společenské a stolní 
hry)

Program

Adventní čas
Do	naší	 jídelny,	která	byla	po	celý	adventní	čas	vyzdobená	vo-
ňavými	 větvičkami,	 vánočními	 ozdobami,	 výrobky	 z	 keramiky	
našich	 seniorů,	 voněla	 svíčkami,	 a	 kde	 stál	 ozdobený	 voňavý	
stromeček,	přišly	seniorům	zazpívat	děti	koledy	a	další	vánoční	
i	 nevánoční	písně.	Naše	 seniory	 navštívily	 děti	 ze	 ZŠ	Bezručo-
va,	 ze	ZŠ	Magic	Hill	 a	 ze	ZŠ	Masarykovo	náměstí.	 Senioři	 byli	
nadšení,	 usměvaví,	 vánočně	 naladěni	 díky	 těmto	 usměvavým	
dětem	 a	 jejich	 pedagogickému	 doprovodu,	 paním	 učitelkám.	
Děti	 po	 tři	 krásná	 adventní	 dopoledne	 učarovaly	 seniorům	
úžasnou	 energií.	 všechna	 setkání	 byla	 obohacena	 příjemným	
překvapením	v	podobě	malých	dárečků.	Letošní	vánoce	se	bude	
personál	Senior	Domu	Marta	se	svými	seniory	těšit	opět	na	se-
tkání	s	dětmi	v	krásném	adventním	čase.

Věra Slavíková, sociální pracovnice SD Marta

Začátek: 14:00 h. Místo: Koloběh Říčany, Masarykovo 
nám. Přijďte si společně zahrát společenské hry do příjem-
ného prostředí (káva, čaj, drobné občerstvení – vše zdar-
ma). Kdo chce zkusit štěstí, může soutěžit ve hře „bingo“ 
– vítěz bude odměněn hodnotnou cenou.
n 20. února 2020 – Kavárnička
Začátek: 14:00 h. Místo: Koloběh Říčany, Masaryko-
vo nám. Přijďte si společně popovídat při kávě nebo čaji 
(zdarma) do příjemného prostředí.

připravované akce:
• 9. března 2020 – Taneční odpoledne – Vítání jara
Začátek: 14:00 h. Místo: KC Labuť. K poslechu a tanci 
bude hrát hudební Skupina Club Praha s kapelníkem Jo-
sefem Šramem. Vstup zdarma.

Nový rok vstupuje do svého druhého měsíce. Indiáni 
nazývali únor „měsícem hladu“, protože bylo těžké jej 
přečkat. Docházela potrava, docházely síly, často ude-
řily nemoci a zdálo se, jako by nikdy neměla přijít úleva. 
Dnes se obvykle nemusíme potýkat s těžkostmi přežití 
v divočině, někteří z nás ale prožívají chvíle, které nej-
sou o mnoho jednodušší. Pro ty, kdo pečují o vážně ne-
mocného blízkého člověka, trpícího například některou 
formou demence, bývá právě únor často velmi těžký.
I pečujícím docházejí síly, i na ně doléhají nemoci a při-
cházejí okamžiky, kdy nevědí, jak dál. Je pro vás stále 
náročnější zvládnout rutinu každodenní péče? Chybí 
vám čas na sebe samé a na řešení vlastních záležitostí 
a problémů? Zveme vás na setkání s lidmi, kteří se ocitli 
v podobné životní situaci. Společně máme šanci nalézt 
cestu, jak vydržet ještě o chvíli déle. Únor totiž není jen 
měsícem hladu, ale i branou do jara.

Stejně jako v přede-
šlých měsících zveme 
všechny zájemce na 
setkání pečujících, 
které v Říčanech pořá-
dá organizace Demen-
tia I.O.V., z.ú., každé 
čtvrté úterý v měsíci 
(nyní tedy 25. února) 
od 17.00 hodin, Do-

mov Pod Kavčí Skálou na adrese: Marie Pujmanové 
2045/2.
Pokud nebudete moci přijít, nabízíme vám možnost 
prohlédnout si na našich stránkách blog, v němž paní 
Markéta popisuje své vlastní zkušenosti. Naleznete jej 
na adrese: http://dementia.cz/blog/
Společně se dá vše zvládnout snadněji.

Těší se na vás Lenka Kutinová, 
koordinátorka neformální péče, telefon: 606 888 938

e-mail: lenka.dementiaiov@gmail.com
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Pro děti a rodiče

Pololetní aktivity v mraveništi

Tříkrálová sbírka 2020 - poděkování

I v novém pololetí pokračuje vět-
šina našich kroužků tak, jak bylo 
zvykem již několik měsíců. Téměř 
každý den je možné navštívit někte-
rý z kurzů keramiky. Lekce mohou 
navštěvovat i ti nejmenší v dopro-
vodu rodičů, mnoho kurzů je ur-
čených školákům, ale mysleli jsme 
samozřejmě i na naše pracující 
zájemce. Těm, kterým nevyhovuje 
pravidelná docházka, nabízíme jed-
norázové kurzy: 

laktační poradna – nově došlo 
ke změně času a od února se koná 
v úterní dopoledne. Na případné zá-
jemce čekají proškolené poradkyně, 
které velice rády pomohou, poradí 
a ukáží mnoho praktických věcí po-
třebných ke správnému kojení. 
Kurz cvičení pro děti ve věku 1 – 
3 roky (s rodiči) nově otevíráme 
pro stále se zvyšující zájem. Kurz je 
určen pro chodící děti a podporuje 
jejich psychomotorický vývoj. Do-

chází též nenásilnou formou k roz-
voji řeči a procvičování paměti. Díky 
velkému množství pomůcek namoti-
vujeme děti k pohybu, při kterém se 
bude rozvíjet jejich jemná motorika, 
vnímání barev a tvarů.
V dalším pololetí opět pokračuje i naše 
Mravenčí školička. Otevřeno máme 
každé pondělí, středu a čtvrtek v do-
poledních hodinách. Během pobytu 
si děti vytvoří obrázek, zaměřujeme 
se na socializaci našich svěřenců a ná-

cvik všeho potřebného před nástupem 
do skutečné školky. Stále ještě přijí-
máme nové kamarády. Počet míst je 
však omezen a v některých kurzech je 
již naše kapacita téměř vyčerpána. 
Na období letních prázdnin připra-
vujeme příměstské tábory, opět zají-
mavě a tématicky zaměřené, sleduj-
te naše webové stránky, počet míst 
bude omezen.
Do všech našich kurzů je možné se 
zapsat i v průběhu pololetí, cena bude 
vždy spočítána podle počtu zbývají-
cích lekcí. Většina našich aktivit se 
koná v budově Mraveniště na adrese 
Bezručova 441/23. Bližší informace 
k jednotlivých kurzům naleznete na 
našich stránkách www.mraveniste.
info a rezervace míst na všechny naše 
akce je možné provést přes https://
mraveniste.webooker.eu/

Nina Šafránek, 
koordinátorka Mraveniště

Velikonoční dekorace, miniza-
hrádky (nebo volná tvorba)

čtvrtek  
6. února

S Evou 18:30 – 21:00

Velikonoční dekorace, miniza-
hrádky (nebo volná tvorba)

čtvrtek  
20. února

S Evou 18:30 – 21:00

Velikonoční dekorace, volná 
tvorba

sobota  
8. února

Se Štěpánkou 9:00 – 11:30

Velikonoční dekorace, volná 
tvorba

sobota 22. 
února

S Katkou 9:00 – 11:30

Pro seniory

Rada starších
ráda	bych	pozvala	zájemce	z	řad	senio-
rů	nebo	zdravotně	postižených	spoluob-
čanů	na	společné		setkání,	které	ozna-
čujeme	jako	radu	starších.	Budeme	se	
zabývat	aktuálními	problémy,	které	vás	
tíží,	 můžete	 vznášet	 návrhy	 a	 nápady,	
jak	 zlepšit	 podmínky	 pro	 život	 pro	 tyto	
skupiny	lidí	v	našem	městě.	Sejdeme	se	
v	úterý 18. února 2020 ve 14 hodin v 
Koloběhu.	Těším	se	na	setkání	s	vámi.	

Hana Špačková,  
místostarostka

Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří 
v letošní Tříkrálové sbírce koledovali 
v Říčanech a okolí. Děkujeme i všem 
ochotným dárcům, kteří sbírku pod-
pořili, a tak dokázali, že mají otevřená 
srdce pro potřeby spoluobčanů, kteří 
se ocitli ve složité životní situaci.
Při otevírání pokladniček na Měst-
ském úřadě Říčany jsme letos vysy-
pali neuvěřitelných 100 244 Kč. Za 
tento výsledek zaslouží koledníci ve-
liké uznání. Moc si vážíme toho, že 

20. ročník sbírky oslovil tolik dárců, 
kteří bohatě přispěli do tříkrálových 
pokladniček.
Marie Junková, Farní Charita Říčany

Dva	z	mnoha	
králů,	kteří	
v	období	
od	1.	do	
14.	ledna	ko-
ledovali	na	
Říčansku
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Co nového k plánované skautské klubovně?
Finance od dárců rychle přibývají. Na transparentním 
účtu k veřejné sbírce na stavbu nové skautské klubovny 
je již přes 800 000 Kč. Moc děkujeme! Celkově již máme 
zajištěných zhruba 60 % celkových nákladů.
Z posledních benefičních akcí, kde jste se mohli o stavbě 
nové skautské klubovny dozvědět, bylo v prosinci Bet-
lémské světlo a nyní na začátku ledna již tradiční skaut-
ský ples, který v KC u Labutě zahajuje plesovou sezonu. 
Ples se moc vydařil, výzdoba i část tomboly byly ve stylu 
„stavíme novou klubovnu“. Na plese se dražil nádherný 
obraz od Tomáše Hřivnáče, zisk z dražby i z celého ple-
su byl opět poslán na náš transparentní účet k výstavbě 
klubovny. Tímto bychom chtěli moc poděkovat všem, 
kdo nás podporují, a pokud kdokoli by byl schopen naší 
aktivitě pomoci, prosím kontaktujte nás. Děkujeme.

Tradiční zimní výprava říčanských skautů 
a skautek do Jizerských hor
Jako každý rok jsme se vydali před Vánocemi na spo-
lečnou výpravu skautů a skautek do Jizerských hor. 

V sobotu jsme vyrazili na výlet k  přehradě Souš a na 
Jizerku. Když jsme se celí promrzlí vrátili do chaty, 
čekala  nás příprava slavnostní večeře v podobě řízku 
s bramborovým salátem.  V neděli už nezbývalo, než si  
zabalit věci, zahrát si pár her a vyrazit domů. I přesto, 
že sněhu nám hory moc nedopřály, jsme si všichni vý-
pravu užili.  

2. oddíl skautek

Pro děti a rodiče

   
 

Těšíme se na vás!

HRAJEME:

10.30 hodin v kapli  
Olivovy dětské léčebny

SRDEČNĚ VÁS ZVEME  
NA DIVADÉLKO ROMANETO

:

O dvanácti  
měsíčkách

Neděle 16. února 2020

Tel: 723 564 383
Vstupné 80 Kč
prodej vstupenek pouze na místě
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Pro děti a rodiče

Občanská poradna bezplatně pomáhá 
i s řešením dluhů
Cesta integrace provozující v Říčanech od roku 2007 
Občanskou poradnou se specializuje i na dluhové pora-
denství, finanční gramotnost a služby v oblasti oddlužení 
dle příslušné akreditace Ministerstva spravedlnosti ČR.  
Všechny služby poskytuje zdarma. 
Pro koho jsme určeni a s čím můžeme pomoci? Pro 
všechny z Říčanska, kteří řeší, nebo jim hrozí, finanč-
ní problémy spojené s půjčkami, splácením, dluhy, 
exekucemi, potažmo s bydlením či zaměstnáním a po-
třebují poradit směr, jak své problémy řešit, a to včet-
ně případného podání návrhu na oddlužení dle zákona 
o insolvenci.  V neposlední řadě nabízíme bezpečné, 
důvěrné a nezávislé prostředí.  
Za více, jak roční existenci specializovaného dluhového pora-
denství byly konzultovány desítky případů, u vhodných klientů 
podány návrhy na oddlužení k příslušnému soudu. Většina 
byla soudem povolena, nebo je ještě v řízení.  S klienty poradny 
řešíme nejrůznější příběhy, jak došlo k jejich zadlužení.  Mnoh-
dy pod vlivem složitých okolností, které nemohli zcela ovlivnit. 
Jedná se např. o některé matky samoživitelky, nebo zadlužené 
seniory, apod.

Kde nás najdete? Masarykovo nám. 6/17, 251 01 Říčany. 
Prosíme o přechozí objednání na tel. 312 315 284 nebo emai-
lem dluhovaporadna@cestaintegrace.cz.  Více informací na 
www.cestaintegrace.cz. 
Projekt „Cesta z dluhů na Říčansku“ realizován díky finanční 
podpoře z Operačního programu Zaměstnanost, č. projektu: 
CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0008979 a spolupráci s MAS 
Říčansko, o.p.s.

Příměstský tábor - Polaris expedition 
Už se blíží! V týdnu 2. – 6. 3. půjdeme krok po kroku po 
stopách Amundsena na Jižní pól. Počet členů expedice 
je omezený, ale ještě čekáme na tebe. Těšit se můžeš na 
spoustu her, dobrodružství, zážitků a výletů. Amund-
sen jako první člověk navštívil Jižní pól, stalo se tak 14. 
prosince 1911. Teď máme rok 2020 a nastala ta správná 
chvíle objasnit, jak to tenkrát bylo, a vyřešit spousty zá-
had Jižního pólu…
Příměstský tábor pro děti od 7 do 15 let probíhá v pro-
storách Klubu Cesta a v přírodě po Říčanech. Příspěvek 
1000 Kč, ostatní hrazeno z dotace OP Zaměstnanost 
a díky MAS Říčansko. Více informací na 
www.cestaintegrace.cz.  petra Nyklová

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

Příměstský tábor, který pořádá v Říčanech Cesta integrace
   Akční, zábavný,  interaktivní program pro děti ve věku 7  15 let. 
   Hlavní program každý den od 8:00  17:00hod. Příspěvek  1000 Kč včetně stravného, ostatní 
     hrazeno z dotace OP Zaměstnanost.
   více info: Markéta Hubínková, marketa.hubinkova@cestaintegrace.cz  
 
www.cestaintegrace.cz

POLARIS EXPEDITION 2020 
po stopách Roalda Amundsena

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 2. 3. – 6. 3. 2020 

Podporují: 

        
                 Terén : po/čt 

Chat: facebook.com
/klub.cesta

N
a O

bci 2049/9 Říčany

Organizují: 

Program  klubu
 ÚNOR 2020

Změna programu vyhrazena. 

Po  3.2.           Turnaj ve fotbálku   
10.2.  13.2.         Mobilní detox 
Čt  13.2.      Asijský den 
Čt  20.2.          Klimatická apokalypsa  

     „Co si o to myslíš?“

Po, Út  24. a 25.2.     Černobílé promítání
Čt  27.2.                   Fotbálek s Oliverem 

 

Po/Út/Čt 
13  18hod
Otevřeno
Téma měsíce:                                             
Komfort dnešní doby
Služba zdarma
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LeSNí PŘímĚSTSKÉ TábORy
Zveme vás na prázdninové radostné setkávání, hraní si a do-
vádění, veselé tvoření na krásných místech v přírodě: v lese, 
na loukách a mýtinách, u potoků a rybníků. Tábory vedou 
zkušení průvodci z Lesního klubu Pramínek, a tak se konají 
převážně venku. Slaměný domeček a jurta na louce u hájov-
ny v Říčanském lese slouží dětem jako zázemí pro odpočinek.

l outdoor pro kluky, 13. - 17. 7. 2020 
Pojďme společně brodit řeky, střílet, lézt po stromech, 
hrát hry, trénovat přežití v přírodě i budovat nová přátel-
ství. Pro kluky od 6 do 13 let.
l lesohraní, 13. - 17. 7. 2020
O lese, s lesem, v lese… pojďte s námi zažít les, jak ho ne-
znáte. Pro děti od 5 do 8 let. 
l Hrdinové dávných dob, 20. - 24. 7. 2020
Inspirováni knihou Diogénes v sudu ponoříme se do pří-
běhů starého Řecka a Říma. Pro děti od 5 do 8 let.
l Hraní s živly, 27. - 31. 7. 2020
Oheň, voda, země, vzduch a jejich příběhy se stanou in-
spirací pro naše zkoumání a hry. Pro děti od 5 do 8 let.
l Vlněný tábor, 27. - 31. 7. 2020
Od oveček na pastvě, přes praní, česání a barvení až po 
hotovou kabelku nebo náušničky. Pro děti od 8 do 12 let. 

l Skřítci v lese, 3. - 7. 8. 2020
Jak se asi letos mají skřítci? Skřítkové, skřítčice a skřítča-
ta? Nosí čepičky, boty a kaťata? Jak to dělají, že jsou stále 
tak veselí? Pro děti od 3 do 7 let. 
l nomádi aneb putování, 17. - 21. 8. 2020
Putování a pobývání pod letní oblohou. Pro děti od 5 let.
l Údolí pohádek, 17. - 21. 8. 2020
Staneme se zvířátky a bytostmi obývajícími údolí pohá-
dek. Pro děti od 3 do 6 let. 
l cirkus dětem, 24. - 28. 8. 2020
Budeme kouzlit, žonglovat, hrát si na klauny i akroba-
ty. Pro děti od 6 do 10 let. 
cena táborů je 2 900 Kč/dítě, Vlněný tábor 3 200 Kč, 
cirkus dětem 3 500 Kč. Přihlášky na 
www.lesniklubpraminek.cz od 1. února 2020.

Olga Jarkovská, koordinátorka

vlněný	tábor	s	janou	Šilarovou

Čtyřlístek slaví 40 let
Ani se tomu nechce věřit, že je to již 40 let, co poprvé vstoupi-
la dětská nožička do budovy MŠ Čtyřlístek, dříve 4. mateřské 
školy na Kavčí skále. Za tu dlouhou řadu let prošla školkou 
pod rukama mnoha paní učitelek a ostatních zaměstnanců 
spousta dětí se svými rodiči. Z některých jsou již noví rodiče 
nebo prarodiče, kteří se po letech vrací. 
I škola prošla za tu dobu změnami. Například složení tříd, 
způsob vzdělávání, rekonstrukce budovy nebo zahrady.
Takové narozeniny si zaslouží pořádnou oslavu. 

Co tedy Čtyřlístek ke svým čtyřicátinám chystá?
Rádi bychom si oslavu užili se všemi současnými i bývalý-
mi zaměstnanci, dětmi, rodiči a příznivci.
Proto vás zveme 4. 4. 2020 na 1. Čtyřlístkový bál a 5. 
4. 2020 na dětský karneval v říčanském KC Labut´. 
Prodej lístků bude zahájen začátkem února v MŠ u pí. 
hospodářky. Dále bychom uspořádali pamětní výstavu. 
Pokud doma najdete nějaké fotografie, diplom, zacho-
valý dětský výrobek či jiné vzácnosti, budeme rádi za 
zapůjčení. 
Přesnější informace o chystaných akcích budou zveřejně-
ny počátkem února na www.ctyrlistek-ricany.cz a v břez-
novém Kurýru. Těšíme se, že s námi čtyřlístkové naroze-
niny oslavíte a společně si to všichni užijeme.

Šárka Skůpová 

Jubilejní 20. dětský 
karneval

Srdečně	zveme	všechny	příznivce	na	dětské	
karnevalové	veselí	do	radošovické	sokolovny,	
které	bude	16.	února	2020,	začátek	v	14,30.		

Za	Římskokatolickou	farnost	a	T.	j.	Sokol	Říčany	
a	radošovice	zve	miloslava	Pangrácová
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V hektickém prosinci se na běhu 
říčanského Bambinária odrážel ob-
vyklý předvánoční ruch a shon. A při 
malování nových kalendářů, učení 
písniček a básniček, ve vůní pečení 
perníčků, po návštěvě Mikuláše ve 
školce, po výletu do dřevem provo-
něného zámku Chvaly a do chrámu 
sv. Víta přišla tradiční besídka a pak 
konečně trochu ztišení. 
Vánoční prázdniny nám daly vydech-
nout, nabrat síly a po Novém roce se 
opět pouštíme s novou energií vesele 
do práce.
Naši malí bruslaři pokračují v zim-
ním kurzu a užívají si trochu ledu na 
stadionu. Když už nám letošní ledno-
vé počasí nepřineslo sněhovou peři-
nu, děti si mohly alespoň užít hry na 
hřišti – a na výletech za písmenky I, J 
a K je nezábly nožky.

Za zábavou a poučením jsme se vy-
pravili do Muzea iluzí, na předsta-
vení v pražském divadle Minor a do 
říčanského muzea na výstavu Jak se 
žilo v osmdesátkách. To jsme si ne-
mohli nechat ujít. Takový pohled do 
nedávné minulosti se jen tak někde 
nevidí a kromě toho, z historie se lze 
mnohému naučit. 
Ale pokrok je pokrok, takže na konci 
měsíce ještě zavítalo do školky di-
vadélko s představením O poroucha-
ném robotu.
Akcí bylo na začátek nového roku po-
měrně dost. Nakonec to, že můžeme 
našim dětem každý měsíc poskyt-
nout velké množství zážitků a podně-
tů, považujeme za velkou přednost. 
Činíme tak s nadšením a velmi rádi. 
Proto v měsíci únoru chystáme opět 
řadu akcí - jejich přehled najdete jako 

vždy na tabuli před budovou Bambi-
naria a navíc tu máme pozvánku pro 
rodiče dětí ve věku 12 měsíců až 6 let. 
Přijímáme totiž další děti do dětské 
skupinky Bambisvět (pro více infor-
maci můžete volat na číslo  724 137 
404)
Srdečně zdravíme!

DĚTSKÁ 
SKUPINA
děti od 1 roku

 

česko-anglická

ŠKOLKA MŠ Bambinárium 

a dětská skupina Říčany

V Nemu si neustále rozvíjíme myšlení
Milí čtenáři, jak 
jsem uváděla 

v minulém vydání Kurýru, zveme 
všechny zájemce do ZŠ neMo na 
divadelní představení v angličtině 
ve středu 12. 2. od 9:00 hod. nemu-
síte se bát, pokud vaše dítě neumí 
anglicky. Divadlo je interaktivní 
a s porozuměním vašim dětem po-
můžeme.
V NEMU se věnujeme jak dětem se 
specifickými poruchami učení, tak 
i dětem nadaným. V tomto článku 

bych chtěla popsat, jak s těmito žáky 
pracujeme a co pro ně chystáme od 
září 2020. V současné době máme 
v ZŠ diagnostikováno několik nada-
ných žáků, mnoho dalších je na vyso-
ké úrovni se znalostí angličtiny, zají-
mají se o vědu, vesmír nebo literární 
tvorbu. 
Učitelé se žákům mohou věnovat 
individuálně, protože ve třídách je 
v průměru 10 - 13 žáků. V ZŠ NEMO 
jsme nově vybavili knihovnu anglic-
kými knihami a zábavnými výukový-
mi hrami, které si žáci mohou v prů-
běhu dne půjčovat. Největší zájem je 
o komiksy a přírodovědné obrázkové 
knížky přizpůsobené pro první stu-
peň. Žáci si mohou pracovat na svých 
projektech, svou práci představovat 
ostatním a podněcovat je také k další 
aktivitě. Angličtinu mohou nad rá-
mec běžné výuky rozvíjet v odpoled-
ním English clubu, který je 2 x týdně 
s rodilými mluvčími.

Od příštího školního roku chystáme 
zapojení tříd do spolupráce s anglicky 
hovořící školou a plánujeme výměnné 
pobyty žáků.
V příštím školním roce ZŠ NEMO 
otevře Klub nadaných dětí a zahájí 
spolupráci s Mensou ČR. Klub bude 
otevřen pro žáky, kteří mají zájem do-
zvědět se něco více nad rámec výuky. 
V současné době jednáme i s Centrem 
pro talentovanou mládež.
Žáky velmi baví kroužky, rozvíjející 
technické myšlení a ICT dovednos-
ti. Od září se mohou těšit nejen na 
kroužek fyzikálních pokusů, ale i na 
programování  robotů pod vedením 
našeho ICT učitele.
Plánů máme spoustu a těšíme se na 
nové žáky. Dny otevřených dveří jsou 
každé úterý a čtvrtek, kdy se můžete 
přijít podívat přímo do výuky.

Za tým NeMO Lenka Sosnovcová, 
ředitelka. Kontakt: info@nemorica-

ny.cz, tel: 777 727 334 
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Andrea se zajímá o tanec a je i skvělou tanečnicí. Skupinku 
zájemců naučila dva tance z oblasti Polynésie, přičemž jim 
vysvětlila i historii těchto tanců a jejich význam pro místní 
obyvatele.

Prosincová	poezie	–	2.	ročník
Řekne se obyčejně  slovo - Vánoce. Čas pohody a klidu, ra-
dosti i obav, co najdeme letos pod stromečkem. Do Vánoc 
zbývalo pár dnů, a proto jsme si je zpříjemnili nejen koleda-
mi, ale i poezií.
I letos jsme již od října poctivě prohlíželi své knihovny, aby-
chom si vybrali tu nej-  báseň, která se nám líbila. Příprava 
na recitační soutěž mohla začít. Výběr básní nám i tak zabral 
trochu času, přestože jsme již věděli, kde máme hledat. O to 
větší jsme měli radost, když jsme se básně naučili zpaměti.  
Počátkem listopadu proběhla ve všech třídách 7. ročníku 
třídní kola.  Porota složená z žáků každé třídy pak svým bo-
dovým hodnocením vybrala pět postupujících do ročníkové-
ho kola, které se konalo 18. 12. 2019. V porotě zasedli nejen 
třídní učitelé a paní učitelka matematiky, ale i vedení školy. 
Jedním z porotců byl i náš spolužák.
Tréma udělala své, ale když nám na úvod zarecitovali i naši 
třídní učitelé, tak jsme se do recitace pustili také. Vylosovali 
jsme pořadí a postupně předstupovali před naše spolužáky 
i porotu.    Konkurence byla i letos velká. 
Na místech nejvyšších nakonec skončili od třetího místa F. 
Šembera, L. Glogarová a vítězství vybojovala A. Domkařová 
se svojí vlastní básní. Poděkování ale patří všem soutěžícím, 
kteří neodešli s prázdnou. Slavnostního předání cen se ujaly 
obě paní zástupkyně. Soutěžící si domů odnášeli nejen di-
plomy a záložku do knihy, ale i hodnotné knižní ceny. 
Co dodat na závěr? Opět jsme si společně potvrdili, že se po-
ezie bát nemusíme. Věříme, že v této soutěži budeme pokra-
čovat i příští školní rok. A kdo ví? Třeba právě pod stromeč-
kem objevíme novou knížku pro další inspiraci i potěšení.

Žáci 7. ročníku a tř. učitelé

 
 
  

Florbalový	turnaj
Vybraní žáci 1. ZŠ Říčany se zúčastnili florbalového tur-
naje za okres Praha – východ.
Úvod turnaje jim moc nevyšel, první zápas prohráli 0:4, 
pak se ale rozehráli a ve skupině se umístili druzí. Tím se 
kvalifikovali do čtvrtfinále, kde s přehledem vyhráli 4:2, 
a následně postoupili do semifinále, kde porazili soupeře 
z Open Gate 1:0 po skvělé střele kapitána Mikiho Prose. 
Dostali se tak do finále proti týmu, který je ve skupině 
porazil 4:0. 
Finálový zápas byl ale jiný, velmi vyrovnaný, v jednu 
chvíli naši kluci dokonce vedli o dva góly. Nakonec jim 
ale nestačily fyzické síly, a tak podlehli v posledních vte-
řinách 4:3. Skončili na skvělém 2. místě. Děkujeme za 
výbornou reprezentaci školy. 

Školní	futsalová	liga	–	2.	kolo	
V minulém čísle jsme psali o vítězném 1. kole, v kterém 
jsme dokázali porazit Jesenici, gymnázium Open Gate 
i sportovní třídy ze ZŠ Dukelská Benešov, ale ve 2. kole 
jsme výsledkově už tak úspěšní nebyli. Dukelská nám 
porážku vrátila i s úroky (1:8) a i v zápasech s Nymbur-
kem a domácími Milovicemi jsme tahali za kratší konec.
Fotbalově jsme byli lepší a oba soupeře jednoznačně pře-
hrávali. Nedávali jsme však góly, a tak jsme oba zápasy 
smolně prohráli 1:2. Skončili jsme tak na čtvrtém, nepo-
stupovém místě.

Martin caudr

ohlédnutí	za	předvánočním	
týdnem

Pár fotografií zachycuje předvánoční atmosféru posledního 
týdne před prázdninami, kdy si děti mohly vybrat a přihlásit 
se na sportovní turnaje (kluci na florbal, dívky na přehazo-
vanou), nebo různé vánoční dílny (např. pečení vánočního 
cukroví).
Mimo jiné jsme využili také toho, že naše americká lektorka 
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ZáKLADNí ŠKOLA u ŘíČANSKÉHO LeSA

KZŽ – JAPONSKÉ meČe
V prvním pololetí proběhlo mnoho zajímavých 
setkání a jedním z nejzajímavějších bylo beze-
sporu povídání o historii a výrobě japonských 
mečů. Pan Vosmík s sebou přivezl několik typů 

mečů, vyprávěl nám o tom, jak se vyrábí a jakou symbolikou 
jsou zdobeny. Jeden z mečů rozebral, aby ukázal i jeho skrytá 
tajemství. Všechny součásti meče i další důležitou terminolo-
gii jsme si řekli i japonsky a trošičku zabrousili do tajů toho-
to vzdáleného jazyka. S každým mečem je svázána zajímavá 
legenda, která nám řekla něco o dějinách a kultuře Japonska. 
Povídání bylo tak zajímavé, že jsme přetáhli obvyklou dobu 
vyhrazenou pro klub a stejně jsme ještě nestihli probrat vše, co 
nás zajímalo. Doufáme, že toto nebylo poslední setkání.
 Zuzana pokorná

VáNOČNí VySTOUPeNí V LAbUTI

Stalo se již dobrým zvykem, že žáci 2. stupně připraví pro rodiče 
vánoční program – zpívání vánočních písní v různých jazycích, 
přednes vánočních básní v různých jazycích, taneční vystoupe-
ní i pantomimu. Letos jsme kromě evropských jazyků němči-
ny, angličtiny a francouzštiny slyšeli i japonské haiku v podání 
Mirka Tomeše z 6. A. Do nacvičování se kromě učitelů jazyků 
a hudební výchovy s vervou sobě vlastní zapojili i vyučující tě-
locviku a nacvičili choreografie k zpěvu i samostatná taneční 

vystoupení. K tanci byli vybídnuti i rodiče v sálu, stejně jako 
k pořádné zimní koulovačce přímo na pódiu. Sál se zcela zaplnil 
a domů jsme všichni odcházeli v té pravé předvánoční náladě. 
Velký dík patří všem žákům i učitelům, kteří se na vystoupení 
podíleli, a především hlavní organizátorce, p. uč. Janě Uríkové.
 Zuzana pokorná

VáNOČNí DíLNy
Stejně jako loni si i letos mohly děti spolu s rodiči v družině 
v předvánočním čase vyrobit ozdoby, které rozsvítily vánoční 
výzdobu jejich domovů. A co bylo v nabídce letos? Zimní vě-
nec, vánoční květináč, stromečky z barevných drátků nebo 
skleněné vánoční ozdoby. Jako vždy bylo malých a velkých 
tvořílků plno. Paní družinářky navodily vánoční atmosféru ko-
ledami a tak šla všem práce pěkně od ruky. Děkujeme našim 
družinářkám za přípravu dílniček.
 Zuzana pokorná

ČTeNí DO OUŠKA ZASe PO ROCe

15. ledna jsme se zase po roce vydali, již jako druháci, za babič-
kami a dědečky do Domu seniorů Pod Kavčí skálu. Ještě před 
Vánocemi jsme pomohli Ježíškovi připravit dárečky – konvič-
ky s čajem. Také jsme pilně nacvičovali písničky a básničky 
a každý z nás, kdo umí něco navíc, se rozhodl to našim star-
ším kamarádům také předvést. V závěru setkání si každý z nás 
sedl s jednou babičkou nebo dědečkem a povídal jim o knížce, 
kterou si každý z nás přinesl. Abychom se pochlubili, jací jsme 
po roce zdatní čtenáři, do ouška jsme jim přečetli náš oblíbený 
úryvek z knížky. Úsměvy na tvářích seniorů nás utvrdily, že 
jsme jim naší návštěvou udělali radost.
 Lara Turinová a 2.A

3. ZŠ U ŘÍČANSKéHO LESA, ŘÍČANy, PŘIjME
UČITELE 1. A 2. STUPNĚ, 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.	Přátelské	a	vstřícné	prostředí	mladého	kolektivu.

Kontakt: Dalibor Dudek, dalibor.dudek@zs.ricany.cz, tel. 739 610 085
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ze života škol(ek)

S hudební profilací Bezru-
čovky je spojena samozřej-
mě již několik let i produk-
ce pro veřejnost. 
Během adventu letošního 

školního roku tomu nebylo jinak a akcí, 
kterých jsme se účastnili, bylo více než 
jiné roky. Na všech se vystřídaly děti 
z hudebních tříd i obě hudební tělesa 
naší školy – školní kapela Troufalost 
a orchestr Junior Stars Band.
Před tím vším probíhala spousta 
zkoušek – samozřejmě ve volném 
čase dětí (kapela zkoušela před vy-
učováním i po něm, orchestr spolu 
s některými dětmi hudebních tříd 
měl víkendové soustředění).

Maraton začal již v listopadu na akcích 
města – k výročí Sametové revoluce na 
náměstí, další bylo odpoledne pro seni-
ory v KC Labuť. Následovalo již tradiční 
Adventní prozpěvování, kde již několik 
let naše škola spolupracuje se ZUŠ Ří-
čany a MŠ Čtyřlístek. Jako prvopokus se 
letos konala vystoupení na vánočních tr-
zích opět na náměstí v Říčanech, kde po 
dva podvečery ukázaly naše děti, co umí. 
Samozřejmostí jsou v adventním čase 
i návštěvy v domech seniorů. Děti se 
předvedly nejen v Říčanech (DS Mar-
ta, DS Na Kavčí skále), ale i v centru 
pro seniory Clementas v Mlékovicích.
Tradiční je pak i Vánoční koncert Bez-
ručovky, který proběhl celkem třikrát 
v jednom dni, dopoledne pro spolužá-
ky, navečer pro veřejnost. Jako každo-
ročně v Labuti nebylo kam usednout, 
pokud jste se jen chvilku zdrželi… 
Zde patří poděkování všem rodičům, 
kteří jsou ochotni svým ratolestem 
věnovat čas a nejen se přijít podívat, 
ale i přidat ruku k dílu a pomoci. Po-

děkování patří i městu Říčany, které 
nám pro naši produkci zapůjčuje sál 
v KC Labuť. Také patří poděkování 
firmě FFT, která nám pro stěhování 
našeho hudebního zázemí vždy za-
půjčí ochotně odvoz. 
Zdálo by se, že si děti chvilku odpočinou, 
ale školní kapelu a orchestr čekala ještě 
jedna premiéra.
1. společný koncert obou školních těles 
proběhl 8. ledna v KC Labuť. A vypadá 
to, že z tohoto pokusného projektu bude 
opět jedna z hudebních tradic školy… 
Uvidíme.

Za 2. ZŠ Bezručova  
učitelé hudební výchovy

Naše škola od září 2019 realizuje projekt Šablony II.
Jde o projekt vyhlášený a dotovaný MŠMT z operačního pro-
gramu Výzkum, vývoj a vzdělávání.
cílem je podpořit základní školy pro zájmové vzdělávání. 
aktivity jsou zaměřeny na osobnostně profesní rozvoj pedago-
gů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracov-
níků a na pomoc školám pro zájmové vzdělávání. 
Výše dotace přiznané na realizaci projektu je  
Každá škola si mohla sama zvolit prioritní aktivity dle svých 
potřeb a zaměření školy.
Naše škola si zvolila tyto aktivity:

Podle uvedeného výčtu aktivit je zřejmé, že projekt je svým 
obsahem pestrý a zaměřený především na děti a žáky s cílem 
rozvíjet jejich dovednosti a podpořit školní úspěšnost.
V současné době běží naplno činnost všech osmi škol-
ních zájmových klubů, v každém týdnu je realizována 
minimálně jedna hodina výuky s přímou podporou in-
formačních technologií, do školní družiny přichází bě-
hem každého měsíce dva odborníci z praxe a děti, které 
potřebují dopomoc při osvojení nového učiva, pracují 
pod vedením pedagogů v kroužcích doučování. 
Na prvním i druhém stupni přichází do výuky školní 
asistenti s cílem podporovat práci pedagogů. Jejich 
práce je přínosná zejména z pohledu větší možnosti 
individuální práce s žáky. 
Speciální školní pedagog pracuje s žáky individuál-
ně, sestavuje individuální plány, provádí diagnostiku 
možné školní neúspěšnosti, realizuje odborné pora-
denství rodičům a učitelům, komunikuje s pedagogic-
kými pracovišti.
Z dosavadních výsledků při realizaci máme velkou ra-
dost, neboť ohlas od dětí i rodičů je velmi dobrý.
Projekt bude trvat do roku 2021 a můžeme se tak těšit 
na další plánované aktivity.

Marie Lejčková  
- koordinátorka projektu

Hudební advent na bezručovce

Projekt Šablony II v realizaci

Základní škola
l školní speciální pedagog l dva školní asistenti
l vzdělávání pedagogů – čtenářská, matematická, jazyková 
gramotnost, výchovné poradenství, osobnostně sociální 
rozvoj, IT gramotnost l vzdělávání celého pedagogického 
sboru – inkluze l využití ICT ve vzdělávání l školní kluby: 
čtenářský, zábavné logiky a deskových her, komunikace 
v anglickém jazyce, dva kluby občanského vzdělávání a de-
mokratického myšlení l tři kroužky doučování

Školní družina
l školní asistent l vzdělávání vychovatelek – čtenářská 
a matematická gramotnost, osobnostně sociální rozvoj, 
inkluze, projektová výuka, polytechnické vzdělávání l 

zapojení odborníka z praxe l družinové kluby: čtenářský, 
zábavné logiky, badatelský
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ze života škol(ek)

Do nového roku vstoupili naši žáci a učitelé velmi aktiv-
ně. Nejen ve výuce – zhodnocením práce za první pololetí 
a rozdáním vysvědčení, ale i v různých mimovýukových 
činnostech a akcích.

V průběhu měsíce ledna proběhl další workshop Malé 
technické univerzity pro 1. stupeň a žáci druhého stupně 
sestavovali v pracovních činnostech modely vrtulníků, na 
jejichž nákup poskytl zřizovatel Město Říčany účelovou do-
taci z projektu Letadla. Obě tyto aktivity byly zaměřené na 
polytechnicku výchovu a přispívají k rozvoji představivosti, 
jemné motoriky a manuální zručnosti žáků. 

Protože se blíží termín podávání přihlášek na střední ško-
ly, absolvovali žáci devátého ročníku exkurze na střední 
odborná učiliště. První exkurze byla na OU Vyšehrad Pra-

ha a další do SOU v Benešově. Individuálně pak měli žáci 
možnost navštívit dny otevřených dveří na dalších střed-
ních školách, aby si utvořili lepší představu o tom, jakou 
vzdělávací cestu si mohou zvolit a co je po ukončení základ-
ní školy čeká. 
Také školní družina po vánočních prázdninách nezahálela. 
Tentokrát paní vychovatelky své aktivity zaměřiy na čin-
nosti ve školní cvičné kuchyňce – téma zdravé výživy, peče-
ní a přípravy malého pohoštění.
V letošním školním roce, jako každoročně, pokračujeme ve 
spolupráci s Cestou integrace a s nízkoprahovým klubem 
Cesta v realizaci plánu primární prevence. Aktivity v rámci 
primární prevence považujeme za velmi důležité, pomáhají 
bránit výskytu rizikového chování a předcházet problé-
mům, které s takovým chováním souvisí - například soci-
álním konfliktům, drogovým závislostem, neúspěchu ve 
škole, násilí, rizikovému chování na internetu, ohrožování 
osobního bezpečí apod. Podařilo se nám získat grant od 
Nadace O

2
, která prostřednictvím grantového programu 

O
2
 Chytrá škola, podporuje aktivity v oblasti bezpečí na in-

ternetu a digitální gramotnosti. Naši žáci tak mají možnost 
zhlédnout dvě představení Fóra pro prožitkové vzdělávání: 
„Jsi nula“ a „Mediální bludiště“, která by pro nás byla jinak 
finančně nedostupná. Bohužel, peněz na primární preven-
ci není dostatek a tak připravujeme žádost o dotaci ze Stře-
dočeského Fondu prevence na KÚ. 

Blanka Veselá, Ivana Bílková

Začátek roku 2020 ve 4. ZŠ Nerudova

Naši žáci se v pro-
sinci 2019 zúčastnili 
22. ročníku soutěže 
chemických doved-
ností a vědomostí 
„O klobouk kouzel-

níka Pokustóna“. Cílem soutěže bylo zvýšit 
zájem o přírodní vědy a porovnat získané 
vědomosti a dovednosti žáků zábavnou 
formou. Náš tým se umístil na úžasném 1. 
místě. Gratulujeme! Velké poděkování patří 
i paní profesorce Barboře Shrbené.

„O klobouk kouzelníka Pokustóna” aneb „V jednoduchosti je krása”
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ze života škol(ek)

Tradiční „Koncert na schodech“

V úterý 17. prosince proběhl na schodišti našeho gymná-
zia již tradiční Koncert na schodech. Jeho program zajistil 
Gyri sbor pod vedením paní profesorky Ivanky Remkové. 
Zpěváci si připravili pestrý repertoár plný vánočních písní, 
ale nejen jich. Nezapomněli totiž publiku připomenout ju-
bilejní výročí sametové revoluce, jehož atmosféru přivítali 
zpět několika dobovými písněmi. Poprvé měli také diváci 
možnost uvidět oktet vybraných zpěváků s jejich vícehla-
sem „Irish blessing“.
Koncert se opravdu vydařil a atmosféra byla jedinečná. 
Chtěla bych Vám proto za celý sbor poděkovat za to, že jste 
na koncert dorazili a učinili ho tak zážitkem, který jen tak 
znovu neprožijeme.
Pokud jste ovšem letošní předvánoční zpívání nestihli, ne-
musíte se obávat. Doufejme, že vše nám bude přát a ukáže-
me se vám tak příští prosinec opět v celé své kráse.

Za Gyri sbor Kateřina pokorná, Sexta

exkurze do Annaberg-buchholz
V závěru roku 2019 se vybrané 
třídy státního gymnázia zúčast-
nily tradiční adventní exkurze 
do příhraničního města Anna-
berg-Buchholz. Na programu 
byla návštěva dolu Markuse 
Röhlinga, kde se studenti se-
známili s historií těžby stříbra. 
Dále jsme navštívili historické 
centrum města s tradičním 
německým vánočním trhem 
a manufakturu snů. Vánoční 
atmosféra u našich „sousedů“ 
nás pohltila, byla okouzlující a tak jsme na chvíli zapomněli na 
shon, který je pro tyto svátky charakteristický. Exkurze se všem 
líbila a budeme se těšit na akci podobnou.   
 M. Jarošová – vyučující Nej

Vánoční turnaj v basketbalu
Před Vánocemi se na naší škole uskutečnil již tradiční basket-
balový turnaj mezi třídami. Jako vždy spolu nejprve soupeřily 
týmy nižšího ročníku, následovalo utkání toho vyššího. První 
zápas začal krátce po osmé hodině a již v tuto dobu bylo pří-
tomno mnoho fandících žáků, kteří se přišli podívat, jak se 
daří jejich favoritům. Každý netrpělivě pozoroval jejich tým 
a při každého šanci zadržoval dech. Mladší ročníky hrály kratší 
dobu, jelikož se musely vrátit zpátky k výuce a také proto, že se 
basketbal teprve učí a sbírají potřebné zkušenosti. Po první po-
lovině nastala krátká pauza a následovala polovina druhá. Zde 
se již utkala mužstva starších ročníků, která byla rozdělena do 
tří skupin, každé družstvo hrálo dva zápasy. Některá družstva 
si pak mohla naposled poměřit svoje síly ve finále, kde se proti 
sobě postavili vítězové jednotlivých skupin. 

Myslím, že nakonec ani nezáleželo na tom, kdo vyhrál nebo 
prohrál, atmosféra byla vynikající. Poslední čtvrteční den ve 
škole v roce 2019 jsme se všichni velmi užili. Děkujeme! 

Adéla pokorná, Septima

DOD AVČR aneb naše účast na Týdnu vědy
 Příjem přihlášek na čtyřletý a osmiletý studijní obor ve 
školním roce 2020/2021
Sekretariát školy
Pondělí 8:30 - 9:30 13:00 - 17:00 
Úterý     8:30 - 9:30  13:00 - 15:00
Středa 8:30 - 9:30 13:00 - 15:00
Čtvrtek 8:30 - 9:30 13:00 - 15:00
Pátek 8:30 - 9:30 13:00 - 15:00
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Vážení rodiče, milí žáci, vážení přáte-
lé, přejeme vám všem úspěšný nový 
rok 2020.
Pro nás tento rok začíná opravdu 
úspěšně. Neuvěřitelné se stalo skut-
kem a my jsme se téměř po půl roce 
vrátili do svých tříd.
Když jsme v květnu 2019 začali 
kompletně vyklízet školu, asi jsme si 
nikdo nedovedl představit, kolik to 
bude práce. A kolik práce bude zase 
vrátit školu zpět, do původního stavu. 
 Když jsem v srpnu viděla na vlastní 
oči zcela propršenou budovu, zničené 
parkety, když nám v říjnu zkolabova-
lo topení a museli jsme kvůli vlhkosti 
kompletně rozbourat třídy v suterénu 
a když nám těsně před Štědrým dnem 
protekly toalety z druhého patra, ne-
věřila jsem, že se to povede.
My všichni, pedagogové, děti i rodi-
če, máme za sebou jedno z nejtěžších 
období, ale všichni jsme to s velkou 
mírou tolerance a pochopení zvládli.

Naší povinností je teď podě-
kovat všem, kteří nám v nou-
zi nejvyšší vždy pomohli. Za 
ZUŠ Říčany mám čtyři velká 

poděkování.
První poděkování patří našemu zři-
zovateli – městu Říčany – za finanční 
dotaci, která nám změnila ponurou 
půdu ve tři krásné, světlé a vzdušné 
třídy a za pomoc, kterou město po-
skytlo vždy, když jsme ji potřebovali. 
Nechci jmenovat jednotlivce, pomá-
hal v podstatě celý úřad, ale přeci jen 
bych zdůraznila poděkování panu 
starostovi Vladimíru Kořenovi, paní 
místostarostce Haně Špačkové, panu 
Evženu Heyrovskému a paní Monice 
Burešové. To byli během stavby naši 
nejbližší spolupracovníci, na které 
jsme se mohli vždy obrátit.
Druhé poděkování patří ZŠ Masyry-
kovo náměstí – panu řediteli Pavlu 
Bednářovi a všem jeho pedagogickým 
i nepedagogickým pracovníkům. Uvě-
domovali jsme si, že naším příchodem 
do ZŠ narušujeme její obvyklý režim. 
Zpočátku bylo potřeba si ujasnit pravi-
dla, naše výuka se od výuky v ZŠ zcela 
liší, ale nikdy se nám nestalo, že bychom 
se setkali s jakoukoli neochotou. Možná, 
že teď bude na ZŠ smutno, že už tam ne-
vyhráváme.
Třetí poděkování patří firmě BUIL-
DER CONSTRUCTIONS s.r.o., kte-
rá stavbu realizovala a vyrovnala se se 
všemi nečekanými událostmi, které se 

při stavbě vyskytly, a zvládla dokončit 
stavbu v termínu. Petr Jiskra, Roman 
Pipasík a Martin Kučera byli na půl 
roku našimi nejbližšími spolupracov-
níky. BUILDER CONSTRUCTIONS 
s.r.o. ještě zakoupila jako sponzorský 
dar pro naše malé muzikanty světýlka 
na notové stojany. Děkujeme!
A čtvrté poděkování patří všem za-
městnancům školy – pedagogům i ne-
pedagogům, rodičům a dětem. I přes 
výuku ve ztížených podmínkách chod 
školy fungoval bez problémů. Všichni 
pomohli, když bylo potřeba.
Děkujeme za pomoc a pochopení 
všem!
Tak, teď už jsme zase doma a jede-
me dál. Připravujeme se na soutěže, 
organizujeme koncerty, zahraniční 
spolupráci a máme spoustu nových 
nápadů. A těšíme se na vše, co nás bě-
hem následujícího roku potká. Buďte 
stále s námi.

Vaše ZUŠ

Vážení rodiče, milé děti, vážení pří-
znivci ZUŠ Říčany.
Dovolte nám, abychom vás pozvali 
na Koncert učitelů ZUŠ Říčany, který 
proběhne 10. 2. 2020 v koncertním 
sále Staré radnice od 18.00 hodin.
Tento koncert zakončí oslavy 65. vý-
ročí založení ZUŠ.
Budeme velmi rádi, když si uděláte 
čas a koncert navštívíte.

Vaše ZUŠ Říčany

ZUŠ Říčany je už zase ve své budově
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Mezi námi

Dobrá vůle = dobrovolník
Milí návštěvníci a příznivci Koloběhu,
velmi nás těší, že k nám nacházíte cestu v stále hojnějším 
počtu. Máme mezi vámi už i své stálé zákazníky. Jestlipak 
však víte, že celý projekt dobročinného obchodu je postaven 
hlavně na dobrovolnické práci? KOLOBĚH Říčany, p. o. má 
pouze jednoho a „půl“ zaměstnance, velkou část provozu 
obchůdku zajišťují dobrovolníci, kteří se rekrutují hlavně 
z řad seniorů. Ne vždy je při příchodu vidíte, ale jsou tu. Od 
vás, darujících, přebírají zboží, třídí jej, oceňují, oblečení 
žehlí, opravují, je-li to nutné, a vůbec připravují na další cestu 
vše, co u nás může dostat druhou šanci. Starají se také o chod 
obchodu, aranžování zboží, obsluhu kasy a hlavně o vás, 
naše zákazníky. Za první dva měsíce fungování obchodu od-
pracovali téměř sedm set hodin.
   Naši dobrovolníci jsou hlavně dámy, u nich se péče o pěkné 
věci tak nějak očekává. Najdete u nás ale i pány. Štěpán vám 
udělá tu nejlepší kávu, Martin opraví i neopravitelné a Jiří 
má vždy dobrý postřeh na detaily, které by mohly provoz ob-
chůdku zlepšit.
A proč vlastně vedle svých rodin, hlídání vnoučat, koníčků, 

brigád či návštěv doktorů ještě chodí zadarmo pracovat do 
dobročinného obchodu? Zkusme se některých z nich zeptat: 
„Já bych jinak zrezivěl.“ „Těší mě pocit, že pomáhám.“ „Já 
bych doma se sebou nevydržela.“ „Strašně mě to tady baví!“
V současné době má náš tým osmnáct dobrovolníků. Stále 
hledáme další. Uvítali bychom i další kolegy z řad studentů. 
Lenka, která u nás také odvedla pořádný kus práce, bohužel 
odjela na zahraniční studijní pobyt. Spolupráce různých ge-
nerací byla velmi osvěžující.
Pokud i vy hledáte kontakt s novými lidmi, zajímavou životní 
zkušenost nebo seberealizaci, zastavte se v Koloběhu. Těší 
se na vás Ivana, Majka, Vendula, Marie, Líba, Martin, Ma-
ruška, Jarka, Zuzka, Štěpán, Zdena, Jaruška, Jirka, Tamča, 
Petra, Naďa, Zuzana, Blanka.
 Za KOLOBĚH Říčany Martina Vavřincová

Z plánovaných aktivit, které  
KOLObĚH připravuje a zaštiťuje:

12.	2.	18:00, 
KOLOBĚH Říčany, Masarykovo náměstí 13/12
Pozdrav	z	Paříže,	francouzský	šanson	živě	
v	KoLoBĚHu
Premiérové vystoupení mladého říčanského dua 
Leticie Outierová – kytara, zpěv a Jakub Ermler – 
kachon, zpěv. Útulné prostředí, neformální stolové 
uspořádání. Vstupné/příspěvek na chod organizace 
dobrovolné. 

22.	2.	13:00	–	17:00,	
KOLOBĚH Říčany, Masarykovo náměstí 13/12
masopustní	tvoření	k	masopustnímu	veselí	
Papírové škrabošky nebo čepičky si k nám mohou 
přijít vyrobit a nazdobit děti malé, velké i „dospělé“. 
a vzápětí je předvést v masopustním průvodu masek. 
dobrovolný příspěvek na chod organizace.

24.	2.	19:00,	
Koncertní sál Staré radnice
Průřez	historií	mužského	čtverozpěvu
Vokálně-experimentální soubor aFFETTO s hudbou 
od staré po současnou, vážně i lehce nevážně, 
s průvodním slovem i odpověďmi na případné 
otázky posluchačů. Jan Mikušek – kontratenor, 
Marek Olbrzymek – tenor, Vladimír richter – tenor, 
aleš Procházka – bas a Marek Jakubíček – klavír. 
Vstupné 190 Kč, senioři 90 Kč. 

akcí	bude	přibývat,	aktuální	informace	najdete	
na	www.kolobeh-ricany.cz,	facebook.com/
kolobehricany	nebo	přímo	v	KoLoBĚHu.	Tamtéž	
rezervace	míst	na	všechny	akce.

Doba vánoční 
dříve končila na 
„Hromnice“ ne-

boli Uvedení Páně do chrámu. Mohli 
jsme se dostatečně radovat z toho, že 
do našeho života vstoupila radost, 
láska, naděje.  Život podle liturgic-
kého roku s sebou může přinášet řád, 
mír a naši ochranu před zmatkem. 
Těmito slovy za nás dokonce prosí 
kněz při každé mši svaté. Přeji nám 

všem, ať v dalších chvílích našeho ži-
vota na to pamatujeme.
 Popeleční středou 26. února začíná 
doba postní. Společně s dětmi „staví-
me“ MOST (Modlitba, Oběť, Služba, 
Tvořivost). Most mezi dětmi na celém 
světě. Jsme zapojeni do Papežských 
misijních děl. Toto Dílo vymyslela Pau-
line Jaricotová z Francie. V roce 1818 
vytvořila skupinku „misionářek“, které 
se scházely k modlitbě za misie a přispí-

valy drobnými penězi na opuštěné děti 
v Číně. V roce 1820 už měl tento spolek 
500 členů a o dva roky později dostalo 
toto dílo od papeže Pia XI. titul „papež-
ské“.   V postní době tedy budeme vyrá-
bět pohledy pro misie a výtěžek z jejich 
prodeje odešleme na pomoc dětem. 
Vždyť hodnota života se neměří majet-
kem, který kdo nahromadí, ale dobrem, 
které kdo vykonal.   

Hana Zavadilová 

Čas radosti veselosti  
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Vysychání studní, horka, sucho i záplavové deště nám v posled-
ních letech čím dál více znepříjemňují život a ničí krajinu. Mů-
žeme s tím jednotlivci, spolky a obce něco dělat? Na tuto otázku 
odpověděl lednový seminář „Pestrá a udržitelná krajina“.
Hned druhý týden v lednu se sešli starostové, zastupitelé 
i zástupci místních spolků našeho mikroregionu Ladův kraj 
v říčanské Olivově dětské léčebně, aby se seznámili s praktic-
kými možnostmi, jak eliminovat negativní jevy v krajině. 
První regionální seminář na toto téma se konal pod zášti-
tou předsedy svazku Ladův kraj a starosty Říčan Vladimí-
ra Kořena. Odborným garantem byla Nadace Partnerství, 
jedna z  největších českých nadací, která se péčí o životní 
prostředí věnuje téměř třicet let. 

Na akci byl kromě jiného uveden aktuální přehled výzev, 
grantů a dalších možností financování projektů obnovy 
pestré krajiny. Prostřednictvím tohoto článku chceme dát 
vědět i vám - dalším organizacím, dobrovolným a zájmo-
vým spolkům, jednotlivcům i firmám, jak se do těchto ak-
tivit zapojit a jaké jsou nyní možnosti financování.
l Komunitní výsadba listnatých stromů na veřejně dostup-
ných místech - výzva SfžP z národního programu životní 
prostředí - č. 9 pro kohokoliv (vyjma pol. stran a hnutí)
• Příjem žádostí do 31. 8. 2020, výše příspěvku 20 tis. - 
250 tis. Kč (100 % způs. výdajů)
• Uznatelné náklady – sadební materiál, závlaha, odborný 
dohled
• Podmínkou: vztah k místu, souhlas majitele pozemku, 
jedna žádost na katastr, dodržení manuálu www.sazime-
budoucnost.cz
• Registrace na www.sazimebudoucnost.cz, žádost se po-
dává elektronicky
l jarní a podzimní podpora výsadby a obnovy alejí/
stromořadí  - nadace ČeZ pro města a obce
• Příjem žádostí od 3. 2. do 28. 2. 2020 a od 1. 6. do 31. 7. 
2020, maximální výše finančního příspěvku -  150 tis. Kč, 
(www.nadacecez.cz)
l nekomerční výsadba zelených pásů, rekultivace území, 
revitalizace krajiny po kalamitě, biodiverzita lesů - pro-
gram Škoda stromky pro obce, školská zařízení a nno
• Spuštění a uzávěrka v únoru 2020, administruje NROS 

• Nadace rozvoje občanské společnosti, granty od 10 tis. 
• 70 tis. Kč, (www.skoda-auto.cz/o-nas/grant-skoda-
-stromky)
l Granty na komunitní výsadbu nelesní zeleně a stro-
mů - nadace Partnerství pro spolky, ústavy, oPS, pří-
spěvkové organizace, obce, svazky obcí, atd.
• Spuštění na přelomu března a dubna 2020, uzávěrka 
na konci května 2020, výše grantu o 10 tis. do 30 tis. Kč, 
(www.nadacepartnerstvi.cz/Granty)
Účastníci semináře kvitovali zvláště možnost diskuse 
s kompetentními odborníky a praktické rady, proto i vám 
nabízíme oborné prezentace a výzvy ke stažení přímo 
z hlavní stránky webu www.laduv-kraj.cz.  Všem přejeme 
v jejich aktivitách mnoho úspěchů! 

Hana Bolcková, Ladův kraj 

Pestrá krajina na ústupu? Je to i na nás… 

MikroreGion

LaDŮV	Kraj

plenér 2019
20/2 - 14/3/2020 Masarykovo náměstí 83, Říčany

vernisáž výstavy 19/2/2020 v 17h

lektorky výuky:
Ing. arch. Magdalena Koubek Michaličková
MgA. Zorka Krejčí

Městský úřad v Říčanech ve spolupráci s Ústavem výtvarné tvorby FA ČVUT v Praze pořádá
výstavu studentských prací z městského plenéru ve výstavním sále Staré radnice, 1.patro
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Organizace Komunitní centrum 
Říčany o.p.s. se zabývá poskyto-

váním sociálních služeb našim spoluobčanům v Říčanech 
a přilehlém okolí Středočeského kraje.
Poskytuje tři druhy sociálních služeb, které pokrývají 
značnou oblast situací, do kterých se z různých příčin, 
může dostat kdokoli z nás.
oSoBnÍ aSISTence je služba pro seniory a osoby se 
zdravotním postižením. Poskytována je v přirozeném domá-
cím prostředí. Pomáháme s chodem domácnosti, stravou, 
hygienou a péčí ve zdravotní oblasti. Dále i v  jednání s úřady 
a pomoci se zprostředkováním finanční podpory. Tato péče je 
zajištěna terénní formou. Rovněž umožňuje dopravu klientů 
do míst jejich oprávněných zájmů. Pracovní doba pokrývá 
všechny dny, včetně svátků, od ranních do večerních hodin.  
V roce 2019 využilo tuto službu celkem 54 klientů, kterým 
bylo poskytnuto více než 4 000 hodin přímé péče.
SPolU DoMa je služba určená rodinám s dětmi. 
Smyslem této činnosti je zachování vhodného domácího 
prostředí a rodinných vazeb, které jsou z různých příčin 
narušeny či ohroženy. Tuto službu využilo v roce 2019 cel-
kem 62 dětí do 15 let a 116 osob nad 15 let, celkem tedy 
pomohlo Komunitní centrum 178 osobám ze 40 rodin. 
Služba pomáhá zdarma klientům v krizových situacích, 
jako jsou nefunkční vztahy, výchova dětí, dopady probí-
hajícího rozvodového řízení, zatížení dluhy, hrozba ztráty 
bydlení apod. Hlavním cílem je tedy umožnit dětem setr-
vat a vyrůstat ve fungující rodině. 
aKTIVIZaČnÍ SlUžBU PRo SenIoRy využilo v roce 
2019 sedm klientů. Při této péči dochází sociální pracov-
nice ke klientům a pracuje s nimi různými technikami na 
zlepšování paměti, či jednoduše pomáhá udržovat sociál-
ní kontakt, nezbytný k udržení důstojného života. Díky 
této službě lze trénovat sebeobsluhu, nebo mít v pracovni-
ci oporu při vyřizování nejrůznějších úředních záležitostí. 
Ve spolupráci s MAS Říčansko byla získána dotace na ná-
kup nových vozidel, určených k zajištění poskytovaných 
sociálních služeb. Byla zakoupena tři vozidla Dacia, která 
mohou využít zaměstnanci k dopravě ke klientům i k pře-
pravě klientů, dle jejich potřeb. Nové vozy poskytují dosta-
tečný komfort a bezpečnost. Děkujeme organizaci MAS 
Říčansko i MMR za pomoc se získáním dotace. 
Komunitní centrum má celkem devět zaměstnanců z toho 
pět pracovníků služby OSOBNÍ ASISTENCE, tři pracovni-
ce programu SPOLU DOMA a jednu pracovnici pro AKTI-
VIZAČNÍ SLUŽBU PRO SENIORY A OSOBY SE ZDRA-
VOTNÍM POSTIŽENÍM. Naši pracovníci mají vzdělání 

odpovídající zastávané funkci a pravidelně svou profesionál-
ní odpovědnost rozšiřují formou školení a kurzů.
Komunitní centrum Říčany své zmíněné služby nabízí ak-
tuálně všem, kteří popsanou péči potřebují, pokud budete 
potřebovat pomoc pro sebe, své blízké či známé, nebo bližší 
informace, kontaktujte nás na tel. čísle 737 587 130, případ-
ně mailem – kcricany@seznam.cz. Veškeré bližší informace 
naleznete na našich webových stránkách www.kcricany.cz.
Práce Komunitního centra, jakožto neziskové organi-
zace, je zcela závislá na finanční podpoře jak ze státního 
rozpočtu a Evropských sociálních fondů, tak i na podpoře 
nadací, města Říčany a dalších organizací a osob, vníma-
jících sociální zodpovědnost za naše znevýhodněné spo-
luobčany.
Rádi bychom rovněž poděkovali správní a dozorčí radě za 
její činnost při správě a organizaci společnosti.
V neposlední řadě patří ocenění jednotlivcům, firmám 
a organizacím, které Komunitní centrum v minulém roce 
finančně podpořily a bez jejichž příspěvků by činnost soci-
álních služeb nebyla možná.

Hlavní sponzoři Komunitního centra v roce 2019

Jsme velmi zavázáni za jakýkoli příspěvek na chod organi-
zace. Veškeré informace o naší organizaci i návod, jak nás 
podpořit, naleznete na našich internetových stránkách 
www.kcricany.cz.  Děkujeme všem klientům a jejich ro-
dinám za důvěru vloženou v naše služby a všem doná-
torům za podporu naší činnosti.

Martin Machaň, ředitel Komunitního centra Říčany  
tel. 737 587 130, email: martin.machan@kcricany.cz

Komunitní centrum Říčany v roce 2019
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l Nové progra-
mové období 2021 
– 2027 se připra-
vuje a my nechce-

me být pozadu. Na závěr roku jsme 
obeslali obce ve své územní pů-
sobnosti s formulářem, zda chtějí 
v tomto období opětovně využívat 
podpory prostřednictvím vyhlašo-
vaných výzev ze strany MAS a být 
součástí území Říčanska. Vyjád-
ření očekáváme do konce února. 
Následně začneme aktualizovat 
analytickou část strategie a sbírat 
projektové záměry, které budou 
součástí strategického dokumentu 
2021 - 2027 MAS Říčansko předá-
ny ke schválení na příslušné minis-
terstvo.
Tvořící se nové území MAS na zá-
kladě zasílaných souhlasů ze strany 
obcí bude možné sledovat na mapě, 
která bude sdílena na webu a fcb 
stránkách a také prostřednictvím 
místních periodik.

l Příjem projektů do 9. výzvy IROP 
- Sociální podnikání byl prodloužen 
do konce ledna. Minimální výše 
celkových způsobilých výdajů na 
projekt je 400 tis. Kč. Maximální 
hranice je ve výši alokované částky 
903 739,48 Kč. Projekt musí vytvo-
řit pracovní místo z cílových skupin 
dle Specifických pravidel IROP. 

l 10. výzva MAS z IROP zaměře-
ná na Územní plánování obcí je již 
schválena včetně preferenčních kri-
térií. Bohužel výzva nelze zadat do 
nového rozhraní systému ISKP14+, 
který byl od ledna spuštěn.  Vše ře-
šíme s technickou pomocí a před-
pokládáme termín vyhlášení výzvy 
a zároveň příjmu projektů nejdéle 
do konce ledna 2020. Všechny pod-
klady naleznete již nyní na webu 
MAS, zavolejte nebo napište. Alo-
kace na výzvu je 8 545 159,050 Kč 
celkových způsobilých výdajů 
(CZV), minimální hranice CZV na 
projekt není ze strany MAS stano-
vena, maximální výše CZV je 500 
tis. Příjem projektů ve výzvě je 
nastaven do konce března. Speci-

fická pravidla pro tuto oblast jsou 
poměrně záludná a po individuál-
ních konzultacích s kompetentními 
poradci na MMR, kteří zajistili pro 
zástupce obcí Říčanska seminář, je 
bohužel hodně projektových věcí 
nezpůsobilých. Proto prosíme ža-
datele, kteří na semináři nebyli, aby 
svůj projekt se zástupci MAS nej-
dříve konzultovali. Děkujeme.

l Očekávaná výzva PRV na Fichi 
číslo 7- Malé projekty na podporu 
rozvoje a kvality života na Říčansku 
- zaměřená na zázemí pro mateřské 
a základní školy, veřejné prostran-
ství v obcích, kulturní a spolkovou 
činnost se již blíží do finále. Změna  
finančních prostředků a přesun na 
tuto Fichi je předběžně schválena. 
Vše je zadáno do MS2014+, ale 
čekáme na oficiální schválení ze 
strany SZIF. Zároveň jsem zaslali 
ke schválení preferenční kritéria 
a nyní čekáme.  Co zatím víme je, 
že uvolňujeme 6 mil. Kč a na jeden 
projektový záměr předpokládáme 
max výši 400 tis. Kč CZV. Zachovej-
te nám, prosíme, přízeň a připra-
vujte zatím své projektové záměry 
co do povinných příloh. Jakmile 
bude výzva spuštěna bude možné 
projekt podat přes Portál Farmáře.

l Ve stejné výzvě Z Programu roz-
voje venkova zároveň budeme vy-
hlašovat příjem projektů do Fiche 
1 – Investice do zemědělských pod-
niků, kde uvolníme do regionu 1,6 

mil. Kč na projekty pro místní ze-
mědělce. Zavolejte, napište, ozvěte 
se včas. 

l V březnu na jaře opět vyhlašuje-
me nové kolo pro zájemce o značku 
Zápraží originální produkt®. Hle-
dáme nové zájemce z řad výrobců 
a řemeslníků z regionu Říčanska 
a Dolnobřežanska. Splníte-li krité-
ria, můžete zažádat i vy, v případě 
zájmu pište na email: mas@rican-
sko.eu, nebo mobiliar@ricansko.
eu.

l Od února začínáme jako MAS 
Říčansko realizovat vlastní projekt 
s názvem Realizace sociální práce 
na obcích a zvyšování její kvality 
v regionu (reg. č. projektu CZ.03
.2.65/0.0/0.0/16_047/0011946) 
za finanční podpory Operačního 
programu Zaměstnanost. Jedná se 
především o sociální poradenství 
a pomoc obcím v praxi, včetně te-
rénní sociální práce na území obce. 
O plánovaných aktivitách vás bude-
me průběžně informovat. Podrob-
nosti naleznete na webových strán-
kách MAS Říčansko.

l Vidět se s námi můžete na ří-
čanském masopustu v sobotu  
22. února, kde jako správná MASka 
budeme hodnotit přítomné masky. 
Těšíme se na vás, určitě přijďte. 

Za MAS Říčansko o.p.s. – pavlína 
Šantorová Filková 

Střípky z mASky
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slavnostní otevření
legového městečka
v	rámci	Legoprojektu	vás	zveme	na	
rodinnou	bohoslužbu	se	slavnostním	
otevřením	Legového	městečka.	Přijďte	
se	podívat	na	město	z	Lega	na	ploše	8	x	
3,5	m,	které	je	vytvořeno	z	210	stavebnic	
Lega	a	stovek	samostatných	kostiček	
o	celkové	hmotnosti	půl	tuny.
Neděle	9.	2.	2020	od	10.00	v	kapli	
olivovy	dětské	léčebny.

kázání pro Grétu
Někteří	 jsou	 z	 ní	 nadšení	 a	 jiní	
se	 jí	 smějí.	 je	 důraz	 na	 ekologii	
a	 zodpovědné	 využívání	 přírod-
ních	zdrojů	jen	pubertální	vrtoch,	
nebo	 jde	 skutečně	 o	 život?	 Má	
ekologie	něco	společného	s	křes-
ťanstvím?	Můžeme	z	Bible	vyčíst,	
jak	se	na	to	dívá	Bůh?

Na	podobné	otázky	budeme	hledat	odpovědi	při	bohoslužbě	v	neděli		
	16.	2.	2020	od	9.30	v	kulturním	sále	U	Boudů	v	Kolovratech,	Mí-
rová	66.

pořádá Sbor církve bratrské v Říčanech

ReALITNí PORADNA
Ing. Jana 
Karlachová
ReMAX Alfa
Realitní makléřka  
pro Říčany a okolí

chcete také poradit při 
prodeji, koupi nebo pro-
nájmu nemovitosti? Po-
šlete mi svůj dotaz k pro-
blému, který řešíte. 

OTáZKA: Dobrý den. po rozvodu jsme se dohodli, že zů-
stanu bydlet v družstevním bytě, který byl manžela. po 
dvou letech se byt převedl do osobního vlastnictví bývalého 
manžela. Dohodli jsme se, že mi ho zdarma přenechá. Mů-
žete mi poradit, jak postupovat? Jde byt darovat a musí 
být smlouva od právníka nebo lze jen převést na katastru? 
A platí se nějaká daň? Děkuji za odpověď.  Radka p. 
ODPOVĚď: Dobrý den, bytovou jednotku s příslušným 
spoluvlastnickým podílem na domě, popř. pozemku, je 
samozřejmě možné darovat na základě darovací smlouvy. 
Smlouva by měla mít veškeré náležitosti požadované záko-
nem k tomu, aby došlo k bezúplatnému převodu vlastnictví 
a zároveň, aby mohla sloužit jako podklad pro návrh na zápis 

změny v katastru nemovitostí. Z tohoto důvodu doporučuji 
obrátit se např. na advokátní kancelář, která vám příslušné 
dokumenty zpracuje. Co se týká daně, pokud se jedná o býva-
lé manžele, nedá se uplatnit daňové osvobození. 

OTáZKA: Dobrý den, je pravda, že se při prodeji bytu 
s garážovým stáním musí garážové stání nabídnout 
ostatním lidem v domě?  Rudolf Š. 
ODPOVĚď:  Pokud je garážové stání definováno jako po-
díl na společných prostorách v domě, tak ano, neboť spo-
luvlastníci mají předkupní právo. Platí zákonná povinnost 
při jeho prodeji nejdříve nabídnout tento podíl ostatním 
spoluvlastníkům za stejných podmínek, jako se bude podíl 
následně prodávat. Tato nabídka musí být učiněna písem-
ně a spoluvlastníci mají lhůtu 3 měsíce, aby se k nabídce 
vyjádřili. V praxi to bude znamenat, že po uzavření kupní 
smlouvy doručíte nabídku na uplatnění předkupního práva 
ostatním spolumajitelům dle adresy uvedené v Katastru ne-
movitostí. Podle toho, zda někdo ze spoluvlastníků projeví 
zájem, prodáte stání buď jemu nebo ho prodáte kupujícímu 
společně s bytem.
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
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Poděkování

Vzpomínka

Chtěla bych touto cestou poděkovat Komunitnímu centru 
v Říčanech, koordinátorce paní Kamile Šourkové a hlavně 
asistentovi Jiřímu Švarcovi za velkou pomoc mému těžce ne-
mocnému manželovi. Děkuji Sklenářová

Dne 10. 2. 2020 uplyne rok, co nás navždy opustila naše dra-
há maminka, babička a prababička Zdeňka Silagadzeová. 
Kdo jste ji znali a měli ji rádi, vzpomeňte s námi. 
 Za rodinu dcera Dana Čapková

Vánoce v Rybě
Na Štědrý den proběhlo v říčanské lokalitě „Ryba“ polední 
sousedské setkání u studánky.  Společně jsme spočinuli ve 
vánoční atmosféře - zpívali koledy, ochutnávali cukroví,  
„vánočního kubu“ a další dobroty. Děti roznesly krmení 
pro zvířata a ptactvo, poté jsme si navzájem popřáli a roze-
šli se do svých domovů prožít Vánoce v kruhu nejbližších.

Za spolek Ryba, z. s., Vendula Zemanová
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V únoru vrcholí zima, ale každému se 
nechce být venku. Anebo sleze z lyží či prkna 
a potřebuje se prohřát a zregenerovat svoje 

síly. Organismus trpí dlouhým obdobím tmy, energie ubývá. 
Je tady ale řešení – před zimou se dá utéct do teplých krajů, a 
přitom není nutno cestovat mnoho hodin letadlem. Tropický 
ráj, teplou vodu, vlnobití a vodopády najdete kousek do Prahy. 
A navíc se blíží jarní prázdniny! Tak na nic nečekejte a běžte si 
je užít do Aquapalace Praha! Letošní jarní prázdniny mají pro 
vás spoustu novinek a překvapení!

vodní svět 
■ jarní prázdniny plné her – akce dítě za 1 Kč od 31. led-
na do 15. března, vesmírná zábava po celý den
■ 8.2. – od 
14 hodin – 
koncert dív-
čí skupiny 
lollipopz
■ 22.2. -   
od 14 hodin 
– Kája 
dětem

saunový svět 
■ Valentýnské dny v Saunovém světě Aquapalace Praha  od 
14. do 16. 2. s programem:
14:00 – Romantický relaxační ceremoniál
16:30 – Speciální romantický peeling
18:00 – Valentinský romantický speciál
18.30 – Speciální romantický peeling
20:00 – Divadelní ceremoniál
Samozřejmostí je atmosféra a saunování při svíčkách!

a hlavně nová vr avatar zone!
Už 28. ledna otevřel největší aquapark v ČR novou hernu virtu-
ální reality VR Avatar Zone. Jedná se o jedinečnou kombinaci 
virtuální a vodní zábavy, která u nás nemá obdoby. Unikátní 
zóna virtuální reality VR Avatar Zone je inspirovaná nejlepšími 
herními centry tohoto typu ve světě. Malí i velcí návštěvníci se 
tak podívají na dno oceánu i do tajuplných zákoutí vesmíru a 
díky speciálním animacím se ocitnou ve světě fantazie. Úchvat-
ným zážitkem bude jak potápění mezi nejkrásnějšími korály a 
vzácnými rybami, tak pozorování planet z kosmické lodi. Zá-
jemci si vyzkouší také spoustu skvělých her, včetně těch nejlep-
ších. V nabídce je například i proslulá hra Beat Sabers.
 Více informací na www.aquapalace.cz
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Dne 1. 5. 2020 startuje poslední vlna EET; pokry-
je zbytek podnikatelského prostředí. Zákonodárci 
vyslyšeli hlasy malých živnostníků a zapracovali 
do novely tzv. „zvláštní režim evidence tržeb“ kte-
rý znamená, že poplatník nemusí nakupovat žádná 
zařízení a nemusí mít stále připojení k internetu, 
bude tržby evidovat na papíře. Ve zvláštním režimu 
budou moci evidovat své tržby hlavně fyzické osoby 
(z právnických osob jen ti, kdo poskytují zdravotní 
služby hrazené z veřejného zdravotního pojištění 
a přijímají za jejich poskytnutí úhrady od zdravotní 
pojišťovny – např. estetické kliniky tuto podmínku 
nesplní). Z fyzických osob tento režim mohou vyu-
žívat ti, kdo nejsou plátci DPH, nemají více než dva 
zaměstnance a výše jejich příjmů z evidovaných tr-
žeb za předchozí čtyři čtvrtletí nepřesáhla 600.000 
Kč a ani jejich očekávané evidované příjmy za 12 ná-
sledujících měsíců nepřesáhnou 600.000 Kč. Pokud 
chce poplatník zvláštní režim využít, musí požádat 
správce daně; žádost má určený obsah, skutečnosti 
uvedené v žádosti musí být řádně doloženy, správce 
daně o žádosti rozhodne do 30 dní. Žádost lze podá-
vat od 1. 2. 2020. Je-li žádosti vyhověno, poplatník 

si musí u správce daně do 15 dní od rozhodnutí pře-
vzít bloky účtenek, které bude vystavovat při přijetí 
každé evidované tržby. Účtenky jsou číslované. Jed-
no paré vydá zákazníkovi, jedno si uloží. Jednou za 
čtvrtletí pak poplatník správci daně podá oznámení 
o tržbách evidovaných ve zvláštním režimu – na pře-
depsaném formuláři papírovou formou, nebo elek-
tronicky prostřednictvím datové schránky s ověře-
ním identity tak, jak je zvykem. Všichni poplatníci 
mají povinnost opatřit místo, kde přijímají evidova-
né tržby, textem: „Podle zákona o evidenci tržeb 
prodávající eviduje tržby ve zvláštním režimu 
a je povinen vystavit kupujícímu účtenku z bloku 
účtenek.“ Rozhodnutí o povolení evidovat tržby ve 
zvláštním režimu bude vydáno na dobu neurčitou. 
Jeho platnost skončí zrušením na žádost poplatníka, 
nebo z moci úřední (např. poplatník sám zjistí, že už 
některou z podmínek nesplňuje, nebo správce zjis-
tí porušení pravidel). V případě jakýchkoliv dotazů 
neváhejte kontaktovat RADIUS Říčany s.r.o., rádi 
se vám budeme věnovat.  
 Ing. Věra Tauberová, tel. 728 832 303,

vera.tauberova@radiusricany.cz

RADIUS Øíèany s.r.o.

danì, finance
ekonomické poradenství

zpracování úèetnictví

Edvarda Beneše 467, 251 01 Øíèany www.radiusricany.cz

ÚČeTNí A DAňOVá PORADNA PRO PODNIKATeLe

TÉmA NA ÚNOR: eeT Ve ZVLáŠTNím ReŽImU
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Asi ztratil paměť, nebo se stydí
V posledním Kurýru jsem psal o tom, že ke dni 12. 12. 
2019 jsem se v diskuzním fóru přes veškeré úsilí nedo-
čkal informace, kdo jako první přišel s nápadem vybudo-
vat park za necelých 13 milionů zrovna v lokalitě u Kozi-
novy ulice. Ptal jsem se proto, že každý, s kým mluvím, 
se pozastavuje nad tím, proč zrovna na tomto opravdu 
nevhodném místě.
Zkusil jsem to tedy přes zákon 106/1999 Sb. o svo-
bodném přístupu k informacím. Bylo mně sděleno, že 
„požadovaná informace není u povinného subjektu za-
znamenána“. No a autor tohoto drahého nápadu, který 
se nám navíc bude ještě každým rokem o cca 130 tisíc 
prodražovat, si zřejmě na svou iniciativu nevzpomněl.
Město nás nechává hlasovat o kdejaké prkotině, ale 
tenhle nápad, bez nadsázky plýtvající penězi, nám k vy-
jádření předložen nebyl.
Na druhou otázku, jaká jsou pravidla pro poskytování od-
povědí na dotazy v diskuzním fóru, mně bylo sděleno, že 
žádná pravidla nejsou stanovena. Zůstává tedy zřejmě je-

diné kritérium. Buď je otázka pro vedení města příjemná, 
nebo nepříjemná. Ale pořád jsme transparentní.

Václav Macinauer

Vážený pane Macinauere,
není pro mě jako starostu města problém se přihlásit k od-
povědnosti. Investiční záměr parku V. Havla či relaxační 
zóny Kozinova, jak byl původně nazván, jsem prosazoval 
a podporoval. 17. 9. 2015 záměr schválili zastupitelé vět-
šinou 12 hlasů, revizi v roce 2018 podpořilo 15 zastupitelů. 
Město plány probralo s lidmi, kteří v lokalitě bydlí, s žá-
kovskými zastupiteli, podávali jsme informace veřejnosti. 
Není pro mě ani problém, přihlásit se k pojmenování parku 
po prezidentu V. Havlovi. Jsem hrdý na to, že máme ve měs-
tě místo, které si jej připomíná, a mám obrovskou radost, 
že v parku vidím často spoustu dětí nebo seniorů. Až stro-
my vyrostou a trvalky na květnatých loukách zesílí, bude to 
nádherné místo.

Vladimír Kořen, starosta města (KM)  

Názory
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mISTROVSTVí ČR V bLeSKOVÉm ŠACHU
Za přítomnosti televizních kamer se hrálo v Praze 21. 12. 
2019 Mistrovství ČR v bleskovém šachu. Mistrovství se 
zúčastnilo 302 mužů v čele s reprezentanty Davidem Nava-
rou a Viktorem Lázničkou. Kategorie žen byla rovněž velmi 
silně obsazena. Celkem hrálo 47 žen, z toho pět mezinárod-
ních velmistryní. Na této vrcholové a společenské akci jsme 
nemohli chybět. O čest bojovalo osm našich hráčů v kate-
gorii mužů a čtyři šachistky v kategorii žen. 
Nejúspěšnějším hráčem byl Stanislav Stárek na 84. místě. 
V dámské kategorii skončila nejlépe na 20. místě Hanka 
Bartošová a Julie Vilímová na 29. místě.

PŘebORNíKem KLUbU  
V bLeSKOVÉm ŠACHU T. SKALICKý

Naši účastníci M ČR 
se sešli i na klubo-
vém přeboru v bles-
kovém šachu. Hrálo 
se na závěr sezony 
28.12. Účast byla 
rekordní, 48 hráčů 
a hráček. Vítězem 
se stal Stanislav 
Stárek, před Jáchy-

mem Němcem a Martinem Novotným. Všichni tak potvrdili 
oprávněnost účasti na M ČR.

ReGIONáLNí ŽáKOVSKá LIGA meZINáRODNĚ
Sobota 21. 12. byla šachově nabitá. V Říčanech se za účas-
ti 100 hráčů ještě konalo 5. kolo RŽL. Turnaj byl zpestřen 
o dva hráče z BSG Motor Thurm, tedy našeho partnerské-
ho klubu. Turnaj je rozdělen do tří kategorií. V té nejlepší 
A zvítězil domácí Le Anh Dung. Nejlepší dívkou byla také 
domácí Tereza Pravdová. B turnaj ovládl říčanský Kryštof 
Mandát a nejlepší dívkou byla domácí Laura Sehnout-
ková. Turnaj C ovládl Matěj Votoček ze Stříbrné Skalice 
a nejlepší dívkou Sabina Prixová ze Sázavy.   
 Jaroslav Říha 

Na začátku nového 
roku se vrháme do 
příprav… Sportovní 
gymnastky hned 

první víkend tohoto roku strávily v li-
berecké gymnastické tělocvičně, kam 
pravidelně jezdí na soustředění, a díky 
této specializované hale pro gymnastiku 
dělají holky velké pokroky. Ty přišly i ten-
tokrát, a tak jsme nový rok odstartovaly 
ve velkém stylu. Hned následující víkend 
nás čekaly první letošní závody a přípra-
va v Liberci byla na holkách určitě znát. 
DuoGymCup - aneb ve dvou se to lépe 
cvičí, to je název závodu, který probíhal 
celý víkend v nedalekých Nehvizdech. 
V sobotu byly na pořadu nejmladší ktg. 
Dopoledne odstartovala celý závod nej-
menší gymnastická miminka a v ktg. 
2015 a ml. obsadily 4. místo Anička Je-
chová a Stelinka Kroupová. O rok starší 
kamarádky si v ktg. 2014 vedly podobně 
- 4. skončila dvojice Markétka Slobodo-

vá a Rozálka Alexová, 5. Nikolky Grego-
rová a Kubíčková. Další přední příčku, 
tentokrát medailovou – bronzovou, si ze 
sobotního bloku odvezla dvojice Barča 
Endalová a Alice Karešová.
Závod pokračoval v neděli, kdy nastou-
pila starší děvčata, nejdříve v ktg. mlad-
ších žákyň - rozdělených na ml. I (2011 
a ml.) a ml. II (2009/2010). V ktg. ml. 
I se nejlépe vedlo dvojici V. Seaton a M. 
Chalupecká (6. místo). Ktg. ml. II to 
cinkalo hned dvakrát - stříbro A. Jecho-
vá + K. Rašková, bronz S. Bezoušková 
+ M. Pechmanová a 4. K. Šebestová 
+ A. Rampulková. Družstvo mlad-
ších žákyň si navíc vybojovalo stříbro 
v ktg. družstev. Naše nejstarší dvojice 
(2007/2008) ve složení E. Pospíšilová 
+ V. Kroupová skončila na 3. místě.
Teamgym se chystá na své první zá-
vody na JojoCup, a protože i v těchto 
družstvech vidíme velké výkonnost-
ní pokroky v podobě dvojných salt 

a vrutů, jsme moc zvědavi, jak se jim 
na prvních závodech letošního roku 
povede. Budeme držet palce.
Velké přípravy probíhají s pořádáním 
již 5. ročníku závodu ve sportovní gym-
nastice – „Říčanské hvězdičky“ - všech-
ny naše gymnastky od nejmenších po 
nejstarší budete mít příležitost vidět 
v neděli 23. února v Centru na Fialce 
– pokud jste příznivci našeho sportu, 
rozhodně přijďte, bude to opět parádní 
podívaná.

J. Jechová a B. Bernardová 

Rychlý start roku 2020
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T.j.	Sokol	Říčany	a	radošovice	Vás zve na

sokolskÉ 
ŠibŘinky 2020

Téma šibřinek: 
„Cvičme	v	rytme	aneb	zlatá	osmdesátá“
Místo konání: KC	Labuť
den konání: pátek	7.	února	2020 
Hodina konání: od	19.00	hodin
Cena vstupného (místenkového): 180	Kč

Předprodej	vstupenek:	 
Jarmila Voráčková, tel.: 603 531 12

Rekondik pro všechny

VyHLáŠeNí ANKeTy SPORTOVeC STŘeDOČeSKÉHO KRAJe 2019

Od září 2019 
můžete navště-
vovat nové ne-
tradiční cvičení 
v radošovické so-

kolovně. Cvičení Rekondik je určeno jak 
pro muže, tak pro ženy. Proto je vedeno 
dvěma cvičiteli – Bajnou, cvičitelkou 
z Mongolska, a Martinem, který vede 
cvičení již od mládí.
Cvičitele Martina se na podrobnosti ze-
ptala nadšená cvičenka Jolana. 
Pro koho je Rekondik určen?
Pro muže i ženy, kteří se chtějí nenásilně 
a bez rizika zranění vrátit do formy nebo 
si ji chtějí udržet a odnášet si ze cvičení 
domů příjemný pocit.
co mohou od cvičení čekat?
Komplexní prohřátí, protažení, posílení 

a uvolnění všech partií těla v choreo-
grafii na pěknou hudbu, která pomáhá 
v soustředění a k procítění těla i k získání 
pozitivní energie.
Cvičení je dobrým startem pro zvýšení 
hybnosti kloubů, protažení svalů a práci 
s dechem.
Je vhodným doplňkem i pro ty, kteří pro-
vozují jednostranné sporty a potřebují 
protáhnout a posílit tělo jako celek.
co přineslo toto cvičení tobě?
Kromě lepší kondice mi přineslo více 
životního elánu. Rekondik v našem po-
dání obsahuje prvky taiči, jógy a pilates. 
Propojením s kvalitní hudbou se cvičení 
stává zábavnějším a posiluje týmového 
ducha.
je cvičení něčím výjimečné?
Myslím si, že ano. V Říčanech je 

velká nabídka skupinových cvičení 
pro ženy. Naším záměrem je však 
mít cvičení vhodné jak pro ženy, tak 
pro muže. Dnes, v době sedavých za-
městnání, mívají ženy lepší kondici 
než většina mužů, protože o sebe více 
pečují. Muži se ostýchají takových 
cvičení zúčastnit. Přitom v minulosti 
byla cvičení doménou mužů. Mohu 
z vlastního pozorování potvrdit, že 
výsledky jsou viditelné již po pár mě-
sících pravidelného cvičení.
Cvičíme každý pátek od 19 do 20 hodin 
v radošovické sokolovně ve Strašínské 
ulici. Veškeré cvičební pomůcky jsou 
na místě k dispozici. Stačí tedy jen chuť 
přijít a rozhýbat se. První dvě cvičební 
hodiny jsou zdarma. Přijďte vyzkoušet 
něco nového.

Středočeský	 kraj	 vyhlásil	 dne	 20.	 ledna	
2020	 anketu	 o	 nejúspěšnějšího	 sportovce	
Středočeského	kraje	za	rok	2019.
cílem	projektu	je	ocenění	nejlepších	současných	
i	 bývalých	 sportovců	 Středočeského	 kraje	 jak	
v	 dospělých,	 tak	 v	 mládežnických	 kategoriích.	
Dále	 pak	 trenérů	 a	 funkcionářů	 za	 jejich	
celoživotní	přínos	pro	sport.

obracíme	 se	 na	 všechny	 sportovní	 subjekty	
v	našem	kraji	s	žádostí	o	zaslání	nominací	do	níže	
uvedených	kategorií.
Pro nominaci sportovce do ankety pečlivě 
vyplňte anketní lístek, který zašlete dle pokynů 
na adresy uvedené v jeho spodní části, a to 
nejpozději do 9. února 2020.
anketní	 lístek	 se	 vyplňuje	 a	 odesílá	 pouze	
elektronicky	na	jednom	listě	pro	jednotlivce	a	na	
druhém	listě	pro	kolektivy.
anketní	 lístky	 a	 pokyny	 pro	 jejich	 vyplnění	 a	

odeslání	jsou	ke	stažení	na	webových	stránkách	
Středočeského	kraje:
https://www.kr-stredocesky.cz/web/regionalni-
rozvoj/souteze-a-olympiady
Konečné	 pořadí	 ankety	 vzejde	 z	 hodnocení	
komise,	složené	z	tělovýchovných	funkcionářů	a	
pracovníků,	 představitelů	 Středočeského	 kraje,	
zástupců	tisku	a	sponzorů.
Všem nominovaným bude včas zaslána 
pozvánka na slavnostní vyhlášení výsledků 
ankety.
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Když chcete víc než
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        KLUB

„Jsme pár, který jde do všeho naplno a slovo
Nejde, pro nás neexistuje. Naše rozhodnutí udělat

něco pro své zdraví a zapracovat na zlepšení kondice 
nás tak přivedlo až do Klubu Park Holiday.

Oslovily nás zdejší široké možností sportovního vyžití,
ale především klidná klubová atmosféra, která je 

protipólem všech masových zařízení.

Jako členové klubu si nyní již přes půl roku užíváme 
špičkově vybavenou fi tness zónu Energym nebo nově 

zrekonstruovaný Clubwell s bazénem a saunami. 
Chystáme se vyzkoušet badminton. V klubu čerpáme 

pozitivní energii, potkáváme se s mnoha příjemnými 
lidmi a je nám zde moc fajn.“

Míša a Jirka, členové klubu od roku 2019

Proč jsme členy klubu

lidmi a je nám zde moc fajn.“lidmi a je nám zde moc fajn.“

Míša a Jirka, členové klubu od roku 2019Míša a Jirka, členové klubu od roku 2019

www.ener-gym.cz

AKCE

PLATÍ DO 29. 2. 20
20

Vyzkoušejte si

MĚSÍC
ZA PŮLKU!

Zaregistrujte se na
www.ener-gym.cz

PH inz 165x245 - Ricansky kuryr UNOR_2020.indd   1 13.01.20   16:07
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Soutěže se kvapem blíží
choreografie se tak ztíží.
Budou to zas velký pecky,
zvládneme to jako vždycky.
Praha, Lublaň, ba i Graz,
vyhrajeme možná zas.
Na Kladno i do Varů,
dovezem si náladu.
TŠ Twist je velká síla,
pospolu nás drží víra.

Hlavně smích a zábava 
ta se jinde nedává.
Přesto pilně trénujeme,
soutěží se nebojíme.
Rokenrol je skvělý tanec,
umíme ho, je to mazec.
Držte palce, sledujte nás,
nechť nám to jde letos snáz.
Za finanční podporu
máme k městu pokoru.

P. S.
Heknul a zas lajkem prudí
jen ten, co se vážně nudí.
Kdo však u nás tancuje,
většinou se raduje.
Na nudu a hlouposti,
TŠ Twist je náplastí!

TŠ Twist

Únor bílý, trénink sílí!

Valentýn je svátek všech zamilovaných. My z Klubu brus-
lení Říčany milujeme zimu a bruslení, a proto jsme se roz-
hodli ho oslavit po svém, jak jinak, než na ledě. Valentýn-
ský ples se uskuteční přesně v den svatého Valentýna, tedy 
v pátek 14. 2. od 16:20 do 18:20. Ledová plocha Mer-
kur Ice Arény v Říčanech bude veřejnosti k dispozici od 
16:20 do 17:50 a každý se na ní může prohánět dle libosti 
v rytmu tanečních hitů. Pro ty, kteří chtějí své bruslařské 
dovednosti vylepšit pod odborným vedením, budou k dis-
pozici naše milé a krásné trenérky. Zbylý čas můžete strá-
vit u čokoládové fontány drážděním chuťových pohárků, 
v kreativním koutku tvorbou valentýnky pro své milované 
nebo pořizováním fotek ve fotokoutku. V ceně vstupného 
je i přípitek pro každého. 
Pro ty z vás, kteří uvažují o zdokonalení svých bruslařských 
dovedností, jsou dveře našeho klubu stále otevřeny. Přijí-
máme děti i dospělé, hobby bruslaře/bruslařky se zájmem 
získat základní dovednosti pohybu na ledové ploše, i ty 
s vyššími ambicemi. Veškeré informace včetně rozpisu ho-
din najdete na webových stránkách www.kbricany.cz . 
Těšíme se na brzkou shledanou na ledě v Říčanech!

Klub bruslení Říčany, z. s. 

mrazivá romantika – potěšte 
milovanou osobu pozváním 
na valentýnský ples

✔ Přípitek

✔ Diskotéka na ledě

✔ Čokoládová fontána

✔ Fotokoutek

✔ Hudební doprovod 

od tanečních hitů 

          
      po romantické ploužáky

✔ Tvůrčí koutek pro výrobu

  vlastní Valentýnky

14.2.2020 od 16:20 do 18:20
Ledová plocha k dispozici od 16:20 do 17:50

VALENTÝNSKÝ 
PLES

Vstupné 120,- Kč zahrnuje vstup, 
přípitek, pohoštění i materiál na tvorbu Valentýnky

Romantika na ledě
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 Mládežnické týmy FK Radošovice za-
hájily v listopadu halovou část přípravy 
a zápasů. Pořádáme a účastníme se desí-
tek turnajů, které jsou doplněny o přátel-

ská utkání, zpravidla s týmy z nejbližšího okolí. Program 
je opravdu hodně nabitý, takže se omlouváme rodičům, 
pro které je to určitě velmi komplikované. Děkujeme tím-
to všem rodičům za trpělivost, ochotu přizpůsobovat svůj 
osobní program a za celkovou podporu. Během zimy opět 
přibyli noví hráči a doufáme v jejich úspěšné zapojení do 
jednotlivých týmů a kolektivů dětí.

žáci
Náš A (2006/2007) a B tým (2007/2008) se pravidelně 
účastní turnajů. Hlavním cílem je příprava na založení 
týmu starších žáků a jeho přihlášení do důstojné sou-
těže odpovídající velikosti Říčan a jeho historické roli 
v regionu. Z tohoto důvodu si zveme do Říčan i soupeře 
zvučných jmen. Turnajovým vrcholem byl potom náš 
RadoCup, pořádaný v hale u Lesa 14. 12. za účasti týmů 
hrajících českou první ligu: Bohemians Praha, FK Tep-

lice, Viktoria Žižkov, Dukla Praha a Roudnice nad La-
bem. Turnaj vyhrál tým Bohemians Praha. Náš tým hrál 
pohledný fotbal a výsledek nebyl ostudou, nicméně je 
evidentní výkonnostní rozdíl, na jehož snížení budeme 
pracovat během tohoto roku. Náladu jsme si zvedli násle-
dující týden na RadoCupu pro ročník 2007 s přijatelnější-
mi soupeři, který jsme již ovládli bez jediné prohry.

www.fkradosovice.cz

V Říčanech se hraje fotbal celou zimu

První taneční kroky nového  
roku a hned medaile

Máme za sebou první měsíc nového roku 2020 a naše páry to 
rozjíždí ve velkém stylu. Hned na první soutěži, která se konala 
12. 1. v pražském Grand Hotelu Bohemia, postoupily tři páry do 
vyšší třídy. Do D STT se probojoval Tom s Barčou, C LAT vytan-
čily hned dva páry – Fanda s Kačkou a Ondra s Maky. Ale i ostatní 
páry podaly skvělé výkony. Ondra s Pepčou vytančili rovnou tři 
první místa, z toho jedno dokonce ve vyšší věkové kategorii. Náš 
nově složený pár Filip s Betty vyhráli na své první společné soutě-
ži systémem start – cíl. 
Přípravy na 43. ročník Říčanského poháru téměř vrcholí. A pro-
tože opakování je matka moudrosti, tak letošní ročník proběhne 
v termínu 21. - 23. února v říčanské sportovní hale. V pátek se mů-
žete těšit na Latino Night s kubánskou kapelou Atarés, v sobotu 
pak na galavečer, jehož součástí bude finále Supertaneční ligy se-
niorů. Na galavečeru jako již tradičně zahraje k poslechu i k tanci 
kapela Ada & Denny. Vstupenky na galavečer jsou k dostání na ta-
nečním studiu Sokolská 6, případně si je můžete rezervovat přes 
email info@fuego.cz. Díky oblíbenosti naší soutěže očekáváme 
opět páry nejen z ČR, ale i z okolních států, a proto budou soutěže 
oba víkendové dny začínat již v brzkých ranních hodinách. Domá-
cí páry budete moci vidět téměř v každé kategorii.
Takto velkou akci bychom samozřejmě nezvládli připravit bez 
podpory sponzorů, kterým bychom tímto chtěli poděkovat. 
Jmenovitě město Říčany a z říčanských firem: Elektrocentrum 
Kadlec, Penta Trading, Jazyková škola Langfor, Keso Praha 
spol. s.r.o., TD Servis – Krotitelé kotlů, Restaurace „U Anežky“, 
Aproel, e-dkp copycentrum a Dánské-kostky.cz. Mediálním part-
nerem je Říčanský kurýr. Všem (nejen říčanským sponzorům) 
děkujeme za podporu. Vaše Fuego 
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PARKOUR & FReeRUN v Říčanech a okolí
Vstoupili jsme do dalšího 
roku a zároveň do II. polo-
letí tréninkových hodin.
Kdo se přidá? Koho lákají 
parkourové i freerunové 
techniky? Kdo by rád po-
chopil filozofii přirozené-
ho pohybu P&F a ne sou-
těžní disciplínu, jak APDT 
Říčany prezentuje? Láká 
vás setkávat se s dětmi, 
které se věnují P&F  mimo 
ČR? 
Pravidelné tréninkové ho-
diny v Říčanech v Centru 
Na Fialce, SKC Ondřejov 
a Průhonicích.
Tak neváhejte a kontaktuj-
te nás na emailu iva.mrac-
kova@seznam.cz.
Přijímáme děti od šesti let.
Za APDT Říčany

 Iva Mračková

SK Slunéčko – vánoční sbírka 
Konec roku se stal 
pro náš klub výzvou. 
Rozhodli jsme se 
uspořádat vánoční 

sbírku a podpořit někoho, kdo to potře-
buje. Procházeli jsme různé možnosti, 
až jsme se nakonec rozhodli zakotvit 
v oblasti sportu, a to přímo v basketu. 
Oslovili jsme zakladatele a propagáto-
ry veřejné sbírky „Každý koš pomáhá“ 
a pod jejich záštitou jsme vyhlásili sbír-
ku na podporu basketbalového klubu 

vozíčkářů „Pražští jezdci“ na materiální 
výbavu nutnou pro pohyb na hřišti, kte-
rá je finančně náročná. Před vánočními 
svátky jako každoročně proběhla vánoč-
ní besídka, které se zúčastnili naši členo-
vé, rodiče a hráčky, ale také k nám vážili 
cestu členové výše zmiňovaného klubu. 
Aktivně se zapojili do našeho sportov-
ního programu a ukázali nejen soustře-
děný sportovní výkon, ale i možnost jak 
se bavit, pokud se člověk dostane do 
svízelné životní situace. Jejich optimis-

mus i chuť poprat se s nepřízní osudu 
je příkladem i pro všechny ostatní. Na-
konec si i naše hráčky vyzkoušely hru na 
vozíku, i když zpočátku jim v tom bránil 
tak trochu ostych. Sbírka pokračuje do 
konce února 2020, a pokud se chcete 
podílet i vy na této sbírce, navštivte ně-
které z našich domácích utkání, která se 
hrají ve sportovní hale. A pro informaci 
- sbírka je pouze hotovostní. Přeji všem 
dobrý nejen sportovní rok 2020.
 Jana Machová, SK Slunéčko, z. s.
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Turnaj PFC a regionální výběry
První lednový 
víkend patřil již 
tradičně v Praze 

florbalistům, konal se 4. ročník mezi-
národního florbalového turnaje Prague 
Floorball Cup. V letošním roce se ho zú-
častnilo 249 týmů a nechyběla ani čtyři 
naše družstva: dorost (B03), starší žáci 
(B05), mladší žáci (B07) a PFC mini 
(2010 mladší). Úroveň turnaje byla zase 
o něco vyšší než minulý rok, ale Draci se 
ve velké konkurenci neztratili.
Družstvo dorostu ve skupině předvedlo 
skvělé výkony, připsalo si dvě výhry, jed-
nu remízu a jednu prohru. Z druhého 
místa postoupili kluci rovnou do čtvrtfi-
nále A-playoff. Zde narazili na pozdější-
ho vítěze, silný tým z Vítkovic, na který 
nestačili. I přes prohru 1:6 ale dokázali 
se soupeřem držet krok.
Družstvo starších žáků ve skupině 
dvakrát vyhrálo a jednou prohrálo. 
Druhé místo ve skupině jim zajisti-
lo účast v A-playoff. Hned v prvním 
zápase narazili na Florbal Chodov.                    
I když Draci se trochu obávali, že je to 

jejich poslední zápas, vrhli se do hry 
s obrovským nasazením, soupeře udo-
lali 4:1 a postoupili do čtvrtfinále. Zde 
narazili na Bučis Praha, sehráli vyrov-
naný zápas, ale těsně prohráli 1:2.
Mladší žáci po jedné výhře a dvou pro-
hrách skončili ve skupině třetí. Tento 
výsledek je poslal do B-playoff, kde 
nejprve s přehledem porazili sloven-
ské družstvo Snipers 8:0, pak už ale 
nestačili na soupeře z Lovosic a skon-
čili ve čtvrtfinále.
Naši nejmladší čtyřmi výhrami 
ovládli svou skupinu a postoupi-
li do boje o 1. - 4. místo. Bojovali 
statečně. V posledním zápase, kdy 
se rozhodovalo o třetím místě, jim 
štěstí nepřálo a remíza stačila „jen” 
na 4. místo. Kluci byli sice zklama-
ní, ale rodiče i trenéři na ně byli ne-
skutečně pyšní. 
Co říci závěrem? Asi jen to, že jsme na 
naše hráče hrdí, protože dokážou obstát 
proti týmům nejen z České republiky, ale 
i ze zahraničí. Všechna družstva před-
vedla skvělý týmový výkon a věříme, že 

si každý zúčastněný Drak turnaj maxi-
málně užil.
Hned o následujícím víkendu se ko-
naly finálové turnaje regionálních vý-
běrů. V kategorii dorostu byli vybráni 
do týmu Středočeského kraje hned 
tři Draci: Ondra Kubeš, Víťa Špok 
a Kuba Vykouk. Středočeský kraj ne-
dal šanci ani jednomu soupeři, ve fi-
nále porazil Moravskoslezský kraj 7:1 
a turnaj výběrů vyhrál.
V kategorii starších žáků jsme měli 
zástupce jednoho: Kiliána Smetánku. 
I tady Středočeský kraj předvedl pěk-
ný výkon a skončil na 3. místě, když 
v zápase o 3. místo porazil Liberecký 
kraj 4:3. 
Děkujeme Drakům za skvělou repre-
zentaci.

Tradiční „letní“ tenisová škola v extraligovém tenisovém klubu
V polovině dubna začíná „letní“ tenisová škola, která bude 
probíhat až do poloviny října (pauza během letních prázd-
nin). Tenisová škola je určena dětem ve věku 4 až 18 let a děti 
hrají ve skupinách (1 - 4 děti) pod vedením kvalifikovaných 
trenérů. Pořádáme v sezóně pravidelné školičkové turnaje 
pro všechny věkové kategorie. V případě deště se automa-
ticky přesouváme do pevné tenisové haly. K dispozici je 
osm venkovních antukových kurtů a tři kurty se špičkovým 
tenisovým povrchem Rebound Ace v pevné tenisové hale. 
Navštěvují ji děti, které se chtějí naučit základům tenisu, ale 
i ty, které se tenisu chtějí věnovat intenzivněji a zapojit se do 
našich závodních mládežnických družstev. Rodiče mohou 
počkat na své ratolesti v naší restauraci, nebo na velké letní 
terase. Přihlášky odevzdávejte na recepci, případně e-mai-
lem oazaricany@oazaricany.cz do 3. dubna 2020.

extraligový tým v oÁZe
V loňském roce se náš tým již počtvrté zúčastnil nejvyšší 
soutěže v tenise družstev Extraligy a v obou svých utká-
ních neproměnil několik matchballů a nepostoupil do fi-
nále. Doufáme, že z naší tenisové školy se v budoucnu do 
našeho týmu dostane mnoho hráčů.
chcete si zahrát tenis v oáze?!
l Kurty může využívat široká veřejnost. Zavolejte a rádi 
vám sdělíme informace, za jakých podmínek je možné si 
kurt pronajmout.

l Po tenise si můžete dopřát saunu či whirlpool, nebo se 
osvěžit ve venkovním bazénu.
Více informací je na webových stránkách www.oazari-
cany.cz, v recepci Oázy (tel.: 323 601 170) nebo přímo 
u šéftrenéra pana Vítka Ptáčka (tel.: 721 530 462)

do našeho kolektivu Oáza Říčany hledáme 
usměvavého a spolehlivého kolegu nebo kolegyni na 

pozici kuchař/kuchařka na hpp. 
Kontaktujte prosím p. Kahouna na  

telefonním čísle 731 192 109.
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Rugby Club mountfield Říčany
www.rugbyricany.cz, www.twitter.com/rugbyricany, www.facebook.com/rcricany

mUŽI
Mountfield v přípravě na novou ligo-
vou sezonu 
Zimní období je pro ragbisty Mount-
fieldu časem fyzické přípravy. Tre-
nér Miroslav Němeček naordinoval 
svým svěřencům náročný program, 
sestávající z jednotek v posilovně, 
hale a běžeckých tréninků. Do nové 
ligové sezóny, která začne v druhé 
polovině března, vstoupí Mountfield 
s drobně obměněným kádrem. Místo 
v týmu si nevybojoval Raymond Bur-
nard, který odchází do Petrovic, jeho 
krajan Stefan Gerber přijal nabídku 
v domovské Jižní Africe. Dres Říčan 
v šestačtyřiceti letech odložil ikonický 
Antonín Brabec. Tým naopak doplní 
mladí talentovaní hráči z juniorské 
kategorie. Novým trenérem pro útok 
se stal bývalý vynikající hráč Říčan, 
Pavel Čamrda.

ŽeNy
Scrumqueens - ženským týmem 
roku 2019 je reprezentace ČR
Magazín Scrumqueens je nejprestiž-
nější světový internetový portál vě-
nující se ženskému ragby. V rámci 

výročních cen se nejlepším světovým 
týmem roku stala reprezentace ČR. 
Jak se hráčky ze země, kde ragby 
zdaleka nepatří k nejpopulárnějším 
a nejmasovějším sportům, staly lau-
reátkami takové význačné ceny? Web 
Scrumqueens uvádí: “Na konci roku 
2018 byly české ragbistky na samém 
chvostu světového žebříčku, za 14 
let od oficiálního debutu týmu navíc 
bez jediné výhry v soutěžním utkání. 
V roce 2019 ale Češky dosáhly ohro-
mujících výsledků, ve všech odehra-
ných zápasech vyhrály a opanovaly 
soutěž Rugby Europe Trophy. Titul 
ženský tým roku získává jediný ne-
poražený tým v roce 2019 - reprezen-
tace žen České republiky.” Z tohoto 
jedinečného úspěchu se těší i hráčky 
říčanského klubu, Lucie Oupicová, 
Renata Frýdlová a Michaela Švecová.

DĚTI 
Zimní mezinárodní kempy pro děti 
a mládež
V druhém lednovém víkendu se 
v hale U lesa uskutečnil další ročník 
zimních ragbyových kempů, pořáda-
ných naším klubem. Mladí ragbisté 
a ragbistky Říčan a některých praž-
ských oddílů, v kategoriích od osmi 
do devatenácti let, si mohli vyzkou-
šet tréninky vedené profesionálními 
trenéry ze zahraničí se zaměřením 
na individuální techniku,  či řešení 
herních situací v rychlosti a prosto-
ru. Téměř dvě stě účastníků kempů 
dirigovali mimo jiné i dva bývalí re-
prezentanti Jižní Afriky Jonathan 
Mokuena a Ricardo Loubscher.

Součástí kempů byl také trenérský 
workshop, kterého se zúčastnilo 
více než 30 trenérů nejen z Říčan.

UDáLOSTI 
Společenský večer Rc Říčany udě-
lal tečku za úspěšným rokem
Zlaté medaile juniorů a kadetů, stří-
bro žen, bronz mužů a starších žáků. 
Tyto úspěchy zapsaly ragbyové Ří-
čany do klubové kroniky v uplynu-
lém roce. Společenský večer klubu 
již tradičně patřil především těm, 
kteří medaile nedostávají, ale bez 
nichž by klub nemohl existovat, 
natož vítězit. Rodičům, kteří svěřili 
své ratolesti do naší péče. Trenérům, 
kteří děti formují nejen jako spor-
tovce, ale i jako osobnosti a v nepo-
slední řadě našim partnerům, bez 
jejichž podpory bychom nemohli 
investovat třeba do sportovních pro-
jektů pro děti a mládež.
Večer v exkluzivním prostředí 
pražského hotelu Esplanade mo-
deroval David Kozohorský, bývalí 
reprezentanti Jihoafrické republiky 
Ricardo Loubscher a Jonathan Mo-
kuena pohovořili o svých zkušenos-
tech z nejvyšší úrovně světového 
ragby, ale také o obtížných začát-
cích nejen ragbyového života v chu-
dých a kriminalitou sužovaných 
předměstích velkých jihoafrických 
měst. “Od prvního tréninku v Ří-
čanech se ve mě zrodila vášeň pro 
ragby a ta od té doby nevyhasla,” 
řekl další host večera a klubová iko-
na Jan Rohlík.

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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Čr	-	finsko,	k	míči	se	
dere	Lucie	oupicová

Tristan	Horak	
se	chystá	na	
druhou	sezonu	
v	barvách	
Říčan

ricardo	Loubscher	a	jonathan	Mokuena		
v	rozhovoru	s	Davidem	Kozohorským
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S otevřenou náručí, s ote-
vřeným hledím a s otevře-
nou myslí. Tak se snažíme 

přistupovat k fotbalu v fK Říčany. 
S otevřenou náručí vyhlížíme každého, 
kdo by chtěl přijít mezi nás. Kluky a hol-
ky, co hledají nové kamarády, partu, 
aby měli kam patřit. Tým, s nímž oslaví 
úspěchy a o který se můžou opřít, když 
zahlodají pochyby. S otevřeným hledím 
se snažíme najít své limity a posunout je 
na hranici našich potenciálů. Odvážně, 
s důvěrou ve vlastní schopnosti a píli. 
Beze strachu z neúspěchu, bez tlaku na 
momentální výsledek. S otevřenou mys-
lí, protože nejsme sobci, hamouni ani 
krkouni. Chceme po dětech, aby hrdě 
nosily dres FK Říčany? Chceme, aby 
se ve fotbale i v životě chovaly odvážně 

a sebevědomě, ale zároveň pokorně 
a zodpovědně? Máme rádi to, co děláme 
a hlavně ty, s kým to děláme? Jak by s tím 
pak šla dohromady žárlivost a šlapání 
po štěstí? Trestání za nadstandardní ta-
lent? Obírání o zážitky, co při vší snaze 
nemůžeme nabídnout? Zastřihávání 
křídel, která se mohla třeba rozletět ke 
hvězdám? Nijak. Proto rádi a hrdě vy-
síláme náš výkvět tam, kde ho dokážou 
posunout ještě dál.

Martin Sus, který prošel mládeží 
Slávie i Sparty, reprezentoval v mlá-
dežnických národních výběrech U16 
- U19 a v nejvyšší lize hrál za Příbram, 
Liberec, slovenskou Sereď, Baník nebo 
Mladou Boleslav a momentálně působí 
v Opavě. luděk Stracený, hráč Sparty, 

Příbrami a skotských Hearts Of Midlo-
thian, kapitán Viktorie Žižkov, repre-
zentant. Mládežnická trenérská ikona 
Miroslav Šafařík, zakladatel tréninko-
vého centra mládeže AC Sparta Praha 
na Strahově... Na odkaz našich slav-
ných odchovanců nyní navazují další 
generace. Nejde o žádné duchy. Jsou to 
holky a kluci, co mají svá jména i tváře. 
Jen za posledních sedm let jich více než 
20 obléklo nějaký slavný dres, nebo 
se zásadně prosadilo v jiném sportu. 
Rozlétli se do světa, ale doma jsou tady. 
Tam, kde všichni dostali základy. To-
hle jsou oni. Zapamatujte si je, možná 
o nich ještě hodně uslyšíte. A i kdyby 
třeba ne, o šanci je nikdo nepřipravil 
a do svého mateřského klubu mají vždy 
dveře dokořán. Karel Masopust

Ženský fotbal v českých podmínkách? Upřímně řečeno: 
nic moc. Nejde ani tak o úroveň, skóre z derby pražských 
„S“, výsledky v Lize mistryň nebo zářezy v národku, jako 
o obecný přístup a pohled na něj. Možná více jak podpo-
ru vzbuzuje zdvižená obočí a pocit nepatřičnosti. A to je 
řeč o „velkých“ českých podmínkách. Jak to změnit a do 
reality jedenadvacátého století posunout v těch našich 
podmínkách? Rozuměj „malých“ podmínkách. Na nic se 
neohlížet a okamžitě s tím za-
čít, bez ohledu na velikost! Na 
všeobecnou vědomost se tedy 
dává, že místní fotbalová ško-
lička zakládá svůj holčičí oddíl 
- lvice fK Říčany.
Jak na tom tedy s tím ženským 
fotbalem jsme? Na jedné stra-
ně máme pulzující fenomén. 
Ženský fotbal, který zažívá celo-
světový boom. Těší se podpoře 
mužských kolegů, národních fot-
balových svazů, partnerů. Zájmu 
médií i fanoušků. Těší se na zář-
nou budoucnost. Poslední MS ve 
Francii bořilo rekordy a poskytlo 
fantastickou podívanou. Exis-
tují zápasy ženského fotbalu, 
jež navštívil trojnásobek kapa-
city největšího stadionu v České 
Republice. Nejúspěšnější česká 
fotbalistka Pavlína Ščasná si 
vyzkoušela Bayern, Skandinávii 
i USA, skvělá útočnice lucie 
Voňková na její odkaz v Bayer-
nu Mnichov navazuje právě teď. 

Mladá a nadějná andrea Stašková přestoupila ze Sparty do 
Juventusu... A pak máte stranu druhou - tu malou domácí re-
alitu. V ní se léta motáme v bludném kruhu. Holky chodí na 
nábory. Fotbal je chytne. Fotbal je baví, fotbal je drží. Často 
ale jen do první opravdu bolavé srážky s realitou. Ta přichází 
obvykle nejpozději s nástupem do školy a pošklebnou kon-
frontací typu: „Fotbal je ale leda pro kluky, ne?“ A když to tedy 
náhodou není nepříjemný pocit bílé vrány zvenčí, co je donu-

tí pochybovat, přichází smutek 
zevnitř - nemám tu kámošku...
Už jsme neměli srdce se na to 
déle jen tak koukat. S pokrčený-
mi rameny sledovat, jak šikovné 
holky končí. Rozhodli jsme se jim 
jít naproti. Kolik holčičích týmu 
v okolí znáte? S přesností na tři 
desetinná místa je to čistá 0, že? 
Chtěli jsme to změnit. Podat jim 
pomocnou ruku, vtisknout jis-
totu vlastní identity. Něco, na co 
si můžou sáhnout. Založili jsme 
jim tedy vlastní tým - Lvice FK 
Říčany. 
Holky totiž taky hrají fotbal. A teď 
už i v Říčanech. Není na tom nic 
špatného, ujetého ani divného. 
Máme za sebou první turnaje, 
máme svoje holčičí dresy, svého 
maskota, složily jsme si vlastní po-
křik... Pro začátek je nás devět, ale 
místa máme dost pro všechny hol-
ky. Přidáš se k nám i ty?

#holkytaky
www.fkricany.cz

KDO má TALeNT RáD, SObeCKy HO NeSCHOVáVá

HOLKy TAKy HRAJOU FOTbAL - I LVICe FK ŘíČANy

HolKy TakY 
HraJou foTbaL!

BUď LviCí I t
Y!

DAlší iNfo, čAsy tréniNků atD. Na Www.fkRicAny.cz
KOntAktUjtE TRenéra daVidA 722 965 087

ŽEnsKý FotBal zažívá bOom a StáVá
sE fEnoMénEm. hoLky u Nás měLy Dveře 
oTevřené vždy, aLe Teď buDou
mít I vLasTní maNčaFt

TRénUjeMe SpoLu 
s klUkaMa 3x TýdNě 
cElý roK

HRajEme 
fOtbAloVé TurNajE 

vE fOrmátu 3+0

hOlčIčí foTbaLové 
týmy fK ŘÍČaNy

HLedáme prImáRně 
rOčníky 2012, 2013, 2014 A 2015, 

aLe Dveře Mají oTevřené 
všecHny hoLky

#hoLky taKy

64 texty.kuryr@ricany.cz



Adam
FK Říčany

Bohemians Praha 1905

Stehla
FK Říčany

Bohemians Praha 1905

Ondra
FK Říčany

Bohemians Praha 1905

Vojta
FK Říčany

FK Meteor Praha

Kuba
FK Říčany

Bohemians Praha 1905
Výběr ČR vs Juventus 2015

Samba
FK Říčany

AC Sparta Praha

Gatuzo
FK Říčany

Bohemians Praha 1905

Mates
FK Říčany

HC Merkur Říčany

Honza a Max
FK Říčany
1. ČLTK

Štěpec
FK Říčany

AC Sparta Praha
FTA - Football Talent Academy Praha

Tobík
FK Říčany

AC Sparta Praha
FTA - Football Talent Academy

Wilík
FK Říčany

Bohemians Praha 1905
SK Benešov

Míša
FK Říčany

AC Sparta Praha - dívky
50 nejlepších hráček ČR

Honzík
FK Říčany

AC Sparta Praha

Fíša
FK Říčany

AC Sparta Praha
Bohemians Praha 1905

Tóňa
FK Říčany

SK Slavia Praha

Nelinka
FK Říčany

SK Slavia Praha - dívky

Kája
FK Říčany

AC Sparta Praha - dívky

Denis
FK Říčany

AC Sparta Praha
FTA - Football Talent Academy Praha

PSG - Paris Saint-Germain Academy Florida

Véna
FK Říčany

FTA - Football Talent Academy Praha

Olík
FK Říčany

Bohemians Praha 1905
FTA - Football Talent Academy Praha

Kuba
FK Říčany

AC Sparta Praha

Fanda
FK Říčany

Bohemians Praha 1905



Co se děje v kultuře

Připravujeme:

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

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

www.KNIHOVNA.RICANy.CZ
VýPůJČNí HODINy:
oddělení pro dospělé: 
pondělí až pátek od 8.30 do 18.00, 
sobota 8.30 – 12.00

oddělení pro děti: 
pondělí od 12.00 do 18.00, úterý od 
12.00 do 17.00, středa a čtvrtek od 
8.30 do 18.00, pátek od 12.00 do 

17.00 a každou první sobotu v mě-
síci od 8.30 do 12.00.

Úterý 10. března, 18.00, Vlastimil 
Vondruška – autorské čtení, pořad 
„Oldřich z Chlumu – román a sku-
tečnost“.

Po úspěšné zářijové premiéře se inscenace titulu úspěšného 
německého dramatika Rolanda Schimmelpfenniga poprvé 
vrací na jeviště říčanského Kulturního centra Labuť. Repríza 
proběhne 4. února od 19:30 hodin. 
Tato tragikomedie nabízí řadu neočekávaných situací, kte-
ré uprostřed stěhování zažívá tuctový čtyřicátník Frank se 
svou rodinou. Snad by vše proběhlo bez větších problémů, 
kdyby se na prahu neobjevila Romy, žena z dřívějška, která po 
Frankovi žádá, aby splnil devatenáct let starý slib věčné lásky. 
Autor k tomuto absurdnímu příběhu přistupuje s origina-
litou sobě vlastní a obohacuje kompozici dramatizujícími 
časovými skoky, které nutí diváky ptát se, proč se situace vy-
víjela právě takto. 

Hrají: 
FRANK David Kulhan
KLAUDIE Hana Mondscheinová 
ROMY Vogtländerová  Michaela Mrázová
ANDI Vojtěch Nejedlý
TINA Marie Anna Hanzalová
autor: Roland Schimmelpfennig
překlad:  Josef Balvín
světla:  Radim Kulhan 
zvuk a hudba:  Jan Korbel
vizuální efekty:  Jan Špaňko
režie: Vojtěch Nejedlý

Inscenace divadelního  
spolku Tyl Říčany
Roland Schimmelpfennig 
ŽeNA Z DŘíVĚJŠKA

Ohlédnutí za vánoční hudbou
vánoce	 jsou	 nejen	 svátky	 setkávání,	 ale	 také	
obdobím	 přímo	 protkaným	 tradicemi.	 jednu	
krásnou	tradici,	která	v	Říčanech	trvá	 již	více	
než	 40	 let,	 je	 koncert	 rybovy	 mše	 vánoční	
v	říčanském	kostele	sv.	Petra	a	Pavla	na	konec	
doby	 vánoční.	 (Ta	 totiž	 nekončí	 s	 posledním	
snězeným	 kouskem	 salátu	 ani	 s	 první	 sil-
vestrovskou	rachejtlí.)	jsme	moc	rádi,	že	kon-
cert,	při	kterém	i	letos,	v	neděli	5.	ledna,	zazně-
la	hudba	jakuba	jana	ryby	již	pošesté	během	
necelých	tří	týdnů,	je	stále	hojně	navštěvován.
Letos	 čekalo	 říčanské	 posluchače	 ne-
jedno	 překvapení.	 Mohli	 si	 totiž	 mj.	 po-
slechnout	 krásnou	 pastorelu	 T.	 N.	 Kout-
níka	„Hej,	hej,	jeden	i	druhej“,	ve	světové	
premiéře	 zazněly	 krásné	 instrumentace	
známých	koled	pro	orchestr	 z	pera	naše-
ho	dirigenta,	 jáchyma	Svobody.	Nejen	že	
příchod	 Tří	 Králů,	 který	 možná	 pravidel-
ní	 návštěvníci	 našeho	 koncertu	 maličko	
očekávali,	 byl	 doprovázen	 hrou	 na	 dudy,	

všichni	 jsme	 navíc	 měli	 všichni	 možnost	
se	na	vlastní	oči	přesvědčit,	že	oni	mudr-
cové	 skutečně	 putovali	 za	 Betlémskou	
hvězdou	-	však	naším	kostelem	proletěla!
Děkujeme	všem,	kdo	naše	úsilí	podporují.	Spe-
ciálně	pak	děkujeme	redakci	Říčanského	Kurý-
ru	za	umístění	plakátu	v	prosincovém	čísle.
chtěli	byste	si	také	zazpívat	s	námi	ve	sboru?	
Zahrát	v	orchestru?	rádi	vás	mezi	námi	přivítá-
me.	Stačí	napsat	na	vydrar@razdva.cz
Přejeme	všem	čtenářům	požehnaný	rok	2020	
plný	dobrých	zpráv!

Štěpán Vydrař

66 texty.kuryr@ricany.cztexty.kuryr@ricany.cz



Otevírací doba během výstav:
po – čt  14:00 – 18:00
pá zavřeno
so 10:00 – 18:00, ne 13:00 – 18:00

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

Rýdlova 271/14; tel.: 323 603 161           www.ricany.cz/muzeum

Co se děje v kultuře

Ze SbíReK mUZeA: 
TeSáKy 

  

Tesák je chladná zbraň, známá již od 
středověku, největší popularity ov-
šem dosáhla v 17.–19. století. Tesáky 
se užívaly především během lovu, 
konkrétně ke konečnému usmrcení 
zvěře, která byla uštvána psy nebo 
poraněna šípem, oštěpem či 
kulkou. Tato typická myslivecká 
zbraň byla ovšem užívána i měšťany 
či loupežníky, kteří si nemohli do-
volit vlastnit meč, kord nebo šavli. 
Tesáky se ovšem užívaly i mezi vo-
jáky v prusko-rakouské a 1. světové 
válce jako tzv. poboční zbraň. Čepel 
tesáku není ničím jiným než delším 
nožem, rukojeť bývá mosazná nebo 
parohová a pochva nejčastěji dřevě-
ná a potažená černou kůží. Nejstarší 
tesák ve sbírce říčanského muzea 
pochází již z období středověku a byl 
nalezen v Bohulibech u Jílového. Jed-
ná se však pouze o fragment rukojeti 
s částí čepele.  Četněji jsou zastoupe-
ny mladší tesáky. Především se jedná 
o tesáky vojenské a myslivecké, které 
jsou v případě říčanských exemplářů 
opatřeny nejčastěji parohovou ruko-
jetí. Mezi nimi vyniká tesák s mosaz-
nou záštitou s reliéfním motivem 
hlavy Turka, do které klove krkavec. 
Tesák se původně nacházel ve sbírce 
dnes již zaniklého muzea v Nedvězí 
a zcela určitě má vzhledem k zobra-
zenému motivu souvislost s kníže-
cím rodem Schwarzenbergů, v je-
hož erbu se uvedený motiv nachází.  
Tesáky jsou zbraněmi, které evokují 
vzpomínky na minulost myslivos-
ti, tedy vztahu člověka ke zvířatům 
volně žijícím v krajině.  O tom, která 
zvířata žila v krajině Říčanska a jak 
člověk svým působením tuto krajinu 
měnil, se dozvíte na jaře na nové vý-
stavě o proměnách krajiny. 
 Jan Boukal 

Výměnný bazar oblečení
neděle 9. února 2020, 14:00-18:00, muzeum

Určitě to znáte. Skříně praskající ve švech plné obleče-
ní, které už je zkrátka nechtěné – ztloustli jsme, zhubli 
jsme, změnili jsme styl, děti vyrostly… Vyhodit ho ne-
chceme. Kam ale s ním? Věčná otázka. 
Přijďte ho vyměnit za něco, co naopak potřebujete, 
anebo se vám prostě jen zalíbí, k nám do muzea na vý-
měnný bazar neboli swap! Všechno nemusíme kupovat 
v obchodě – výměna je přece tak jednoduchá! Pozvěte 
i kamarádky a užijte si fajn odpoledne s radostí z no-
vých úlovků.
Kolik kusů přinesete, tolik si budete moci odnést. Nos-
te, prosíme, pouze hezké, čisté, nepoškozené oblečení 
pro děti a dospělé (ostatní doporučujeme vhodit do 
kontejneru s použitým textilem). Z kapacitních důvodů 
přijímáme maximálně 50 kusů na osobu.
Na všechny zájemce o swapování se těší Marie Tvrdo-
ňová a Jana Dočkalová.
Vstupné 50 Kč

67



02 únor
PRogRam 2020

PŘIPRAVU-
JEME

ondřej Havelka  
& His Melody Makers
 St 26 / 02 / 2020 – 20.00
   ”Swing nylonového věku”.  
   KonceRt oblíbené KaPely, KteRá  
   hRaje muziKu 20. – 30. let.   

ŠPejBl’s HelPrs  
| aC / dC revival Band
 Pá 03 / 04 / 2020 – 20.30
   KonceRt nejlePší Revivalové KaPely ac/Dc.  

 
  
 

www.kclabut.cz

nereZ & lUCia
 St 12 / 02 / 2020 – 19.30
   KonceRt.   

jitka vrBová  
a Hot jaZZ PraHa
 Út 18 / 02 / 2020 – 19.30
   KonceRt z cyKlu „Jazzové večery”.   

 SPolečnoS T a Ta neC 

haSičSký PleS
So
 DivaDlo 

Žena z DřívěJška – rePríza
Út Roland Schimmelpfennig, inscenace divadelního spolku Tyl říčany.
 vÁ ŽnÁ huDBa 

hana MaCiuChovÁ a ivo kahÁnek
St Koncert z cyklu „kruh přátel hudby”. 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.
 SPolečnoS T a Ta neC 

SokolSké šiBřinky
Pá  „cvičme v rytme aneb zlatá osmdesátá”.
 SPolečnoS T a Ta neC 

Farní PleS
So
 konCerT y 

Duo JaMaha
Po Koncert.
 SPolečnoS T a Ta neC 

První říčanSkÁ veřeJnÁ Tančírna
Út
 konCerT y 

nerez & luCia
St Koncert.
 SPolečnoS T a Ta neC 

PleS rugBy
So   
 konCerT y 

JiTka vrBovÁ a hoT Jazz Praha
Út Koncert z cyklu „Jazzové večery v říčanech”.
 vÁ ŽnÁ huDBa 

DvořÁkovo klavírní kvarTeTo
St Koncert z cyklu „kruh přátel hudby”. Řadu let patří mezi přední české 
komorní soubory. tvoří jej klavíristka Slávka vernerová Pěchočová, houslista 
štěpán Pražák, violista Petr verner a violoncellista jan Žďánský.
 SPolečnoS T a Ta neC 

9. rePrezenT. PleS MěSTa říčany
So   
 SPolečnoS T a Ta neC 

První říčanSkÁ veřeJnÁ Tančírna
Út
 konCerT y 

o. havelka & hiS MeloDy MakerS
St „Swing nylonového věku”. Koncert oblíbené kapely, která hraje muziku 
20. – 30. let.
 konCerT y 

The DroPS, JaT lag
So Společný koncert.

těšíme se na vaši návštěvu!

19:00

07

19.30

04

20.00

08

19.30

12

info@kclabut.cz

neBuď laBuť a  zajDi na KultuRu!

19.00

11

vladiMír MiŠík & etC...  
a Hosté
 Út 17 / 03 / 2020– 20.00
   PŘeloŽený KonceRt z 5.11.2019. 

radůZa
 St 15 / 04 / 2020 – 20.00

   KonceRt.   

kruh PřÁTel huDBy
 
  v únoru si ti, kteří si oblíbili koncerty Kruhu přátel hudby, 
skutečně přijdou na své. Čekají nás hned dva koncerty, a to ne 
ledajaké.
ve středu 5. února vystoupí vynikající česká divadelní, filmová  
a televizní herečka hana Maciuchová a přední český klavírní virtuos 
ivo kahánek v  komponovaném pořadu „Chopin, Sandová a ti 
druzí“. osudový vztah „básníka klavíru“ a francouzské spisovatelky 
je zobrazen v hudebně - literárním pořadu jako portrét jedné epochy  
a dvou zcela výjimečných, ba geniálních osobností. a právě ivo Kahánek 
sám bývá pro svůj citlivý, elegantní a zpěvný projev často označován 
za českého chopina a mnohými také za nejlepšího českého klavíristu 
současnosti. hanu maciuchovou jistě není třeba blíže představovat.
19. února (samozřejmě jako vždy ve středu) přivítáme Dvořákovo 
klavírní kvarteto. jde o soubor složený z předních umělců své 
generace s významnými mezinárodními zkušenostmi. všechny 
členy od počátku spolupráce pojí touha hrát komorní hudbu  
na nejvyšší možné úrovni tak, jak si ji osvojili u svých výjimečných 
pedagogů josefa vlacha a ivana moravce. Členy jsou klavíristka 
Slávka vernerová – Pěchočová, houslista štěpán Pražák, violista 
Petr verner a violoncellista Jan Žďánský. na programu budou díla 
l. v. beethovena, F. Schuberta a j. brahmse.

nerez & luCia 
– Tak už je to tady!
  turné znovuobnovené skupiny nerez tentokrát pod názvem 
neRez & lucia je tady! Koncert je sestavený z písní, které obsahuje 
aktuální album zlom a z největších hitů nerez. můžete se těšit  
na písně Kočky, javor, Do posledního dechu, Kytička, já s tebou žít 
nebudu, tisíc dnů mezi námi, Červená, na koni, zlom a další.

onDřeJ havelka a Jeho MeloDy MakerS 
– Swing nylonového věku
  nylonový věk – tak nazval josef škvorecký první tři poválečná 
léta. byly to roky  všeobecné euforie ze znovu nabyté svobody. jejím 
symbolem se pro většinu mladých lidí stal swing. hudba českých 
bigbandů Karla vlacha, emila ludvíka nebo ladislava habarta  dosáhla 
v té době vynikající úrovně, než byla po roce 1948 brutálně zadupána 
komunistickou cenzurou. v koncertní show SWing nylonového 
vĚKu předvedou ondřej havelka a jeho melody makers nejkrasší  
a nejžhavější swingové fláky z této vrcholné éry bigbandového swingu.

Taneční zÁklaDní kurzy Pro MlÁDeŽ 
– Sezóna 2020
oznamujeme  vám,  že  základní  kurz  tance  a společenského 
chování bude zahájen v sobotu  12. září  2020 v 17.00 a 20.00 hodin  
v sále Kc labuť v Říčanech, ul. 17. listopadu 214. 

Taneční kurzy Pro DoSPělé 
začínají 9. října 2020 od 19.00 (mírně pokročilí) a 21.00 
(pokročilí) hodin. oba kurzy vede taneční mistr ing. ivan vít 
s partnerkou p. janou vítovou. více informací a přihlášky 
najdete na: kclabut.cz v sekci „taneční”.
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sto Zvířat
 Pá 13 / 03 / 2020 – 20.00
   KonceRt K 30. výRoČí PůSobení na ScénĚ.  

aBBa World revival
 Pá 27 / 03 / 2020 – 20.00
   KonceRt S hity legenDáRní KaPely abba.  

Marta jandová  
– narozeninový koncert 
Pá 10 / 04 / 2020 – 20.00
   maRta S KaPelou v ŘíČanech PŘeDStaví Své  
   aKtuální album baRvy a zazPívá SPolu  
   Se Svými hoSty. PŘijďte Si uŽít PoP-  
   RocKový velKý PáteK Do „labutĚ”.  
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říčany – 17. listopadu 214 +420 323 602 456
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Co se děje v kultuře

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

ladŮv kraj a okolí...
kulturní a sportovní kalendáŘ 
www.laduv–kraj.cz
změna programu vyhrazena
Vstupenky na veškeré akce získají zájemci u pořadatelů

1. 2. Říčany 20.00 Hasičský ples – Kulturní centrum Labuť.

4. 2. Říčany 19.30 žena z dřívějška – Tragikomedie jednoho z nejhranějších německých autorů Rolan-
da Schimmelpfenniga. Inscenace divadelního spolku Tyl Říčany. Kulturní centrum 
Labuť.

4. 2. Kolovraty 19.30 Island očima jakuba Moravce – Cestopisný večer z cyklu Sousedé sobě. Povídání 
o výpravě na ostrov ohně a ledu doplní krásné fotografie přírody. Klub U Boudů.

5. 2. Říčany 19.30 Hana Maciuchová a Ivo Kahánek – Koncert z cyklu „Kruh přátel hudby“. Pásmo 
Slovo a hudba - Chopin, Sandová a ti druzí. Kulturní centrum Labuť.

7. 2. Říčany 19.00 Sokolské Šibřinky – Téma šibřinek: „Cvičme v rytme aneb zlatá osmdesátá“. Vstup-
né 180 Kč, předprodej vstupenek: Jarmila Voráčková, tel. 603 531 125. Kulturní 
centrum Labuť.

7. 2. Štiřín 19.30 Petr Vondráček se skupinou loKoMoTIVa – Petr Vondráček, zpěvák, herec 
a moderátor vystoupí s rock´n´rollovou skupinou. Zámek Štiřín.

8. 2. Říčany 20.00 farní ples – Kulturní centrum Labuť.

8. 2. Tehov 10.45 Tehovský masopust - Sraz účastníků průvodu do 10.45 h na tehovské návsi. Krátké 
vystoupení místního folklórního souboru Svatojánek, veselý průvod maškar obcí za 
doprovodu kapely Vranovanka, masopustní dobroty, závěr i s kapelou v Branické 
hospodě Tehov.

9. 2. Říčany 9.00 nedělní pochod s líbou – Pochod na trase Jevany – Mukařov – Říčany, 8 – 14,5 km. 
Odjezd bus 382: Říčany k žel. st. 9.08 hod. Přihlášky na tel. 723 513 431, nebo na 
e-mail : libuše.rohoskova@centrum.cz

9. 2. Říčany 14.00 - 
18.00

Výměnný bazar oblečení – Přineste oblečení, které se vám již nehodí a vyměňte za 
kousky, které ještě užijete. Kolik kusů přinesete, tolik si budete moci odnést. Přijímá 
se pouze čisté, nepoškozené oblečení. Vstupné 50 Kč. Muzeum.

10. 2. Říčany 17.00 DUo jaMaHa – Populární Duo Jamaha přichází s novým programem. Kulturní 
centrum Labuť.

12. 2. Říčany 19.30 neReZ & lUcIa – Koncert znovuobnovené skupiny. Zazní písně aktuálního alba 
ZLOM a největší hity Nerez. Kulturní centrum Labuť.

12. 2. Říčany 9.00 fair Bear – Divadelní představení v angličtině v prostorách MŠ a ZŠ NEMO. Vhod-
né pro děti 6 - 11 let.

12. 2. Říčany 17.00 Buchty a loutky: Benjamín a vlk – Divadlo pro děti na motivy knihy Todd-Stantona 
Artur a zlaté lano. Dobrodružný příběh malého chlapce. Centrum Na Fialce.

14. 2. Tehov 20.00 Hasičský ples – Kapela Dixie, bohatá tombola, vstupenky na místě. Sál OÚ Tehov.

15. 2. Říčany 20.00 Ples Rugby – Kulturní centrum Labuť.

15. 2. Kunice 20.00 Valentýnský ples – Po celý tento rok bude Zámek Berchtold připravovat večerní 
akce ve stylu Abby a Queen. Prvním tematickým večerem je Valentýnský ples. Dress 
code: formální oblečení s nevšedním doplňkem ve stylu Queen nebo Abba. Zámek 
Berchtold.

15. 2. Uhříněves 10.30 Sobotní pohádka: o červené karkulce – Klasická pohádka v maňáskovém provede-
ní. Divadlo U22.
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Co se děje v kultuře

16. 2. Říčany 10.30 o dvanácti měsíčkách – Divadélko Romaneto uvede pohádku v kapli Olivovy dětské 
léčebny.

16. 2. Štiřín 17.00 Sukův hudební Štiřín – Pražské kytarové kvarteto. Falla - Franck - Rodrigo - Ra-
vel… Zámek Štiřín.

18. 2. Říčany 19.30 jitka Vrbová & Hot jazz Praha – Koncert z cyklu „Jazzové večery v Říčanech“. 
Kulturní centrum Labuť.

18. 2. Kolovraty 19.30 Křeslo pro hosta - jiří Holoubek – Rozhlasový moderátor, kytarista, zpěvák 
a flétnista Jiří Holoubek vypráví o životě, hudbě a práci v rozhlase. Moderuje Tomáš 
Janoušek. Klub U Boudů.

19. 2. Říčany 19.30 Dvořákovo klavírní kvarteto – Přední český komorní soubor tvoří klavíristka Slávka 
Vernerová Pěchočová, houslista Štěpán Pražák, violista Petr Verner a violoncellista 
Jan Žďánský. Kulturní centrum Labuť.

21. - 23. 
2.

Říčany 8.00 - 18.00 Říčanský pohár – 43. ročník otevřené mezinárodní soutěže v tanečním sportu. 
Galavečer pro veřejnost 22. 2. od 19 hod. s finále taneční Superligy. 21. 2. od 19 hod 
Latino night. Sportovní hala.

22. 2. Říčany 20.00 9. Reprezantační ples Města Říčany – Kulturní centrum Labuť.

22. 2. Uhříněves 10.30 Sobotní pohádka: Pohádka pošťácká – Známou pohádku Karla Čapka uvede 
Divadelní spolek MIMo.s. Divadlo U22.

24. 2. Kamenice 9.30 Povídání o pejskovi a kočičce – Netradiční povídání v provedení 3 klaunů, při 
kterém děti mohou spoluvytvářet příběh. Přímý prodej pouze na místě, rezervace 
většího množství vstupenek na: kckamenice@kamenice.cz. Kulturní centrum.

25. 2. Kamenice 19.30 Halina Pawlowská: „chuť do života“ – Pořad Haliny Pawlowské o vzrušení, lásce 
a katastrofách, a také pochopitelně o jídle. Po skončení představení autogramiáda 
a prodej autorských knih na jevišti. Kulturní centrum.

26. 2. Říčany 20.00 ondřej Havelka & his Melody Makers – „Swing nylonového věku“. Koncert oblí-
bené kapely, která hraje muziku 20. – 30. let. Kulturní centrum Labuť.

29. 2. Říčany 19.00 The Drops, jat lag – Společný koncert. Kulturní centrum Labuť.

aFFETTo
vokálně-experimentální soubor

PrŮŘEZ	HISTorIí	
mUŽSKéHo	čTVEroZPĚVU
Koncert v podání vynikajícího mužského 
ansámblu nabídne hudbu od staré po 
současnou, vážně i lehce nevážně, průvodní 
slovo i odpovědi na případné otázky posluchačů

Pondělí	24.	února	2020,	19:00
Koncertní	sál	Staré	radnice,	Říčany

jan	mikušek - kontratenor, marek	olbrzymek - 
tenor, Vladimír	richter - tenor, aleš	Procházka 
- bas a marek	jakubíček	– klavír

Vstupné 190 Kč, senioři 90 Kč
rezervace možná na info@kolobeh-ricany.cz 
nebo v KOLOBĚHu na Masarykově náměstí
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Historie v obrázcích

Prosím
e	vlastníky	historických	fotografií	(od	konce	19.	století	do	doby	po	listopadu	1989),	o	zapůjčení	či	darování	m

uzeu.	Zapůjčené	fotografie	budou	po	naskenování	v	pořádku	vráceny	m
ajiteli.		

Přispějete	tak	k	dokum
entaci	podoby	m

ěsta	a	okolí.	
foto:	archiv	M

uzea	Říčany

ještě	o	prvním	únorovém	víkendu	máte	příležitost	navštívit	výstavu	osmdesátky	a	připomenout	si,	jak	se	žilo	v	Říčanech	v	období	
pozdní	normalizace.	v	Říčanech	tehdy	probíhal	čilý	stavební	ruch,	o	čemž	svědčí	i	fotografie	z	Komenského	náměstí.	v	nové	budově	
se	nacházela	na	svou	dobu	velká	samoobsluha	Květ,	která	tehdy	zabírala	celé	přízemí.	objekt	ovšem	zastavěl	velkou	část	plochy,	
čímž	Komenského	náměstí	začalo	ztrácet	charakter	náměstí	ve	smyslu	volného	prostranství.		Snímek	pochází	z	ledna	roku	1978,	
v	pozadí	se	nachází	jeden	z	říčanských	věžáků	(1518/5).


