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Hlavní téma:

Zodpovědné
hospodaření města
Zastupitelé rozdělili více než 30 milionů
z přebytku rozpočtu

Slovo úvodem

David Michalička
zastupitel města Říčany
Vážení Říčaňáci,
školní prázdniny jsou za námi a jaro se pomalu blíží. Vzhledem k nevyzpytatelnému počasí ale zatím nevíme,
zda bude tento měsíc ve znamení rčení „březen – za kamna vlezem“, anebo jestli budeme chodit na vycházky v tričku. Ať tak, či onak, naše město nám nabízí mnoho možností pro aktivní trávení volného času.
Dle kalendáře je stále zima, takže si shrňme, co se dá v Říčanech a okolí dělat, pokud bude ještě sníh
a led. Máme štěstí, že v našem městě není nouze o terény pro sáňky či boby. Například lesní cesta zvaná
„sáňkovka“, kde kdysi opravdu bývala sáňkařská dráha, je toho dokladem. Kdo jezdí raději na lyžích,
má možnost si jít zasjezdovat na dvě okolní sjezdovky v Mnichovicích a v Chotouni. Oba areály jsou
na naše poměry profesionálně vybaveny umělým zasněžováním a často nabízí překvapivě dobré podmínky i v čase, kdy už vám na zahradě kvetou sněženky.
Pokud si chcete dát více do těla, vyrazte na běžky. V říčanských lesích směrem do Voděradských bučin
bývají pravidelně vyjeté stopy od běžkařů hned, jak napadne trochu sněhu. Již druhý rok provozuje skupinka nadšenců v Říčanech a obcích Ladova kraje projekt „Ladovská zima“, jehož hlavní myšlenkou je
strojová úprava běžeckých stop ve vytipovaných lokalitách. Ačkoliv poslední dobou nám počasí zrovna
moc nepřálo, v Senohrabech nebo v Kamenici byly stopy dobře upraveny.
Ti, kdo holdují bruslení, mají teoreticky možnost jej provozovat na všech našich rybnících. Osobně
mám snad nejraději nedělní hokej na Mlýnském rybníce s panoramatem říčanského hradu. Zdaleka ne
vždy je ale přírodní led vhodný pro bruslaře, takže nám nezbývá, než vyrazit na zimní stadion. Ale ouha,
ten říčanský už několik let nefunguje a v Popovicích se dostanete sotva jednou týdně na přeplněné veřejné bruslení. Ač to možná nevypadá, vedení našeho města se aktivně snaží tuto realitu změnit. Cílem
je dlouhodobě pronajmout areál říčanského stadionu zájemci, který zde na vlastní náklady vybuduje
a bude provozovat krytý led. Pevně věřím, že se to brzy podaří.
A komu nestačí ani tvrdý hokej, může se jít třeba koulovat. V pátek 22. února proběhla na Komenského náměstí první Ladovská koulovačka (Říčanští proti Radošovickým) – vyhráli Říčaňáci, kterých dorazilo víc..
A kam vyrazit, když bude v březnu teplo? Na plavání v Jurečku to asi ještě nebude, ale mnozí se již jistě
těšíte na kolo. Po dlouhé zimě první vyjížďka vždy bolí, ale odměnou je krajina, jak ji neznáte. Stromy
jsou bez listů, příroda ještě spí a na cestě nepotkáte davy turistů – zejména pak, pokud je cesta samá
louže a bláto. To donedávna platilo i o frekventované výletní cestě od Jurečku podél Rokytky k lomu.
Letos se zdá, že cesta bude výrazně sušší a pohodlnější. Na podzim totiž proběhla první lokální odvodnění, která budou letos dokončena. Cesty v okolí dřevěné lávky přes potok jsou zase nově vyštěrkovány
a lze po nich běhat či jezdit za každého počasí.
Kromě běhání či ježdění na kole má každý Říčaňák k dispozici širokou nabídku klubů a oddílů, kde může
pravidelně a celý rok sportovat. Vedle tradičních rugby, fotbalu, tenisu či basketbalu se derou do popředí
i například florbal, orientační běh či jízda na koních. Chloubou našeho města
je také velký počet kvalitních tanečních
škol a volnočasových kroužků. Kompletní přehled jsme si mohli udělat při
podzimním Týdnu sportu v Říčanech.
Tuto akci bychom chtěli ve spolupráci
se všemi volnočasovými organizacemi
znovu uspořádat začátkem září, tentokrát již ve větším stylu.
Sportu zdar, v Říčanech zvláště.
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Informace z radnice
Krátce z únorového jednání Zastupitelstva města Říčany
u Zastupitelstvo města Říčany schválilo předložené
rozpočtové opatření, kterým se upravuje rozpočet města
na rok 2013. Zastupitelé tak rozdělili přebytek z hospodaření v roce 2012.
u Zastupitelé schválili upravený investiční záměr akce
Rekonstrukce komunikace Rýdlova a Štefánikova. Úprava spočívala v rozšíření projektu o opravu kanalizace v ulici M.R.Štefánika.
u Zastupitelstvo schválilo změnu zakládací listiny Mediálního a komunikačního servisu, o.p.s., ze dne 27. 5. 2011,
na základě které se doplňková činnost společnosti rozšiřuje o zpracování, vydávání a distribuci městského věstníku
Říčanský kurýr.
u Zastupitelé schválili úpravy v investičním záměru
„Rozšíření DPS o denní stacionář“. Ty se týkají především
možnosti umístění stacionáře uvnitř budovy DPS senior,
což navrhuje jeden ze tří vítězných návrhů architektonické
soutěže.
u Zastupitelstvo města souhlasilo s uzavřením dodatku
č. 2 k plánovací smlouvě č. 66/2010-S na posun termínu
převzetí dokončených nových staveb v lokalitě „Kuříčko“
dle plánovací smlouvy do 31. 10. 2013 mezi městem Říčany a firmou Bohemia Home, a.s.
u Zastupitelé souhlasili s alokací finančních prostředků
v rozpočtu roku 2013 pro realizaci vodovodu v Pacově
a v ul. Široká, Za Pilou, Řipská ve výši 2,25 mil. Kč s DPH
s tím, že 50 % nákladů stavby bez DPH bude hrazeno
z účelových finančních příspěvků od vlastníků nemovitostí a sponzorských darů.

Pozvánka

pro říčanskou veřejnost na

řádné zasedání
Zastupitelstva města Říčany
středa 13. 3. od 18.00 hodin

v zasedací síni Městského úřadu Říčany,
Masarykovo náměstí 53/40
Podrobný program bude zveřejněn na úřední desce
a na www.ricany.cz.
Vladimír Kořen
starosta města
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u Zastupitelé neschválili přijetí nové směrnice města
nazvané „Zásady pro postup města Říčany při řešení
požadavků občanů na uznání vydržení vlastnického
práva k pozemkům ve vlastnictví města Říčany“. Dle ní
měly být mimosoudně řešeny případy, kdy se na město obracejí žadatelé o vydržení pozemku, o kterém se
domnívají, že jej užívají v dobré víře a že mají vlastnické
právo k předmětnému pozemku.
u Město Říčany také rozhodnutím zastupitelů odkoupí
klíčový pozemek pro rekonstrukci stoky A. Kupní cena je
161.000 korun.
u Zastupitelstvo města Říčany souhlasilo se zveřejněním záměru obce směnit část pozemku parc.
č. 712/15 o výměře cca 19 m 2 v k.ú. Říčany u Prahy
ve vlastnictví města Říčany za část pozemku parc.č.
714/20 o výměře cca 19 m 2 v k.ú. Říčany u Prahy.
Dále pak souhlasilo se zveřejněním záměru obce
prodat pozemek parc.č. st. 2405 o výměře 4 m 2 v k.ú.
Říčany u Prahy a se směnou pozemku parc. č. 1217/9
o výměře cca 188 m 2 v k.ú. Říčany u Prahy ve vlastnictví města Říčany za část pozemku parc.č. 1234/25
o výměře cca 188 m 2 v k.ú. Říčany u Prahy ve vlastnictví soukromé osoby.
u Zastupitelé neschválili záměr prodeje pozemku parc.
č. st. 2838 o výměře 260 m2 a parc. č. 707/22 o výměře
547 m2 v k.ú. Říčany u Prahy. Zároveň se vyslovili také
proti prodeji pozemku pod trafostanicí v Olivově ulici
na pozemku 59/1 v k.ú. Říčany u Prahy.

Kompletní zápis naleznete na www.ricany.cz.

Krátce z Rady 17. 1. 2013
u Rada souhlasila s přijetím účelové dotace ve výši
25 000 Kč z Fondu hejtmana na pokrytí části nákladů
na pořádání akce Zlatý oříšek Středočeského kraje.
u Rada souhlasila s podpisem dohody o přistoupení
k partnerství v rámci Projektu Zdravé město a MA21 se
Seniorcentrem Říčany.

Krátce z Rady 24. 1. 2013
u Rada města schválila aktualizovaný seznam priorit
oprav chodníků na území města Říčany pro období 2013
a následující. Na prvním místě v seznamu se nachází
rekonstrukce některých chodníků na Černokostelecké ulici. Současně s opravou chodníků je naplánována i úprava
zelených postranních pásů podél této komunikace.

texty.kuryr@ricany.cz
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Pravidelná setkání s vedením města
probíhají v infocentru na Masarykově
nám. 83/1
u se starostou Vladimírem Kořenem
každou první středu v měsíci, 17–19 h.
Tento měsíc bude 6. března.
u s místostarostkou Karlou Egidovou
každou třetí středu v měsíci, 17–18 h.
Tento měsíc bude 20. března.
u s místostarostkou Hanou Špačkovou
každou čtvrtou středu v měsíci, 17–18 h.
Tento měsíc bude 27 . března.

u Radní souhlasili s uzavřením veřejnoprávních smluv
mezi městem Říčany a obcemi Klokočná a Modletice,
na základě kterých bude město Říčany prostřednictvím
svých orgánů zabezpečovat namísto orgánů těchto obcí
v jejich správním obvodu výkon státní správy na úseku
zajišťování zápisů údajů vedených v informačním systému evidence obyvatel.
u Rada vzala na vědomí výpověď nájmu dřevostavby
na hřišti Strašínská.

Krátce z Rady 31. 1. 2013
u V souladu s § 47 školského zákona souhlasila Rada se
zřízením přípravné třídy v příspěvkové organizaci města
ZŠ Nerudova, Říčany, s předpokládaným počtem 14 žáků,
a to pro školní rok 2013/2014.
u Rada jednala o udělení výjimky z OZV 3/2011 pro noční provoz Clubu K2. Vzhledem k tomu, že je řešen přestupek proti vyhlášce, nemůže Rada města výjimku tři měsíce
udělit.
u Rada se zabývala hodnocením grantů na rok 2013.
Finanční výbor však požádal grantovou komisi o vysvětlení principů rozdělení finanční podpory. Materiál byl
odložen.
u Rada souhlasila s podpisem smlouvy o dílo na realizaci
projektové dokumentace úprav interiéru MěKS v Říčanech s uchazečem MYNYMY architects, s.r.o., který
podal finančně nejvýhodnější cenovou nabídku ve výši
279.000 Kč bez DPH, tj. 337.590 Kč vč. DPH.

Kompletní zápisy naleznete na www.ricany.cz

Jitka Wohlegemuthová
kancelář starosty a tajemníka

Město Říčany
v souladu s platnou Směrnicí města Říčany č. 1/2009

zveřejňuje záměr obce

uzavřít na dobu určitou 5 let nájemní smlouvu
na pronájem komerčního bytu č. 18 ve 3. podlaží
domu č. p. 35 Masarykovo nám. v Říčanech kategorie
standard, typ 2 + kk o celkové ploše cca 68,40 m2.
Přihláška do řízení o přidělení bytu se podává na předepsaném formuláři
v termínu do 12. 3. 2013, přičemž za datum podání se považuje datum
osobního doručení přihlášky do podatelny MěÚ v Říčanech, nebo datum
doručení přihlášky zaslané poštou. Formulář přihlášky, náležitosti přihlášky,
podmínky a průběh řízení o přidělení bytu jsou k dispozici na veřejných
stránkáchwww.ricany.cz nebo v podatelně MěÚ v Říčanech.
Konečné přidělení bytu v režimu řízení o přidělení bytu komerčního schvaluje
Rada města Říčany na základě provedeného výběrového řízení, včetně jmenování
náhradníka a výsledek je následně zveřejněn správcem bytového fondu.
Výběrové řízení bude provedeno formou veřejného otevírání obálek dne
13. 3. 2013 od 15.00 hodin v zasedací síni MěÚ v Říčanech. Toto zveřejnění
záměru slouží zároveň jako pozvánka k výběrovému řízení (otevírání obálek).
Hlavním kritériem je nejvyšší nabídnutá cena měsíčního nájemného
a splnění podmínky složení jistiny před konáním výběrového řízení ve výši
20 500 Kč na účet města Říčany č.: 6015-724201/0100, VS 36123518
a specifický symbol uvede fyzická osoba rodné číslo a právnická osoba IČ.
Prohlídky bytu se budou konat ve středu 13. 2. 2013, ve středu 20. 2. 2013,
ve středu 27. 2. 2013 a v pondělí 4. 3. 2013 vždy od 16.00 hodin. Sraz
účastníků je v kanceláři oddělení hospodářské správy na Městském úřadě
v Říčanech. V případě, že se v daném termínu a hodině do kanceláře nedostaví
alespoň jeden zájemce o prohlídku bytu, pak se tato prohlídka nekoná.
Vyvěšeno: 11. 2. 2013

Termín sejmutí: 12. 3. 2013

Ing. Evžen Heyrovský, vedoucí odboru správy majetku

Město Říčany
v souladu s platnou Směrnicí města Říčany č. 1/2009

zveřejňuje záměr obce

uzavřít na dobu určitou 5 let nájemní smlouvu
na pronájem komerčního bytu č. 19 ve 3. podlaží
domu č. p. 35 Masarykovo nám. v Říčanech kategorie
standard, typ 2+1 o celkové ploše cca 65,27 m2.
Přihláška do řízení o přidělení bytu se podává na předepsaném formuláři
v termínu do 22. 3. 2013, přičemž za datum podání se považuje datum
osobního doručení přihlášky do podatelny MěÚ v Říčanech, nebo datum
doručení přihlášky zaslané poštou. Formulář přihlášky, náležitosti přihlášky,
podmínky a průběh řízení o přidělení bytu jsou k dispozici na veřejných
stránkách www.ricany.cz nebo v podatelně MěÚ v Říčanech.
Konečné přidělení bytu v režimu řízení o přidělení bytu komerčního schvaluje
Rada města Říčany na základě provedeného výběrového řízení, včetně jmenování
náhradníka a výsledek je následně zveřejněn správcem bytového fondu.
Výběrové řízení bude provedeno formou veřejného otevírání obálek dne
26. 3. 2013 od 14.00 hodin v zasedací síni MěÚ v Říčanech – č.p. 53
Masarykovo nám. Toto zveřejnění záměru slouží zároveň jako pozvánka
k výběrovému řízení (otevírání obálek).
Hlavním kritériem je nejvyšší nabídnutá cena měsíčního nájemného
a splnění podmínky složení jistiny před konáním výběrového řízení ve výši
17 000 Kč na účet města Říčany č.: 6015-724201/0100, VS 36123519
a specifický symbol uvede fyzická osoba rodné číslo a právnická osoba IČ.
Prohlídky bytu se budou konat ve středu 27.2.2013, v pondělí 4. 3. 2013,
v pondělí 11. 3. 2013 a v pondělí 18. 3. 2013 vždy od 16.00 hodin. Sraz
účastníků je v kanceláři oddělení hospodářské správy na Městském úřadě
v Říčanech. V případě, že se v daném termínu a hodině do kanceláře nedostaví
alespoň jeden zájemce o prohlídku bytu, pak se tato prohlídka nekoná.
Vyvěšeno: 20. 2. 2013

Termín sejmutí: 22. 3. 2013
Karla Egidová, místostarostka města Říčany
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Říčanská radnice rozdělila přes 30 milionů korun z přebytku rozpočtu
Říčany se mohou pyšnit velmi zodpovědným hospodařením v minulém roce. Letos tak zastupitelé mohli rozdělit více než 30 milionů korun. Část financí jde do rezerv
a část na investiční akce města, především na rekonstrukci komunikací, ale i sportovní a kulturní projekty.
„Sečetli jsme a podtrhli rok 2012 a jsou to velmi příjemná čísla. Celkový přebytek za rok 2012 je takřka 70 milionů korun.
Část přebytku byla, tak jako v předešlých letech, součástí
v prosinci schvalovaného rozpočtu,“ komentuje hospodaření Říčan Vladimír Kořen /Klidné město/: „Druhá část jsou
volné, ničím nevázané peníze, dělalo to přes 30 milionů.“
Cestou k podobnému výsledku jsou úspory provozních
výdajů, tlak na snižování cen otevřenými veřejnými zakázkami a také hledání zdrojů příjmu. Výsledek hospodaření
byl zčásti také ovlivněn tím, že nebyly v roce 2012 realizovány některé naplánované akce. Tyto prostředky se převedly do roku 2013.
„K významným přebytkům hospodaření došlo jak v roce 2011,
tak i letos za rok 2012. Je to způsobeno velmi konzervativním
a obezřetným sestavováním rozpočtu a zároveň, řekl bych, až
restriktivním hospodařením v běžném roce s důrazem na efektivní a úsporná řešení. Šetříme, soutěžíme nové výhodnější ceny
– zjednodušeně řečeno obracíme každou korunu,“ vysvětluje
Tomáš Kořán /ODS/, člen finančního výboru města. Podle
něj k tomu přispívá také politická shoda ve vedení města,
kde je zejména v ekonomické oblasti kladen zásadní důraz
na odpovědné a stabilní hospodaření města.
Citlivě se rozdělil i přebytek, žádný velikášský investiční
projekt. Strategií bylo spíše rekonstruovat stávající dlouhodobě zanedbané objekty města sloužící většímu počtu
obyvatel, například kulturní dům či sportovní hala.

„Vedli jsme velmi detailní diskuzi, jak přebytek rozpočtu
využít. Rozhodli jsme se část uložit do rezervy a část investovat, a to co nejvíce vrstevnatě, na rekonstrukce a opravy
komunikací i na kulturní nebo sportovní projekty. Rezerva
je hlavně z důvodu, že nevíme, jak se bude plnit rozpočet
v tomto roce,“ říká předseda finančního výboru a zastupitel Martin Gebauer /Klidné město/.
„26,6 milionu se investuje na konkrétní akce, o další miliony
se posílí finanční rezervy města. Ve fondu rozvoje města tak
bude 14 milionů korun a v rezervě zastupitelstva další 2 miliony,“ upřesnila Věra Krejčová, vedoucí finančního odboru
města s tím, že únorové úpravy rozpočtu už také reflektují
mírnější odhad příjmů z rozpočtového určení daní.
„Města a obce měla dostat po změně rozpočtového určení
daní v roce 2013 významnou finanční injekci. Pro Říčany
to mělo být podle nejrůznějších kalkulaček přes 20 milionů
korun. Náš rozpočet už teď ale počítá jen se dvěma třetinami
této částky, a to z důvodu úprav v dotaci ze státního rozpočtu
(souhrnném dotačním vztahu) i novým prognózám rozpočtového určení daní. Navíc nám s odvoláním na změnu určení
daní odpadnou mnohé jiné příjmy od obcí a dotace na školství a regionální funkci knihovny ve výši přes pět milionů
korun,“ přiznává starosta Vladimír Kořen a dodává: „Ještě,
že v Říčanech vede nyní finance skupina opravdu špičkových
ekonomů. Dostáváme se z extrémního zadlužení ke stavu, kdy
můžeme pomalu opravovat a zvelebovat zanedbané stavby
a kouty. Opravdu velkou investici si ale bude naše město moci
dovolit až po splacení jednoho z úvěrů na školu po roce 2015.
Nesplacené úvěry činily k 31. 12. 2012 189 milionu Kč.“
Adéla Michalová
tisková zpráva města Říčany

Informace o stacionáři

R., Fojtíková H., Aneltová V., Tůmovi S+J., fa MaFiPo-Bartoš
P., fa PENTA TRADING-Matoška P., Wohlgemuthová J., fa
ZOELLER SYSTEMS, Trulleyová O., Mrázek P., Uliarczyková H., Pazderka J., Krejčová V., Šmolík M., Hasmanová L.,
Sirovátka J., Slámovi, Mrkvička M., Kubešová M., Beneš J.,
Kuchařová M., Mrázek M., ODS Říčany, dárci a účinkující
charitativního koncertu „Vlčci hrají pro stacionář“, Kasička
DPS – senioři, Město Říčany – výtěžek z tomboly, Klidné
Město – odměny za výkon zastupitele.
Michal Mrázek /Klidné město/
radní pro zdrav. a soc. péči, stacionar@ricany.cz

Vážení spoluobčané, všichni jste zváni na výstavu návrhů architektonické soutěže na výstavbu stacionáře. Výstava probíhá
do 15. března v 1. patře budovy MÚ na Komenského náměstí.
I sebemenší finanční dar má svou váhu a jsme za něj moc
rádi. Při této příležitosti bych chtěl vyzvednout a poděkovat firmě ZOELLER SYSTEMS za opakovaný a ne malý
finanční dar ve prospěch našeho sbírkového konta.
Chtěl bych též poděkovat akad. malíři panu Tomáši Hřivnáčovi
za jeho obraz „Tanečnice flamenga“, který věnoval do dražby
a tím přispěl na stacionář. Obraz byl vydražen na plese města.
Město Říčany věnovalo na účet stacionáře „plesový“
výtěžek z malé i velké tomboly!
Děkujeme i všem dalším dárcům na náš budoucí stacionář
OLGA!
Náš sbírkový účet je stále otevřen: 1249-320390319/0800.
Kdo přispěl na stacionář? Formánek P., Hřivnáč T., Lauer
M., Boubín P., Uliarczyk J., Rumianovi, Baroň P., PORTA,
s. r. o., Francovi, Šimková H., Kadlec T., Kupka M., Svobodová J., Bubák Z., Polánský V., Šmahel M., Stupecká K.,
Ťukal K., TONI CAR, Novotná M., Špokovi E+R., Halíček
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703 503 Kč
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Kontaktní místa Czech POINTu na Městském
úřadě v Říčanech:
přízemí budovy A, Masarykovo nám. 53/40, Říčany
Jaké doklady mají žadatelé o výpis
doložit
Ověřené výpisy z veřejných evidencí: (příklad)
U veřejných evidencí není ověřována totožnost žadatele.
Žadatel je pouze povinen sdělit relevantní kritéria pro
vyhledání svého požadavku.
Obchodní rejstřík, Rejstřík
trestů PO

IČ subjektu

Živnostenský rejstřík

IČ podnikatele / fyzické
osoby

Katastr nemovitostí

Název katastrálního území
a číslo listu vlastnictví

Ověřené výpisy z neveřejných evidencí – Rejstřík trestů:
Pro vydání ověřeného výpisu z RT je třeba podepsat
písemnou žádost a doložit totožnost žadatele, kterého se
výpis týká. K prokázání totožnosti přineste s sebou občan-

ský průkaz nebo cestovní pas. Pokud není v OP (nová
malá kartička) údaj o rodném příjmení, je dobré přinést
s sebou i rodný list.
Kancelář starosty

Úřední hodiny
MÚ Říčany, tel: 323 618 198
Pondělí

7.00–12.00

Úterý

7.00–12.00

12.30–18.00
12.30–15.00

Středa

7.00–12.00

12.30–18.00

Čtvrtek

7.00–12.00

12.30–15.00

Pátek

7.00–11.00

poslední klient bude přijat 15 min. před pol. přestávkou
nebo před koncem prac. doby
Též možnost na Komenského náměstí 1619, Říčany
(mimo pátek)

Výtah z ceníku:
Evidence

Výtah z ceníku:

Cena za každou stránku

Obchodní rejstřík

100 Kč

50 Kč

Živnostenský rejstřík

100 Kč

50 Kč

Katastr nemovitostí

100 Kč

50 Kč

Rejstřík trestů fyz. osob

100 Kč

0 Kč

Rejstřík trestů práv. osob

100 Kč

0 Kč

Bodové hodnocení řidiče

100 Kč

0 Kč

Konverze dokumentů

30 Kč

30 Kč

Zřízení datové schránky

0 Kč

0 Kč

0 Kč poprvé

200 Kč opětovně

Nové přístupové údaje do DS

Město Říčany hledá do odboru sociálních věcí a zdravotnictví

dva nové pracovníky na pozici referent odboru
sociálních věcí a zdravotnictví
s náplní práce v oboru sociálně právní ochrany dětí – 2 pracovní pozice.

Přihlášky do 15. 3. 2013 do 10.30 hod.
Výběrové řízení se koná 18. 3. 2013 od 14.00 hod.
Bližší informace k výběrovému řízení včetně náležitostí přihlášky
naleznete na www.ricany.cz.
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Města středních Čech a Vysočiny budou společně
postupovat při prosazování zájmů ve společnosti
Úpravna vody Želivka
Smlouvu, kterou starostové projednali v září loňského
roku v Říčanech, postupně schválila zastupitelstva jednotlivých měst. Součástí dohody je také podpora vlastnického provozování společnosti. Privátní společnosti by tak
už neměly mít vliv na provoz republikově nejvýznamnějšího zdroje a přivaděče pitné vody pro více než jeden a půl
milionu obyvatel.
„Jedná se o provozování strategického vodohospodářského majetku, který mj. zásadním způsobem ovlivňuje cenu
vody ve všech městech a obcích po celé jeho délce. Je to klíčová záležitost pro cenotvorbu pitné vody,“ vyjádřil se radní
Říčan Miloslav Šmolík /ODS/ s tím, že vlastnické provozování vodohospodářské infrastruktury má v Čechách
dlouhou tradici a vysokou úroveň.
Smluvní strany se v dohodě zavazují vykonávat svá akcionářská práva tak, aby vždy určitý počet členů představenstva a dozorčí rady byl volen z osob navržených menšinovými akcionáři. Města budou společně koordinovat
hlasování v některých zásadních otázkách. V případě
prodeje akcií společnosti je smluvní strana povinna akcie
nejprve nabídnout ostatním akcionářům. Uzavření dohody však nezbavuje žádnou ze smluvních stran možnosti
aktivně vykonávat svá hlasovací práva spojená s akciemi
společnosti.
Adéla Michalová
tisková zpráva města Říčany

Foto: Rudolf FlachS

V Říčanech podepsali zástupci 9 měst – Benešova, Vlašimi, Humpolce, Pelhřimova, Berouna, Kladna, Jílového, Říčan a Havlíčkova Brodu – dohodu o společném
postupu při výkonu akcionářských práv ve společnosti
ÚV Želivka. Ta zásobuje vodou velkou část Středočeského kraje, část kraje Vysočina a hlavní město. V současnosti se připravuje nový model provozování této
klíčové vodohospodářské infrastruktury.
Skupina minoritních akcionářů akciové společnosti ÚV
Želivka má celkový podíl akcií ve výši 7,0871 %. Hlavním
akcionářem je město Praha s podílem 90,04 %.
„Třebaže je náš podíl ve srovnání s Prahou malý, má velký
význam. V rámci akciové společnosti se rozhoduje většinou
95 procent,“ řekl starosta Říčan Vladimír Kořen /Klidné
město/ a dodal: „Končí smlouva dosavadnímu zahraničnímu provozovateli. Myslíme si, že rozhodování o ceně vody
a o případném zisku z provozu klíčové vodohospodářské
infrastruktury by mělo zůstat v rukou českých obcí. To rozhodnutí má zásadní strategický význam.“
Starosta Havlíčkova Brodu Jan Tecl /ODS/ k uzavření smlouvy uvedl: „Jako předseda dozorčí rady ÚV Želivka a zástupce
jednoho z akcionářů – města Havlíčkův Brod – vítám uzavření
této dohody. Za důležitou považuji shodu na společném postupu minoritních akcionářů při jednání a spolupráci s největším
akcionářem hlavním městem Prahou. Význam této dohody je
o to větší, že se blíží listopad 2013, kdy tato společnost přejde
na vlastnický model provozování.“
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Starostové a starostky zleva: Jiří Kučera (Humpolec), Luděk Jeništa (Vlašim), Jan Tecl (Havlíčkův Brod), Šárka Endrlová (Beroun), Vladimír Kořen (Říčany),
Květa Halanová (Jílové), Jaroslav Hlavnička (Benešov) a Leopold Bambula (Pelhřimov). Chyběl pouze primátor Kladna Dan Jiránek.

Říčany letos rozdělí osadním výborům více peněz
díky přebytku v rozpočtu
Peníze, které Říčany ušetřily v roce 2012, pomohou
také osadním výborům. Na investice a opravy dostanou navíc 1,6 milionu korun především Kuří, Jažlovice
a Strašín. Pacov a Voděrádky peníze dostaly v prosinci při schvalování rozpočtu na rok 2013. Pacovští se
mohou dočkat dalších peněz na dostavbu vodovodu,
musejí se ale složit na polovinu celkové investice.
Osadní výbory na běžný provoz a své potřeby dostávají částku 2.000 Kč na jednoho trvale hlášeného občana
v dané obci. Letos ale dostanou od města přes 4 000 Kč
na obyvatele. Při celkovém počtu 1.465 obyvatel v územních částech se jedná o částku 5,9 milionu Kč.
Obce finanční pomoc vítají a plánují peníze efektivně
vynaložit. Navíc větší investiční akce jsou kryty z rozpočtu
města. Na investice nejsou částky stejné a město je rozděluje podle priorit. Osadní výbory také nemohou s provozními příspěvky nakládat po svém, ale hospodaří podle
schválené směrnice pro svoji činnost.
„Jsou to osobní výdaje, opravy, energie, služby (kontejnery), údržba zeleně, úklid sněhu, organizace dětských dnů,
vánoční besídky apod. Je možné financovat i drobnější
investiční akce. Například Pacov použije tyto prostředky
k získané dotaci na 1. etapu dostavby víceúčelového hřiště,“
uvádí Věra Krejčová, vedoucí finančního odboru města.
„Při dělení přebytku jsme pamatovali také na posílení investic v těchto částech, a to především na chodníky a komunikace,“ podotýká starosta Vladimír Kořen /Klidné město/.
Člen OV Kuří a finančního výboru města Tomáš Kořán

hodnotí částku 300 tisíc Kč pro osadní výbor Kuří na projekt cyklostezky v údolí Pitkovického potoka: „Osobně
z pozice člena osadního výboru tuto pomoc velmi vítám, ale
bohužel je stále nepostačující. Na koalici jsem navrhoval
vyčlenit pro činnost osadních výborů více peněz. Na druhou
stranu při vědomí permanentního nedostatku financí a nutnosti dalších mnohdy velmi naléhavých investic, lze aktuální výši příspěvku hodnotit jako rozumný kompromis.“
A na jaké akce se peníze využijí? Voděrádky mají v plánu odkup čističky odpadních vod v ceně 1,4 milionu Kč.
V Pacově se počítá s dobudováním kanalizace a navíc také
vodovodu. Pro všechny obce byla uvolněna částka 300
tisíc Kč na projektovou dokumentaci na dostavbu vodovodu a kanalizace v územních částech. Jažlovicím připadne půl milionu korun na výstavbu chodníku Zděbradská
a dalších 200 tisíc Kč na dětské hřiště.
Pro Strašín zastupitelé uvolnili 600 tisíc Kč na opravu
komunikací. „Mělo by jít o penetrační nástřiky komunikací,“ říká člen OV Strašín Petr Matěják /Klidné město/:
„Zároveň musíme také prosadit určitá omezení pro nákladní auta, aby povrch vydržel.“
Celkem město vydá v roce 2013 osadním výborům 5,9
milionu Kč (2,9 milionu na provoz, 1,4 milionu na ČOV
a 1,6 milionu z přebytku). Navíc starosta města ještě
disponuje rezervou 200 tisíc Kč pro osadní výbory, které
může použít na mimořádné akce.
Adéla Michalová
tisková zpráva města Říčany
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Město Říčany zahajuje první etapu rekonstrukce
hlavního kanalizačního řadu, který má už delší dobu
problémy s nedostatečnou kapacitou. Oprava hlavní
stoky A proběhne celkem ve třech etapách. V té první,
která má být dokončena v červnu 2013, chce město
vyřešit nevyhovující stav odlehčovacích komor. Právě na komorách nedaleko městského centra dochází
k častým přelivům splaškové vody přímo do přírody.
Kvůli problémům s hlavní stokou se nemohou v Říčanech
připojovat na kanalizaci nové nemovitosti, a to zhruba
na 60 % území města. Omezuje to především velké stavební projekty, stavebníci rodinných domů situaci řešení
především výstavbou septiků nebo domovních čistíren.
„Konečně začínáme s touto velmi důležitou rekonstrukcí.
Potrvá ale několik let, než se dostaneme k cílovému stavu.
Po odlehčovacích komorách přijde na řadu stavba kapacitnějšího kanalizačního řádu, jsou tam ale omezení vyplývající z ochranného pásma. Ve třetí etapě se proto postaví velká
retenční nádrž. Právě ta by měla zadržet prvotní splach při
přívalových deštích,“ vysvětluje starosta Vladimír Kořen /
Klidné město/. Finance na celkovou rekonstrukci / zkapacitnění mohou přesáhnout 50 milionů korun.
První etapa se týká dvou odlehčovacích komor u křižovatky ulic 17. listopadu a Pod Lihovarem. Právě v tomto místě
si obyvatelé mnohokrát stěžovali na splašky, které zde přetékají přímo do potoka. Před několika měsíci byla instalována provizorní česla a senzory, které sledují přepad. Před
zahájením stavebních prací specializovaná firma pokácí
čtyři topoly, které bohužel rekonstrukci brání.

Foto: Rudolf FlachS

Začíná první část
rekonstrukce klíčové stoky
říčanské kanalizace

„Rekonstrukce odlehčovacích komor zajistí snížení počtu
přepadů odpadních vod do přírody při zachycení plovoucích nečistot a bude stát přes pět milionů korun. Provádět
ji bude společnost Porr, která uspěla v otevřené veřejné
soutěži,“ říká radní a zastupitel města Miloslav Šmolík /
ODS/. Oproti cenám odhadovaných projektantem se tak
podařilo ušetřit zhruba třetinu nákladů.
„Rekonstrukce přinese určitá omezení, třeba v dopravě.
Omezíme provoz v jednom jízdním pruhu na frekventované
ulici Pod Lihovarem,“ doplňuje Evžen Heyrovský z odboru
správy majetku města a dodává: „Věříme, že lidé pochopí
i to, že musíme pokácet čtyři větší stromy. Určitě v místě
vysadíme nové.“
Na druhou a třetí etapu ještě není vydané stavební povolení. Radnice jedná s majiteli pozemků a finalizuje podklady
pro stavební řízení. Úpravy na hlavní stoce A by mohly
vést ke změně podmínek napojování na kanalizaci. Uvedená rekonstrukce však rozhodně neumožní připojení
velkých bytových projektů. Město Říčany už totiž takřka
nemá volné kapacity na čistírně odpadních vod.
Adéla Michalová
tisková zpráva města Říčany

Hodina Země aneb hodinou to jen začíná
V sobotu 23. 3. od půl deváté
večer opět po roce potemní Říčany. Ve vybraných
lokalitách bude vypnuto
veřejné osvětlení. Tímto způsobem dávají nejen města, ale
i firmy a občané najevo, že si uvědomují svou odpovědnost
za budoucnost naší Země.
Hodina Země patří k největší světové události se zapojením
veřejnosti, v níž se lidé, města a firmy společně hlásí k ochraně klimatu. Pořádá ji největší světová ochranářská organizace WWF, za Českou republiku ji rganizuje Ekologický institut
Veronika. Město Říčany se k akci připojuje již počtvrté.
Přihlásit se mohou kromě měst také firmy a občané, více
informací najdete na www.hodinazeme.cz nebo www.earthhour.org.

Kde se vypnou světla?

Zhasnutí veřejného osvětlení v Říčanech proběhne stej-

10

ně jako v minulých letech postupně ve čtyřech lokalitách
I–IV, tj. ze čtyř zapínacích bodů. Postup zhasínání světel:
Nejprve ve 20.00 hod. zhasne veřejné osvětlení v lokalitě
I (Černokostelecká ulice a okolí) a během 20–30 minut
budou vypnuty i ostatní lokality v pořadí:
lokalita II – ul. Smiřických a okolí,
lokalita III – ul. Politických vězňů a okolí, ul. 17. listopadu
a lokalita IV – Masarykovo nám., Komenského náměstí
a okolí.
Ve 20.30 by mělo být vybrané území neosvětleno.
Zapínání bude prováděno stejně, tedy v pořadí lokalit
I–IV, začátek ve 21.30 v lokalitě I a ukončení cca ve 22.00
v lokalitě IV. V těchto místech bude zajištěna zvýšená hlídková činnost městské policie.
Mapu se zakreslenými lokalitami naleznete na www.ricany.cz.
Hana Jarošová
Město Říčany

texty.kuryr@ricany.cz

Foto: Rudolf FlachS
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Probíhá výstava architektonických návrhů pro studii
denního stacionáře
Až do 15. března se koná v 1. patře budovy Městského úřadu na Komenského náměstí v Říčanech výstava všech 15 návrhů architektonické soutěže na studii
budoucího denního stacionáře OLGA.
Vystavuje se všech 15 návrhů včetně 3 vítězných, které
byly odevzdány v rámci architektonické soutěže na podobu denního stacionáře v Říčanech. Soutěž vyhlásilo město
ve spolupráci s Českou komorou architektů. Součástí soutěžních podmínek bylo také uspořádání této výstavy. Přehlídku architektonických návrhů pořádá město poprvé.
Expozice nabízí nejen výkresovou část návrhů, ale i jejich
textové části. Volně jsou rozmístěny kopie soutěžních
podmínek včetně stavebního programu i protokol, který
podrobněji popisuje průběh hodnocení komise.
Podle architektky města a hlavní pořadatelky výstavy
Alice Štěpánkové je zhlédnutí výstavy přínosné nejen
pro odborníky a zájemce o architekturu, ale i pro širokou
veřejnost.
„Byla bych ráda, aby výstavu navštívila opravdu široká
veřejnost včetně žáků základních a středních škol, protože pro některé z nich může být tato výstava inspirací pro
rozhodování o svém budoucím povolání. Také si přeji, aby
výstavu zhlédli rovněž investoři našeho města, kteří mají
v plánu realizovat nějaké stavby v Říčanech a zamysleli
se nad kvalitou architektury, která v našem městě vzniká

a která by vznikat mohla,“ říká Alice Štěpánková, která se
starala o instalaci všech výstavních panelů.
„Věřím, že všechny návštěvníky výstavy výsledky architektonické soutěže potěší a přesvědčí je o tom, že organizace
tohoto typu soutěže je opodstatněná, chceme-li dosáhnout
realizace stavby, která bude optimální z hlediska architektonického i provozního,“ doplnila architektka města.
Denní stacionář OLGA v Říčanech
Denní stacionář OLGA je sociální služba určená seniorům se sníženou soběstačností a potřebou celodenní péče.
Bude určen pro denní pobyt 10 klientů a 4 klientů v rámci
odlehčovacích služeb, například na celý týden. Stacionář
bude situován v Blahoslavově ulici v přímé návaznosti
na stávající objekt „D“ domova pro seniory.
Na podzim město vyhlásilo soutěž na zpracování architektonického návrhu denního stacionáře včetně venkovních
prostor. V lednu vybrala odborná porota z 15 soutěžících
tři nejlepší návrhy. Vítěz na realizaci celého projektu bude
znám pravděpodobně na jaře.
Většinu investičních nákladů by měly uhradit finance z veřejné sbírky a případných sponzorských darů. Dokončení
výstavby denního stacionáře se plánuje na konec roku 2014.
Adéla Michalová
tisková zpráva města Říčany
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Město se rozhodlo investovat do Ateliérového domu
pro výuku výtvarného a tanečního oboru ZUŠ Říčany
Základní umělecká škola v Říčanech plánuje už delší
dobu přestavbu budovy bývalé autoškoly na Masarykově náměstí. Vize je taková, že mezi budovou římskokatolické fary a školou vznikne Ateliérový dům pro výuku
výtvarného a tanečního oboru. Zastupitelstvo podpořilo návrh koalice Klidného města a ODS a uvolnilo
potřebné peníze na tuto investici.
„Pokud k plánované přestavbě dojde, vyřeší se tím tři problémy, které ZUŠ zatím neustále řeší – ateliér pro výtvarný
obor, taneční studio pro taneční obor a výuka v literárnědramatickém oboru. Posílit se může i výuka v hudebním
oboru, který by mohl prostor také využívat,“ říká ředitelka
ZUŠ Iveta Sinkulová s tím, že budova bude multifunkční
a použitelná pro jakýkoli obor.
„Umělecká škola stále zápasí s místem a vím, že ateliér přiláká desítky talentovaných dětí,“ říká k záměru starosta Vladimír Kořen /Klidné město/ a dodává: „V našem městě žijí
velmi uznávání malíři, výtvarníci či keramici, jako manželé
Hudečkovi, paní Šebestíková, Řezníčková či pánové Pokorný,
Hřivnáč, Vavrys, Žembery. Přál bych si, aby se ateliér stal
místem setkávání těchto vzorů s malými říčanskými talenty.“
Výtvarný a taneční obor se dlouhá léta potýkal s nedostatečnými a nevhodnými prostory pro výuku. Plány na rozšíření a vznik ateliérového domu měla škola hned poté, co
jí město jako zřizovatel dům v roce 2009 přidělilo. Přestavbu přízemí si škola s finanční pomocí města hradila sama.
Ateliér bude určen pro žáky ZUŠ Říčany. „Vzhledem k tomu, že
veškeré vybavení a potřeby pro výtvarný obor hradíme ze svých
prostředků, není možné, aby prostory využíval ještě někdo jiný.
V současné době navštěvuje obor přibližně 110 žáků a vyučují
zde tři kvalifikovaní učitelé výtvarné výchovy a mnohdy jsou zde
rozpracované práce, které potřebují pro konečnou realizaci více
času, nikoli pouze jednu nebo dvě lekce,“ uvádí ředitelka ZUŠ.
Žáci by v nových prostorách v prvním patře mohli začít tvořit
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už ve školním roce 2013/2014. V přízemí by vzniklo taneční
studio, kde by fungoval i literárně-dramatický obor.
Nové aktivity pro výtvarný a taneční obor
Výtvarný obor se aktivně zúčastňuje veřejného života ve městě, pořádá výstavy, soutěže a spolupracuje s ostatními organizacemi. Vedoucí oddělení Hana Šebestíková projekt vítá
a má se svým oborem velmi zajímavé plány do budoucna.
„Dostavbu ateliérového domu velmi vítáme. Nemáme takřka
žádné plochy na odkládání rozpracovaných objektů, na sušení mokrých výkresů. Chybí nám regály na uskladnění většího množství papíru a úložné prostory pro různé materiály.
Praktické by bylo vytvořit prostor pro tzv. ‚špinavou práci‘ –
hlína, sádra, pigmenty nebo tiskařské barvy a veškeré další
vybavení,“ vyjmenovává možnosti využití ateliéru.
Podle ředitelky podobné úspěchy sklízí i taneční obor: „Učitelka Pavlína Rézová, absolventka taneční konzervatoře Duncan
Center, má velmi osobité pojetí výuky. Je schopná si zpracovat
poutavé choreografie odpovídající věku dětí a děti při výuce
maximálně zaujmout. Taneční obor pravidelně pořádá v MěKS
taneční akademii a zájem rodičů o obor každým rokem stoupá.“
Ten po navýšení kapacit bude moci přijmout dalších 60 dětí.
„S možností vyučovat ve vlastním prostoru se plní všechny
mé požadavky na kvalitní výuku v tanečním oboru a nabízí se další možnosti, jak výuku dále zlepšovat a věnovat se
šikovným a nadšeným dětem,“ potvrzuje Pavlína Rézová.
Výtvarný obor, který prostřednictvím kresby, malby, grafiky či plastiky rozvíjí výtvarné cítění, tvořivost a myšlení
žáků, nabízí výuku čtyřikrát týdně. V nových prostorách
chce učit každý den od pondělí do pátku. Dopoledne plánuje škola ateliér využívat k přípravě výstav a soutěží, které pořádá, nebo se na nich podílí. Předpokládané náklady
na rekonstrukci jsou cca 1.600.000 až 2.000.000 Kč.
Adéla Michalová
tisková zpráva města Říčany

texty.kuryr@ricany.cz
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Kulturní středisko „U Labutě“ dostane kulturnější tvář

provozu „kulturáku“ a jeho program by se neměl omezovat.
Náhradní místo je nutné najít pouze pro tradiční každoročně pořádaný letní šachový turnaj Říčany – Open. Říčanský
kulturní dům se v posledních letech velmi úspěšně rozvíjí.
„Těší nás, že současná dramaturgie je dobře přijata širokou
veřejností i odborníky. Ale zlepšení dispozic sálu by mohlo
umožnit rozšíření programové skladby, např. uskutečnění
více multimediálních pořadů nebo talk show,“ říká Vladimír
Levický a dodává: „Říčany patří k městům s nadprůměrnou
vzdělaností, což příznivě ovlivňuje i zájem obyvatel o kulturu.“
Do přípravy projektu je aktivně zapojena také kulturní
komise města pod vedením Petra Morávka.
Adéla Michalová
tisková zpráva města Říčany

STUDIE: JAROSLAV SVOBODA a FOTO: RUDOLF FLACHS

Během letních měsíců čekají kulturní dům v Říčanech
výrazné opravy. Zateplení, výměna oken, oprava střechy, ale třeba také nové řešení interiéru hlavního sálu.
Zevnějšek se promění díky evropským penězům z Operačního programu Životní prostředí. Dalších pět milionů korun uvolnili na úpravy interiéru říčanští zastupitelé z ušetřených peněz v roce 2012.
„Jakmile jsme se dozvěděli o tom, že jsme uspěli se získáním
evropských peněz na zateplení, začali jsme uvažovat o širším pojetí rekonstrukce. Omšelý sál protkaný spletí drátů,
nevábný bufet nebo nedůstojné šatny. Pod novou fasádou
přeci nenecháme zaprášená sedmdesátá léta,“ vysvětluje
starosta Vladimír Kořen /Klidné město/ a dodává: „Jsem
moc rád, že rekonstrukci interiéru říčanského kulturního
domu nakonec podpořili i naši koaliční partneři z ODS.“
Město si nechalo na úpravy vnitřního sálu, jeviště a zázemí pro účinkující vypracovat v říjnu loňského roku
designovou studii od akademického malíře a známého
scénografa Jaroslava Svobody. Definitivní rozsah úprav
a finální podobu určí projektanti ze společnosti Mynymy,
kteří představí projekt na konci dubna. Už studie počítá
s významnou a nákladnou přeměnou interiéru.
„Pokud by se podařilo uskutečnit vše beze zbytku, půjde rozhodně o významný skok do ‚vyšší ligy‘ ve všech směrech – komfort pro diváky, důstojné zázemí pro účinkující a všeobecná
prestiž instituce,“ upřesňuje ředitel MěKS Vladimír Levický.
V každém případě půjde o boj s časem. Zatímco v projektové dokumentaci k zateplení se nyní upravuje už jen střecha,
u interiéru musí projektanti navrhnout veškeré detaily.
„Nejvíce pozornosti vzbudí to, jak vyřešíme vhodné barvy,
efektní světla a celkový estetický dojem,“ říká místostarostka Hana Špačková /Klidné město/, která je sama výtvarnice. Architektka města Alice Štěpánková ji doplňuje:
„Věřím, že se to povede. Je to určitě nejrozsáhlejší oprava
v období několika desítek let.“
Pokud vše proběhne bez komplikací, rekonstrukce bude
provedena v období letních měsíců, v době minimálního
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Říčany pro vás…

Sběr podkladů pro první elektronickou aukci na dodavatele
energií pro domácnosti je ukončen
Téměř 450 domácností z Říčan se zapojilo do e-Aukce,
ve které se tak budou soutěžit energie v objemu přes 22
milionů Kč.
V pátek 13. února v 18. hodin se v Informačním centru
v Říčanech loučili poslední návštěvníci, kteří se rozhodli zabojovat o nižší ceny energií pro svou domácnost.
V poslední den, kdy pro ně bylo kontaktní místo za tímto účelem otevřené v prodloužených hodinách, přinesli
své podklady, tj. smlouvu se stávajícím dodavatelem
elektřiny a zemního plynu a vyúčtování za poslední
rok. Teď už budou jen čekat. Dne 13. 3. 2013 se totiž
uskuteční první elektronická aukce na dodávky energií
pro domácnosti města.
Říčany se blíží do finále prvního kola unikátního projektu, který zatím v republice nemá obdoby. Vedení města se
totiž po výborných zkušenostech s elektronickou aukcí
na dodávky energií pro své organizace rozhodlo zajistit
e-aukci i pro své občany. Obyvatelé Říčan tak měli od ledna možnost zapojit se do projektu, který jim dává možnost
snížit ceny energií pro jejich domácnosti.
„Princip spočívá v tom, že dáme dohromady co nejvíce domácností, a tento balíček zákazníků půjde do elektronické aukce
společně. Naším cílem bylo sloučit aspoň 250 domácností,
aby se celková poptávka do e-Aukce rovnala aspoň přibližně
objemu poptávky středně velké firmy. A to se nejen povedlo,
ale dokonce podařilo překonat,“ uvádí starosta města Říčany Vladimír Kořen /Klidné město/, který s celou myšlenkou
přišel. „Lidé navíc nemusí mít strach z žádných vstupních
poplatků, aukce je pro ně zcela zdarma,“ připomíná.
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Nebývalý zájem občanů hned od počátku ledna překvapil
i pořadatele e-aukce, zástupce společnosti eCENTRE.
„Občané Říčan přistupují k této možnosti velmi aktivně
a zodpovědně. Už od začátku ledna jsme měli denně spousty dotazů, ať už telefonicky, na informačním centru, nebo
e-mailem. Velmi dobře se nám se všemi spolupracovalo.
Neustále nám volají zájemci i z ostatních obcí okolo Říčan
a z Prahy s tím, že se chtějí do e-aukce zapojit a co je pro to
třeba udělat. Tímto bych chtěl všechny uklidnit, že samo-

Říčany pro vás
Pozvánka na setkání se starostou
u příležitosti konání v historii 1. elektronické
aukce pro občany města Říčany
Vážení spoluobčané, dovolujeme si Vás pozvat na setkání
u příležitosti konání v historii 1. elektronické aukce
pro občany města Říčany.
Setkání se uskuteční dne 13. 3. 2013 od 17.00 hod
v prostorách Městského kulturního střediska U Labutě.
Program: Výsledky elektronické aukce!
V případě zájmu o účast je nutné nejpozději do 8.3.2013
potvrdit svou účast, aby bylo možné zajistit dostatečnou
kapacitu sálu.
Účast prosím potvrďte buď elektronicky na odkaze, který
najdete na webových stránkách města,
nebo telefonicky: Pavel Ciprys, T: +420 739 201 258
Děkujeme a těšíme se na společný úspěch a setkání s Vámi!

texty.kuryr@ricany.cz

Informace z radnice
zřejmě už teď chystáme další kolo aukce jak pro obyvatele
Říčan, tak i pro ostatní,“ informuje Pavel Ciprys ze společnosti eCENTRE.
Elektronická aukce proběhne 13. 3. 2013 ve 13 hodin,
veřejnost bude moci sledovat průběžně výsledky na webových stránkách Říčan, kde uvidí, jak velkou úsporu se
podařilo vysoutěžit v rámci celého balíku domácností.
Odpoledne se pak uskuteční od 17.00 hodin v sále Městského kulturního střediska U Labutě informační setkání
s občany, kteří se do aukce zapojili.
„Jsme rádi, že se přihlásilo tolik domácností. V současné
chvíli zpracováváme podklady. Ačkoliv v počátcích byly obavy, jak se k celému projektu postaví dodavatelé, musím říct, že
i dodavatelé energií vnímají elektronickou aukci jako férovou
soutěž, ve které mohou získat nové portfolio zákazníků. A už
teď máme od mnoha dodavatelů potvrzeno, že se e-aukce pro
domácnosti města Říčany zúčastní. Objem 22 milionů korun
je pro ně rozhodně velmi zajímavý,“ říká Vítězslav Grygar,
ředitel společnosti eCENTRE a dodává: „Rád bych znova
připomněl, že pokud by cena vysoutěžená v e-Aukci byla vyšší, než je stávající cena klienta, klient není povinen uzavírat
smlouvu s novým, tedy vítězným dodavatelem.“
Kromě podpisu nové dodavatelské smlouvy se občané nebudou muset o nic starat. Změnu dodavatele pro ně zajistí vítězný
dodavatel ve spolupráci s partnerskou společností eCENTRE.
O výsledku aukce budou všichni občané bezprostředně po eAukci informování na internetových stránkách města Říčany.
Zda domácnost ušetřila, se občan dozví od zástupců společ-

nosti eCENTRE, kteří budou jednotlivé občany kontaktovat
nejpozději do 5 dnů po e-Aukci, a to e-mailem nebo telefonem.
Upozorňujeme na to, ať lidé nepodepisují smlouvy s případnými podomními prodejci, kteří se mohou snažit využít situace
a vnutit občanům smlouvu s jiným než vítězným dodavatelem.
Nové dodavatelské smlouvy budou k dispozici pouze na kontaktním místě v Informačním centru od začátku dubna.
„Přehoupli jsme se do druhé fáze a doufám, že dodavatelé
vycítí příležitost, jak udělat své společnosti vynikající jméno,
vítěz aukce může získat punc skutečně nejvýhodnějšího dodavatele v rámci republiky,“ dodává starosta Vladimír Kořen
a prozrazuje další plány: „Teď se naše debaty ubírají směrem
k podnikatelům. Pro říčanské podnikatele bychom chtěli
uskutečnit jarní kolo aukce. Pokud první aukce dopadne dobře, uvažujeme i o dalších komoditách či službách.“
Kontaktní místo bude znovu otevřeno od 1. do 12. 4. 2013.
Kontaktní místo v Turistickém
informačním centru na Masarykově náměstí bude znovu v rámci projektu Říčany otevřeno od 1.
4. do 12. 4. 2013, kdy budou pro
občany města, kterým se podaří
vysoutěžit v e-aukci lepší ceny,
připraveny smlouvy s vítězným dodavatelem.
Vzhledem k velkému zájmu chce město připravit také
e-Aukci pro místní podnikatele. Bližší informace k tomu
sdělí nejpozději začátkem dubna.
Město Říčany ve spolupráci se společností eCENTRE
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Město kompletně opraví zázemí sportovní haly
včetně šaten
svého rozpočtu ve výši 5 milionů Kč. Pokud proběhne celková oprava najednou, odhadují projektanti předpokládané náklady na cca 12 milionů Kč. Konečnou cenu ale může
významně snížit soutěž, nyní se pohybují vysoutěžené
ceny na úrovni 60 % nákladů spočítaných v projektu.
Prostor zázemí bude po dobu rekonstrukce mimo provoz,
ale sportovní hala bude po dohodě se správcem nadále přístupná, stejně jako sociální zařízení pod tribunou.
Plány na budoucí opravu celé hlavní budovy
Přestavbou šaten opravy ve sportovní hale nekončí. I hlavní budova včetně tribuny i sociálního zázemí dostane
v budoucnu nový háv. „Do té doby bude oddělení technické
správy společně se správcem budovy halu nadále udržovat
v provozovatelném stavu a postupně se zajistí drobné úpravy a opravy,“ doplňuje Monika Burešová.
Rekonstrukci prostor ve sportovní hale kvituje i majitelka
Tanečního studia Dance EB Edita Broukalová a uvítala by
i další vylepšení: „Upravit by se měly především také toalety
pro návštěvníky, ale i hlavní vchod do haly a venkovní vstup.
Zakázala bych i kouření v celém prostoru haly a omezila ho
pouze na vyhrazený prostor. Také postrádám lepší značení
pro bezbariérový boční vstup.“
„Velmi se nám líbí nápad zrekonstruovat šatny ve sportovní
hale. Nyní jsou naprosto nedostatečné zejména kapacitou.
Přáli bychom si zde i realizaci a rozšíření nových toalet,“ hodnotí současný stav sportovní haly Jiří a Zuzana Boháčkovi
z Taneční školy Twist Říčany, jejichž žáci zde často vystupují.
Město se bude v letošním roce snažit změnit i okolí sportovního areálu.
Adéla Michalová
tisková zpráva města Říčany

Foto: Rudolf FlachS

Šatny v říčanské sportovní hale jsou již několik let
ve velmi špatném stavu. Město proto schválilo projekt
na rekonstrukci celého zázemí haly, jejíž zahájení je
naplánováno na konec srpna 2013. Do budoucna se
počítá i s kompletní opravou hlavní budovy.
Zastupitelé odsouhlasili na svém únorovém zasedání
investici na rekonstrukci prostor sportovní haly, kde se
nyní nachází zázemí pro sportovce a vystupující. Nyní projektanti připravují projektovou dokumentaci pro stavební
povolení a město v příštích měsících vybere ve veřejné soutěži zhotovitele projektu. Sportovní hala je dlouhodobě jednou z priorit volnočasové komise, ale i vedení města.
„Když jsme se v lednu bavili o rozdělení přebytku z roku
2012, snažili jsme se akcentovat zejména ty projekty, které
pomohou co největšímu počtu občanů Říčan. Jsem rád, že
jsme nakonec dali přednost právě opravě sportovní haly, ale
i například novému interiéru kulturního střediska, novému
hřišti s umělou trávou či přípravě projektu nového skateparku“, vysvětluje zastupitel David Michalička /Klidné
město/. Miloslav Šmolík z ODS ho doplňuje: „Přípravu
výstavby nového skateparku, nebo například opravu zázemí
sportovní haly, vnímám jako částečné splacení dluhu města vůči našim obyvatelům, kteří mohli v posledních letech
nabýt dojem, že pro ně město v této oblasti nic nedělá.“
Rekonstrukce haly proběhne ve třech etapách, nejdříve se
zahájí práce v přízemí budovy, pak následují opravy prvního patra a na závěr získá budova tepelnou izolaci a novou
fasádu. „Postupně se opraví obě podlaží včetně rozvodů,
kanalizace, vodovodu, elektroinstalace, topení, úpravy povrchů a kompozice sociálního zázemí a zázemí šaten,“ vyjmenovává změny Monika Burešová z oddělení investic města.
Na první etapu oprav město poskytne ušetřené peníze ze
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Začíná projekt nového skateparku,
na jeho původním místě „vyroste“ umělá tráva
Skatepark, který se nacházel v areálu Strašínská,
zrušilo město před rokem a půl. Od svého počátku se
potýkal s velkými problémy. Rozhodujícím faktorem
zavření byl špatný stav rampy, jejíž dřevěná konstrukce
uhnívala a také velký hluk, na který si stěžovali obyvatelé v okolí. Nyní se vybuduje nový skatepark na kraji
města a na Strašínské hřiště s umělou trávou.
Na místě původního skateparku vznikne nové hřiště s umělým povrchem o ploše 35x20 m. Projekt modernizace areálu Strašínská proběhne ve dvou etapách, nejdříve se počítá
s realizací umělé trávy a vyrovnáním a zatravněním povrchu,
kde právě dříve stála rampa pro skateboardisty. Ve 2. etapě se
umístí na tomto prostoru prvky pro volnočasové aktivity.
„V projektu uvažujeme například o umístění nízké lezecké
(bouldrovací) stěny a posilovacích a gymnastických zařízení,“ říká Alice Štěpánková, architektka města.
S nápadem na realizaci hřiště s umělou trávou přišli jednak
fotbalisté z klubu FK Radošovice, jednak žáci Základní školy
Bezručova a v neposlední řadě i návštěvníci hřiště. Posledním
impulzem byla petice téměř 500 občanů za stavbu umělého
trávníku, především pro potřeby FK Radošovice.
„Fotbalisté z Radošovic již několik let zápasí s problémem,
kde s mládeží trénovat, zejména na jaře a na podzim, kdy je
jejich živý trávník mokrý a častým trénováním se spíš ničí.
Fotbal chtějí při hodinách tělocviku hrát i žáci základní
školy, ale současné hřiště u školy je malé a tudíž nevyhovující. Kritika současného stavu trávníku přichází i od běžných
návštěvníků hřiště,“ mluví o možnostech využití místostarostka Hana Špačková /Klidné město/.
„Říčanům taková plocha jednoznačně chybí, umělá tráva
je pouze v areálu rugby, a to je nedostatečné. Hřiště bude
využívat určitě o mnoho více lidí než dosud,“ potvrzuje
Svatopluk Jírů /Klidné město/, člen bezpečnostní komise
města a příležitostný fotbalista s tím, že fotbalové tréninky

zde mohou probíhat celoročně. Pozitiva umělého povrchu
potvrzuje i místostarostka: „Je ideální díky maximální
době využití bez ohledu na počasí. Dopoledne zde budou
školáci, odpoledne sportovní kluby. Navíc zde vzrostlé stromy komplikují růst kvalitní trávy.“
Na první etapu město uvolnilo 1 milion Kč z ušetřené částky v roce 2012.
Inspirací pro nový skatepark je Gutovka v Praze
V roce 2011 byl sice skatepark zrušen, ale vedení města nechtělo v Říčanech mladým lidem natrvalo zamezit
využití rampy k různým sportovním aktivitám. Proto se
celou dobu snažilo hledat ideální prostory pro nový skatepark. Podle místostarostky Hany Špačkové nemusí jít
vždy jen o prostor pro páchání nekalostí, ale také o prostor
pro sportování, setkávání, pro komunikaci, pořádání zajímavých hudebních akcí, divadla nebo přehlídek.
„Rozhodli jsme se vybrat vhodnou lokalitu, kde není v těsné blízkosti obytná zástavba a zároveň je ve městě, v dobré
docházkové vzdálenosti. Toto místo je právě za hasičskou
stanicí Středočeského kraje, mezi dráhou a Tescem,“ říká
místostarostka a dodává: „Časem by sem měla vést cyklostezka, blízko je zastávka autobusů, mladí sem mohou přijet
MHD. Vždy to bude pro někoho blíž a pro někoho dál, v úplném centru města by se takový prostor jen těžko hledal.“
Vznikne zde zajímavé víceúčelové centrum, pro mládež
prostor pro setkávání, vyžití nejen pro skateboardisty, ale
i pro jiné skupiny mládeže, například bikery nebo parkuristy.
„Především hodláme vybudovat park s prvky, které jsou konstruovány pro venkovní prostředí. Podmínkou bude výběr vhodných
a odolných materiálů, určitě se budeme inspirovat již stávajícími
areály v okolí, například Gutovkou v Praze, která je velmi povedená a pro nás inspirativní,“ doplňuje Hana Špačková.
Adéla Michalová
tisková zpráva města Říčany
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Zimní měsíce a kontrola
zamrzlých vodních ploch
z pohledu strážníků
Městská policie zaměřila svou kontrolní činnost i na tuto
problematiku. Strážníci provedli několik kontrol vodních
ploch ve svém katastru. Záměrem byla jednak kontrola fauny, která se pohybuje v okolí vodních ploch, ale především
kontrola bezpečnosti osob, které se věnují rekreačním sportům na zamrzlé vodě. Přítomní příznivci ledové plochy byli
poučeni o zásadách bezpečnosti při pohybu na zamrzlých
hladinách. Pravidla jsou následující.
Nedoporučuje se vstupovat na tekoucí vody
Na stojaté vody (rybníky, jezera, vodní nádrže a přehrady)
se doporučuje vstupovat až v čase, kdy celodenní teploty klesnou pod bod mrazu po dobu deseti dnů a síla ledu
dosahuje minimálně pěti centimetrů.
Rekreační sportovní aktivity by měly vždy provozovat minimálně dvě osoby. Děti navíc jen v doprovodu dospělého.
Měly by mezi sebou udržovat rozestup, aby příliš nezatěžovaly led a v případě proboření si navzájem pomohly, nebo
přivolaly složky integrovaného záchranného systému.
Při proboření se bruslař logicky snaží vylézt směrem
ke břehu. Důležité je zachovat klid, v případě panického
chování rychle ubývají síly. Jestliže dojde k nehodě uprostřed rozsáhlé vodní plochy, doporučuje se vylézat ve směru, odkud tonoucí přišel nebo přijel, protože tam byl led
únosný. Od místa proboření je vhodné se plížit, aby se
hmotnost rozkládala na větší plochu.
Jestliže nastane situace, kdy se někdo proboří do ledu,
událost vždy telefonicky oznamte na tísňovou linku.
Zachráněnou osobu, která je vytažená na břeh, je nutné
urychleně převléci, nebo zabalit do suchého oblečení. V případě, kdy osoba nemá hmatatelný puls a nedýchá, je nutné
neprodleně zahájit resuscitaci a pokračovat až do příjezdu
zdravotnické záchranné služby nebo ostatních složek IZS.
Záchranu zvířat, například přimrzlých labutí či probořených
srnek, vždy oznámíme na tísňovou linku a vyřešení situace přenecháme příslušníkům Hasičského záchranného sboru ČR.
Vjíždění dopravních prostředků na led, za účelem zkrácení cesty, je nepřiměřené riziko v poměru k ušetřeným
pohonným hmotám a možnému utonutí.

s prevencí kriminálních
útoků, prevencí domácího násilí, způsoby zabezpečení majetku, prevencí
poškozování spotřebitele
– zákazníka atd. Kromě
těchto témat se senioři
seznámili i s problematikou přestupků s důrazem na veřejný pořádek
a občanské soužití tak,
aby lépe porozuměli
tomu, kde je místo pro
zásah policie a kde je naopak nevyužitý prostor pro
mezilidskou komunikaci a hledání dohod a kompromisů pro
bezproblémové soužití. Dále byla řešena problematika pohybu seniorů po pozemních komunikacích, včetně správného
přecházení vozovky. Závěrem besedy, která se nesla ve velmi
přátelském duchu, byly ze strany strážníků předány preventivní letáčky a jiné materiály s výše uvedenou problematikou.

Na přechodu srazil chodkyni a ujel

Dopravní policisté z Územního odboru Praha-venkov-jih hledají svědky dopravní nehody, ke které došlo ve čtvrtek ráno
v Říčanech, okres Praha-východ.
K dopravní nehodě se zraněním vyjížděli dopravní policisté ve čtvrtek 14. února 2013. V ulici Černokostelecká kolem půl sedmé
ráno řidič tmavě modrého vozidla jedoucího ve směru od obce
Mukařov z neznámých příčin předjížděl vozidlo dávající přednost
po přechodu přecházející ženě. Při tomto manévru přední částí
vozidla srazil pětačtyřicetiletou chodkyni, která v důsledku střetu
a následného pádu na vozovku utrpěla poranění, se kterými byla
převezena k ošetření do nemocnice. Bezohledný řidič z místa
nehody ujel a pokračoval dál v jízdě ve směru na Prahu. Dosavadním šetřením policistů z dopravních nehod bylo zjištěno, že by se
mohlo jednat o vozidlo Škoda Octavia Combi tmavě modré barvy,
které má po nehodě ulomené pravé zpětné zrcátko.
Policisté se obracejí na širokou veřejnost se žádostí
o pomoc a hledají případné svědky této dopravní nehody,
kteří by mohli poskytnout jakékoliv informace k hledanému
vozidlu, neznámému řidiči či k samotnému průběhu dopravní nehody. Svědci se mohou přihlásit dopravním policistům
na telefonních číslech 974 882 458, 974 882 451 nebo
prostřednictvím bezplatné linky Policie ČR 158.
nprap. Zdeněk Chalupa
tiskový mluvčí PČR Praha-venkov-jih

Dne 7. 2. proběhla společná beseda strážníků a seniorů
z Domova Pod Kavčí Skálou. Cílem besedy bylo zvýšit bezpečnost seniorů žijících na území města. Senioři byli seznámeni
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Z knihy událostí
24. ledna, 02.23

Opět alkohol u řidiče motorového vozidla. Hlídka strážníků registruje při kontrolní činnosti v ulici Černokostelecká neobvyklé chování řidiče osobního motorového vozidla
Mercedes. Hlídka řidiče zastavuje, jelikož zde vzniklo
podezření, že řidič je pod vlivem alkoholu, nebo jiné návykové látky. Po zastavení řidiče a jeho vozidla je zjištěno, že
se jedná o cizího státního příslušníka, který žije na našem
území. Na dotaz hlídky strážníků, zda před jízdou požil
alkoholický nápoj, řidič tvrdí, že nikoliv. Jeho tvrzení však
vyvrací provedená orientační dechová zkouška na přítomnost alkoholu. Zkouška je s pozitivním výsledkem, a to
0,54 promile. Strážníci k místu přivolávají policii ČR, která si řidiče převzala k provedení dalších opatření.

31. ledna, 23.10

Práce strážníků je různorodá. Důkazem je následující
událost, kdy oznamovatelka ze Strašína telefonicky upozorňuje strážníky na volně se pohybující labuť po pozemní
komunikaci v ulici Vojkovská. Labuť zde ohrožuje bezpečnost a plynulost silničního provozu. Strážníci po příjezdu na místo telefonicky kontaktují Český svaz ochránců
přírody Vlašim – záchytnou stanici. Podle pokynů je labuť
odchycena a následně služebním vozidlem převezena
na nejbližší vodní plochu. Řešení této události však nebylo tak jednoduché, jak se může zdát. Poděkování patří
i všímavé oznamovatelce, která též strážníkům s odchytem pomáhala. Labuť byla podrážděná, agresivní, syčela
a obratně na všechny strany klovala zobákem.
Jindřich Joch
zástupce vedoucího Městské policie Říčany

Co nového u hasičů
www.sdhricany.wz.cz

Začátek letošního roku se již tradičně nesl ve znamení příprav na náš hasičský bál. Všichni, kdo měli ruce a nohy, se
s chutí zapojili. Někteří vyřizovali potřebnou administrativu, někteří tiskli plakáty, nebo připravovali vstupenky,
někteří zajišťovali kapelu, další zase využili svých kontaktů
a obcházeli místní podnikatele s prosbou o přispění darů
do tomboly. Zkrátka do příprav bálu se zapojila valná část
našich členů napříč všemi generacemi, a tak se v sobotu 2.
února v MěKS U Labutě náš hasičský bál úspěšně uskutečnil. Jsme rádi, že se většině návštěvníků líbil a budeme
se těšit opět za rok na viděnou. Ještě jednou bychom chtěli
poděkovat všem místním podnikatelům a občanům, kteří
nás podpořili formou darů do tomboly. I letos jsme začátkem roku přijali pozvání k účasti na výročních valných
hromadách okolních sborů. V průběhu ledna a února jsme
objížděli naše přátelé v okolí, abychom se dozvěděli, co
se během roku událo nového, ale zároveň se i inspirovali
z jejich nově získaných zkušeností. Poslední lednový týden
se také konalo zimní soustředění mládeže v Radvanicích.
Na scénu se opět dostaly lyže a snowboardy, na kterých
jsme se proháněli po sjezdovce. Dále také pořádná obuv,
která byla nutná pro výlety do adršpašských skal. Naše
těla dostala zabrat, ale všichni se ve zdraví vrátili zpět,
a tak se už teď těšíme na další zimní soustředění.
Naše jednotka za uplynulé období zasahovala celkem 4x.
Ve středu 30. ledna ve 14.00 vyjela v počtu 1+4 s dopravním
automobilem Avia (DA12/A30) na žádost krizového štábu MěÚ Říčany k monitoraci vodních děl a toků v obvodu
města. Na vodních dílech Jureček, Mlýnský rybník a Marvánek provedla uvolnění stavidel. Na Marvánku pak dále
provedla čistění česel. Ve čtvrtek 7. 2. jsme byli ve 3 hodiny
ráno povoláni na pomoc profesionálním hasičům do Křenic, kde v blízkosti novostaveb hořel plynový sloupek. Sem
jsme vyjeli v počtu 1+6 s naší cisternovou automobilovou

stříkačkou tatrou (T148/CAS32) a DA12/A30. Jednotka prováděla doplňování vody, ochlazování blízkých
ohrožených novostaveb vodou a nakonec provedla vyčerpání zatopených prostor. V pondělí 11. 2. jsme byli krátce
před šestou hodinou ranní povolání k nahlášenému požáru do logistického areálu Green Sguare v Říčanech. Opět
jsme vyjeli s naší T148/CAS32 a DA12/A30. Tentokráte
v počtu 1+5. Naše druhá tatra z Kuří zůstala v osazení 1+1
na základně. Po příjezdu na místo se naštěstí ukázalo, že
se jedná o planý poplach způsobený závadou na elektrické
požární signalizaci. Ve středu 13. 2. jsme byli krátce před
druhou hodinou odpolední povoláni na Strašín do Jedlové
ulice. Zde v rodinném domku došlo k havárii na vodoinstalaci u bojleru a následnému zatopení kotelny. Na místo
jsme vyjeli v počtu 1+5 s DA12/A30 a velitelským automobilem Škoda Felicia. Uzavřeli jsme přívod vody a následně
provedli odčerpání zatopených prostor.
S přáním hezkého začátku jara
Filip Šilar
jednatel SDH Říčany
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64
Líkovec jedovatý
Daphne mezereum

Dříve se z kůry získávalo žluté barvivo k barvení vlny a z plodů se vyráběla
červená malířská barva.
Jakub Halaš

foto: J. Halaš

Brzy z jara, jen co roztaje sníh, nás
čeká pěkný zážitek. Rozkvétají vonící
keříky lýkovců. Kolem poletují včely
a čmeláci, kterým sluníčko dovolilo
poprvé vyletět.
Lýkovce rostou v mírném a subtropickém pásu Evropy, Asie a severní Afriky.
Celkem známe asi sedmdesát druhů.
U nás se vyskytují dva druhy, ale lýkovec vonný (Daphne cneorum) potkáme
jen velmi vzácně v teplejších oblastech.
Lýkovec jedovatý se roztroušeně, spíš
vzácně, vyskytuje po celém území
republiky. Roste hlavně v listnatých
a smíšených lesích. Je ohrožován
vyrýváním do zahrádek a úbytkem
listnatých lesů. Ve smrkových kulturách neroste. Celkově je rozšířen
v Evropě, dále na východ jen místy, až
k jezeru Bajkal.

Keř dorůstá do výšky kolem 150 cm.
Koření několika mělkými a dlouhými
kořeny, proto se po přesazení z přírody většinou neujme. Vzpřímené
větve jsou velmi pevné a pružné. Díky
houževnatému lýku se špatně lámou.
Listy raší až po květech a bývají
nahloučené na koncích větví.
Růžovofialové
květy
vyrůstají
v postranních svazečcích od února
do dubna. Jejich příjemná silná vůně
může u citlivých lidí vyvolat bolest
hlavy. V polovině léta dozrávají plody. Dužnaté, jasně červené peckovice
ukrývají černohnědé semeno.
Celá rostlina je jedovatá. Při kontaktu s kůží může dojít ke zčervenání až
tvorbě puchýřů. Velmi těžká otrava
nastává už po snědení pěti plodů.
Ptáci, na rozdíl od savců, konzumují plody neomezeně a přispívají tak
k šíření lýkovce.
V říčanských zahradách se pěstuje
i řada kultivarů lýkovce. Častá je varieta s čistě bílými květy a žlutými plody.
Ve volné přírodě máme nejbližší lokalitu s výskytem lýkovce v lese u Březí,
nedaleko bývalého hradiště.
I přes jedovatost byl lýkovec používán
v léčitelství. Plody se také ochucoval
ocet, odtud pochází lidový název vlčí
pepř.
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Olivovně zahraje
vlastní lékař, jehož
koníčkem je hudba
V Olivově dětské léčebně pracuje
Jan Šulc jako lékař – dětský kardiolog. Ve volném čase ale žije
především hudbou. Své umění –
hru na klavír – předvede pacientům, kolegům a také zájemcům
z řad veřejnosti v kapli léčebny
v úterý 5. března od 19 hodin.
Jan Šulc, spoluzakladatel legendární skupiny Žentour a nyní
člen seskupení Vítkovo kvarteto,
se představí se svým programem
s názvem Groovy piano. Zde zazní
především jeho vlastní skladby, ale
i ukázky z děl hudebních velikánů,
jako jsou C. Lloyd či G. Gershwin.
Vstupné je, jako již tradičně
na koncerty v Olivově dětské
léčebně, dobrovolné, jeho výtěžek
poputuje na léčbu malých pacientů. Vzhledem k omezené kapacitě sálu v kapli je dobré si místa
na koncert rezervovat, a to na čísle
602 627 741.

Dej si pizzu u Kryšpína, pomůžeš dětem
v Olivovně a třeba vyhraješ televizi
Společnou akci, která má pomoci malým
pacientům, připravila Olivova dětská
léčebna a pizzerie Kryšpín na Černokostelecké ulici v Říčanech (u autobusové
zastávky Na Rychtě). Z každé pizzy,
kterou tu v období od 1. března do 30.
května prodají, poputuje 5 Kč do pomyslné kasičky, a celková vybraná suma
pak bude 1. června během dětského dne
v Olivovně slavnostně věnována právě
malým pacientům.
Navíc každý, kdo si u Kryšpína v průběhu uvedených tří měsíců koupí pizzu,
dostane na účtenku speciální označení,
a tyto stvrzenky pak budou při dětském
dnu slosovány a výherci se mohou
těšit na hodnotné ceny, jako je například televizor, sodastream (výrobník
perlivých nápojů), rodinné vstupenky
do zoo, poukázky na večeře v uvedené
pizzerii či jiné zajímavé výhry.
Zaměstnanci pizzerie Kryšpín (www.
nejlevnejsipizza.cz) také chystají
na program dětského dne v Olivovně (1. 6.) jedinečnou možnost pro
všechny malé návštěvníky. Přivezou
čtyři pece a děti si budou moci za asistence dvou zkušených pizzamaestrů
vyzkoušet, jak se pizza připravuje,

podle chuti zdobí i peče. A doslova –
co si upečou, to si také snědí. A aby
děti a samozřejmě i jejich rodiče
a další příchozí věděli, co to vlastně
za pokrm dělají, zaměstnanci a pacienti Olivovny pro ně uspořádají krátké divadelní představení na téma
historie pizzy. Na programu dětského dne v Olivově léčebně budou
samozřejmě i další lákadla a zábava,
o čemž budou zájemci včas informováni. Pečení pizzy bude ale jistě patřit
k těm nejatraktivnějším.

Křídlatka v Říčanech / Dobré zprávy
Na Srnčím paloučku se podařilo založit
květnatou louku, a to díky pochopení
starosty pana Kořena, který pro Okrašlovací spolek uvolnil finanční prostředky z rezervy města. V lokalitě Smiřických pokračovala likvidace křídlatky
včetně pozemku ČD u cesty na nádraží.
V lokalitě Haškova byla křídlatka zlikvidována a založen trávník, o který dobrovolně pečuje paní z blízkých bytovek.
Město Říčany v rámci péče o veřejnou
zeleň pokračovalo v likvidaci, zejména
v lokalitě Rozpakov. Křídlatka je zde
značně oslabena, úplná likvidace bude
ještě nějaký rok trvat. I v r. 2012 byly
na její zneškodnění z grantů města přiděleny finanční prostředky pro Okrašlovací spolek.
Méně dobré zprávy
Minule jsme informovali o tom, že je
křídlatka zlikvidována v lokalitě Zbo-

rovská. Na podzim 2011 zde bylo jen
několik rostlin, na jaře 2012 jsme tyto
rostliny vykopali, vyčistili a upravili
terén, odvezli odpadky a připravovali
se na založení trávníku. Bohužel se
zde projevila obrovská vitalita této
rostliny. V červenci 2012 zde rostlo
opět tolik rostlin, že nebylo možné
trávník založit. Pod Lihovarem je situace obdobná, křídlatka zatím vzdoruje. U Srnčího paloučku, na pozemku,
který byl zásluhou svých vlastníků této
rostliny zbaven, se po dvou letech opět
křídlatka objevila! Ukazuje se, že je
nezbytná pravidelná kontrola i na plochách, které již byly vyčištěny.
Plány na r. 2013
Předpokládáme, že křídlatka bude
zlikvidována v ulici Zborovská a podaří se zde založit trávník. Dále bychom
chtěli definitivně zlikvidovat asi dvě

desítky rostlin za Srnčím paloučkem.
Budeme pokračovat v likvidaci křídlatky v ulici Smiřických, u schodů
Na Vysokou a Pod Lihovarem.
Společně s Krajskou správou a údržbou
silnic rozšíříme likvidaci na tři lokality
u silnic na Voděrádky a Jažlovice.
Co nás těší nejvíce
Do boje s křídlatkou se zapojuje stále
více občanů, vlastníků soukromých
pozemků velkých i malých, včetně
dobrovolníků, kteří zasahují na veřejných plochách a o upravené plochy se
starají. Za všechny jmenujeme: Čapkovi, Kubiczek, Lenerová, Novotný, Šlechtová a řada dalších. Všem
bychom chtěli poděkovat a zároveň
popřát mnoho vytrvalosti v boji s křídlatkou v našem městě.
Jiří Pánek
Okrašlovací spolek v Říčanech
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Přijďte do ořechovky

V sobotu 9. března se již potřetí sejdeme k prořezávání
ořechovky. Vítáni jsou všichni, kdo rádi pomohou. Práce je
vhodná i pro rodiny s dětmi. Kdo se ještě neúčastnil, může
dát vědět, že přijde – aby bylo dost buřtů, či jiného občerstvení. Kdo má motorovou pilu, může ji vzít s sebou.
Ekocentrum Říčany se stará o starý ořechový sad, který
leží za Marvánkem vedle Srnčího rybníka. S vyřezáváním
náletových dřevin jsme začali v listopadu, pokračovali

v lednu, ale stále je mnoho ořešáků zarostlých jako Šípkové Růženky.
Po vysvobození stromů budou ořešáky odborně arboristicky ošetřeny a na chybějících místech dosadíme nové stromy.
Chtěli bychom sad zpřístupnit lidem v podobě místa na procházky, a také jej využívat pro výukové aktivity s dětmi.
Budeme rádi, když se k nám připojíte! Děkujeme za finanční podporu městu Říčany, které podpořilo péči o sad.

Informace o táborech budeme postupně upřesňovat
na www.lesniklubpraminek.cz.
Těšíme se na vaše děti.

Lesní dopoledne pro rodiče s malými dětmi
Příměstský tábor v Pramínku – léto 2013
Řešíte dilema, jak umožnit svým mladším dětem prožít
letní prázdniny venku v přírodě, když nemáte dva měsíce
dovolené? Navazujeme na úspěšné tábory v minulém roce
a pro děti od 4 do 8 let pořádáme opět dva turnusy příměstského tábora v Lesním klubu Pramínek v termínech:
29. 7. – 1. 8. 2013
26. 8. – 30. 8. 2013
Předběžné přihlášky na tel: 732 66 21 58 (Bára Smetánková) nebo na e-mailu: lesniklubpraminek@seznam.cz.
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Kroužek s říkadly a písničkami, tvoření z přírodních materiálů, povídání o zajímavých tématech, poznávání přírody
a společný oběd. V úterý od 9.30 do 12 hodin. V březnu se
budeme setkávat v Říčanské hájovně.
12. 3. Kořenové děti
19. 3. „Zdravě a chutně“ – povídání o zdravém vaření
26. 3. Velikonoční tvoření
Kontakt pro objednání a bližší informace: Olga Jarkovská,
tel. 731 523 023 nebo lesniklubpraminek@seznam.cz.
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Česká společnost
pro trénování
paměti a mozkový
jogging, která je
specializovaná
na trénování paměti
pro seniory, vyhlašuje
od pondělí 11. 3. 2013
do neděle 17. 3. 2013

NÁRODNÍ TÝDEN
TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI
v rámci celosvětové akce „Týden
uvědomění si mozku“ (Brain
Awareness Week), který od roku
1996 pořádá organizace Dana Alliance for the Brain (www.dana.org).
V tomto březnovém týdnu (11.–
17. 3. 2013) se veřejnost dozvídá
o výsledcích výzkumu mozku srozumitelnou formou prostřednictvím stovek akcí. Ty jsou pořádány
vědeckými institucemi, které se
výzkumu mozku věnují, případně
institucemi, které výsledky výzkumu aplikují v praxi.

Příští akce BAW se bude
konat v tomto termínu:

10.–16. 3. 2014

Cílem NÁRODNÍHO TÝDNE TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI je přesvědčit
nejen seniorskou populaci, že si ještě
docela slušně pamatuje, když jí někdo
poradí, jak na to. Trénování paměti je
efektivní nástroj proti mentální deterioraci, a zároveň rychlá cesta ke zvýšení sebevědomí.
Následující OSVĚTOVÉ PŘEDNÁŠKY jsou určeny veřejnosti
a konají se zdarma. Ve výjimečných
případech jsou akce určeny pro klienty pořadatele, což je v přehledu
uvedeno.
Při některých z těchto akcí je možno
se na místě přihlásit do kurzů trénování paměti.

NÁRODNÍ TÝDEN 
TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI

Česká společnost pro trénování
paměti a mozkový jogging 1998–2013

pořádá v rámci celosvětové
akce nejen pro seniory
„Týden uvědomování si mozku“
ZDARMA
Osvětové přednášky o využívání
mozkové kapacity a možnostech
posilování paměti

Kdy:	Kde:
12. 3. 2013 / Út 14 hod Domov seniorů
Pod Kavčí Skálou
Marie Pujmanové 2045
Říčany
13. 3. 2013 / St 16 hod Domov s pečovatelskou
službou
SENIOR Říčany
Komenského náměstí 1850
Říčany
14. 3. 2013 / Čt 14 hod Domov seniorů
Villaniho 2130
Benešov
Srozumitelnou formou se seznámíte se způsoby
trénování paměti a naučíte se je ovládat.
Dozvíte se mnohé zajímavé a poznáte,
že nikdy není pozdě začít.
TĚŠÍM SE NA VÁS!
Eva Kubínová, trenérka III. stupně
ČSTPMJ

www.trenovanipameti.cz
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SENIORCENTRUM ŘÍČANY
Tentokrát bychom rádi naše povídání
zahájili milou zprávou – pro letošní rok
nám Ministerstvo práce a sociálních věcí
ČR poskytlo finanční podporu, za kterou
opravdu děkujeme. Poděkování patří
městu Říčany, které rovněž finančně podpoří konkrétní
akce pro seniory, a našim spolupracujícím partnerům.

Program
Aktivity Klubu Senior zabezpečuje Seniorcentrum Říčany
od června 2011 a jsou určeny všem seniorům a zdravotně
postiženým občanům (není nezbytná registrace za člena
Klubu). Stačí se jen přihlásit na konkrétní akci nebo se
dostavit dle aktuálního programu. Seniorcentrum Říčany
je registrovaným poskytovatelem sociálních služeb, účastníci akcí jsou chráněni na majetku i zdraví.

Pravidelné akce:

Cvičení na židlích – každé úterý v DPS Senior od 15.30
do 16.30 hodin.
Zdravotní jógová cvičení – v DPS Senior každé úterý
16.30–17.30 h a čtvrtek 18.00–20.00 h .
Setkání seniorů v Domově Pod Kavčí Skálou – každou
středu po 14 dnech od 14.00 hodin. Rádi si zahrajeme
různé hry, popovídáme si při kávě či čaji, zanotujeme si
písničku a je nám spolu dobře.
Pěvecký kroužek – první a třetí středa v měsíci od 15.00
hodin v DPS Senior – jídelna.

Akce:

n 1. března, pátek – Prohlídka výstavy fotografií
pražské architektury 1922–1968 – Místo: Praha –
Staroměstská radnice. Odjezd vlakem z Říčan v 9.08 h.
Akce je zdarma, účastníci si hradí pouze jízdné.
n 4. března, pondělí – Nad Biblí – Místo: DPS Senior
– společenská místnost. Začátek: 16.00 h. Vstup zdarma. Na setkání se těší Hana Zavadilová.
n 5. března, úterý – Vítání jara – setkání s hudbou –
Místo: MěKS Říčany. Začátek: 14.00 h. Setkání seniorů s hudbou – k poslechu i tanci hraje hudební skupina
ŠARM. Každá žena obdrží malou pozornost.

V únoru jsme pořádali první letošní jednodenní zájezd,
a to do mladoboleslavského muzea a závodu Škodovky. I na další měsíce máme připraveny další autobusové zájezdy, a to jak jednodenní, tak vícedenní – další
informace můžete získat na webových stránkách a u I.
Moudré.
Irena Moudrá
předsedkyně správní rady

n 6. března, středa – Prohlídka hradu Český Šternberk
a muzea Expozice času – Jednodenní autobusový
zájezd. Místa odjezdu: 9.30 h aut. zastávka K žel. stanici, 9.32 h aut. zastávka Rychta, 9.37 h aut. zastávka
Sukova, 9.40 h aut. zastávka Masarykovo nám. Komentovaná prohlídka hradu a Expozice času s více než 250
exempláři včetně ukázky zvonkohry pražské lorety. Příspěvek účastníků: 250 Kč. Přihlášení u I. Moudré.
n 12. března, úterý – Hudební hodinka – Místo: DPS
Senior – společenská místnost. Začátek: 16.00 h.
Vstup zdarma. Na setkání se těší Hana Zavadilová.
n 14. března, čtvrtek – Schwarzenberci a český stát – Místo: DPS Senior – společenská místnost. Začátek: 16.00 h.
Vstup zdarma. Na setkání se těší Jiřina Kutláková.
n 21. března, čtvrtek – Kavárnička – Místo: DPS Senior
– jídelna. Začátek: 15.00 h. Příjemné posezení a popovídání při kávě nebo čaji. Tentokrát posezení s živou
hudbou. Všichni jste srdečně vítáni. Vstup zdarma.
n 27. března, středa – Taneční kurz pro seniory – Místo:
MěKS – předsálí. Začátek: 15.00 h. Jsou určeny starší generaci, která si ráda zatančí na hity svého mládí
a nenásilnou formou výuky či opakování základních
společenských tanců (nejen valčíku a polky, ale třeba
také waltzu, tanga apod.) si chce udržovat svůj životní
náboj, energii a fyzickou výkonnost. Kurz povede Jan
Beránek. Vstup zdarma (akce je pořádána ve spolupráci s TK Fuego a MěKS Říčany).
Kontakt (informace a přihlášky):
Irena Moudrá, tel.: 732 383 424
e-mail: seniorcentrumricany@centrum.cz,
kontaktní místo: DPS Senior, Komenského nám. 1850,
Říčany.
Návštěvní den (ostatní dny a hodiny dle domluvy): čtvrtek
14. března od 11.00 do 13.30 h.

Pozvánka na sportovní hry seniorů
Zveme srdečně všechny seniory na tradiční sportovní hry, tentokrát konané v prostorách DPS Senior.

Akce se koná 24. dubna 2013 od 14 hodin.
4–5členná družstva nahlaste nejpozději do 10. dubna v recepci DPS Senior, nebo u paní Ireny Moudré.
Akce se koná s finanční podporou města Říčany.
Za organizátory akce: Iveta Závodská a Irena Moudrá
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Toulky se seniory (i neseniory) vás zvou na tyto akce:
Vážení a milí přátelé, v tomto roce se již budeme setkávat
potřetí a navíc přivítáme blížící se jaro. Dříve, než však
začnu předkládat nový program, musím se vám pochlubit
místy, které jsme již zhlédli.
Na HROMNICE jsme se vydali z Prahy do TŘEŠTĚ
na Betlémskou cestu. Je to učiněný zázrak pro oči
a duši, s jakou láskou a ochotou majitelé připravují

Na měsíc březen je připraveno
středa 6. 3. 2013
MUZEUM GASTRONOMIE

MYSLÍ I NA SENIORY A PŘIPRAVILO PRO NĚ SPECIÁLNÍ NABÍDKU
Cena vstupného pro seniora jednotlivce je 140 Kč/osoba, ale
už od 3 osob je to pouze 90 Kč/osoba. Pro předem objednané
skupiny je pak cena 80 Kč/os. s odborným komentářem v ceně.
Sraz – 8.30 hod. vlaková pokladna Říčany
Přihlášky do 4. 3. 2013

středa 13. 3. 2013
Rozjedeme se vlakem na celodenní výlet směr TÁBOR –
navštívíme:

HUSITSKÉ MUZEUM TÁBOR,

kde zhlédneme dle zájmu všechny výstavní objekty
Vstupné základní (zlevněné)
EXPOZICE HUSITÉ (STARÁ RADNICE)
včetně gotického sálu a krátkodobých výstav

60 Kč, 100 Kč (40 Kč, 60 Kč)
GOTICKÝ SÁL (STARÁ RADNICE)
20 Kč (10 Kč)
CHODBY STŘEDOVĚKÉHO PODZEMÍ
(STARÁ RADNICE)
50 Kč (30 Kč)

Muzeum čokolády a marcipánu Tábor

Ceník vstupného: Základní: 130 Kč
Zlevněné: 100 Kč
Sraz – 6.40 hod. vlaková pokladna Říčany
ZÁVAZNĚ NAHLÁSIT do 10. 3. 2013
Dále vás zvu na vycházky, kterými provádí Jan Stěnička – CK UNISMA

čtvrtek 28. 3. 2013
Prohlídka nové architektury v Dejvicích
Sraz: v podchodu Metra A, u novinového stánku, směr
Kulaté náměstí v 16.00 hod. Vstupné – 60/70 Kč
sraz Říčany: 14.30 hod. – vlaková pokladna
NAHLÁSIT do 26. 3. 2013

sobota 30. 3. 2013
Šumné Všenory / výjimečná vycházka

Tradiční výstavu betlémů v třešťských domácnostech.
Pak jsme se vydali do Prahy do Náprstkova muzea
za výstavou MONARCHIE – po stopě Karla Maye. Týden
na to jsme navštívili Karlovy Vary. Zavítali jsme do skláren MOSER a následně jsme pokračovali na MASOPUST
do Královského Poříčí – na Statek Bernard. Při zpáteční
cestě jsme si prohlédli nové letiště OLŠOVÁ VRATA.

sraz na nádraží ve Všenorech ve 14.15 hod.
vstupné – 70 Kč.
sraz Říčany: 12.30 hod. vlaková pokladna
NAHLÁSIT do 26. 3. 2013

V měsíci dubnu pokračujeme:
středa 3. 4. 2013
Praha – Veletržní palác

Alfons Mucha: Slovanská Epopej

Vstupné a slevy:
základní vstupné (dospělí) 180 Kč
poloviční vstupné (děti nad 6 let, studenti, senioři) 90 Kč
držitelé Opencard, členové Klubu přátel GHMP 144 Kč
(sleva 20 %)
lektorský příplatek v českém jazyce 20 Kč za osobu
Sraz 8.30 hod. – vlaková pokladna Říčany
NAHLÁSIT do 31. 3. 2013
Objednávky na zájezdy portapraga přijímám do 10. 3.
2013.

neděle 12. 5. 2013
Za Josefem Hlávkou i zajímavou Japonkou Mitsuko
Lužany – Přeštice – Horšovský Týn
odjezd: 7.30 hod. z ulice Na Florenci
cena: 670 Kč
průvodkyně: J. Náprstková/ portapraga
sraz – 6.30 hod vlaková pokladna Říčany

neděle 26. 5. 2013
Porta Bohemica
– kousek pěšky, kousek lodí, po vodě i po souši, za přírodními krásami, k hradu i k vodopádu údolí Porta Bohemica
Velké Žernoseky – Střekov – Větruše – Vaňovský vodopád
odjezd: 8.30 hod. z ulice Na Florenci
cena: 550 Kč + příplatek na loď 200 Kč/rok 2012
průvodkyně: E. Havlovcová / portapraga
sraz – 7.30 hod. vlaková pokladna Říčany
Na všechny se těší a informace vám ráda podá
MACHÁČKOVÁ Věra, Říčany
www.toulkyseseniory.cz
e-mail: veramachackova@centrum.cz. Tel.: 775 301 206
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Pro seniory

Gratulace
Přelom ledna a února byl v DPS Senior ve znamení dvou
významných životních výročí našich obyvatel.

29. 1. 2013 oslavil v dobré náladě své nádherné devadesátiny pan František Macek. Poblahopřát mu přišla i paní
místostarostka Karla Egidová. Ve velmi příjemné společ-

nosti manželů Mackových jsme strávili krásné odpoledne plné vzpomínek a veselých historek, které pan Macek
vyprávěl jako vždy s vtipem a velkým šarmem.
Další nádherné jubileum oslavila naše milá paní Libuše Skalová, která se ve zdraví a dobré náladě dožila 98 let. Paní Skalová je ve svém věku velkým příkladem pro ostatní obyvatele.
Vždy veselá, optimistická, zajímající se o okolní dění.
Oběma našim jubilantům přejeme ještě jednou vše nejlepší.

Za celý kolektiv pracovníků DPS Senior
Iveta Závodská
ředitelka

VÝLET
DO KUDOWY
ZDROJE
s paní Susovou
Výlet do Kudowy Zdroje se bude
konat v úterý 23. dubna 2013.
Odjezd z náměstí, autobusových
zastávek u Kina, Na Zastávce
a Na Rychtě
je v 06.00 hodin ráno.
Příjezd okolo 17. hodiny.

Kresba: Petr semerád

Přihlásit a zároveň zaplatit je
možné v Papírnictví
u paní Urbanové
– POZOR ZMĚNA –
v ulici 17. Listopadu
(naproti Optice).
Tel. 323 602 639, 724 514 824
e-mail: susovamilada@seznam.cz.
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Pozor, otevíráme Trial
klub pro kluky i holky!

Lektoři se budou pravidelně střídat ve vedení tréninků.
Vyplněné přihlášky zasílejte na adresu hlavního vedoucího, konzultace možná na e-mailu: cihi@trialshow.cz nebo
telefonu: 608 95 90 98. Info o cenách na www.mraveniste.
info. Těšíme se na všechny jezdce. Ti nejlepší budou závodit za náš klub!
Velikonoční výtvarné dílny se konají v keramické dílně Mraveniště v sobotu 16. 3. 2013 od 9do 11.30 hod.
Přihlášení je možné do středy 13. 3. 2013 na telefonu
724 072 795, nebo na e-mailu: helca35@centrum.cz.
Veronika Špačková, Vlastislav Kabeláč Čiháček

Foto: Rudolf FlachS

Od 13. dubna 2013 otevíráme oddíl Trialu pro zájemce –
pravidelné tréninky pro začátečníky i pokročilé.
Zaručen individuální přístup ke každému bez rozdílu
věku, vhodné pro chlapce i dívky, muže i ženy.
Tréninky se konají pravidelně každou sobotu od 14 do 16
hodin. Sraz je vždy na parkovišti u Základní školy u Říčanského lesa. Tréninky budou většinou probíhat v přírodě, v případě nepříznivého počasí v tréninkové hale Nupaky. Vhodné
pro rodiče s dětmi (otec + syn/dcera). Podmínky: vyplněná
přihláška do Mraveniště, připojištění proti úrazu.
Vybavení: Trialové kolo odpovídající velikosti a věku jezdce, helma, vhodná sportovní obuv, doporučujeme chrániče na holeně a konzultaci s lektorem. Kolo možné zapůjčit
(po dohodě s lektorem). Možnost zakoupení kvalitního
kola a vybavení se slevou.
Koordinace tréninků postupně i pomocí facebooku.
Lektoři: Reprezentanti České republiky v Trialu, včetně mistrů republiky a vítězů Českého poháru – Vlastislav Kabeláč
Čiháček, Petr Jeřicha, Petr Henc a Roman Chvojka.
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V neděli 10. 2. 2013 se již po 12.
konal dětský karneval, který již tradičně pořádá v sokolovně Římskokatolická farnost Říčany společně
s T. J. Sokol Říčany a Radošovice.
Organizátoři se sešli v radošovické
sokolovně a připravili sál, vyzdobili
tělocvičnu balónky a ozdobami. Když
se dokončily základní přípravy, už
se začaly scházet první děti s rodiči
a prarodiči. Na začátku hrála muzika a děti tančily na parketě. Vyzváni
byli i rodiče, ale jak bylo vidět, moc
se jim nechtělo. V sále jsme spatřili
princezny, piráty, loupežníky nebo
třeba i sněhuláka, berušku, anděla,
sněhovou vločku a jiné krásné masky. Po tanečním úvodu přišla na řadu
různá stanoviště se soutěžemi. Děti
si třeba zkusily shazovat míčkem
kuželky a překonávat různé pře-

kážky, přišlo na řadu
i lezení po ribstolech.
Všude dostávaly sladké
odměny. Následovalo
„Kolo štěstí“, ve kterém
děti vyhrávaly malá auta
nebo panenky a různé
jiné hračky. Jako další
následovalo předtančení sokolek, které bylo
opravdu
povedené.
Na konec se ještě pustila hudba a děti si znovu zatancovaly.
Za zmínku ještě stojí, že na karnevalu bylo i pohoštění, jako je čaj, káva,
šťáva a různé cukrovinky. Karneval
se tento rok opravdu povedl, a to díky
organizátorům, dětem i rodičům.
Nesmíme zapomenout na naše dlouholeté sponzory: Hračky u Terezky,
členy Sokola Říčany a Radošovice,

Foto: Rudolf FlachS

Masopustní dětský karneval

farníky Římskokatolické církve farnosti Říčany a Pekařství Frydrych
– výborné koláčky byly samozřejmě
všemi přijaty s nadšením. DĚKUJEME VŠEM. Srdečně zveme a těšíme
se na vás příště.
Foto z Karnevalu najdete na: www.
Ricany/farnost
Anna Zavadilová

Cesta integrace již 10 let pomáhá najít směr

V únoru uplynulo 10 let od založení
občanského sdružení Cesta integrace,
které se zaměřuje na aktivity v oblasti
sociální prevence a poradenství. Převážnou působnost má v Říčanech a okolí.
Od roku 2004 provozuje Klub Cesta
nízkoprahové zařízení pro děti a mládež. To pravidelně poskytuje ambulantní a terénní formu služeb. Posláním klubu je doprovázet děti a mladé
lidi na cestě dospíváním, poskytovat
jim podporu, radu a bezpečný prostor
pro seberealizaci. Klub se ročně věnuje cca 180 dětem a mladým lidem.
Od roku 2007 sdružení zahájilo provoz Občanské poradny v Říčanech
a později i v Mnichovicích a Benešově.
Jedná se o sociální a právní poradenství
zejména pro dospělé osoby v nepříznivé a složité životní situaci. Pomáhá
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jim se orientovat, nalézt směr a řešení zejména v rodinných, finančních,
trestních, majetkoprávních i sociálních
záležitostech. Poradny ročně pomohou
okolo 500 klientům.
Významný prostor je věnován i aktivitám pro přibližně 20 škol z Říčanska.
Od roku 2007 systematicky probíhá
dopravní výchova. Jde o výuku, výcvik
a upevňování zásad u dětí 4. tříd základních a mateřských škol a bezpečné chování v silničním provozu dle tematického plánu BESIP. Na některých školách
probíhají i interaktivní dlouhodobé či
krátkodobé programy primární prevence pro žáky se zaměřením na rizikové
jevy. Ke službám pro školy se pojí i akce
Světový den bez tabáku, Den bez úrazů a další. Ročně programy pro školy
projde minimálně 2000 žáků. Od roku

2008 ve spolupráci
s Probační a mediační službou ČR probíhá probační program
pro mladistvé ve střetu se zákonem.
V současnosti se
na činnosti sdružení
podílí 8 zaměstnanců a 8 externistů
z řad sociálních pracovníků, právníků,
psychologů, ekonomů a manažerů.
Veškeré sociální služby a aktivity
jsou pro cílovou skupinu dětí, mládeže a dospělých i seniorů bezplatné a financované převážně z dotací.
Další informace zájemci naleznou
na www.cestaintegrace.cz.
Petra Nyklová
ředitelka o. s. Cesta integrace

texty.kuryr@ricany.cz

Pro děti a rodiče

Hledají se noví
táborníci!

Už jste spali v týpí, vařili si oběd
na ohni v kotlíku, nebo sami překonávali nástrahy temné noci? Ať už ano, či
ne, máme pro vás pozvání na čtrnáctidenní letní tábor v Dolní světlé v Lužických horách. Jezdíme tam už přes 30
let, a i když se hodně změnilo, pořád
zde zažíváme nová dobrodružství.
Jsme skupina přibližně padesáti dětí
a sedmnácti vedoucích, spíme všichni
ve stanech, myjeme se v lavoru, v noci
mají děti noční hlídky a jen co se rozední, čeká na ně spousta her, při kterých
se učí orientovat v přírodě, týmovou
spolupráci, nebo ošetřit kamaráda,
když se mu něco stane. A na závěr dne
si za doprovodu kytary společně zazpíváme u táborového ohně.
Letošní táborová hra je zatím tajemstvím, ale můžeme slíbit, že se určitě

bude hrát naše oblíbená pálková hra
Gorka – Morka. Jestli jste o ní ještě
neslyšeli, tak je to dobrá výzva jet
s námi a hru se naučit, protože se v ní
chystá první mistrovství České republiky a my bychom chtěli být u toho.
Jestli jsme vás navnadili a chtěli byste
s námi trávit začátek prázdnin od 30.
června do 13. července 2013, tak
neponechejte nic náhodě a ozvěte se
co nejdříve. O tábor je velký zájem

a kapacita je omezená. Více informací
o táboře najdete na webových stránkách www.vesmir-ricany.cz. V případě dalších dotazů se obracejte na hlavní vedoucí Ivu Nechutnou, která vám
ráda vše zodpoví na e-mailové adrese
os-vesmir@seznam.cz. Poslední termín pro odevzdání přihlášek je 31.
března 2013.
Za OS Vesmír
Gabriela Nechutná
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Mateřská školka a jesličky Landie
spolu pro děti od 6 měsíců do 6 let

Počátkem února se Mateřská škola
Landie rozšířila o jesličky pro děti
od šesti měsíců do dvou let. Jesličky využívají přední část budovy naší
školky v Orlické ulici, která díky velkým a světlým místnostem poskytuje
batolátkům dostatek prostoru k bezpečným a podnětným hrám. O děti
láskyplně pečuje zdravotní sestřička,
pedagožka a vychovatelka. Naším

cílem je vytvořit děťátkům harmonické a respektující prostředí, které
podpoří jejich osobnostní rozvoj
a současně umožní navázání prvních
kontaktů se svými vrstevníky.
Jesličky jsou samozřejmě kvůli bezpečnosti odděleny od prostor mateřské
školky, nicméně chceme fungovat jako
jedna rodina a podle možností dávat
dětem prostor k seznamování a obje-

vování nových sociálních dovedností.
S otevřením jesliček se u mnohých
našich „školkových“ dětí projevily pečovatelské vlohy. Těší se vždy, když potkají
naše malé kamarády na procházce, nebo
dokonce když mohou opatrně nahlédnout do jejich království.
Zimní měsíce přinesly spoustu novinek
a zážitků i v programu naší školky. Společně jsme se ponořili do rytmu bubnů,
zasmáli se s klauny a zhlédli pohádku
z Liduščina divadla. V projektovém
týdnu jsme se připravovali na masopust, který vyvrcholil masopustním
průvodem ve vlastnoručně vyrobených
maskách. Dovednosti s raketou a míčkem jsme pilovali v krásně vyhřáté tenisové hale. A když napadl sníh, oprášili
jsme naše boby a lopaty a po každodenních radovánkách na kopci na zahradě
jsme se do školky vraceli jako sněhuláci s červenými tvářemi a vyhládlými
bříšky. Plavky jsme na zimu vyměnili
za brusle a začali jsme jezdit na bruslení do Velkých Popovic. A naši největší předškoláci ze třídy včelek odjeli
na týdenní lyžařský pobyt na horách.
Letos se vydali do velkých hor, na horskou chatu Vatra ležící v krkonošském
národním parku. Tady zažili nejen
opravdovou mlhu, co by se dala krájet,
a mráz, co štípal do uší, ale taky nádherné sluníčko a spoustu legrace.
Z Mateřské školy a jesliček Landie
vám přejeme krásné zimní dny!

Zasněžený masopust v Olivovně

Ani v únoru děti z Mateřské školy
při Olivově dětské léčebně nezahálely. Zatímco za okny ještě sněžilo
a les byl plný stop od zvěře, my jsme
si v teple školky povídali o starých
českých tradicích. Měsíc únor patří
právě maškarnímu karnevalu, a tak
jsme chtěli i v prostorách naší školky
zažít trochu toho masopustního vese-
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lí. Protože děti rády tvoří, pustili jsme
se společnými silami do výroby masek
a škrabošek všech, kteří nesmí chybět
ve správném masopustním průvodu.

Dětem se práce líbila a hotové masky
si hned vyzkoušely při pohádkových
písničkách.
Lenka Fořtová, učitelka MŠ
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Víčka
pro Maximka
Rádi bychom vám představili dvouletého chlapečka
Maximka Čejkovského, který
je velmi vážně nemocný. Narodil se s nefunkčním tlustým
střevem, špatným dýcháním,
ochablým svalstvem, poruchou příjmu potravy a dalšími potížemi. Má za sebou už
dvě operace a několik dalších
zákroků. Od své maminky
vyžaduje neustálou péči, kromě toho také spoustu pomůcek, přístrojů, speciálních
potřeb a rehabilitaci.
Rodiče malého chlapečka
začali pro svého synka sbírat
víčka z PET lahví. Z celého
výtěžku za jejich prodej by
se zakoupila pro Maximka
nějaká zdravotní pomůcka,
nebo by se uhradila nákladná
rehabilitace. Věříme, že když
se přidají ostatní, tak to půjde mnohem snáz a rychleji.
Rádi bychom tedy vyzvali
děti ze škol, školek, sportovních oddílů, ale také všechny
ostatní obyvatele města nebo
provozovatele
restaurací,
aby střádali nepotřebná víčka z PET lahví – čím více, tím
lépe. Až nasbíráte odpovídající množství, tedy alespoň
jeden velký pytel na odpadky,
kontaktujte e-mailem známou adresu texty.kuryr@
ricany.cz, nebo telefonicky
informační centrum, kde se
domluvíte na předání pytlů.
Střádat se budou v informačním centru a odtud budou
najednou odvezeny rodičům
Maximka.
Akce není zatím časově omezená. Podobné sbírky probíhaly v minulosti i v jiných
obcích a městech. Pojďme
ukázat, že Říčany jsou lepší,
a pojďme společně malému
Maximkovi pomoci!
Mediální a komunikační
servis o.p.s
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Mateřská škola Magic Hill – HURÁ na lyže!
Co nového v naší Mateřské škole Magic Hill v Říčanech?
Jako každý rok touto
dobou, pojedeme i letos
na školku v přírodě
na Monínec. Těšíme se,
jak se svými kamarády
prožijeme dny plné her,
zábavy i všech ostatních
zimních radovánek.
Jsme
česko-anglická mateřská škola, tak
s námi pojedou i naši učitelé – rodilí mluvčí, kteří
se účastní celého programu, stejně jako naši čeští
učitelé.
Během dne budeme plnit
mnoho úkolů, hledat
poklad, lyžovat s lyžařskými instruktory, bobovat a hrát si na sněhu.
Večer si budeme číst, zpívat u kytary a hlavně se
po celou dobu učit spolupráci a samostatnosti.
Ve školce máme čtyři
třídy, maximálně s 12
dětmi. Našim nejmladším kamarádům jsou
teprve dva roky. Ti jsou
ale ještě na takovéto dobrodružství malí a raději zůstávají ve školce.
I tak máme během roku
mnoho dalších aktivit,
kterých se všichni účastníme. Chodíme plavat,
jezdíme na koně, do solné jeskyně, vaříme, děláme keramiku, zpíváme,
hrajeme na flétnu, jezdíme do divadel a na mnoho dalších akcí.
A kam se většina nejstarších dětí těší v září?
Do naší Základní školy
Magic Hill, která úzce
navazuje na školku a je
zde možnost pokračovat v podobné koncepci
výuky.
Radana Wagenknechtová
ředitelka MŠ Magic Hill
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Zdárné nakročení ZUŠ Říčany do soutěžního roku 2013
V letošním roce
vyhlásilo MŠMT
soutěže pro ZUŠ
v oborech komorní hra s převahou dechových
a smyčcových
nástrojů, akordeon, skladba a literárně-dramatický obor.
V předešlém školním roce se ZUŠ Říčany účastnila všech soutěží ve vypsaných
oborech, v letošním roce obsazujeme
pouze soutěž v oboru komorní hra.
Výuka komorní hry (KH) je pevně
začleněna v ŠVP říčanské umělecké
školy a je jí přikládána velká důležitost.
Můžeme si to dovolit. Učitelé v říčanské „zušce“ jsou ve větší míře aktivními členy uměleckých souborů, tento
předmět umějí vyučovat a hlavně je
výuka KH baví a vidí v ní pro žáky
smysluplné využití získaných dovedností v individuální výuce. Na základě
těchto faktů si dovolím tvrdit, že výuka
KH je naše velmi silná stránka.
V současné době probíhají okresní
kola soutěží. Smyčcová soutěž proběhne v ZUŠ Říčany 12. března 2013.
Dechová soutěž již proběhla, a to 14.
února 2013 v ZUŠ Čelákovice.
Soutěže se zúčastnily pouze tři ZUŠ
z pěti ZUŠ v okrese Praha-východ,
a to Říčany, Čelákovice a Klecany.
Jako předsedkyně Krajské umělecké
rady musím konstatovat, že úroveň soutěžících souborů v okrese Praha-východ
byla vynikající a porota složená z předních odborníků na komorní hru měla
doslova zamotanou hlavu. Nakonec rozhodla správně a všechny soubory, které
splnily požadovaný repertoár a nasbíraly potřebný počet bodů, doporučila
na postup do krajského kola. Ze ZUŠ
Klecany postoupil jeden soubor, ZUŠ
Čelákovice vyslala do kraje pět souborů a ze ZUŠ v Říčanech postoupilo bez
zaváhání všech šest komorních souborů.

řej Kutman – klarinet, Judita Stejskalová – fagot
1. místo s postupem do krajského kola
Žesťové kvinteto (Jiří Odcházel,
Libor Kapras)
Markéta Matochová – trubka, Barbora Briššová – trubka, Eliška Reichová
– tenor, Tobiáš Dědek – tenor, Martin
Váňa – tuba
1. místo s postupem do krajského kola
Dechové trio (Karel Novotný, Bedřich Hejsek, Hana Javorská)
Fiorella Mosquera Zavala – příčná
flétna, Jiřina Cachová – hoboj, Barbora Nováková – klavír
1. místo s postupem do krajského kola
Dechové trio (Karel Novotný, Petr
Malínek)

Eliška Veselá – příčná flétna, Bianka Briššová – příčná flétna, Vendula
Matochová – klavír
1. místo s postupem do krajského kola
Trio lesních rohů (Josef Brázda)
Dorota Šimonová, Jáchym Svoboda,
Jan Javorský
1. místo s postupem do krajského kola
Gratulujeme úspěšným žákům
a jejich pedagogům a přejeme hodně
sil a dobrých nervů v krajském kole.
Děkujeme ZUŠ v Čelákovicích za skvěle
zorganizovanou a pohodou naplněnou
soutěž. Poděkování patří také rodičům
našich dětí, kteří velmi často přizpůsobují svůj čas potřebám ZUŠ, a za to jim
patří opravdu velké poděkování!
Iveta Sinkulová, ředitelka ZUŠ Říčany

Klarinetové trio (Petr Sinkule)
Matěj Kotrba, Nikola Novotná,
Andrea Křešťáková
1. místo s postupem do krajského kola
Dechové trio (Petr Sinkule, Lukáš
Kořínek)
Benjamin Sirovátka – klarinet, Ond-
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BAREVNÝ TÝDEN U RYBIČEK A ZAJÍCŮ Poděkování

do Říčan z Olešovic

Bylo nebylo, jednou v únoru do školky U Slunečních hodin vtrhl barevný
týden a začal kouzlit...
V pondělí všem přičaroval oranžovomodrou barvu.
V úterý se to tady hemžilo všemi možnými pohádkovými i jinými bytostmi,
se kterými jsme si užili maškarní rej
na tradičním školkovském KARNEVALU.
Rozdovádění jsme se probudili
do středy – to za námi přijel CIRKUS.
Kouzelník žlutobílé děti i paní učitelky učil kouzlit a s šašky jsme se tolik
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nachechtali, že se nám ani nechtělo
s cirkusem rozloučit.
Ve čtvrtek vládla barva růžová s šedivou
a pátek se obarvil na červeno-černou
(i když jsou děti moc hodné, vypadalo
to tady jako ve školce pro čertíky).
Všechno dobře dopadlo, jak už to
v pohádkách bývá, a všichni jsme si
veselý barevný týden pořádně užili.
Velký DÍK patří všem, kteří doma
„hrabošili“ ve skříních a svým dětem
vybírali správně barevné oblečení. Bez
nich by ten týden nebyl tak hezký.
Děti a učitelky z Rybiček a Zajíců

V pátek 8. února 2013 k nám do ZŠ
Ringhofferova v Olešovicích přijel
Dětský sbor Bardáček vedený Jiřím
Bardou a taneční skupina Jo-jo efekt
vedená Alicí Bardovou. Žákyně ze
ZŠ Čestlice a z kurzů Alice Bardové
nám předvedly tance hause, hiphop
a výrazový tanec. Jejich vystoupení
se nám velmi líbilo. Zpěváci nám
zazpívali hodně hezkých písniček,
některé byly z CD, které Bardáček
vydal. Celé vystoupení bylo vydařené, díky němu jsme zažili hezké
páteční dopoledne a bylo hezkým
pohlazením před víkendem. Vážíme si toho, že paní Alice Bardová
a pan Jiří Barda tuto akci zorganizovali a přijeli za námi až do Olešovic.
O týden později někteří naši spolužáci absolvovali výukový program
z Cesty integrace Říčany, který
vedla Markéta Hubínková. I jí chceme velice poděkovat nejen za to, že
za námi přijela, ale i za to, jak zajímavý program měla připravený.
Žáci ZŠ Olešovice
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MŠ Kolovrátek srdečně zve rodiče s dětmi
ve čtvrtek 28. 3. 2013 (9.30–16.30 hod.)
na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
spojený se zápisem dětí na školní rok 2013/2014.
Pro více informací ohledně naší školky navštivte
www.skolka-kolovratek.eu,
www.facebook.com/skolkakolovratek,
nebo nás kontaktujte na tel. č. 605 555 009

Vážení rodiče, milé děti, zveme vás na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
MŠ ČTYŘLÍSTEK,
který se bude konat 16. 3. 2013 od 9.00 do 11.00 h.
Přístupné budou obě budovy – Domažlická 1656
a Kolovratská 1704.

Den otevřených dveří v Mateřské škole Srdíčko,
E. Beneše 204 Říčany, proběhne dne
16. 3. 2013 od 9.00 do 12.00 hodin.

V tento den máte možnost prohlédnou si oba objekty
a získat odpovědi na různé otázky, které se týkají
zápisu a přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.
Podrobné informace o zápisu a elektronická žádost
budou zveřejněny na nových webových stránkách
(www.ctyrlisetk-ricany.cz) v druhé polovině března.
Těšíme se na vás.

Těšíme se na vás.

Šárka Skůpová, ředitelka MŠ Čtyřlístek

Masarykovo klasické gymnázium Říčany
Příjímací zkoušky do prvního ročníku osmiletého gymnázia se budou konat v dubnu ve dvou termínech: 22. 4. a 23.
4. 2013 v budově školy.
Upozorňujeme vás, že přihlášky ke studiu je nutné podat
do 15. března 2013 na naši školu. Na přihlášce nezapomeňte, prosím, vyplnit termín přijímacího řízení, na který se

dostavíte (22. 4., nebo 23. 4. 2013). Veškeré informace vám
budou zaslány se zvacím dopisem k přijímacímu řízení.
Přeji vám úspěšnou volbu střední školy, a dětem, aby měly
školu rády a byly úspěšné.
Helena Mrůzková
ředitelka gymnázia
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Poděkování

Chtěli bychom touto cestou poděkovat
všem, kteří podpořili náš „Otevřený
dopis proti plánovanému rozhodnutí
proti rozsudku DH“, který byl uveřejněn v lednovém čísle Říčanského kurý-

ru. Pod tímto dopisem se nám nakonec sešlo přes 568 podpisů z celé naší
republiky. Dopis byl s kopiemi těchto
dopisů postoupen dále dle rozdělovníku. Přes Asociaci speciálních pedagogů
byli s jeho zněním seznámeni speciální
pedagogové po celé republice. Díky
tomuto dopisu se také podařilo navázat
spolupráci v této oblasti i se Základní
školou praktickou z Chodova. Doufáme, že se společnými silami a podporou
veřejnosti dokážeme změnit tento plán
opatření. Pro zájemce o přípravnou
třídu chystáme malý „Den otevřených
dveří“ na středu 6. března od 8 do 10
hodin, kde rádi zodpovíme všechny
otázky a dotazy.
A co jinak nového u nás v Nerudovce?
V polovině března začne obnova školního pozemku, projekt je financován
EU z Programu rozvoje venkova
– Leader a realizován s podporou
MAS Říčansko, o. p. s.

Na co se můžeme těšit v rámci tohoto
projektu? Na rozšíření přírodní učebny včetně nového zahradního nábytku, obnovu anglických dvorků u školy
a založení nových bylinkových záhonků. Při realizaci projektu si žáci přípravné třídy změří své „síly“ ve vědomostní soutěži se svými kamarády
z přípravné třídy ze ZŠ u Říčanského
lesa a předškoláky z MŠ U Slunečních
hodin. Termín soutěžního klání je stanoven na konec května tohoto roku.
Aktivně se také připravujeme na tradiční prodej sazenic rajčat a paprik,
tak, jako každoročně. Prodej bude
zahájen na začátku května, o čemž
vás budeme včas informovat.
V současné době finišují práce
na výrobcích z odpadového materiálu. Jedná se o soutěž mezi říčanskými
školami – výrobky vystaveny v ZŠ
u Říčanského lesa.
J. Macháčková

Debatování v ZŠ u Říčanského lesa
Základní škola ZŠ u Říčanského lesa
participovala na projektu „Debatování napříč osnovami“. Cílem bylo
žáky 8. a 9. ročníků seznámit s metodou debatování, která významným
způsobem posiluje klíčové kompetence důležité pro osobnostní rozvoj
žáků, a to zejména v oblasti mluveného projevu, logiky, argumentace, práce s informacemi, kritického myšlení
a společenského vystupování.
Martina Dytrychová
Jak probíhal debatní den?
Naše škola měla poprvé možnost
zúčastnit se projektu „Debatování“.
Do specializované učebny s interaktivní tabulí jsme se přesunuli my –
vybraní žáci, paní učitelka Dytrychová, dva studenti VŠ a lektoři Asociace
debatních klubů ČR (http://debatovani.cz/web/. Na začátku programu
nás lektoři seznámili s debatováním
a jeho pravidly, pouštěli nám videa,
ve kterých nám bylo ukázáno, v čem
to všechno spočívá. Jako první aktivitu jsme hráli hru na „rozmluvení“. Ta
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byla zajímavá
a připravovala
nás na opravdové
debatování. Hra
nás rozdělila
na pět skupin,
ve
kterých
jsme po zbytek dne pracovali. V těchto skupinách jsme si
v době asi jedné hodiny měli vymyslet
naše argumenty za obě dvě strany
(AxN). Po skončení této části jsme
začali s opravdovým debatováním.
Zezačátkujsmesivtomnebylimocjistí,
ale po chvíli jsme to pochopili všichni.
Program byl hezky připravený, jsme
rádi, že jsme se mohli zúčastnit.
Lucie Kloučková (8. A)
U nás na škole se uskutečnil seminář
o debatní lize. Samotnému zkoušení
tohoto boje předcházela teoretická
část, kde jsme se dozvěděli o zásadách správného chování při debatě,
pravidlech a jednotlivých pojmech.
Dále jsme si dali malou hru na úvod.
Jednalo se o hru balón. Navozená
situace byla taková, že jsme v baló-

nu a nezadržitelně klesáme k zemi
a někoho ze spolucestujících musíme vyhodit. Každému bylo přiděleno
povolání, a to měl v rámci skupiny
obhájit a říci, jak je dané povolání
důležité pro naši společnost. Vyhrálo
povolání lékaře. Následovala krátká
přestávka, po které jsme si zkusili
samotnou debatní ligu. Byli jsme rozděleni na týmy a poté k nám přiřadili
soupeře. Téma debaty bylo „Škodlivost sociálních sítí“. Všechny týmy
si zkusili jak obhajobu sociálních sítí
(afilaci), tak i lobování proti sociálním sítím (negaci). Týmům se vedlo
lépe i hůře, ale důležité je zúčastnit
se! Celý tento program byl velmi
inspirující a nápaditý. Doufáme, že
se něco podobného bude opakovat.
Petra Šundová (9. A)
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Činnost žákovského zastupitelstva
Žákovské zastupitelstvo od svého
vzniku mělo již čtyři oficiální schůzky,
které se konají veřejně každý měsíc.
Během této doby se nám podařilo stanovit hlavní cíle a také způsoby, jakými
jich chceme dosáhnout. Nejdůležitější
počin v našem, nebo v následujícím
volebním období bude vybudovat
nový volnočasový prostor, který by
částečně nahradil zrušený skatepark
v Radošovicích.
K tomuto účelu se
žákovské zastupitelstvo chystá uspořádat benefiční koncert, na kterém bude
shánět finanční prostředky a také sponzory pro tento velký
projekt.
Další projekt, který se
chystáme zrealizovat
v nejbližší budoucnosti je „Semínka
lidem“. S příštím,
nebo s květnovým
číslem Kurýra přijde
každému do schránky
pytlík semínek okrasných květin, které si
může zasadit.
Kromě toho se zastupitelstvo
zabývá
akcemi, které město pořádá tradičně
a nabízí svoji spoluúčast vedení města.
Rádi bychom například pomohli s dětským dnem.
A jak naše zasedání probíhá? Schůzi
zahajuje náš starosta
Karel Mourek, který
rovněž
připravuje
plán. První bod je
pokaždé jeho schválení, které se zatím
obešlo bez komplikací. Dále většinou své
nové poznatky představují vedoucí jednotlivých pracovních
skupinmediální,
kulturní, sportovní

a ekologické. Okolo těchto témat se
pokaždé rozvine zajímavá diskuze, ze
které vedoucí vyvozují další kroky.
Složitější je ale schvalování rozpočtu,
které se nám protáhlo už na několik schůzek. Jelikož žádná ze skupin
nemá zkušenosti s pořádáním velkých akcí, je velmi náročné odhadovat finanční prostředky, které si má
vyhradit z celkového rozpočtu.

Momentálně se však všechny oficiální i neoficiální schůzky točí kolem
blížícího se koncertu, jehož příprava
zahrnuje kromě shánění interpretů
spoustu další a náročné práce.
Doufáme, že se naše úsilí projeví
na vysoké účasti občanů a zejména
na jejich kulturním zážitku.
Anežka Kabátová
Žákovské zastupitelstvo
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Gymnázium, Říčany, Komenského nám.1/1280, 251 01 Říčany
Otevřená
věda
Je 11 hodin dopoledne a já
opouštím budovu školy a mířím
na vlak. Pokud mě po cestě
nepostihne žádná neočekávaná
událost, budu těsně po poledni
na Fyzikálním ústavu Akademie
věd České republiky. Těším se…
O otevřené vědě, která umožňuje
studentům praxe na vědeckých
pracovištích, jsem se dozvěděla
ve škole. Na internetových stránkách www.otevrena-veda.cz jsem
se pak probírala tématy, která
projekt nabízí především v oblasti fyziky. Loni v říjnu jsem pak
poslala přihlášku na stáž k panu
RNDr. Michaelu Prouzovi, Ph.D.,
který mě přijal. Tak jsem se stala
jednou z dosavadních 120 středoškolských stážistů tohoto projektu.
Náplní mé stáže je pozorování
a zpracování snímků hvězdné
oblohy, konkrétně analýza zajímavých spršek kosmického záření se dvěma maximy a vytváření
jejich extinkčních křivek. Mám
možnost se seznámit s robotickým dalekohledem FRAM,
umístěným v argentinské pampě a ovládaným dálkově z České republiky (klidně i z pohodlí
domova). Moje stáž je dlouhodobá, až do příštího března.
Projekt Akademie věd Otevřená
věda ale nenabízí jen středoškolské vědecké stáže z oblasti matematiky, fyziky, biologie, chemie,
geologie i ekologie, ale také stáže vysokoškolské, přednášky, programy pro učitele a exkurze na zajímavá místa. Letos
na podzim budeme my, stážisté, pomáhat s organizací 25.
ročníku prestižní mezinárodní konference European Union Contest for Young Scientists (soutěž nejúspěšnějších
projektů mladých vědců), která se bude konat v Praze.

Jsem vděčná nejen za nová poznání a nové zkušenosti, ale
také za milé prostředí a mé nové přátele, vědecké pracovníky, se kterými mám vztah nejen pracovní, ale i přátelský.
V duchu děkuji za možnost zúčastnit se něčeho takového
a obohatit tak svůj studentský život!
P. Hudcová, 3. A

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
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Znáte Krtka Astronauta? Určitě jste o něm už slyšeli, nebo
ho viděli. Tuto možnost jste měli např. v den pololetního
vysvědčení...
Krtek Zdeňka Milera je populární nejen u nás, ale také v mnoha zemích světa, a v roce 2011 se podíval do vesmíru.
3. února 2013 byl tento krtek v pořadu ČT 24 Hyde park Civilizace společně s americkým astronautem Andrewem Feustelem, který tuto známou českou postavičku vzal na cestu do vesmíru v americkém raketoplánu Endeavour při misi STS-134.
Málokdo však ale ví, že pár dní před tím, přesně 31. 1., se tento Krteček zastavil u nás na gymnáziu v Říčanech. Měl rozptýlit naši pozornost a potěšit nás svým neustálým úsměvem.
Pak ale musel Krtek Astronaut zase rychle zpět. Dnes už je
zase „doma“ – v Americkém centru velvyslanectví USA.
No a jak jste mohli poznat, že to je skutečný originál? Kromě toho, že má tlapky podepsané astronautem Feustelem,
má především jedno poznávací znamení – na spodní části
přilepený suchý zip. Ten astronautům umožňoval Krtka

Foto: archiv Astronomického ústavu AVČR, NASA

Krtek Astronaut

ve stavu beztíže na oběžné dráze kolem Země „zaparkovat“ ke stěně. Jinak by se Krtek procházel raketoplánem
bez kontroly. Děkuji panu Pavlovi Suchanovi z Astronomického ústavu AV ČR v Ondřejově za ochotu a spolupráci a za možnost, kterou naší škole poskytl. Den předávání
vysvědčení se tak stal o něco barevnějším.
P. Hudcová, 3. A

ní dopoledne hráči a hráčky užili. Vítězem se stalo družstvo
Základní školy Říčany, Bezručova 94, gratulujeme.
D. Dandová

Foto: Linda Járová

Basketbal hrajeme na gymnáziu v rámci tělesné výchovy
a máme i basketbalový kroužek. Již zhruba 50 let pořádáme tradiční Turnaj 17. listopadu v basketbalu pro střední
školy našeho kraje. Letos jsme se rozhodli, že poměříme síly
s ostatními školami i u studentů nižšího gymnázia a pozvali
jsme základní školy a nižší třídy víceletých gymnázií na turnaj smíšených družstev. V úterý 5. 2. se v naší tělocvičně sešla
družstva 1. a 2. ZŠ Říčany, ZŠ Kamenice a družstvo našeho
gymnázia. Zápasy byly celkem vyrovnané, občas se hrálo
tvrdě, občas s drobnými chybami, ale doufáme, že si sportov-

foto Veronika Kúdelová (kvinta)

Basketbalový turnaj

Lesní klub Pramínek – zápis
Přijímáme žádosti o přijetí do Lesního klubu Pramínek na školní rok 2013/2014. Přihláška je ke stažení na www.lesniklubpraminek.cz. Zájemci budou pozváni na individuální pohovory. Více informací na tel. 731 523 025 (Olga Jarkovská).

Pramínek pořádá seminář první pomoci zážitkem
Kurz ZdrSEM Mama je zaměřen na poskytování první
pomoci dětem do pěti let. Je určen hlavně rodičům a všem,
kdo pracují s dětmi.
Kdy: v sobotu 23. 3. od 9 do 17 h
Kde: Říčanská hájovna u Světic
Více informací naleznete na www.lesniklubpraminek.cz
nebo na tel. 731 523 025 (Olga Jarkovská).

Masopustní rej v Pramínku
V úterý 12. února jsme oslavili tradiční masopust. Děti už se
čtrnáctidenním předstihem vyráběly masky, ať už kašírováním ze starých novin, nebo prostě jen malováním na papír,
a byly vážně parádní! V úterý ráno se nás ale sešlo víc než jen
„úterních pramínků“, k našemu průvodu se přidaly i další
děti a jejich rodiče. Společně jsme za zpěvu a řinčení různých
hudebních i nehudebních nástrojů obešli tři světické pramínkovské rodiny. Zazpívali jsme jim masopustní písničky,
sehráli legrační scénky, a za to vše pak děti byly odměněny
čajem, masopustní koblihou nebo jinou sladkostí. A stejně
jako minulý rok to vše vydatně zasypával čerstvý sníh!
Radim Výchopeň
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Hromnice, karneval a noví žáčci…
Měsíc únor je za námi a i když všude
řádí zima, mráz a bacily, u nás se stále
něco děje.
Na začátku února se všichni žáci naší
školky i školy vydali do svíčkárny
v nedalekých Šestajovicích, vyrobili
si tam krásné svíčky „hromničky“,
dozvěděli se, co to vlastně jsou Hromnice a proč se právě svíčky nazývají
podle tohoto svátku.
Masopustní veselí jsme ve školce
zakončili pravým masopustním
karnevalem, na nějž jsme se poctivě
připravovali, vyráběli jsme krásné
karnevalové masky, vymýšleli jsme

kostýmy, a tak se karneval opravdu
vyvedl!
Nezahálely ani naše paní učitelky. Pro
rodiče připravily první ze série seminářů o pedagogice Marie Montessori.
Na semináři se sešli jak rodiče dětí
ze školky, tak několik rodičů z řad
veřejnosti. Povídali jsme si o Marii
Montessori, jejím životě a poté jsme
si představili první oblast jejího vzdělávání, oblast praktického života.
Pověděli jsme si, proč děti tráví tak
rády čas v kuchyni, co všechno se dá
s dětmi doma „dělat“ a nejen to, rodiče měli možnost si veškeré aktivity
přímo ve třídě vyzkoušet. Plná třída
„dospělých“ nadšených dětí byla pro
nás ten večer největší odměnou.
V základní škole proběhly ve dvou

termínech zápisy nových školáčků
na příští školní rok. K našim letošním
prvňáčkům tak přibudou další kamarádi a budou se společně vzdělávat
ve věkově smíšené třídě.
I v mateřské školce nám přibyli noví
přátelé, kteří nečekali na jarní zápisy a přišli se do naší školky podívat.
Zápisy do mateřské školy na školní rok 2013/2014 budou společně
se dny otevřených dveří 25. března
a 8. dubna od 14.30 do 17.00.
Na závěr malá pozvánka do výstavních prostor Staré radnice, kde od 8.
března můžete vidět výtvory dětí naší
mateřské školy. Našimi obrázky už
budeme chtít přivolat jaro .
Hezké dny
Olga Matláková, MŠ a ZŠ SOFIE

Tvořivá dílnička
v SOFII
Vajíčka z flitrů
a korálků

Přijďte si vytvořit zajímavá a velmi efektní velikonoční vajíčka
za použití flitrů a korálků. Veškerý
materiál je v ceně.
Lektorka: Eva Ocelíková
Termín: 13. března 2013 od 19.00
do cca 21.30, budova MŠ a ZŠ
Sofie, Žižkova 12, Říčany
Cena dílničky: 250 Kč

Tvořivá dílnička
pro rodiče s dětmi
– velikonoční vajíčka
– decoupage
Přijďte si vyzkoušet zdobení
velikonočních vajíček ubrouskovou technikou a ozdobit tak
váš domov nebo košíky koledníků. S sebou si přineste pouze
vyfouklá vajíčka a přepravku
na vajíčka. Veškerý ostatní materiál je v ceně.
Lektorka: Eva Ocelíková
Termín: 21. března 2013 od 15.30
do cca 17.00, budova MŠ a ZŠ
Sofie, Žižkova 12, Říčany
Cena dílničky: 200 Kč
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Jazz v Říčanech pomáhá a spojuje
Říčany se 1. února 2013 po boku ostatních měst zemí
Evropské unie, které podaly žádost o grant Evropské
komisi, zařadily do Programu „Evropa pro občany“.
Máme tak možnost získat 5000 € na organizaci návštěvy
přátel z partnerského města Whitstable ve Velké Británii,
spojenou s jejich účastí na tradičním jazzovém festivalu
„Pohoda Džez“, který se bude konat jako obvykle poslední
srpnový týden v Říčanech.
Přijedou nám předat své dlouholeté zkušenosti s fungováním jejich občanského sdružení pro partnerská města,
které již více než 30 let podporuje přátelství a výměnu zkušeností škol a místních zájmových organizací s partnerskými organizacemi v zahraničí, a zároveň navázat kontakty
s místními organizacemi k rozvoji další spolupráce. Naši
zástupci města je seznámí s vývojem Říčan v posledních
10 letech, kdy se město neúčastnilo partnerských aktivit.
Třešničkou na dortu bude účast jejich jazzové kapely
z Whitstable – Invicta Jazz Star – na benefičním koncertu
25. srpna 2013, který bude oficiálním zahájením festiva-

lu „Pohoda Džez“. Navážeme tak na loňský ročník, kdy
jazzový festival obohatila skupina Nielsen Swingtime
z Dánska. Výtěžek z benefičního koncertu bude věnován
na stavbu Stacionáře Olga v Říčanech. Jazzová skupina
zahraje v Domě s pečovatelskou službou pro naše seniory
speciální koncert.
Návštěva takto velké skupiny partnerů bude vyžadovat
hodně spolupráce a podpory obyvatel Říčan. Tradicí je,
že hosté jsou ubytováni v hostitelských rodinách ve městě. Pokud můžete, nebo byste chtěli ubytovat některé
z návštěvníků, ozvěte se nám. Pokud byste chtěli jakkoliv
pomoci s organizací návštěvy, vaše pomoc bude vítána.
Kontaktní email je twinning@ricany.cz.
Držte nám palce, ať je naše žádost v Bruselu posouzena
kladně a Říčany tak podruhé v historii partnerských měst
dosáhnou na „peníze z Bruselu“ pro dobrou věc.
Za partnerství měst
Jana Vavřinová

Značkou „ZÁPRAŽÍ originální produkt®“
se pyšní také restaurace, hotely a cukrárna
Po úspěšném zavedení certifikace pro
regionální výrobky v loňském roce
se dne 28. 1. 2013 sešla v sídle MAS
Říčansko certifikační komise složená ze zástupců místních podnikatelů, neziskových organizací a odborníků
v oblasti cestovního ruchu a stravování, aby posoudila
žádosti o značku „ZÁPRAŽÍ originální produkt®“ pro
ubytovací a stravovací zařízení.
Značku „ZÁPRAŽÍ originální produkt®“ získalo v prvním
kole certifikace 6 zařízení, která nejen splňují certifikační
kritéria Asociace regionálních značek pro
služby v cestovním ruchu, ale navíc skvěle
reprezentují gastronomii, pohostinství
i doprovodné sportovní a poznávací aktivity v regionu jihovýchodně za Prahou.
Mezidržitelecertifikátuznačky„ZÁPRAŽÍ
originální produkt®“ se zařadila tato zařízení:
Cukrářský salon (www.cukrarskysalon.wbs.cz) v Říčanech, jehož předností je maximální kvalita a čerstvost
používaných surovin, tradiční postupy výroby a zkušenosti oceněné mj. Zlatou medailí M. D. Rettigové.
Hotel Pavilon***(www.pavilonricany.cz) v Říčanech,
který nabízí ubytování ve vysokém standardu, vyhlášenou
kuchyň a sportovní vyžití.

Hotel zámek Berchtold (www.brechtold.cz) v Kunicích-Vidovicích, multifunkční areál pro malé i velké.
Kongresové a sportovně relaxační centrum Oáza Říčany (www.oazaricany.cz) situované nedaleko přírodního
koupaliště Marvánek, nabízí kromě kongresového zázemí
také skvělé sportovní vyžití a relaxaci.
Restaurace a penzion U  koně*** (www.klokocna.
cz) na Klokočné garantuje nevšední zážitek ze špičkové
moderní i staročeské kuchyně rodiny Sapíkovy.
Sporthotel Šibeniční vrch (www.sibenicnivrch.cz)
v Mnichovicích, poskytuje pohodlné ubytování v největším srubu v Evropě, které ocení především vyznavači
sportovních aktivit.
Všem novým držitelům značky srdečně blahopřejeme a těšíme se na budoucí spolupráci!
Zájemci o udělení značky „ZÁPRAŽÍ originální produkt®“ se mohou hlásit do dalších kol certifikace. Příjem žádostí o udělení značky pro výrobky, potraviny a přírodní produkty je otevřen do 28. 2. 2013
MAS Říčansko, o. p. s.
www.masricansko.eu
Asociace regionálních značek, o. s.
www.regionalniznacky.cz

Pravidelné čtvrteční trhy se letos opět pořádají na Masarykově náměstí,
a to každý čtvrtek v lichém týdnu. V březnu začínají 14. 3.
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NEOBYČEJNÍ OBČANÉ ŘÍČAN /5.
Vzpomínky Dalibora Hofty
li, co bylo zrovna potřeba – tu chodník, tam omítku, zašli
i na říčanský hrad, pokud tam bylo nutné něco spravit.
V Říčanech bylo více lidí, kterým ostatní říkali „pane staviteli“, ale těch skutečných se stavitelskými zkouškami
bylo jen několik. Zkoušky, které se dříve, asi do roku 1950,
skládaly na Zemském úřadě, byly přísné, dnes by to byly
zkoušky bakalářské, ne-li magisterské. Ten, kdo se chtěl
stát stavitelem a architektem, musel znát statiku, vypočítat zatížení střechy, stropů, základů, stupeň izolace atp.
Tak například pan Josef Větrovec byl pouze zednickým
mistrem, ovšem podnikatelem velkého ducha, a postavil
téměř polovinu Říčan. Titul stavitel skutečně patřil např.
panu Sojkovi, panu Schejbalovi a panu Koškovi. Antonín
Košek pracoval nějakou dobu jako správce pily na Vojkově, později v Říčanech stavěl rodinné domy i budovy, které
dodnes užívá široká říčanská veřejnost. Tomuto muži se
budeme ještě podrobněji věnovat.
Zaznamenala Renata Skalošová

Foto: z archivu rodiny Koškovy

Stavby na Marvánku, o kterých jste se mohli dočíst v předchozích článcích, prováděly různé stavební, truhlářské
a tesařské firmy. Před 2. světovou válkou tak činily zdarma
– byla to jejich reklama, i když názvy firem nebyly nikde
v areálu koupaliště uvedeny.
Veškeré činnosti, které souvisely s přeměnou Marvánku
na městské koupaliště, od výkopových prací až po konečné drobné stavební úpravy, vedl tehdejší městský stavitel
pan František Novák. Už dříve jsem na něj na stránkách
Kurýru vzpomínal: byla to obdivuhodná osobnost, která zastala velké množství práce. Měl na starosti stavební
úřad a řídil také všechnu práci v obecním lese. Nechal mj.
vysadit i alej topolů, která dodnes lemuje cestu od sportovní haly směrem na Marvánek. Po Říčanech jezdil na kole
a občany, kteří nechali na chodníku složené palivo nebo
stavební materiál, napomenul, aby to uklidili. Pokud
do druhého dne nedošlo k nápravě, vyměřil jim pokutu.
Měl k dispozici několik dělníků, kteří ve městě opravova-

Stavitel Antonín Košek patrně v době 1. světové války
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Lichtenštejnský jubilejní památník v Říčanech

Říčany v minulosti náležely k panství Uhříněves, které bylo
od 17. století v majetku šlechtického rodu Lichtenštejnů.
Jan II. z Lichtenštejna, suverénní kníže a vládce domu
Lichtenštejnů, žil v letech 1840–1929. Vládu nastoupil 12. listopadu 1858 a délkou svého panování (70 let
a 3 měsíce) se stal patrně nejdéle vládnoucím evropským
panovníkem. Během své dlouhé vlády kníže postupně získal pověst vstřícného, štědrého a dobrosrdečného muže –
tak vznikl i přídomek „Dobrotivý“, jímž bývá označován.
12. listopadu 1898 oslavil kníže Jan II. z Lichtenštejna
40. výročí své vlády. Při příležitosti tohoto jubilea byly
ve všech lichtenštejnských lesních revírech vysazeny jubilejní háje, složené z 20 dubů letních, 20 dubů zimních a 18
dubů červených. Celkový počet 58 dubů vyjadřoval věk
knížete v době jubilea, 18 dubů červených jeho věk v den
nástupu panování. Skupiny dubů byly doplněny kamennými památníky, na nichž bylo vytesáno věnování.
Budování památníků v lesích souviselo s tradičním
zájmem Lichtenštejnů o lesnictví a chov zvěře. Stavění pamětních kamenů a výsadbu jubilejních dubových
hájů inicioval knížecí lesní rada Julius Wiehl, od roku
1897 ústřední ředitel lichtenštejnských lesů. Památníky
měly vyjadřovat vděk úředníků a lesního personálu svému knížeti.
Lichtenštejnské lesy na panství Uhříněves spravoval
knížecí lesní úřad ve Škvorci, k němuž patřily tyto revíry:
Babice, Hradešín, Nový Dvůr, Říčany, Škvorec a Tehov.
Revír Tehov v roce 1898 zanikl – byl sloučen s revírem
Říčany. V každém z uvedených revírů vznikl v roce 1898
jeden lichtenštejnský památník. Vzhled těchto památníků
byl na celém panství Uhříněves jednotný.
Byly to masivní žulové kvádry, vysoké 120 až 150 cm,
široké okolo 90 cm a silné 45 až 60 cm. Na kamenech
byl vyryt latinský nápis tohoto znění:
Princ. Joan
Quercetum
ad 40 ann. Regim.
Jubil. 12. Nov. 1898
V překladu tento text znamená „Duby knížete Jana
ke 40letému výročí vlády 12. listopadu 1898“. Pod tímto
věnováním byl v roce 1908, při příležitosti padesátiletého
výročí vlády, přitesán doplňující nápis, který byl buď latinský, nebo německý. Latinská varianta zněla takto:
ad L. ann Regim.
Jubil. 12. Nov. 1908
Tedy „k 50letému výročí vlády 12. listopadu 1908“.

foto: Martin Jirák

V našem okolí existuje celá řada zajímavých kamenných památek. Mezi
nejčastější patří různé pomníčky, sochy, znalejší rozpoznají smírčí kříže či
křížové kameny (nejbližší naleznete ve Všestarech). Další skupinou drobných
kamenných památek jsou lichtenštejnské památníky. Nejméně vzdálen je
lichtenštejnský kámen na Vojkově, který vidíte na obrázku. Náš příspěvek se
však týká památníku, který stával v Radošovicích.

Lichtenštejnský památník na Vojkově

Málokdo dnes ví, že jeden z jubilejních památníků výše
popsaného vzhledu stával na okraji Radošovic, v prostoru ohraničeném dnešními ulicemi Dubová, Černokostelecká a Lesní. Na severní straně sahala tato oblast až
k potoku. Přesné stanoviště památníku neznáme, je však
pravděpodobné, že nebylo daleko od Zelené ulice, případně na území některé z později vzniklých zahrad.
Jubilejní památník v Radošovicích se nám bohužel nepodařilo najít. Nevíme, kdy a za jakých okolností zanikl.
Pokud byl v blízkosti silnice, může se doposud nacházet
na soukromém pozemku, anebo mohl být při výstavbě
domů rozbit a použit jako stavební materiál.
Chtěli bychom požádat pamětníky, kteří se na tento
jubilejní kámen pamatují, nebo vědí více o jeho dalším osudu, aby se nám ozvali na níže uvedený kontakt.
Děkujeme!
Matouš Jirák a Jindřich Hlaváč
Lichtenštejnským jubilejním památníkům jsou věnovány
webové stránky http://jubilejnikameny.euweb.cz.
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SAUNOVÁNÍM K POCITU ŠTĚSTÍ
Naše tělo funguje
běžně při určité
teplotě. Pokud tuto
teplotu
prudce
zvýšíteapotéprudce
snížíte – samozřejmě myšleno v rámci saunové terminologie – začnou
se vyplavovat látky přinášející pocit
úlevy – endorfiny.
Jednou z kouzelných vlastností
saunování je schopnost snímat únavu či odstraňovat stres a nervozitu.
Bezprostředně po saunování můžete
cítit mírnou únavu, ale celkově vás
sauna nabije pozitivní energií a tělo
si odpočine. Mimo jiné v tuto chvíli
prospíváte tělu také tím, že ho detoxikujete, protože teplo otevírá póry
a odvádí tak škodliviny pryč z těla.
Prospíváte i pokožce celého těla –
při pravidelném saunování se kůže
zpevňuje a uzdravuje. A obzvlášť
v zimních měsících možná oceníte
i fakt, že tělo vystavujete teplu v období, kdy výrazně trpí jeho deficitem.
JAKÝ DRUH SAUNY ZVOLIT?
Pokud chcete zjistit, v čem tkví kouzlo finského saunování, navštivte
některou z pěti vnitřních či dvou venkovních saun, které Aquapalace Praha
nabízí. Rozhodovat se můžete i podle
teploty vzduchu, která vám bude nejvíce
vyhovovat – pohybují se od 60 °C do 110
°C. Nižší vzdušnou vlhkost a intenzitu
pocení lze během saunování zvýšit pomocí nálevů, které provádějí saunéři.
Euforického zchlazení pak docílite
buď studenými sprchami, pobytem
ve studni s ledovou drtí či v klasickém
ochlazovacím bazénku. Doporučujeme
ochlazovat se postupně a nejlépe i s hlavou, nebo alespoň po zátylek.
ŘÍMSKÉ LÁZNĚ
Nejen pro ty, co špatně snáší vysoké teploty finských saun, jsou určeny Římské lázně. V Aquapalace Praha si
můžete vybrat jednu z 5 parních kabin
tureckého typu, kde se teploty pohybují od 26 °C do 65 °C. Efekt římských
lázní je založen na společném působení tepla a vlhkosti vzduchu, které
podněcuje prokrvení a důkladně, ale
přitom šetrně, čistí pokožku a dýchací
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cesty. Současně se uvolňuje svalové
napětí a dochází i k odbourání stresu.
K ochlazení jsou pak k dispozici studené
masážní i aromatické sprchy (vybrat si
můžete tropický déšť, bouřkový déšť
či studenou mlhu) a relaxační prostor
s lehátky. Těšit se můžete na působivý
velký bazén v římském stylu s prosklenou střechou – dojem pobytu v autentických prostorách římských lázních je
tak téměř dokonalý. Voda v bazénu má
teplotu 30 °C a je ionizovaná, což jistě
uvítají ti, kdo jsou citliví na chlór.

směsí vody s aromatickou esencí, čímž
místnost provoní, ale také o pár stupňů PARADOXNĚ SNÍŽÍ TEPLOTU,
zároveň ale také zvýší relativní vzdušnou
vlhkost A POCIT TEPLA. Pak sevře
v ruce ručník a teplou páru od saunovacích kamen rozvíří po celém prostoru
prohřívárny. Celý proces se opakuje
dvakrát až třikrát. Na závěr saunér sevře
v rukou ručník a prudkým mávnutím
od stropu nažene horký vzduch z horní
části a vytvoří tím takzvaný parní náraz,
který tělo ještě více prohřeje.

PO REKONSTRUKCI V NOVÉM
V rámci rekonstrukce saunového světa
prošla změnou hlavně relaxační zóna.
V prostoru nad dvěma vířivkami byl
vybudován podhled, který velmi jemně tlumí a rozptyluje světlo. Při pobytu
ve vířivce se tak návštěvníci mohou cítit
lépe, protože je při relaxaci neruší ostrý
svit a mají větší soukromí. Prostor s relaxačními lehátky oživily kmeny pravých
břízek. Ty slouží nejen k optickému rozdělení prostoru, ale zároveň fungují jako
praktické věšáky. Obměněny byly také
přihrádky a boxy pro odložení věcí při
příchodu do saun. Celkovému zpříjemnění a většímu komfortu návštěvníků
přispívá i obohacená květinová výzdoba.

ŽENY A SAUNOVÁNÍ
Saunování je ve společnosti stále vnímáno spíše jako doména mužů. Proč?
Velká většina žen, které jsme oslovili, uvedla dva důvody, proč nechodí
do saun tak často. Ženy jsou více citlivé
a ostýchavé než pánové. Jedním z dalších důvodů byl nedostatek informací
o saunování a jeho vlivu na ženský
organismus. Odborníci na saunování
z Aquapalace Praha proto připravili
několik nových ceremoniálů, které
jsou určené pouze a jenom ženám.

SAUNOVACÍ CEREMONIÁLY
S kulturou saunování jsou úzce spjaty
saunovací ceremoniály. Pokud nevíte,
o čem je řeč, přiblížíme vám jejich průběh. Jde o rituál, který pochází z Finska
a provádí se v tradičních finských saunách. Trvá zhruba deset minut. Saunér
nebo saunérka polije horké kameny

Sauny a prohřivárny jsou v Aquapalace Praha umístěny na ploše 2 350 m2.
Věříme, že každá žena zde najde dostatek soukromí a prostoru. Nehrozí, že se zde budete mačkat v sauně,
nebo nenajdete prostor pro příjemnou relaxaci na některém z lůžek
ve vnitřní nebo venkovní zóně. Samozřejmostí je zapůjčení saunovacích
potřeb, jako jsou prostěradla, ručníky
a ŽUPANY, ale také možnost občerstvit se v saunovém baru.

texty.kuryr@ricany.cz
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V obchodě MÓDA
KLÁRKA
najdete vždy velký výběr
krásného a kvalitního oblečení pro
děti každého věku (od 50 do velikosti 176) a těhotné ženy. Prodáváme
cenově dostupné věci pro každodenní potřebu od spodního prádla,
tepláků, plavek, pyžam, až po krásné oblečení pro slavnostnější chvíle. Nová kolekce z Malagy jaro/léto
2013 již v prodeji. Pro naše zákazníky máme věrnostní systém.

inzerce

e x p ress

DĚTSKÁ OBUV DPK:
Český výrobce zdravotně nezávadné
a certifikované obuvi se specializuje
na produkty pro děti do velikosti 35.
DPK má oprávnění užívat značku V naší prodejně nabízíme:
,,ŽIRAFA“ - zdravotně nezávadná obuv l individuální přístup
- bota pro Vaše dítě. Dětská obuv DPK l měření chodidel
nabízí své výrobky a zboží světových l dětský koutek
značek SUPERFIT, PRIMIGI, GEOX, l dětská obuv ve velikostech 18-39
VIKING, RICHTER, BEFADO a další. l zákaznický program

Přijďte vyzkoušet barvu bez
amoniaku, barvu, která opravdu
rozzáří a šetří Vaše vlasy,
ve dnech 14. 3. – 17. 3. 2013
– 30% na barvení INOA + dárek
od L’oréal Professionnel v našem
kadeřnickém studiu MAGENTA.
Tel. č. pro Vaše objednání bez
čekání: 323 601 440

Nový SPAR Říčany

Referenční program:
Vyberte si 1+1 zdarma
Jste s ČSOB spokojeni a máte blízkého nebo
známého, který by naše služby ocenil?
Pokud si založí a bude využívat ČSOB Aktivní konto,
oba můžete získat vedení konta na
1 rok zdarma.
Nabídka platí do 31.3.2013 v pobočce
ČSOB Říčany, Barákova 237,
tel.: 230 027 851,
e-mail: info.ricany@csob.cz

ul. Barákova 237, Říčany

75 parkovacích míst.

Čerstvá nabídka každý den!

Více než

7000 produktů v nabídce.

Otevírací doba Po–So 7–20, Ne 8–20
45
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Jaká bude Olivova ulice?
V minulém vydání Kurýru v informačním článku k rekonstrukci ulice Olivova (str. 9) projevil p. starosta politování
nad negativním postojem jednoho majitele sousedící parcely.
Z textu lze vyvodit, že majitel nesouhlasí s výkupem několika
m2 její plochy pro město za účelem vyrovnání regulační čáry
komunikace. Městu Říčany tak hrozí zrod další bizarní hlouposti, (pokolikáté již?) a to na ryze funkční dopravní trase, jejíž
význam bude s postupem času ještě sílit.
Vážený neochotný tvrdohlavý občane, sice vůbec nevím,
s kým mám tu čest, přesto si ale dovoluji vyzvat vás
ke změně vašeho stavu mysli. I když se jedná o mizerných
pár metrů čtverečních, máte pocit jakéhosi neoprávněného zásahu do svého teritoria a vnímáte jej jako loupež
části svého vlastnictví ze strany úřadů. „Dovolují si sahat
na můj majetek“, honí se vám asi hlavou. Vážený obča-

ne, skutečná loupež však vypadá úplně jinak. Zeptejte se
sedláků, kteří byli za minulého režimu zbavováni půdy,
na níž dřeli předtím celé generace. Ostatně můžete přijít
i za mnou, a já vám doložím, jak po únoru 1948 proběhla
loupež našeho rodinného majetku s požehnáním tehdejších úřadů a akčního výboru národní fronty. Spoluobčane,
styďte se a přemýšlejte více pozitivně!
Pane starosto, v takovémto případě nepostačí jen projev
rozmrzelosti nad něčí paličatostí. Není přece možné tuto
věc jen tak lehce přejít. Učiňte právní kroky, které přikazuje veřejný zájem a dovoluje zákon. Jsou chvíle, kdy je třeba
sebrat odvahu a zabojovat. Jsem toho názoru a věřím, že
vydat ze sebe pro toto město něco navíc pořád stojí za to!
Josef Kubec
Říčany

K pohledu z druhé strany
Vážený pane zastupiteli Ladislave
Musile, obvykle nereaguji na politické příspěvky do věstníku města,
protože od toho jsou zde politici,
koaliční a opoziční zástupci jednotlivých stran a uskupení. Nicméně
pokud místní zastupitel výslovně
požaduje otisknout svůj ryze politický názor v sekci „Informace
z radnice“ a zároveň v něm napadá
starostu a tajemníka, tak mi nezbývá, než reagovat a uvést informace
na pravou míru. Ve svém příspěvku
do únorového věstníku pod titulem
„Pohled z druhé strany“ jste kladl
čtenářům otázku, proč město v lednovém Kurýru vypsalo výběrové
řízení na zajištění správy hřbitovů?
Odpovím tedy vám i čtenářům velmi jednoduše, protože se pan David
Stejskal se mnou dohodnul na roz-

vázání pracovního poměru. A měl
k tomu vážný důvod, který mi sdělil,
takže jsme se dohodli o rozvázání
dohodou na žádost zaměstnance
k 31. 12. 2012. S panem Stejskalem jsem vždy vycházel velmi dobře
a jeho práce pro město si cením.
Vaše spekulace o požadavcích
na „personální posílení a učinění
řady dalších kroků, které starosta
a tajemník odmítali vyslyšet…“
jsou zavádějící, nepravdivé a jednoznačně manipulativní. Z důvodů
čistě etických vám, pane Musile,
nebudu prostřednictvím Kurýru
vysvětlovat, co vedlo pana Stejskala
k tomuto kroku, stejně jako mi dnes
připadá zbytečné vám vysvětlovat,
co vlastně znamená slovo „etika“.
Tomáš Mařík
tajemník

K jedné opakované lži

Obávám se, že většinu říčanské veřejnosti už vůbec nebaví
naše přestřelky s panem starostou ohledně lokality Marvánek. Nehodlám opakovat, co bylo několikrát uvedeno
i na stránkách Kurýru. Proto předkládám pouze citace a výtahy z oficiálních dokumentů, abych vyhověla panu starostovi,
reagujíc na jeho článek v únorovém vydání Říčanského kurýru
(MARVÁNEK: MLHA SLOV vs. OFICIÁLNÍ DOKUMENTY) a věřím, že veřejnost si udělá obrázek sama.
Citace z dokumentu: Územní plán města Říčany – návrh
zadání
Pořizovatel: Městský úřad v Říčanech
Zpracovatel: Ing. arch. Ivan Kaplan – AGORA Studio
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Kolego Musile! Reaguji na odstavec z článku „Pohled z druhé strany“, který vyšel
v minulém čísle Kurýru. Ráda bych, aby
i čtenáři a obyvatelé našeho města znali
můj názor. Nikdo z vedení města nekritizuje bývalou starostku za to, že nechala vybudovat novou školu, ale za její předraženost.
V zastupitelstvu jsem tento záměr podporovala a byla jsem ráda, že se podařilo školu
postavit. Avšak konečná cena byla natolik
vysoká, že dluhové zatížení nyní velmi komplikuje další možnosti řešení situace.
V mých článcích, které komentují množství
dětí, co v nejbližších letech do škol nastoupí, pouze konstatuji, na co je třeba se ještě
připravit. Budeme se snažit školy rozšiřovat, rekonstruovat, budovat nové prostory,
abychom všechny říčanské děti vždy umístili, jak je naší povinností.
Hana Špačková
místostarostka

Datum: listopad 2009
str. 10, bod B4) Respektovat rozbor udržitelného rozvoje,
Územní podmínky pro příznivé životní prostředí, odrážka
šestá – Lokalitu Říčany – Marvánek chápat jako klidovou
zelenou zónu, případný rozvoj aktivit bude velmi omezený
a podmíněný pro stavby a areály veřejné občanské vybavenosti a případné další doplňkové funkce
str. 11, bod 3 Záměry na využití nezastavěného území
a vlivy na koncepci uspořádání krajiny, odrážka devátá
– založit plochu Marvánek jako klidovou rekreační zónu
s doprovodem veřejného občanského vybavení a omezenými doplňkovými funkcemi
Tento dokument včetně grafické části byl schválen Zastupitelstvem města Říčany 11. 11. 2009 pod usnesením č. 09-10-004.

texty.kuryr@ricany.cz
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Dokument je dostupný na webových stránkách města http://
info.ricany.cz/mesto/priprava-noveho-uzemniho-planu.
Zastupiteli schválené zadání územního plánu je pro pořizovatele závazným dokumentem, a od zásad v něm uvedených se při další přípravě územního plánu nelze odchýlit.
Jedno z významných hesel volebního sdružení Klidné město
v předvolebním klání v roce 2010 znělo: Zabráníme budoucímu zastavění oblasti Marvánku. V tomto duchu bylo třeba
vyvíjet přesvědčovací kampaň. Byla mimořádná a třebaže ji
jiní zastupitelé trefně označili jako mnoho povyku pro nic,
měla u mnoha občanů výrazný úspěch. Stokrát opakovaná
lež o nekalých úmyslech bývalých zastupitelů zastavět Marvánek se stále více vrývala do povědomí veřejnosti. V roce
2010, kdy byl návrh nového územního plánu zpracovaný
podle schváleného zadání a představen široké veřejnosti,
podalo OS Fialka, OS Klidné město a pan Černý své podněty a stanoviska, které uvádí pan Kořen ve svém článku.
Citace z dokumentu: Stanovisko o. s. Klidné město
k pracovní verzi nového ÚP Říčan
Jméno: Občanské sdružení Klidné město
Podáno: osobně 31. 5. 2010, č. ev.: 46514
Podepsán: Ing. Vladimír Polánský, předseda o. s. Klidné město
str. 2, bod 4. Požadujeme změny v návrhu územního plánu

tak, aby bylo dlouhodobě zajištěno rekreační využití vodních
ploch a jejich okolí ve městě. A to především v okolí rybníků
Marvánek, Jureček, Bahnivka a Mlýnského rybníku. Konkrétně důrazně požadujeme: odrážka první – Zrušení stavební rezervy v oblasti Marvánku a v lokalitě jižně za ulicí Široká,
popřípadě zakotvit do ÚP, že rezerva v oblasti Marvánku
nebude v budoucnosti určena pro jakoukoliv bytovou výstavbu (např. pouze pro občanskou a sportovní vybavenost).
Naprosto stejné vyjádření čteme i ve Stanovisku k pracovní
verzi nového územního plánu Říčan Občanského sdružení
Fialka (podáno: osobně 31. 5. 2010, č. ev.: 46567, podepsána
Martina Kořenová) a obdobnou připomínku podal i pan Černý (podáno: emailem15. 6. 2010, podepsán: Jan Černý).
Protože už v návrhu nového územního plánu byla v souladu se schváleným zadáním z roku 2009 lokalita Marvánek
navržena jako krajinný park, nemělo žádný smysl těmto
připomínkám, podaným až v roce 2010, vyhovět. A bylo
zcela jedno, zda jsou ony připomínky v tabulce stanovisek
Výboru pro územní rozvoj a výstavbu označeny červeně
(nevyhovět) nebo zeleně (vyhovět). Kdyby byly označeny
zeleně, mělo by to jednu nespornou výhodu. Pan Kořen by
to nemohl ve zmíněném článku zneužít.
Adriena Mrázová
zastupitelka města

K jedné opakované lži podruhé
Paní Mrázová, nemohu než využít práva na odpověď, jež
vychází z tiskového zákona. Co se týká informací o průběhu rozhodování, je zjevné, že veřejnost záměrně uvádíte
v omyl neúplnými, nepřehlednými a účelově poskládanými údaji. Myslím, že jste měla přehled o tom, co se na Marvánku chystá. Nikdy jste se ale sama aktivně nesnažila
rizika snižovat. Naopak jste autory petice a kritiky stavební rezervy opakovaně označovala a označujete za lháře.
Považuji to za nízké, hloupé a nedůstojné. Dezorientace

veřejnosti může být pak vysoká a slušní lidé se ve své nevědomosti mohou dopustit zlých kroků. Je nezpochybnitelné, že k vypuštění stavební rezervy na Marvánku došlo až
po volbách 2010. Z časového diagramu vyplývá, že právě
tlak veřejnosti, který se odrazil ve volbách, vedl k zásadním krokům v otázce možné výstavby na Marvánku. Prosím, zanechte již dalších dezinformačních kroků.
Vladimír Kořen
starosta města

2004–2008
KOUPĚ POZEMKŮ
NA MARVÁNKU FIRMOU 
AZA TRADE ZA 42 MILIONŮ
KORUN A PŘÍPRAVY PLÁNŮ
ROZVOJE ÚZEMÍ

29.5.2009
Vedení města zveřejnilo
návrh zadání ÚP: nové
rozvojové území Říčany –
Marvánek je uvedeno
jako územní rezerva

LÉTO 2009
PETICE PROTI MOŽNÉ
VÝSTAVBĚ NA MARVÁNKU,
KTEROU PODEPSALY 
STOVKY OBYVATEL

11. 11. 2009 – Úprava návrhu
zadání ÚP:  založit plochu
Marvánek jako klidovou
rekreační zónu s doprovodem
veřejného občanského
vybavení a omezenými
doplňkovými funkcemi

ZÁŘÍ 2010
ODMÍTNUTÍ ŽÁDOSTI 
NA VYPUŠTĚNÍ STAVEBNÍ 
REZERVY

ŽÁDOST O.S. KLIDNÉ
MĚSTO, O.S. FIALKA A PANA 
ČERNÉHO NA VYPUŠTĚNÍ 
STAVEBNÍ REZERVY

KVĚTEN 2010
LOKALITA NA MARVÁNKU 
PŘEDSTAVENA 
VE VÝKRESECH JAKO 
STAVEBNÍ REZERVA

2010
ÚVAHY O VÝSTAVBĚ
VYSOKOŠKOLSKÝCH 
KOLEJÍ APOD.

ŘÍJEN 2010 VOLBY:
ZMĚNA VE VEDENÍ MĚSTA

2011
VYPUŠTĚNÍ STAVEBNÍ 
REZERVY NA MARVÁNKU 
Z NÁVRHU ÚP

2011
STAROSTA V. KOŘEN 
ZVEŘEJŇUJE INFORMACE
O DŘÍVĚJŠÍCH PLÁNECH 
SPOLEČNOSTI AZA TRADE
V OBLASTI MARVÁNKU

2012
VYPUŠTĚNÍ ZASTÁVKY 
ŘÍČANY-JIH Z NÁVRHU ÚP
/MRÁZOVÁ, MUSIL
SE V DISKUSI VYSLOVILI 
PROTI/
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Naše „Cesta do pravěku“
Na začátku února jsme se světluškami
jely na pražskou Kampu do muzea Karla
Zemana. Tento český filmový génius 20.
stol. je známý především svými snímky
Cesta do pravěku, Baron Prášil a Vynález zkázy. Výstava byla zaměřena na jeho
dílo a hlavně na použité filmové triky.
Už před vstupem se holky vyfotily
na hřbetě velké ryby pod Karlovým
mostem nebo na titulní stránce MF
Dnes. V úvodu výstavy se mohly podívat na ukázky ze Zemanovy rané tvorby,
např.: Pan Profouk nebo Král Lávra.
V další části se dozvěděly, jak je možné,
že kluci ve filmu stojí vedle dinosaurů.
Zatímco jedna mohla tlačítkem rozhýbat křídla pravěké vážky, druhá za jejími
zády už kormidlovala ponorku a třetí
periskopem sledovala hladinu. O kousek
dál se vyhouply do sedla létajícího stroje
a velkou pákou rozhýbaly jeho křídla.
Aby byla iluze „dokonalá“, jedna točila
za rohem klikou a posouvala tak obrovské plátno s nakresleným nebem v pozadí. Ty, co čekaly, než na ně přijde řada, si
zatím mohly dát na hlavu potapěčskou
helmu. Hned vedle si zase každá mohla
zkusit, jaké to je sedět na měsíční růži.
V další části výstavy zjistily, jak se
tehdy dělal rudý dým nebo žlutá záře
(ne jako dnes různými technickými
vymoženostmi, ale jen pomocí akvárka s vodou a trochou barvy), anebo
jak se koně, kteří skákali uprostřed
louky, najednou dostali nad propast.
Na závěr výpravy jsme se prošly po zasněženém Starém městě
pražském.
Zuzana Gašparínová – Vosa
vedoucí oddílu světlušek

Dne 14. 2. 2013 mi v Pacově na návsi u rybníka labrador z Autoservisu Budín vyrval z náručí mého malého Jack
Russela teriéra a přede mnou ho roztrhal na kusy. Většina z vás ho znala, byl to poslušný pes, který nebyl agresivní
a na nikoho nikdy neútočil. Chodili jsme každý den na procházky a byl to kamarád můj i našich dětí.
A já se vás chci všech zeptat, opravdu chcete, aby tady s námi žil takto agresivní pes? Co když příště zaútočí na naše
děti?
Jana Šimůnková
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Stavba volnočasového centra Na Fialce jde tento rok do finále

Po otevření centra odpadnou místním starosti s dojížděním do kvalitního bazénu i kina. Velká tělocvična
s hledištěm nabídne napínavé zápasy, v sále bude vedle filmů i divadlo
a přednášky. Kavárna uprostřed
bude místem setkání všech, kteří
se rozprchnou na kroužky, sporty,
kurzy, do sauny i na masáže.
A kde se to vše bude odehrávat?
Budovu, jejíž hrubou stavbu můžete
vidět na Fialce již dnes, tvoří dvě křídla,
která spojuje centrální trakt se dvěma
vchody. Ten hlavní je z Mánesovy ulice,
druhý pak z opačné strany o dvě podlaží
níže, pro příchod od Cesty Svobody.
Když se na stavbu nyní z Mánesovy ulice podíváte, uvidíte na pravé straně část
s velkou tělocvičnou s hledištěm, která
splňuje parametry hřiště pro florbal,
basketbal a sálový fotbal. V této části
bude i malá tělocvična se zrcadlovou
stěnou pro taneční a pohybové aktivity. Pokud byste nyní hlavním vchodem
vstoupili, ocitli byste se ve vstupní hale
s recepcí a kavárnou. O poschodí níže
se nachází prosklené foyer a vchod
do víceúčelového sálu, ve kterém budeme provozovat kino, pořádat divadelní
představení a přednášky. V nejnižším
podlaží je pak vstup do bazénu. Pětadvacetimetrový bazén tvoří ze dvou
třetin plavecké dráhy, zbytek je relaxační zóna s menší hloubkou. Ti nejmenší ocení brouzdaliště a drobné vodní
atrakce. Nad bazénem jsou pak učebny
a různé dílny pro kroužky. Jsou vysunuty do jakýchsi boxů na slunnou terasu
s výhledem. Právě bazén s učebnami
tvoří levé křídlo budovy.
S kým se budeme nejčastěji potkávat?
Samozřejmě počítáme se spoluprací
s místními školami. Nabídneme jim
kurzy plavání, které mají v osnovách
prvního stupně a nyní musí jezdit
do Benešova nebo do Prahy, což
zatěžuje především peněženky rodičů
a zabírá to hodně času. Rýsují se už
i další konkrétní kroužky. Plánujeme
například, že v rámci animačního
kroužku budou děti ztvárňovat různé
historické události, které pak ostatním školákům promítnou ve zdejším
sále a zpestří jim tak výuku dějepisu.
Centrum Na Fialce ale nebude patřit
jen školákům. Vítaní budou i jednot-

na facebooku „Centrum pro volný čas
Na Fialce“.
Těšíme se na viděnou při slavnostním
přestřižení pásky v září tohoto roku.
Lucie a Lukáš Basíkovi

livci, rodiny s dětmi a senioři, kteří
se mohou těšit na různé kurzy, přednášky, filmy a také nabídku místní
kavárny. Jestli se už nyní chcete stát
fanoušky tohoto prostoru, zadejte
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FK RADOŠOVICE pořádá nábor mladých fotbalistů
Nábor dětí a hráčů bude probíhat v halách dle jednotlivých věkových kategorií, a to
v období celého měsíce března 2013.
Školička (ročníky 2006 a mladší), tělocvična ZŠ Bezručova, pátek: 16.00–17.30 hod., tel.: 777 581 108, ved.
mužstva Katka Burdová
mladší přípravka (ročníky 2005, 2004) hala TK Pacov,
pátek: 17.00–19.00 hod., tel.: 602 258 021, trenér Martin
Meztek
starší přípravka (ročníky 2002, 2003) Městská hala Říčany, pondělí: 18.30 –19.30, středa: 16.30 –17.30 hod., tel.:
774 235 339 – trenér Ondřej Heneš
mladší žáci (ročníky 2000, 2001), tělocvična ZŠ Bezručova, středa: 17.30–19.00 hod., tel.: 607 805 228 – ved.
mužstva Šárka Pytlounová
Přivítáme i hráče starších věkových kategorií.
Klub nabízí: velmi dobré zázemí, kvalitní tréninky pod
vedením zkušených trenérů, dostatek turnajů i mimo soutěžní sezonu, letní soustředění.

Nábor bude probíhat během měsíce března. Po telefonické dohodě se můžete zúčastnit tréninků na hřišti FK Radošovice, kde vás počátkem měsíce dubna rádi přivítáme.
Informace na tel. 602 258 021.

TŠ Twist Říčany – nejen mistři světa
V minulém vydání jsme vás
informovali o titulech mistrů světa v dívčích formacích.
Ve Twistu se věnujeme i dalším
kategoriím. Naši členové u nás
tančí rokenrol dlouhé roky,
máme totiž věkovou i výkonnostní návaznost!
V přípravce, která se koná v pátek od 15.00 hodin v ZŠ
u Říčanského lesa, děti získávají pohybový rozsah, koordinaci a rytmus. Naučí se základy mnoha tanců, například
blues, tanec „Maxipsa Fíka“, disko, rokenrol, rumbu,
polku, atd. Do přípravky nabíráme děti celoročně, ovšem
až od pěti let. Mladší děti neudrží pozornost, a to je dáno
i fyziognomicky, nemohou se dostatečně soustředit a není
dostatečně vyvinutá koordinace těla, sociální zralost atd.
A to přesto, že hlavní lektorka – zkušená Lucie Mášová – dává na lekcích důraz na příjemnou, kamarádskou
a uvolněnou atmosféru. Letošní „přípravkáři“ už mohou
pomýšlet na novou výzvu: od léta s nimi počítáme do nové
dětské soutěžní formace.
Samozřejmě ty nejšikovnější chlapce a dívky následně zařadíme do skupiny tzv. „malých párů“, které se věnují párovému soutěžnímu rokenrolu. Začínali zde i naši současní
špičkoví tanečníci. Když tanečníci dorůstají, přesouvají se
do vyšších kategorií, a to jak věkových, tak výkonnostních.
Od píky u nás začínali i reprezentanti Veronika Klimentová – David Kroulík, či Michaela Hronská – Lukáš Rumian,
Lucie Mášová – Michal Tenkrát, Sára Gebauerová – Patrik
Havelka, Veronika Matzkeová – Martin Králíček, atd. Nyní
se ve Twistu, vyjma dívčích formací, připravuje 18 soutěžních párů všech věkových kategorií. Z těch nejlepších sklá-
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dáme i párovou formaci. Naše v minulosti velmi úspěšná
párová formace Crazy Boogie byla čtvrtá na mistrovství
světa v Ingolstadtu 2007, Petrohradu 2008, i v Mnichově
2010. Letos se ji bude snažit napodobit formace Fascination
ve stylu španělského Passo doble. Vloni si vytančila na MS
v Karlsruhe 8. místo. Fascination vyrazí letos na mistrovství
světa v červenci do Rimini. Tak nám držte palce.
TŠ Twist Říčany
www.tstwist.cz

texty.kuryr@ricany.cz
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Sto dva dětí si přijelo zahrát v sobotu 9. 2. do MěKS
v Říčanech, v rámci 7. kola Regionální žákovské ligy. Děti
tak zaplnily sál i předsálí. Turnaj se mohl uskutečnit díky
ochotě pracovníků MěKS i města Říčany, když se podařilo
vše zorganizovat mezi dvěma plesy v MěKS. Mezi soutěžícími byste našli 41 dětí z KŠ Říčany 1925 a 6 dětí z ŠO
Figurka Říčany. V soutěži hrálo celkem 14 dívek.
Celkové vítězství si odvezl Martin Vystrčil z klubu šachistů Říčany 1925. V turnaji B (celkově 17. místo) zvítězila
Klára Kocourková ze Sedlčan a turnaj C (celkově 61. místo) vyhrál Ondřej Kupka z ŠO Figurka Říčany.
Nejmladším účastníkem byl Martin Kudrna z KŠ Říčany 1925,
který právě ten den oslavil své 5. narozeniny. Jeho výkon 4 body
v C turnaji byl mimořádný a obsadil tak celkově 80. místo!
Jaroslav Říha

EXTRALIGA v Říčanech
Jediná dvě kola Extraligy dorostu byla přidělena do Říčan.
V sobotu 26. 1. jsme přivítali vedoucí družstvo Vlašimi
a zároveň poslední družstvo Poličky. Říčanům se letos
v Extralize nedaří, a tak po očekávané prohře s Vlašimí
jsme bojovali o poslední místo v západní skupině s Poličkou. Bohužel výhoda domácího prostředí se neprojevila,
a již čtvrtý zápas jsme prohráli nejtěsnějším rozdílem
2,5:3,5 bodu. V dubnu nás čeká nelehký úkol – porazit

Frisbee ultimate

Halová sezona je v plném proudu
a Figurky slonů mají za sebou některé důležité kvalifikace a turnaje.
19.–20. 1. bojovala mužská část
týmu v Horní Cerekvi o účast na HMČR v kategorii Open.
Prvních pět týmů z loňského mistrovství mělo účast jistou
a o zbývajících 5 místech se mělo rozhodnout mezi dalšími
15 týmy. V základní skupině čekaly kluky týmy Frkot, FUJ
A a Velká Morava. Nestačili pouze na posledního soupeře
a v dalším zápase se postavili proti Žluté zimnici B. Ani
tu se jim nepodařilo porazit, a tak je v neděli čekal nelehký úkol – vyhrát oba dopolední zápasy a alespoň jeden
odpolední, aby si zajistili postup. Jejich soupeři byli Mosquito Attack, Terrible Monkeys, Velká Morava a Atruc.
V prvních třech zápasech soupeře překonali a cíl v podobě
postupu do hlavní soutěže byl splněn. Po prohře s Atruc
nakonec v kvalifikaci obsadili celkově 4. místo.
V Plzni se 9.–10. 2. konalo HMČR v kategorii Mix,
kde jsme po neúspěšné kvalifikaci bojovali ve 2. lize.
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foto Filipová

Stovka opět padla

vítězové skupiny C

soupeře z východní skupiny – konkrétně družstva Orlová,
Brno – Královo Pole, Pardubic B a Havířova. Nejlepším
hráčem je zatím Tomáš Skalický se 3 body (7) na první
šachovnici.
Lépe si vedla Družstva B a C, která bojovala ve stejný den
v 1. lize. B družstvo se dostalo po 7. kole (z 11) na průběžné 3. místo, a nejlepším hráčem je zatím Marek Otruba se
6 body. Družstvo C je na velmi dobrém 9. místě, a nejlepším hráčem je zatím Ondřej Hosnedl se 3,5 body.
Jaroslav Říha

V základní skupině se proti nám postavili Mosquito Attack, Prague Devils B, 3SB a Žlutá zimnice C. Do turnaje jsme vstoupili výhrou, ale v dalších dvou zápasech se
nám nedařilo. V posledním jsme ale opět dokázali zvítězit a ve skupině nám tak patřilo 3. místo. V neděli jsme
vyzvali tým TREE. Tento zápas byl klíčový, neboť jeho
vítěz si s předstihem zajistil kvalifikaci o 1. ligu pro příští
sezonu. Díky náskoku ze začátku utkání jsme i přes hektický závěr vedení udrželi. Základní cíl, a to umístit se
do 5. místa a tím si zajistit kvalifikaci, jsme si tedy splnili.
Nakonec jsme skončili po posledních dvou prohraných
zápasech proti 3SB a Chupacabras na 4. místě.
HMČR v kategoriích Open a Women (v té však nemáme zastoupení) bylo naplánované na 22.–23. 2. v Brně.
Zúčastnili jsme se i jednodenního turnaje pro začínající
a mírně pokročilé hráče, který se uskutečnil 17. 2. v Praze,
takže se můžete těšit na další zprávy o výsledcích říčanského frisbee!
Pro více informací navštivte stránky www.figurkyslonu.cz.
Kateřina Šmahelová

texty.kuryr@ricany.cz
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ÚPRAVA PROVOZU SOKOLSKÉHO CVIČIŠTĚ
T. J. Sokol Říčany
a Radošovice oznamuje, že od začátku letní sezony roku
2013 bude sokolské cvičiště pro volné
užívání veřejnosti uzavřeno.
K takovému kroku jsme byli po dlouhém uvažování nuceni přistoupit
s ohledem na vzrůstající náklady údržby sokolského cvičiště, kdy toto hřiště
bylo zcela nekontrolovatelně ponecháno k využití každému, kdo si chtěl
zasportovat, ale také bohužel tomu,
kdo sem přišel s úmysly již ne zcela
sportovními. Vzhledem k situaci, která
nás všechny v dnešní době provází, ba
přímo pronásleduje, nelze tento fakt
řešit jinak, než že bude zabráněno zcela svévolnému využívání cvičiště.

Na druhou stranu pro chtivé zájemce
o sport možnost využít naše cvičiště
samozřejmě nekončí. To bude možné
pro všechny za ceny vskutku lidové,
protože i přes opatření, které jsme
byli nuceni udělat, je sokolská jednota stále organizací myslící hlavně
na lidi. Snažíme se najít a podpořit
sportovce v každém z nás, proto je
pro nás důležité, aby možnost zasportovat si nebyla nedostupná. Informace o cenách bude možné získat přímo
v areálu sokolského cvičiště, nebo
na emailu jana.cilkova@volny.cz.
Doufejme, že se tato situace
do budoucna může změnit, jestliže se
i taková zcela dobrovolnická organizace, jako je Sokol, dostane k finan-

cování veřejných aktivit pomocí veřejných finančních prostředků nebo
případně jiných sponzorů, kterými
jsou pokryty např. provozy jiných
sportovních oddílů v Říčanech.
Za výbor T. J. Sokol Říčany
a Radošovice
Kateřina Bělohlávková

Sokolové a T.G.M.

Výbor T. J. Sokol Říčany a Radošovice zve 7. března na tradiční setkání
a vzpomínku na prvního prezidenta
T. G. Masaryka. Sraz u busty T.G.M.
na náměstí ve 14 hodin.
J. Tůmová

Zimní tenisová
škola v Oáze
Říčany je v plném
proudu

fotografie z archivu

Oáza Říčany již tradičně ve svém areálu
pořádá tenisovou školu, kterou navštěvují děti z Říčanska a okolí. Tenisová
škola je určena dětem ve věku 4 až 15 let
a v letošním roce o ni byl veliký zájem.
Pod vedením kvalifikovaných trenérů
se děti mohou naučit základům tenisu,
anebo se věnovat tenisu více a zapojit
se do našich mládežnických závodních družstev. Zimní sezona probíhá
na třech kurtech s umělým povrchem
v pevné tenisové hale – děti většinou
hrají ve skupinkách 2 až 5 dětí na kurtě,
někteří trénují i individuálně. V rámci tenisové školy je pořádán o jarních
prázdninách „lyžařský tábor“, který
letos už podruhé proběhl v Rejdicích
v Krkonoších. Od poloviny dubna děti
mohou pokračovat venku na antukových kurtech – právě nyní probíhá příjem přihlášek. Pro ty, kteří by se chtěli
zapojit je více informací na webových
stránkách www.ozazaricany.cz.
Jiří Böhm
předseda tenisového klubu
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Co se děje v kultuře

Druhý
reprezentační
ples města přispěl
na stacionář
2. reprezentační ples zahájil
starosta města Vladimír
Kořen. Na pódiu ho přivítala
a celým večerem ples
provázela moderátorka Eliška
Erlichová. K tanci a poslechu
skvěle hrál BIG BAND Josefa
Jíny z Poděbrad.
Ples města je jistě událostí plesové sezony. V případě tohoto plesu je význam
této kulturní akce povýšen o charitativní
účel, s kterým jsme celý ples připravovali. Výtěžek veškeré tomboly z plesu byl
totiž vložen na účet veřejné sbírky na stacionář OLGA. Z „malé“ tomboly, kde
vyhrával každý lístek, putuje na konto
částka 13 500 Kč, velká tombola přispěla
7 500 Kč. Obraz říčanského výtvarníka
a grafika Tomáše Hřivnáče byl vydražen
za konečných 34 000 Kč, i tato částka
putuje na OLGU. Děkujeme všem sponzorům, kteří poskytli věcné dary do tomboly a Tomáši Hřivnáčovi za krásnou
„Tanečnici flamenga“ do dražby. Celkem
bylo připsáno na stacionář 55 000 Kč.
Hana Špačková, místostarostka

Děkujeme všem sponzorům za dary do tomboly nebo za peněžní příspěvek:
1. Icz a.s. Praha
2. Bohemia Home a.s.
3. Lékárna u Bílého lva, manželé Nedopilovi
4. Restaurace Jureček, manželé Ježkovi
5. Nicol Fashion, Pavlína Ivoševičová
6. Tonicar Transport s.r.o., Antonín Šašek
7. Velkoobchod nápoji, Eva Matějková
8. Jazykové studio Sylvy Maříkové
9. Penta Trading, manželé Matoškovi
9. Darboven Praha
10. Advokátní kancelář Růžička a Srp
11. Crystal Celetná Praha, Matějka

12. Kasia vera, Formánek
13. Květinářství Sedmikráska
14. Galanterie a Fotograf Rudolf Flachs
15. Vinotéka Venuše, Eva Brázdová
16. Íčko-fit, Iveta Chládková-Breburdová
17. Restaurace Pavilon, manželé Součkovi
18. Hospůdka U Anežky, Soběslav Čermák
19. Proutěný svět, Černokostelecká Říčany
20. Jitka Wohlgemuthová,
21. Biomedica s.r.o., Jaroslav Říha
22. Tomáš Mařík
23. Papírnictví U kostela Říčany

24. Galerie 18, Široká, Říčany
25. Lékárna U Labutě Pharm.Dr. Koníčková
26. Knihkupectví Vycpálek
27. Mediální a komunikační servis Říčany o.p.s
28. Vinotéka Masarykovo náměstí Říčany
29. Restaurace Na Rychtě manželé Štolcovi
30. Domácí potřeby L. Rohožková
31. Sportcentrum Vlastislav Čiháček
32. Hodinářství U Mikešů
33. E - DKP s.r.o. L. Dašek, E. Dašková
34. Město Říčany

Výtěžek z tomboly v hodnotě 21 000 Kč byl věnován do veřejné sbírky na stacionář OLGA. Děkujeme!
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Večerní program otevřely trojnásobné mistryně světa v rokenrolu z TŠ Twist, úspěšné
páry i mladší formace. Všichni sklidili obrovský úspěch. V dalších vstupech zhlédli
návštěvníci vystoupení Petra Pokorného a Barbory Benjákové z Fuega.

Pro návštěvníky plesu byla připravena bohatá tombola, každý lístek vyhrával. Před
půlnocí konečně vypukla, vítězové si odnesli například vysavač, hifi systém, mobilní
telefon, poukazy do luxusního butiku nebo dárkové koše. Hlavní cenou byl tablet.

Organizátoři připravili překvapení večera: vystoupení vítězů poslední řady Star
Dance. Zatančili Kateřina Baďurová a Jan Onder. Říčanské publikum je skvěle
přijalo, tanečníci odcházeli po přídavku s obrovským aplausem.

V závěru večera proběhla dražba obrazu říčanského umělce Tomáše Hřivnáče.
Vydražená cena se po dramatické aukci vyšplhala na 34 tisíc korun. Novým majitelům
obrazu děkujeme, že takto přispěli do veřejné sbírky na stacionář OLGA.

Poslední hodinku před půlnocí nastoupila na pódium říčanská skupina Sax
and Rhythm a skvěle pokračovala v tanečních rytmech. Parket byl stále plný
tanečníků.

Závěr večera patřil milovníkům disco tanců. DJ Aleš Matoušek zahrál nejkrásnější
skladby ze 70. a 80. let, na parketu nebylo volné místečko. Ples se prostě vydařil!
Děkujeme všem hudebníkům, tanečníkům, organizátorům, sponzorům i „plesajícícm“.
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Foto: Rudolf FlachS
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LADŮV KRAJ a okolí...
KULTURNÍ A SPORTOVNÍ KALENDÁŘ

www.laduv–kraj.cz

Změna programu vyhrazena
Vstupenky na veškeré akce získají zájemci u pořadatelů
do 6. 3.
2. 3.
5. 3.

Říčany
Říčany
Kamenice

6. 3.

Uhříněves

7. 3.

Uhříněves

7. 3.

Říčany

8. 3.
–9. 5.
8. 3.

Říčany

8. 3.

Ondřejov

8. 3.
9. 3.
9. 3.

Říčany
Velké
Popovice
Říčany

9. 3.

Štiřín

9. 3.
10. 3.

Škvorec
Říčany

14. 3.

Říčany

16. 3.

Říčany

17. 3.

Ondřejov

17. 3.

Říčany

17. 3.

Štiřín

20. 3.

Štiřín

20. 3.
22. 3.
23. 3.

Říčany
Říčany
Říčany

23. 3.
26. 3.

Kunice
Uhříněves

27. 3.

Říčany
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Říčany

Informační centrum
Masarykovo nám. 83
251 01 Říčany
tel.: 3 23 618 169

Velké obrazy noci a dne – Výstava malíře Michala Novotného. Galerie Kotelna.
20.00 Ples Záchranné zdravotní služby – Městské kulturní středisko.
19.30 Ledňáček – Divadlo UNGELT Praha, hrají František Němec, Petr Kostka, Alena Vránová.
Stylová anglická komedie. Kulturní centrum.
19.30 Radůza – Koncert slavné zpěvačky, která se doprovází na akordeon, kytaru, klavír a dudy.
Vstupné 350 Kč. Divadlo U22 Bolka Polívky.
10.00 Beseda o irisdiagnostice
15.30 Beseda o alternativní medicíně – Co je irisdiagnostika a čím se zabývá, odhalení disharmonií člověka, přípravky z hlívy ústřičné. Informace na tel.: 776 247 653, Komunitní centrum.
14.00 Sokolové a T.G.M. – Tradiční vzpomínka na prvního prezidenta T. G. Masaryka na Masarykově náměstí u pomníku.
RESTART druhý život věcí… – Výstava představuje umělecké objekty a provází nás
koloběhem života věcí. Před očima ožívají vyřazené přístroje, ledničky i součástky. Muzeum.
17.00 Autogramiáda dětské knihy Rozumbrádkové – Autogramiáda nově dětské knihy, knížku
pokřtí Vendula Svobodová. Restaurace Pavilon.
18.00 Střecha Afriky – Povídání s cestovatelem Františkem Jandou. Skalní chrámy a místa, kde
vznikl Homo sapiens: Etiopie, vstupné dobrovolné. Sportovně kulturní centrum, Rodinný
klub pohoda.
20.00 Ples ZŠ Bezručova – Městské kulturní středisko
10.00– Ladovské vepřové hody – Ukázka řeznického řemesla, pekařské výrobky od místních
15.00 výrobků, bohatý program, umělecká a lidová řemesla. Areál pivovaru.
20.00 Ples – Sokolské Šibřinky – Maškarní bál, hraje Color Club. Bohatý program, místenkové
vstupné 150 Kč, předprodej v IC, tel.603 531 125. Městské kulturní středisko.
Květinový ples – Vítání jara v tanečním rytmu. Večerem provází Hanka Heřmánková
a Václav Větvička, k tanci hraje Orchestr Josefa Hlavsy a Pavel Sedláček se skupinou Cadillac. Vstuné 600 Kč, Zámek.
20.00 Stařenky – Koncert country skupiny, vstupné 100 Kč. Hospůdka u Zálabských.
8.08 Nedělní pochod s Líbou – Struhařov, Ondřejov, Mirošovice – 16 km. Odjezd autobusem č.
383 ze Říčan, k žel. stanici v 8.08 hod. Přihlášky na tel. 723 513 431 nebo libuse.rohoskova@centrum.cz
18.00 Beseda o irisdiagnostice – Beseda o alternativní medicíně. Co je irisdiagnostika a čím
se zabývá, odhalení disharmonií člověka, přípravky z hlívy ústřičné. Informace na tel.:
776 247 653, Městské kulturní středisko.
11.00– Grafický workshop – Vytvořte si originální grafiku s Tomášem Hřivnáčem. Galerie
16.00 Kotelna.
8.30– Dance Aerobic a Body stylling – Tentokrát v novém pojetí s Michalem Šubrem. Sportovně
11.15 kulturní centrum.
15.00 Morany vynášení – Tradiční vynášení Morany, průvod s rytmy Samba bandu, bohatý
program na Jurečku. Sraz s Moranami, bubínky a chřestítky na Masarykově náměstí.
17.00 Sukův hudební Štiřín – Mladé talenty Josefu Sukovi, gymnázium a hudební škola Hlavního
města Prahy. Mozart ,Schubert, Dusík, Debussy, vstupné 150 Kč. Zámek.
15.00– Větvičkova poradna pro veřejnost – Možnost zakoupení knih, vstup zdarma. Dům ATIS.
18.00
20.00 Katapult – Rockový koncert, Městské kulturní středisko.
20.00 ABBA WORLD REVIVAL – Koncert, Městské kulturní středisko.
7.00 Okolím Říčan – 35. ročník pochodu, trasy 10–35 km. Start na nádraží od 7 do 10 hod, cíl –
restaurace U Kozlů od 11 do 18 hod.
Velikonoční vítání jara – Vítání jara na zámku Berchtold.
19.30 Cimbal Classic – Velikonočně jarní koncert brněnské nadžánrové kapely, která se zařadila
mezi nejosobitější uskupení na naší nejen folkové hudební scéně. Divadlo U22 Bolka Polívky.
18.00 Cyklus přednášek kolem světa – Za polárním kruhem v Grónsku. Vyprávění o unikátním
treku „Destination Aretic Circle“, během nějž účastníci urazili 200 km pěšky, 40 km stopem
a 25 km na katamaránu. Vstupné 30 Kč. Muzeum.

texty.kuryr@ricany.cz
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Oddělení pro dospělé

Masarykovo nám. 83
Tel. 323 602 654
Email: dospele.odd@knihovna.ricany.cz
Výpůjční hodiny:
pondělí – pátek 8.30 – 18.00, sobota 8.30 – 12.00

http://knihovna.ricany.cz

Oddělení pro děti

Komenského nám. 1910
Tel. 323 605 920
Email: dětské.odd@knihovna.ricany.cz
Výpůjční hodiny:
pondělí, úterý 12.00 – 17.00, středa 12.00 – 18.00
čtvrtek 8.30 – 17.00, pátek 12.00 – 16.00

Knihovna zve na přednášku a besedu

Putování s básníkem

Autismus, jeho sociální aspekty, problémy a náměty na řešení situace vlastním postojem.
Putování s básníkem se koná ve středu
13. března, začátek je v 18.30.
Vystoupí Pavel Hlušička – básník,
hudebník (s pseudonymem Mnoháček Zgublačenko) a člověk, který
léta žil v zajetí lehčí formy autismu (Aspergerův syndrom). Dnes
na dobu, kdy žil v ústraní, vzpomíná
s nadsázkou a umožňuje do světa
autismu nahlédnout pomocí příběhů,

Výstava RESTART:
Druhý život věcí
od 8. března do 9. května 2013
Nechte se provést životem věcí
od jejich výroby ke každodennímu
používání. Podívejte se na možnosti
využití opotřebovaných věcí v novém
kontextu, ať už jako uměleckých
objektů, nebo jako zdroje materiálu.

obrázků, písniček a vtipných říkánek.
Je protagonistou projektu na podporu osvěty autismu – Putování s básníkem – jehož partnery jsou sdružení
APLA Praha (Asociace Pomáhající
Lidem s Autismem) a Adventor, o. s.
– server autistické komunity. Projekt
je realizován v rámci Operačního programu Lidské zdroje a spolufinancován Evropským sociálním fondem

a státním rozpočtem ČR. V rámci
tohoto projektu Pavel Hlušička uskuteční pěší pouť do cca 40 měst a obcí
okolo Prahy a v nich bude besedovat
na téma autismus. Součástí projektu
je i vystoupení v říčanské knihovně.
Host pořadu: Michal Roškaňuk, člen
sdružení Adventor
Vstup na besedu je volný.
Vladimír Levický

Výstava představuje umělecké
objekty: pohyblivé instalace, sochy
a koláže z odpadových materiálů.
Před našima očima ožívají vyřazené
přístroje, rádia, ledničky i součástky a probouzí se jako skřítci, roboti, obludy nebo celá snová města.
Vystavené objekty jsou výběrem
z celoroční práce výtvarného oddělení ZUŠ Říčany, vedeném Hanou
Šebestíkovou. Výstavu budou

doplňovat artefakty vytvořené při
doprovodných dílnách a na říčanských školách. Pro školy je připraven doprovodný program s tématem recyklace.
Během výstavy si můžete zakoupit originální šperky Trash Made
od českých designérů, vyrobené
z tištěných spojů a dalšího elektromateriálu.

CYKLUS PŘEDNÁŠEK KOLEM SVĚTA / Za polárním kruhem v Grónsku
Přijďte si poslechnout vyprávění
o unikátním treku „Destination
Arctic Circle“, během nějž zapálení
vyznavači života za dveřmi urazili
200 kilometrů pěšky, 40 kilometrů stopem a přepluli 25 kilometrů
dlouhé jezero na katamaránu, který
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vznikl spojením dvou kánoí izolepou.
Vyprávění pokryje putování od mořského pobřeží přes močály a vrcholky
bezejmenných hor až po nekonečný
ledovec.

Foto Petr Jan Juračka

středa 27. března od 18 hodin

Vstupné 30 Kč.
Provázet vás bude profesionální fotograf Petr Jan Juračka

texty.kuryr@ricany.cz
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Rukodělná dílna: Morana

Foto archiv

Přijďte se podílet na společném vytváření říčanské Morany, která bude
vynášena o Smrtné neděli 17. března. Každý si bude moct vyrobit svou
malou Moranu a zúčastnit se s ní
nedělní soutěže Moran. Kromě radosti ze společného tvoření se dozvíte
i něco o této zajímavé tradici.
Vstupné 50 Kč.
Velikonoční kurz drátování: Narcis
1. část: úterý 19. března od 17.30
2. část: úterý 26. března od 17.30

Přijďte si vyrobit originální velikonoční ozdobu a naučit se techniku práce
s měděným drátem. Pomocí jednoduché linky, pružinových smyček a sloupkovéhosmykovacíhovýpletusivyrobíte
elegantní zapichovátko narcis. Kurz se
skládá ze dvou dvouhodinových lekcí.   
S sebou: uvítáme kleště s kulatými,
plochými čelistmi a kleště štípačky
Lektoruje Ľubomír Dunaj.
Počet míst je omezen, rezervace na telefonu 605 169 533 nebo na e-mailu: edita.jezkova@muzeum.ricany.cz.
Vstupné na obě lekce celkem 350 Kč.

Foto Ľubomír Dunaj

čtvrtek 14. března od 16 do 19 hodin

Výměnný bazar
oblečení

KLUB DESKOVÝCH HER

pondělí 11. a úterý 12. března, od 15 do 19 hodin

Zveme vás na další setkání s moderními deskovými hrami v muzeu. Děti
od 6 do 10 let se mohou účastnit pouze v doprovodu rodičů. Přijít můžete
kdykoliv mezi 16. až 19. hodinou.

Proč neustále nakupovat nové oblečení? Každý
máme doma plnou skříň, ale
jakou část oblečení opravdu
nosíme? Byla by škoda ho
při jarním úklidu vyhodit – přineste ho na výměnný bazar! Třeba
se zalíbí někomu jinému, anebo se
oblečení někoho jiného zalíbí vám!
Kolik kusů přinesete, tolik kusů
v podobné kvalitě si budete moci

Nová publikace:
Jan Smiřický ze Smiřic
Muzeum Říčany pro vás připravilo
novou knihu „Jan Smiřický ze Smiřic“. Dílo pojednává o rozporuplné
postavě husitského hejtmana Jana ze
Smiřic. Jeho rod zanechal výraznou
stopu i v našem kraji. Erb je dodnes
zastoupen v oficiálním znaku Říčan.
Samotný Jan ze Smiřic pocházející z bezvýznamné zemanské rodiny
dokázal vlastní pílí, hospodárností, diplomatickými i válečnickými
schopnosti několikanásobně rozšířit
své majetky a vážnost rodu. Nakonec
se ovšem stal obětí vlastní ctižádosti, když se opovážil postavit Jiřímu
z Poděbrad.

středa 20. března od 16 do 19 hodin

Vstupné 30 Kč.
odnést. Noste, prosíme, pouze
pěkné, neobnošené věci. Z prostorových důvodů musíme příjem
omezit pouze na dámské a dětské
oblečení. Zbylé oděvy budou věnovány na charitu.

Cyklus ČTENÍ
STARÝCH TEXTŮ
Paleografická cvičení pro laické
zájemce o dějiny svého rodu i studenty historických věd –
Cvičení budou probíhat v termínech:
4. 3., 18. 3., 8. 4., 22. 4.
Cvičení jsou vhodná jednak jako doplněk k cyklu TVORBA RODOKMENU, ale i pro laické zájemce o historii,
obecní kronikáře či studenty historických oborů, kteří se chtějí seznámit
s písmy 16.–19. století. Důraz bude
kladen na novogotická písma.
Vstupné: 80 Kč.
Cena za celý kurz (4 semináře):
300 Kč.
Doba trvání jednotlivých setkání: cca
60 minut.
Lektoruje Martin Hůrka.
Rezervace: martin.hurka@muzeum.
ricany.cz, tel.: 604 237 175
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Muzeum hledá
spolupracovníky

Letos na podzim bude v muzeu
zahájena výstava „Říčany – výlet
do první republiky“, která si klade za cíl představit Říčany jednak
jako významnou prvorepublikovou výletní lokalitu obyvatel Prahy, jednak i jako místo trávení volného času samotných Říčaňáků.
V souvislosti s přípravnými pracemi chceme požádat občany o spolupráci a o podíl na tomto vzrušujícím objevování starých dobrých
časů, a to v kterémkoli směru.
Zejména mohou být pamětníci nápomocni coby studnice
užitečných informací a postřehů
z každodenního života. Jejich
autentické výpovědi (inspirací
budiž např. vzpomínky Dalibora
Hofty uveřejňované v tomto periodiku) bychom rádi zaznamenali
a záznamy využili nejen pro účely této výstavy, ale též k trvalému
uchování ve zdejším muzeu.
Lidé, kteří „vzpomínky nevlastní“, mohou být přesto nápomocni
jako majitelé archiválií, fotografií
i jiných předmětů po svých rodičích a příbuzných. Prosíme proto
všechny, kteří mají k dané době
a tématu co říci, aby se ozvali
do říčanského muzea.
Veškeré zapůjčené fotografie
a další předměty budou majitelům
samozřejmě v pořádku vráceny!
Jde nám o to, co nejúplněji podat
obraz první republiky a ukázat
dnešním školákům prostředí,
ve kterém prožívali dětství jejich
pradědové a prababičky.
Martin Hůrka

Nový historický
sborník Studie
a zprávy
Vloni vyšlé první číslo je nyní
k dostání v Muzeu Říčany. Jedná
se o recenzovaný časopis složený
zejména z odborných studií, je
v něm ovšem určitý prostor i pro tzv.
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Ze sbírek muzea
Vějíř

Na vějíře je možná ještě brzy. Ještě nějaký ten pátek potrvá, než se
budeme potit horkem, ukažme si
však, jak se místní dámy s parným
létem vyrovnávaly v době, kdy
klimatizační systémy v autě nebo
na pracovišti nemohly pomoci.
Vějíř nenesl pouze praktickou
stránku věci, stejně důležitý byl
jako módní doplněk. Širokou tradici užívání má pochopitelně zejména v jižních zemích s teplým klimatem, kde může být někdy k vidění
i dnes, zejména při slavnostních
příležitostech. Historie tohoto
předmětu je velmi stará a sahá až
ke starověkým civilizacím, které se
rozvíjely právě v oblastech s podnebím, kde teploty celoročně stoupají
velmi vysoko.
Ve středověku vějíře v našem prostředí využívali zejména kněží.
Širšího rozšíření se jim pak dostalo

materiálové články. Jeho vydavatelé (okresní archivy Praha-východ
a Praha-západ a muzea v Brandýse
n. L. a Jílovém) si jako poslání zvolili „pečovat o ‚paměť‘ území bezprostředně obklopujícího Prahu“.
Chci tímto vyzvat zdejší občany se
zájmem o historii a místní kulturu,
kteří mají zajímavá témata ke zpracování či dokonce již k publikování, aby

až v novověku, kdy se začal užívat
i rozkládací vějíř. Tento konkrétní
vějíř, který časově spadá do období
secese, odkazuje na Národopisnou
výstavu českoslovanskou, která se
konala roku 1895.
Plocha vějířů přelomu 18. a 19.
století se již běžně využívala
k reklamním účelům, k propagaci nejen výrobků, ale třeba právě takové akce, jakou je výstava.
Mimochodem Národopisná výstava českoslovanská má pro místní
muzeum hlubší význam. Přestože
bylo založeno až v roce 1908, došlo
již v souvislosti s touto výstavou,
na které se prezentovaly jednotlivé
regiony (mimo jiné i Říčansko),
k shromáždění předmětů a fotografií, které se posléze staly základem našich sbírek.
Martin Hůrka

neváhali a pokusili se nás seznámit
s výsledky svého bádání prostřednictvím tohoto média. Muzeum Říčany
nabízí metodickou pomoc a koordinaci při psaní článků!
Jinou možností, kde uveřejnit své práce, je Středočeský vlastivědný sborník
vydávaný muzeem v Roztokách.
Martin Hůrka

texty.kuryr@ricany.cz
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Výstava obrazů Pavla Vavryse v Kuří
Druhé kolo přímé volby prezidenta bylo
pro volební okrsek v Kuří velmi pozoruhodné. Voliči přicházeli do volební místnosti, která pro tento akt byla vyzdobena tak, že na Říčansku neměla srovnání.
Náš přední český malíř Pavel Vavrys zde
uspořádal malou výstavu svých obrazů,
aby nejen podpořil obec Kuří, ale také
aby se představil svým spoluobčanům.
V sobotu odpoledne, po skončení voleb,
promluvila k mnoha přítomným přátelům umění místostarostka města Říčan
paní Hana Špačková. Ve svém projevu se zmínila, jak výtvarní teoretikové
popisují tvorbu tohoto akademického
malíře. Jeho umění se vyznačuje velkou opravdovostí a ctí jak řemeslnou
hodnotu malby, tak i duchovní obsah.
Odráží autorovu víru v pozitivní hodnoty člověka a života.
Jádro této výstavy se skládá z obrazů, které byly nedávno vystaveny
v Senátu Parlamentu České republi-

ky. Autor vybral kolekci obrazů, ve kterých se vrací k velkým dějinným okamžikům
od vzniku Československa
až po současnost. Výstavu nazval velmi případně
„Český příběh“. Jsou zde
obrazy ve tvaru terčů s otvory po kulkách, jako symbol
bolestných zásahů v naší
pohnuté minulosti. Při pohledu
na obrazy nám najednou plasticky začnou vystupovat fragmenty
z našich dějin, naše legie v Rusku,
Štefánik, první prezident T. G. Masaryk, vznik republiky. Na dalších obrazech jsou výjevy z obyčejného života,
láska mladých, úcta k rodině, dětem,
tradicím a k dědictví našich předků.
Pavel Vavrys je držitelem řady
významných cen za výtvarné umění
z domova i ze zahraničí. Zájem o jeho
tvorbu je takřka na celém světě a zajis-

til mu nezastupitelné místo v mozaice
současného světového umění.
Tato výstava je pro obyvatele a přátele
obce Kuří velkým kulturním zážitkem.
Věřím, že pokud byste měli zájem,
autor by vás provedl výstavou. Některé
obrazy jsou vidět na titulní a 13. straně
Říčanského kurýru z února 2013.
Frantisek Lochman

Vytvořte si
originální grafiku
s Tomášem
Hřivnáčem
Grafický workshop se uskuteční 16. 3.
2013 od 11.00 do 16.00 hodin v Galerii Kotelna.
Na kurzu bude možno si vyzkoušet
různé techniky grafiky, jako je např.
suchá jehla a mezzotinta. Po uvedení a praktické ukázce si projdete
celý postup od vlastního návrhu přes
výroby matrice až ke konečnému tisku. Lektorem je známý grafik Tomáš
Hřivnáč.
Galerie Kotelna kromě výstav a výtvarných workshopů také letos připravuje
Festival amatérské tvorby, který má
již šestiletou tradici a umožňuje amatérsky tvořícím výtvarníkům prezentovat svoji tvorbu přímo ve výstavním
prostoru galerie.
Více informací na www.galeriekotelna.cz.
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Více na www.kultura.ricany.cz

Program:

Sobota 9. března, 20.00

n Ples Sokolské šibřinky

Sobota 2. března, 20.00

n Ples Záchranné zdravotní služby
Úterý 5. března, 14.00–17.00

n Setkání seniorů s hudbou – Seniorcentrum Říčany
Středa 6. března, 19.30

n Kruh přátel hudby – Kateřina
Englichová – harfa, Vilém Veverka
– hoboj

Připravujeme:
Středa 3. dubna, 20.00

Čtvrtek 14. března, 18.00

n Beseda o Irisdiagnostice
téma: co je irisdiagnostika a čím se
zabývá, odhalení disharmonií člověka provedením irisdiagnostiky,
poradenství v oblasti zdravé výživy,
přípravky z hlívy ústřičné
Neděle 17. března, 14.00

n Měla babka čtyři jabka – pohádka
pro děti – Divadelní spolek Vojan

n Tóny, šprýmy, rýmy
ryze autorský, komponovaný pořad
humoru, politické satiry a dialogu
povídek, vtipů a původních písní
na profesionální úrovni
Středa 10. dubna, 20.00

n Světáci – divadelní komedie
děj této slavné komedie není třeba
vyprávět, pojďte se bavit…

Středa 20. března, 20.00

n Katapult – koncert české rockové legendy v pořadu „50 let hraju
ROCK“
jubilejní turné – 50 let na jevišti Oldy
Říhy
Středa 17. dubna, 19.30

n Kruh přátel hudby – Igor Andrašev – klavírní recitál
Pátek 19. dubna, 20.00

n Sto zvířat – ska koncert
Čtvrtek 7. března, 20.00

n Radim Hladík & Blue Effect –
koncert české rockové legendy

Pátek 22. března, 20.00

n Abba World revival – koncert
oblíbené kapely

Pátek 8. března, 20.00

n Ples Základní školy Bezručova
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Středa 27. března, 20.00

Pátek 26. dubna, 20.00

n Jazzové večery v Říčanech –
Steamboat Stompers a hosté
– dixieland koncert

n Věra Martinová & Jamie Marshall a spol.
koncert známě populární zpěvačky
s kapelou a hosty

texty.kuryr@ricany.cz
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Radim Hladík & BLUE EFFECT
7. 3. 2013 MěKS Říčany
Kapela, která má nesmazatelné
místo v historii českého bigbítu.
Proslulý král rockové kytary Radim
Hladík, který se v novém Blue Effectu obklopil o generaci mladšími
muzikanty, nás opět přesvědčí, že

nic neztratil ze svého umu a rockového drivu.
Radim Hladík se narodil roku 1946
a už jako patnáctiletý hrál na kytaru
ve známé skupině Komety. Do historie českého bigbítu se zapsal již
ve druhé polovině šedesátých let jako

Březnový koncert KPH – Kateřina
Englichová a Vilém Veverka

V březnu přivítáme v říčanském
MěKS umělce v hudebním světě velmi známé – harfistku Kateřinu Englichovou a hobojistu Viléma Veverku.
Kateřinu Englichovou můžeme zařadit
k předním evropským interpretům naší
doby. Po studiu na Curtisově institutu
ve Filadelfii a vítězství v řadě mezinárodních soutěží v USA (Pro Musicis
Award, Concerto Soloists) a Itálii
(TIM Int. Competition) se soustředila
výhradně na dráhu sólistky. Několik let
účinkovala s filadelfským orchestrem,
kde měla možnost pracovat s dirigenty,
jako je Simon Rattle, Claudio Abbado,
Riccardo Mutti, Wolfgang Sawallisch,
Michael Tilson Thomas či Seiji Ozaawa. Účastnila se prestižních festivalů
po celém světě, např. Tanglewood, Red
Sea Festival v Izraeli, Pacific Music
Festival v Japonsku, Rencontres Musicales d´Evian ve Francii, Pražské jaro

Světáci

(hudební komedie)
MěKS Říčany 10. dubna 2013
ve 20.00 hod.
autor: Vratislav Blažek /Zdeněk Podskalský/ Evžen Illín, Vlastimil Hála
režie: Lumír Olšovský
O čem to celé je
Parta tří fasádníků od Velhartic pracuje v Praze, v tom zářivém, velikém
hlavním městě plném lákadel, zábavy
a bujarého nočního života. Po dramatickém zážitku v grilbaru Diplomat,
kde způsobí požár, se rozhodnou

či Carinthischer Sommer (Rakousko).
Kateřina Englichová je zároveň vyhledávanou komorní partnerkou, spolupracovala s Mstislavem Rostropovičem, Michaelem Koflerem, Gerardem
Caussé, Ivanem Ženatým a Vilémem
Veverkou. V její rozsáhlé diskografii je
již více než 30 CD.
Vilém Veverka je jedním z nejrespektovanějších českých hobojistů. Absolvoval pražskou konzervatoř (F. X.
Thuri) a Akademii múzických umění
v Praze (L. Séquardtová), navštěvoval
kurzy významného francouzského hobojisty Jean-Louis Capezzaliho. Zásadní
impuls v jeho uměleckém rozvoji však
přineslo účinkování v Gustav Mahler
Jugendorchester a následné studium
u předního německého hobojisty Dominika Wollenwebera na Hochschule für
Musik Hanns Eisler v Berlíně, na které

vzdělat v oblasti společenského chování. Doufají, že si napříště v takovém „lepším podniku“ zaslouží, jako
opravdoví světáci, společnost dam
na úrovni. Odevzdají se do rukou
zkušeného vychovatele, emeritního
profesora tance a společenské výchovy. Kdo mohl tušit, že nakonec natrefí
na trojici podobně „dobře vyškolených“ lehkých dam?
Notoricky známá filmová hudební
komedie Vratislava Blažka a Zdeňka Podskalského s písněmi Evžena
Illína a Vlastimila Hály z roku 1969
trůní od své premiéry na špičce žebříčků nejoblíbenějších českých filmů.
V divadelní úpravě a v režii Lumíra

člen legendárních Matadors. Hladík,
který byl zpočátku ovlivněn zahraničními vzory, se postupně propracoval
k vlastní tvorbě. Po rozpadu Matadors založil na podzim roku 1968
skupinu Blue Effect. V současné době
se Radim Hladík obklopuje mladými
muzikanty (Honza Křížek, Wojttech,
V. Zima), s nimiž úspěšně koncertuje
a připravuje nový repertoár.

navázal dvouletým účinkováním v proslulé Berlínské filharmonii (Karajan Stiftung). Dalších podnětů se mu dostalo
od špičkových zahraničních hobojistů,
jakými jsou Albrecht Mayer, Hansjörg
Schellenberger, Maurice Bourgue či
Heinz Holliger. Nastoupená cesta vyvrcholila triumfem v jedné z nejprestižnějších hobojových soutěží – Tokyo /
Sony Music Foundation (2003). Jako
sólista vystupuje s významnými českými orchestry, např. s Pražskou komorní
filharmonií, Filharmonií Brno, FOK,
SOČR ad., ze zahraničních orchestrů
pak jmenujme Tokyo Philharmonic
Orchestra, Bayerisches Kammerorchester či Budafok Orchestra Budapest.
Tyto dvě významné osobnosti, přední
muzikanty evropské hudební scény,
spojil dohromady výjimečný cit pro
komorní hudbu a touha překonávat
stávající interpretační limity.
Koncert se koná ve středu 6. března,
začátek je jako vždy v 19.30. Těšíme se
na vaši návštěvu.

Olšovského se na jevišti objeví stálice
Divadelní společnosti Háta, ale i nové
populární tváře: Mahulena Bočanová, Adéla Gondíková, Vlasta Žehrová,
Olga Želenská, Monika Absolonová,
Ivana Andrlová anebo Jana Zenáhlíková v rolích lehkých dam, Miriam
Kantorková nebo Vlasta Peterková
v roli paní Trčkové, Dalibor Gondík,
Martin Zounar, Zbyšek Pantůček,
Aleš Háma, Filip Tomsa, Lumír
Olšovský v rolích fasádníků a Martin
Sobotka, Pavel Vítek a Lukáš Pečenka
v ostatních rolích. Jako zvláštní hosté
účinkují v roli emeritního profesora
šarmantní Jan Přeučil nebo „dechovkový král“ Josef Oplt.
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Žákyně populárního zpěvu v pěvecké soutěži Česko zpívá 2013
Po roce zkusily žákyně sólového zpěvu Elišky Erlichové své štěstí v celostátní pěvecké soutěži s mezinárodní účastí Česko zpívá 2013, a opět
s přehledem bodovaly.
Julie
Mikulandová,
Veronika
Cucová, Berenika Selixová a Denisa Pospíšilová úspěšně postoupily
do základního, a poté i do výběrového
kola, které se konalo na zámku Ctěnice
a kde se utkaly se stovkou konkurentů

z celé České republiky a Slovenska.
Dívky před odbornou porotou předvedly výborné výkony, které byly velmi
kladně ohodnoceny, a proto se zařadily také do bojů o cenu internetu.
Berenika Selixová a Denisa Pospíšilová se dokonce probojovaly až do semifinále, které se bude konat v dubnu
ve velkém společenském sále Uffo
v Trutnově. Tyto dívky byly mimo jiné
vybrány porotou také do rozhlasové

kategorie pro začínající zpěvačky
a zpěváky. Soutěžící a jejich nahrávky
se budou představovat v živém vysílání a na webu Českého rozhlasu.
Tímto jim chci poděkovat za jejich
skvěle odvedenou práci, protože vím,
že do svých výstupů daly všechno.
Držme Berenice a Denise palce také
v dubnu, kdy se budou snažit prozpívat až do velkého finále.
Eliška Erlichová

Tříkrálové Hej mistře…
Říčanský kostel sv. Petra a Pavla přivítal na Tři krále 6. ledna 2013 věrné
návštěvníky tradičního koncertu České mše vánoční Jakuba Jana Ryby.
Pod taktovkou dirigenta a sbormistra
Josefa Zichy orchestr, sbor a sólisté
zaujali všechny posluchače. Čes-

ká mše vánoční vytvořila v kostele
vánoční pohodu.
Na závěr pan farář P. Konstantin Petr
Mikolajek poděkoval všem účinkujícím a dirigentovi Josefu Zichovi
za přípravu a předvedení koncertu.
Také děkujeme všem přítomným

Přečtěte si svůj
kousek Bible

v mnoha městech. Říčanští křesťané
z Církve bratrské zvou všechny, aby se
připojili. Rádi uvítáme každého, kdo
se aktivně zapojí, nebo i jen zastaví
a zaposlouchá do poselství, které je
stále živé. Na místě bude k dispozici
ekumenický překlad, ze kterého budeme číst vybrané části, ale samozřejmě
si můžete přinést i vlastní Bibli jiného
překladu. Střídání čtenářů obvykle

I v letošním roce bude o Velikonocích
dopoledne na Bílou sobotu od 8.00
hod. znít na říčanském Masarykově náměstí Bible. Akce je součástí
pátého ročníku Celonárodního čtení
Bible, které se v loňském roce konalo
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za finanční příspěvek na opravu varhan. Darovali jste krásných 7.177 Kč.
Děkujeme.
Těšíme se, že příští rok budeme opět
společně poslouchat naši známou
„Rybovku“.
Miloslava Pangrácová

probíhá asi po deseti minutách, podle
individuálních dispozic. Ke čtení se
můžete přihlásit přímo na místě. Udělejte si třeba pouze několik minut čas
a přijďte si přečíst svůj kousek Bible.
Srdečně vás zve Sbor Církve bratrské v Říčanech. Pokud byste se rádi
na něco zeptali, pište Petru Strnadovi na e-mail: strndy@seznam.cz.
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Historie v obrázcích
Pavilon přenesený do říčanského letoviska z Národopisné výstavy českoslovanské, která se konala v Praze roku 1895. Tento objekt stával přibližně v místech dnešního hotelu Pavilon v Bezručově ulici a nebyl
jedinou zdejší budovou přenesenou původně z jiné lokality – obdobně byla přenesena Vocelova restaurace Na Rychtě ze Zemské jubilejní výstavy konané roku 1891.
Foto: z archivu Muzea Říčany
Chtěli bychom požádat případné vlastníky historických fotografií, které dokumentují zašlé i relativně živé časy v Říčanech
a okolních vsích (od konce 19. století do doby po listopadu 1989), o poskytnutí těchto fotografií muzeu k okopírování (veškeré
fotografie budou po naskenování v pořádku majiteli vráceny). Přispějete tím k obrazové dokumentaci podoby města a jeho okolí.

