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Vážení čtenáři,
březen je měsícem, ve kterém podle kalendáře přichází první jarní den. Pranostiky sice často zařazují 
tento měsíc do chladného období zimy, ale dosavadní průběh počasí spíš nasvědčuje tomu, že letos 
snad zima vůbec nebyla a možná ani nebude. Ale o počasí jsem psát nechtěl. Jaro je obdobím probou-
zení a  proměn, na  které se většina lidí oprávněně těší. I  město Říčany v  posledních letech prochází 
složitou cestou proměn. Úspěšná realizace projektů a investic napříč celým spektrem infrastruktury 
města pokračuje rychlým tempem a letošní mírná zima tomu i trochu pomáhá. Tyto pozitivní změny 
pak způsobují, že většina obyvatel si uvědomuje, že žít v Říčanech je vlastně opravdu baví. A proměn 
města si všímají i lidé z okolí… Ředitelka Asociace Souznění Entente Florale Drahomíra Kolmanová, 
která již několik let organizuje velkou národní putovní výstavu „Má vlast cestami proměn“, mi napsala: 
„Říčanské proměny si propagaci rozhodně zaslouží.“ Organizátoři výstavy v současné době již připra-
vují podklady pro proměny 2014, kde se budou prezentovat města, obce a sdružení (například MAS) 
z celé České republiky. Výstava bude zahájena druhou májovou sobotu, 10. května 2014 v Praze na Vy-
šehradě. A na zahájení se připravuje i bohatý doprovodný program. Město Říčany na výstavě tentokrát 
nebude chybět. Měli jsme na radnici sice trochu problém vybrat pouze jednu proměnu, která je výrazná 
a dobře vidět, ale nakonec jsme se rozhodli pro projekt úprav okolí hradu. Tyto již realizované změny 
v okolí říčanského hradu totiž nejlépe vyhovují podmínkám prezentace, které na fotografiích před re-
alizací a po realizaci projektu ze stejných míst dokumentují „proměny míst smutných a zanedbaných 
v místa krásná, důstojná a útulná“. Kromě podobných proměn, které je možno vidět ve městě téměř 
na každém kroku, jsou však i takové, kterých si všimnou jen někteří, a většinou se s nimi seznamuje-
me postupně. V minulém čísle Kurýra jsme představili webové stránky města Říčany, které se výrazně 
proměnily i v souvislosti s novým vizuálem města. Ti, kdo již stránky navštívili, si jistě všimli, že změny 
nejsou jen ve vizáži, ale prošla jimi i celá struktura. A protože se za takové stránky už opravdu nemusí-
me stydět, přihlásili jsme je do soutěže Zlatý erb. Cílem této soutěže je podpořit modernizaci místních 
samospráv prostřednictvím rozvoje informačních služeb poskytovaných s využitím internetu. Takové 
srovnání webů měst a obcí mimo jiné poskytuje webmasterům a provozovatelům užitečné informace 
pro další zlepšování. A to je jistě i naším cílem. Jaro je vítanou a očekávanou proměnou a akce města 
posledních let tuto proměnu posunují ještě o něco dál. Já osobně jsem velice rád, že se těchto pozitiv-
ních proměn můžu účastnit.  

Slovo úvodem
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Informace z radnice

u Zastupitelstvo rozhodlo o účasti města Říčany v Olivově 
dětské léčebně, o.p.s., souhlasilo s převodem práv a povin-
ností stávajícího zakladatele Olivovy nadace na město Ří-
čany a pověřilo starostu města k podpisu dohody o převodu 
práv a povinností zakladatele Olivovy dětské léčebny, o.p.s.
u Zastupitelé schválili investiční příspěvek na generální 
rekonstrukci výtahu, příp. výměnu výtahu v  budově ne-
mocnice pro Nemocnici Říčany, a.s., ve výši 800.000 Kč, 
za  podmínek, že výběr zhotovitele proběhne dle zákona 
o zadávání veřejných zakázek.
u Zastupitelstvo města odhlasovalo úpravu rozpočtu 
města na rok 2014. 
u Zastupitelstvo schválilo investiční záměr na akci „Pěší 
zóna Cesta svobody“.
u Zastupitelé souhlasili s  investičním záměrem na  akci 
„Odvodnění parkoviště u Jurečku“.
u Zastupitelé schválili předložený investiční záměr, který 
je v souladu s výsledky studie I. ZŠ na úpravy budovy Ma-
sarykovo nám. čp. 82 pro 1 kmenovou třídu včetně zázemí 
po bytě školníka a souhlasili s vybudováním této kmenové 
třídy v celkové částce 2.064.780 Kč s DPH dle IZ, a navý-
šením rozpočtové položky na  rok 2014 o  1.064.780 Kč. 
Nyní je v rozpočtu na této položce 1.000.000 Kč.
u Zastupitelstvo vydalo obecně závaznou vyhlášku měs-
ta Říčany, kterou se mění obecně závazná vyhláška města 
Říčany č. 3/2012 o místních poplatcích, jejímž obsahem je 
osvobození vlastníka veřejného prostranství či jeho nájem-
ce od placení poplatku za užívání veřejného prostranství.
u Zastupitelé odhlasovali rozdělení finančních prostřed-
ků v rámci 1. kola grantového řízení města Říčany.
u Zastupitelstvo souhlasilo s  podáním žádosti o  dotaci 
ze strany ZŠ Bezručova 94 na projekt „Školní knihovna 

Krátce z únorového jednání Zastupitelstva města Říčany
a studovna“ ve výši 500.000 Kč do výzvy MAS Říčansko 
1/2014 Programu rozvoje venkova osy IV Leader, Fiche 
4, s předfinancováním projektu v plné výši a s financová-
ním spoluúčasti města 10 % ze způsobilých výdajů z vlast-
ních zdrojů s finančním krytím z rezervy Zastupitelstva.
u Zastupitelé souhlasili s  podáním žádosti o  dotaci ze 
strany I. ZŠ Říčany na projekt „Zbudování zpevněné ces-
ty na školním pozemku I. ZŠ u budovy č.p. na Masaryko-
vě náměstí“ ve výši 150.000 Kč do výzvy MAS Říčansko 
1/2014 Programu rozvoje venkova osy IV Leader, Fiche 
4, s předfinancováním projektu v plné výši a s financová-
ním spoluúčasti města 10 % ze způsobilých výdajů z vlast-
ních zdrojů s finančním krytím z rezervy Zastupitelstva.
u Zastupitelé stvrdili svými hlasy předloženou územní studií 
– Novostavba skladové haly C3 v lokalitě Interiér Říčany, zpra-
covatel V.V.V. ARCHITEKTI, datum 12/2013 s tím, že stavba 
se bude realizovat až po dostavbě části 511 SOKP a schválili 
předložené návrhy Dohody o  příspěvku na  infrastrukturu, 
Dohody o  vzájemné spolupráci („Memorandum“), Pláno-
vací smlouvy a Směnečné smlouvy se společností Investiční 
a majetková a.s. v souvislosti se záměrem uvedené společnosti 
na výstavbu skladové haly C3 v areálu Interiér Říčany.
u Zastupitelstvo souhlasilo s podáním žádosti na České 
dráhy, a.s. o odkoupení výpravní budovy  železniční sta-
nice Říčany čp. 219, která je součástí pozemku parc. č. st 
236, komunikace na pozemku parc.č. 1705/49, pozemků  
parc. č. st. 2085,  parc. č. 1705/36  a  parc. č. 1705/37, 
na kterých je umístěno parkoviště a sklad bez čísla popis-
ného stojící současně na  pozemku parc.č.st. 2086 k. ú. 
Říčany u Prahy, vše zapsané na LV 5939 a uložilo tajem-
níkovi MěÚ v Říčanech zajistit předložení žádosti.
Kompletní zápis naleznete na www.ricany.cz.

Pozvánka 
pro říčanskou veřejnost na

řádné zasedání
Zastupitelstva města Říčany

středa 19. 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

Krátce z rady 23. 1. 2014
u Radní schválili v souladu s dohodou o spolupráci pau-
šální měsíční poplatky pro rok 2014 v Městském kultur-
ním středisku Říčany pro soubory:

– Divadelní spolek Tyl Říčany = 500 Kč/měsíc,
– Taneční klub Fuego = 1 000 Kč/měsíc,
– Říčanský komorní orchestr = 200 Kč/měsíc
u Rada souhlasila se zřízením přípravné třídy v příspěv-
kové organizaci města Říčany „Základní škola Nerudova, 
Říčany, okres Praha-východ“ s počtem 14 žáků, a to pro 
školní rok 2014/2015.
u Radní souhlasili se zahájením zadávacího řízení na ve-
řejnou zakázku „Nájem zařízení pro měření rychlostí“ 
formou otevřeného řízení, schválili zadávací dokumen-
taci dle přílohy a jmenovali hodnotící komisi, která bude 
zároveň plnit funkci komise pro otevírání obálek a komise 
pro posouzení kvalifikace.
u Radní odhlasovali provozní řád sportovní haly a  ulo-
žili tajemníkovi MěÚ v  Říčanech zajistit jeho vyvěšení 
ve sportovní hale.
u Rada schválila uzavření smlouvy o poskytnutí nadační-
ho příspěvku mezi Nadačním fondem AVAST a městem 
Říčany, jejímž obsahem je dar částky 300.000 Kč na stav-
bu denního stacionáře Olga v Říčanech, a to s účinností 
k 20. 12. 2013.
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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. 21 ve 4. podlaží domu č. p. 35/4 
Masarykovo nám. v Říčanech kategorie standard, typ 2 + 1 
o celkové ploše 67,40 m2.

Přihláška do řízení o přidělení bytu se podává na předepsaném formuláři 
v termínu do 12. 3. 2014, 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, 
a to v  budově  Městského  úřadu  Říčany  č.  p.  53/40  v  zasedací 
síni dne 18.3.2014 od 14.00 hodin 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 18.500 Kč na účet města Říčany č.: 6015-724201/0100, 
VS 36123521 a specifický symbol uvede fyzická osoba rodné číslo 
a právnická osoba IČ. Minimální výše nabídnuté ceny měsíčního 
nájemného je 90 Kč/m2 plochy bytu.
Prohlídky bytu se budou konat v těchto termínech: středa 19. 
2. 2014 a středa 5. 3. 2014 vždy od 15.00 hodin. Sraz zájemců 
o prohlídku je v kanceláři č. 16 - oddělení hospodářské správy 
odboru správy majetku města, budova č. p. 53 Městský úřad 
v Říčanech. V případě, že se v daném termínu a hodině do kanceláře 
nedostaví alespoň jeden zájemce, pak se tato prohlídka nekoná.

Vyvěšeno: 6. 2. 2014 Termín sejmutí: 12. 3.2014
Evžen Heyrovský, vedoucí odboru správy majetku 

Město Říčany

Informace z radnice

Krátce z rady 30. 1. 2014 
u Radní souhlasili s  uvolněním finančních prostředků 
ve výši 80.000 Kč na projektové práce akce 2. etapa rekon-
strukce chodníků v ulici Černokostelecké.
u Rada schválila uvolnění finančních prostředků ve výši 
200.000 Kč včetně DPH na geodetické a projektové práce 
akce Výstavba víceúčelového hřiště u  ZŠ u  Říčanského 
lesa v Říčanech ze své rezervy a uložila správci rozpočtu 
tyto prostředky nárokovat při úpravě rozpočtu na únoro-
vé zasedání zastupitelstva a vrátit je do rezervy rady.

Krátce z rady 6. 2. 2014
u Radní schválili uzavření nájemní smlouvy na  pronájem 
nebytových prostor v  č.p. 35 Masarykovo nám. v  Říčanech 
o celkové ploše 301,74 m2 mezi JeBeMe s.r.o. jako nájemcem 
a městem Říčany jako pronajímatelem za účelem provozování 
prodejny potravin a bistra, za cenu 61.000 Kč měsíčně a dobou 
nájmu 15 let a uložila  tajemníkovi MěÚ v Říčanech zajistit vy-
pracování nájemní smlouvy a souhlasí s jejím podpisem. 
u Rada souhlasila s přijetím věcného daru (papírenského 
zboží) příspěvkovou organizací ZŠ Říčany, Bezručova 94, 
v celkové hodnotě cca 40.000 Kč. Škola tento dar využije 
k hlavnímu předmětu své činnosti.
u Radní schválili účelový příspěvek Základní umělecké 
škole v  Říčanech ve  výši 20.000 Kč na  nákup vybavení 
do Ateliérového domu, konkrétně dílenského stolu a skří-
ně na papíry a výkresy v celkové hodnotě 25.686 Kč. Část-
ka přesahující dar, bude hrazena ze zdrojů ZUŠ.
u Rada souhlasila s  uzavřením Smlouvy o  partnerství 
mezi Českou geologickou službou a Muzeem Říčany a za-
pojením muzea do realizace projektu „Vědou ke vzdělání, 
vzděláním k vědě“.
u Radní souhlasili s uzavřením dohody o vytvoření společ-
ného školského obvodu a poskytnutí finančního příspěvku, 
mezi městem Říčany a obcí Tehovec, a mezi městem Říčany 
a obcí Březí k zajištění plnění povinné školní docházky pro 
žáky obce Tehovec, resp. Březí, kde obec Tehovec, resp. Březí 
městu Říčany poskytne finanční příspěvek ve výši 30.000 Kč 
ročně na  1 žáka nastupujícího do  1. třídy. Městem Říčany 
bude tento finanční příspěvek použit výhradně za  účelem 
krytí nákladů spojených s  navýšením kapacity základních 
škol vybudovaných městem Říčany. Dále se obec Tehovec, 
resp. Březí v této dohodě zaváže poskytnout městu Říčany 
finanční příspěvek na provozní výdaje za každého žáka, který 
již základní školy v Říčanech navštěvuje. 

Krátce z rady 13. 2. 2014
u Rada souhlasila se záměrem vestavby stomatologic-
kých ordinací do objektu na st. parc. č. 252/1 v k.ú. Říčany 
u Prahy (v souladu s žádostí Auto Trejbal – dle přiložené 
projektové dokumentace zpracované Prague Architects, 
s.r.o., datum – leden 2014). Tento souhlas nenahrazuje 
potřebné souhlasy orgánů státní správy.
u Radní schválili uzavření smlouvy o spolupráci mezi městem 
Říčany a TJ Tourist – oddíl sportovní gymnastiky, jejímž před-

Pravidelná setkání s vedením města  
se v uvedených časech přesouvá do budovy 
MěÚ č.53, přímo do pracovny starosty 
nebo místostarostek.

Z  
OČí  
DO  
OČí

u  se starostou Vladimírem Kořenem  
každou první středu v měsíci, 17–19 h. 
Tento měsíc bude 5. 3.

u  s místostarostkou Karlou Egidovou  
každou třetí středu v měsíci, 17–18 h. 
Tento měsíc bude 19. 3.

u  s místostarostkou Hanou Špačkovou 
každou čtvrtou středu v měsíci, 17–18 h. 
Tento měsíc bude 26. 3.

mětem je spolupráce při vzájemné propagaci činnosti těchto 
subjektů, s  tím, že služby budou poskytovány bezúplatně. 
Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s možností ukon-
čení formou výpovědi bez udání důvodu v 1 měsíční výpovědní 
lhůtě. V případě, že na předmětný projekt nebude dotace po-
skytnuta, tak se smlouva o spolupráci ruší od samého počátku.
Kompletní zápisy naleznete na www.ricany.cz

Adéla Michalová
kancelář starosty a tajemníka

5



Informace z radnice

 Schválený Upravený Skutečnost   % plnění
 rozpočet rozpočet k 31. 12. 2013 k uprav.
 v Kč v Kč v Kč rozpočtu

Plnění rozpočtu 
města

PŘÍJMY

Daňové příjmy (daň z příjmů fyzických 
osob ze závislé činnosti a z podnikání, daň 
z příjmů právnických osob, daň z příjmů 
města Říčany, daň z přidané hodnoty, 
správní poplatky a místní poplatky)

185Ê643Ê100 183Ê945Ê245 198Ê637Ê525 107,99

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

53Ê078Ê095 58Ê638Ê100 60Ê806Ê340 103,70

Kapitálové příjmy (příjmy z prodeje 
majetku)

3Ê600Ê000 34Ê596Ê894 30Ê111Ê802 87,04

Přijaté dotace  90Ê497Ê990 102Ê157Ê742 89Ê297Ê368 87,41
Přijaté splátky půjček  253Ê200 279Ê200 308Ê814 110,61
Příjmy celkem 333Ê072Ê385 379Ê617Ê181 379Ê161Ê850 99,88
Příjmy fondů z rozpočtu města (grantový, 
fond rozvoje bydlení, humanitární, sociální)

38Ê307Ê850 78Ê779Ê815 78Ê779Ê815 100,00

Rozpočtové příjmy celkem 371Ê380Ê235 458Ê396Ê996 457Ê941Ê665 99,90
Přebytek hospodaření za minulý rok 30Ê900Ê000 68Ê949Ê193 68Ê949Ê193 100,00
Příjmy celkem vč. přebytku hospodaření 402Ê280Ê235 527Ê346Ê189 526Ê890Ê858 99,91
 
VýDaJe 
Běžné (provozní) výdaje 211Ê284Ê286 241Ê203Ê963 226Ê858Ê416 94,05
Rozpisové rezervy 9Ê877Ê255 4Ê015Ê965 0 0,00
Běžné výdaje celkem 221Ê161Ê541 245Ê219Ê928 226Ê858Ê416 92,51
Kapitálové (investiční) výdaje 99Ê123Ê884 156Ê205Ê027 115Ê866Ê825 74,18
Rezervy na investice 4Ê377Ê010 7Ê831Ê469 0 0,00
Investiční výdaje celkem 103Ê500Ê894 164Ê036Ê496 115Ê866Ê825 70,63
Výdaje celkem 324Ê662Ê435 409Ê256Ê424 342Ê725Ê241 83,74
Převody z rozpočtu města do fondů 
(grantový, fond rozvoje bydlení, 
humanitární, sociální)

38Ê307Ê850 78Ê779Ê815 78Ê779Ê815 100,00

Rozpočtové výdaje celkem 362Ê970Ê285 488Ê036Ê239 421Ê505Ê055 86,37
Splátky úvěru 39Ê309Ê950 39Ê309Ê950 38Ê978Ê615 99,16
Výdaje vč. splátky půjčky 402Ê280Ê235 527Ê346Ê189 460Ê483Ê671 87,32
rozdíl příjmy – výdaje 0 0 66Ê407Ê187

Ceny mV za kvalitu a inovaci
Ministerstvo vnitra každoročně organizuje soutěž o získá-
ní cen MV za kvalitu a inovaci ve veřejné správě.  Cílem je 
podpořit ty úřady, které si význam kvality ve své práci nejen 
uvědomují, ale také hledají a  nacházejí cesty jejího dosa-
hování. Město Říčany do  soutěže podávalo dva projekty 
– zprávu o aplikaci místní Agendy 21 v Říčanech a zprávu 
o automatizaci 15 klíčových procesů na MÚ Říčany.
Na základě návrhu Odborné sekce kvality ve veřejné správě 
rozhodl ministr vnitra o udělení bronzového stupně Ceny 
Ministerstva vnitra za kvalitu ve veřejné správě za rok 2013 
za  aplikaci místní Agendy 21. Ceny se předávaly 18. 2. 
v  rámci 10. Národní konference kvality ve veřejné správě 
v  Hradci Králové. Cenu převzal  Vladimír Kořen, starosta 

města Říčany a politik Zdravého města a MA21 a Hana Ja-
rošová, koordinátorka Zdravého města a MA21.

Hana Jarošová
Město Říčany
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Olivova dětská léčebna, jejíž služby využívají děti z celé 
republiky téměř 120 let, se potýká v  současné době 
s ekonomickými problémy. Dokonce hrozilo ukončení 
jejího provozu, přičemž tato hrozba začala znepokojo-
vat média i veřejnost. Na podzim proběhla v Říčanech 
a  okolí petice, která si dala za  cíl léčebnu zachránit. 
Zastupitelé Říčan rozhodli, že „Olivovně“ pomohou 
částkou půl milionu korun. 
„Pomoc je součástí plánu, který vzešel na  předvánočním 
jednání u  kulatého stolu v  Říčanech,“ komentuje vývoj 
starosta Vladimír Kořen /Klidné město/ a dodává: „Pra-
ha a Říčany poskytnou rychlou pomoc a vstoupí do Olivovy 
dětské léčebny v roli zakladatelů, kteří mají rozhodující vliv 
na  chod společnosti. Pomohla velmi dobrá souhra s  vede-
ním hlavního města, především s panem radním Dlouhým.“  
„Celková situace léčebny již byla naprosto neúnosná a jsem rád, 
že se nám podařilo iniciovat jednání všech stran, které skončilo 
úspěchem,“ konstatuje zastupitel Jan Martínek /TOP 09/.
Léčebna sídlí na území Říčan v krásném prostředí blízko 
lesa, majitelem celého areálu budov včetně přilehlých po-
zemků je však Praha. Ta ji pronajímá Olivově nadaci, kte-
rá založila obecně prospěšnou společnost a léčebnu řídí. 
Zároveň nadace volí správní a  dozorčí radu a  spravuje 
odkaz manželů Olivových. 
Špatné hospodaření léčebny, které vyvrcholilo dluhem 
ve  výši 1,5 milionu korun, vedlo k  akutnímu řešení této 
nepříznivé situace a  jednání všech zúčastněných stran. 
Pomoci léčebně, zbavit ji dluhů a přistoupit k zakladatel-
ské smlouvě chtějí jak hlavní město, tak i Říčany. K tomu-
to řešení se přiklonila i správní rada Olivovy nadace. Ze 
zápisu rady vyplývá, že nadace i  druhý zakladatel chtějí 
své podíly postoupit oběma městům. 

Říčany i Praha přispějí léčebně částkou 
500 tisíc korun
„Na  plánu záchrany léčebny se tedy dohodly všechny tři 
strany. Nyní je třeba nechat záměr na účast Prahy a Říčan 
v Olivově léčebně schválit v orgánech měst a poté vše vyřešit 
právně. Celý tento proces nějakou dobu potrvá,“ potvrzuje 
radní MHMP Martin Dlouhý.  
„Říčanské zastupitelstvo je velmi pružné, takže už máme 
schválený rámec dohody. Teď nastane právní administrati-
va, audit, kontrola závazků. Věřím, že „Olivovnu“ zachrá-
níme, má pro nás nesmírný význam a zároveň reprezentuje 
zdravé a čisté město Říčany,“ říká starosta města.
S uhrazením dluhu pomůžou léčebně obě města, kdy kaž-
dé z nich přispěje částkou 500 tisíc korun. Zároveň pro-
bíhají diskuze o budoucím využití léčebny. „Předpokládá-
me, že nový koncept využití léčebny zpracuje nový ředitel,“ 
upřesňuje ředitel odboru zdravotnictví, sociální péče 
a  prevence MHMP Tomáš Klinecký. Všichni zúčastnění 
chtějí primárně zachovat ODL jako jedinečné léčebné za-
řízení pro děti.

Změnu vedení zařízení pozitivně vnímá i  nová ředitelka 
ODL Blanka Vysloužilová: „Olivova dětská léčebna velmi 
vítá pomoc obou měst při řešení složité situace, která vznik-
la v předcházejícím období, a věří, že opatření, která již byla 
a  ještě budou přijata v  oblasti řízení nákladů, organizace 
práce nebo třeba marketingu a obchodu budou úspěšná pro 
postupné řešení finanční situace a další rozvoj léčebny.“ 
Léčebna zahájila činnost v  pondělí 27. ledna po  pláno-
vané přestávce, během února bylo v  léčebně cca 60 dětí 
s maminkami včetně 24 dětí, které jsou ve stacionáři.
Léčebna se zaměřuje především na děti s onemocněními 
horních cest dýchacích, astmatem a  alergiemi, ale také 
na  léčbu obezity a  poruch výživy. „Tato léčba je hrazena 
zdravotními pojišťovnami a dobrou zprávou je, že jsou po-
depsány dodatky pro rok 2014 s  téměř všemi zdravotními 
pojišťovnami. Pro zajištění více zdrojového financování 
připravila léčebna zajímavé preventivní programy a samo-
plátecký program pro děti s  tzv. GER (gastroezofageální 
reflux). Jde o  zpětný tok žaludečních šťáv do  jícnu a  ná-
sledky mohou vést k astmatu, poruše funkce plic, poleptání 
trávicích cest. Léčbu absolvovaly první děti, a zájem o tuto 
léčbu pomocí speciálního cvičení s fyzioterapeutem se stále 
zvyšuje,“ doplnila Blanka Vysloužilová.

Adéla Michalová
tisková zpráva města Říčany

Říčanské zastupitelstvo rozhodlo o podpoře 
Olivovy dětské léčebny
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V pondělí 3. března začne kompletní rekonstrukce dvou 
klíčových komunikací v  centru města Říčan. Stavební 
práce, při nichž dostanou obě ulice nový povrch včetně 
obrubníků a chodníků, vymění se vodovod a opraví ve-
řejné osvětlení, budou rozděleny do čtyř hlavních, vzá-
jemně se překrývajících etap. V rámci jednotlivých etap 
se uzavřou úseky komunikací tak, jak budou postupovat 
stavební práce. Předpoklad dokončení oprav je 19. září.
„Chtěl bych požádat obyvatele Říčan o shovívavost. Právě tato 
rozsáhlá akce vyvolá nemalé omezení dopravy, zvětší se pohyb 
techniky v  centru města. Lidé se budou dostávat hůře na  po-
likliniku, do  mateřské školy, do  volnočasového centra na  Fi-
alce. Více se zatíží okolní ulice,“ říká k  rekonstrukci starosta 
Vladimír Kořen /Klidné město/ a dodává: „Technický stav obou 
frekventovaných ulic je ale katastrofální a musíme postupovat 
formou zásadní rekonstrukce rozdělené do několika etap. Věřte, 
že se budeme snažit minimalizovat veškeré dopady.“
Komplexní rekonstrukce bude zahrnovat výměnu vodovod-
ních řadů v obou ulicích, podkladních vrstev chodníků i vozo-
vek, nový asfaltový povrch silnice a betonovou dlažbu na chod-
nících, bezpečnostní nasvětlení přechodů pro chodce v Rýdlově 
ulici a opravu veřejného osvětlení ve Štefánikově ulici.
Stavební práce bude provádět firma Porr, a.s., která zví-
tězila ve veřejné soutěži jako zhotovitel stavby. Technický 
dozor investora (TDI) zajistí firma LNConsult s.r.o., která 
bude dohlížet na  kvalitu prováděných prací, dodržování 
stanovených termínů a podmínek výstavby a také na čerpá-
ní finančních prostředků. Dopravní opatření pro jednotlivé 
etapy projednaly a schválily orgány státní správy.
„Věřím, že firma Porr zvládne zakázku v čase i kvalitě minimál-
ně stejně spolehlivě jako dostavbu kanalizace. Jsme si vědomi 

významu obou komunikací, a  proto bude k  této rekonstrukci 
přistupováno velmi pečlivě, aby veškeré případné neočekávané 
skutečnosti byly řešeny rychle a dopad na chod města byl mini-
malizován,“ doplnil radní pro dopravu Miloslav Šmolík.

I. etapa

V první etapě prací od 3. března do 30. června dojde k uza-
vření komunikace Štefánikova s tím, že v prvních a posledních 
čtrnácti dnech tohoto období se uzavře rovněž křižovatka 
Štefánikova x Rýdlova. „Stavba bude oplocena a nebude umož-
něn průchod ani na  křižovatkách s  ul. Nerudova a  Sokolská, 
které budou z obou stran pro automobily i chodce slepé. Proto 
prosíme všechny občany, aby s tímto omezením dopředu počíta-
li. Bezbariérový vstup do Polikliniky zůstane díky provizornímu 
chodníku, který bude vést ze Sokolské ulice až do dvora polikli-
niky. V Sokolské bude také stanoviště sanitních vozů, které mají 
jinak své trvalé stání ve dvoře polikliniky. V této fázi stavby se 
rovněž uzavře přechod pro chodce v ústí Štefánikovy do 17. lis-
topadu, náhradní trasa pro pěší povede po protějším chodníku,“ 
shrnul Dominik Landkammer z odboru správy majetku. 

Informace z radnice

Rekonstrukce Štefánikovy a Rýdlovy ulice 
odstartuje 3. března
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Dočasná zastávka autobusu bude umístěna v ulici Rýdlova 
a Jiráskova, v době uzavírky křižovatky Štefánikova x Rýdlo-
va bude zastávka umístěna v Olivově ulici. Vedení objízdných 
tras autobusové dopravy je patrné z přiloženého schématu.

II. etapa

V  další souběžné etapě od  21. dubna do  18. května se 
uzavře ul. Rýdlova v úseku od křižovatky s ul. Politických 
vězňů až po křižovatku s ul. 5. května. Bude však zacho-
ván průjezd z ulice 5. května do Rýdlovy směrem do cent-
ra a do Mánesovy, kde bude upraven jednosměrný provoz 
ve  směru od  Rýdlovy k  17. listopadu v  celé délce ulice. 
Tato ulice však nebude průjezdná pro nákladní vozidla.

III. etapa 
Ve třetí etapě od 19. května do 30. července se uzavře ul. 
Rýdlova od křižovatky se Štefánikovou až po křižovatku s ul. 
5. Května. Boční ulice, které ústí do Rýdlovy v tomto úseku, 
budou slepé pro chodce i automobily, a doprava se zde zpro-
vozní v  obousměrném režimu. Přístup do  Muzea Říčany 

se zajistí po celou dobu koridorem z ul. Alšova. Z 5. května 
do Politických vězňů bude po tuto dobu průjezd umožněn.

IV. etapa
Poslední etapa bude zahrnovat opět úsek Rýdlovy ulice 
od křižovatky s ulicí Politických vězňů až po křižovatku s ul. 
5. května. Omezení a průjezdy budou obdobné jako v druhé 
etapě. Ukončení stavebních prací a plné obnovení provozu 
je naplánováno na 19. září. Uvedené termíny jednotlivých 
etap jsou orientační, v  případě neočekávaných nepřízni-
vých podmínek je možné, že dojde k jejich mírné úpravě.

Výměna vodovodních řadů
Součástí stavby je také výměna vodovodních řadů, která si 
vyžádá krátkodobé odstávky dodávek vody v  jednotlivých 
fázích výstavby. O  konkrétních termínech i  rozsahu budou 
všechny dotčené osoby včas informovány. V souvislosti s opra-
vou veřejných vodovodních řadů se bude prověřovat i stav vo-
dovodních přípojek k  jednotlivým nemovitostem, které jsou 
však v soukromém vlastnictví majitelů těchto nemovitostí.  
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V sobotu 29. 3. od půl deváté ve-
čer 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 ochra-
ně klimatu.  Pořádá ji největší světová ochranářská organi-
zace WWF, za Českou republiku organizuje Ekologický in-
stitut Veronika. Město Říčany se k akci připojují již popáté.
Přihlásit k akci se mohou kromě měst také firmy a obča-
né, více informací najdete na  www.hodinazeme.cz nebo 
www.earthhour.org.

Kde se vypnou světla?
Zhasnutí veřejného osvětlení v  Říčanech proběhne stej-

ně jako v minulých letech postupně ve čtyřech lokalitách 
I – IV, tj. ze čtyř zapínacích bodů. Postup zhasínání světel:
n Nejprve ve 20.00 hod. zhasne veřejné osvětlení v lokali-
tě I(Černokostelecká ulice a okolí) a během 20–30 minut 
budou vypnuty i ostatní lokality v pořadí:
n lokalita II – ul. Smiřických a okolí, 
n lokalita III – ul. Politických vězňů a okolí, ul. 17. Listopadu a 
n 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 v  cca 22.00 
v lokalitě IV. V lokalitách bude zajištěna zvýšená hlídková 
činnost městské policie.
Mapu se zakreslenými lokalitami naleznete na www.rica-
ny.cz  (záložka Radnice, složka Zdravé město MA21).

Hana Jarošová
Město Říčany

Dostavba kanalizace v Říčanech bude ukončena v prvním po-
loletí 2014. V roce 2012 a 2013 byla uvedena do předčasného 
užívání kanalizace v ulicích Výhledová, Stará, V Osiči, Na Bah-
nivce, Na Ladech, , Nad Bahnivkou, Luční, Maková, Na Mý-
tince, U Jurečku, Tyrše a Fügnera, Úzká, Sovova, Smrková, 
Hliněná, Boubínská, Karpatská, Pomezní, Olivova, Krkonoš-
ská, Na Vyhlídce, Na Holém vrchu, Thomayerova, Divišova, 
V Kolonii, Rooseveltova, Kolovratská, Hálkova, V Řešetě, Pod 
Hradem, Labská, Řipská, Blanická, Široká, Za Pilou, Na Vy-
soké, Pod Vysokou, U Trati, 5. května, Mánesova, Kamenická, 

Ruská, Táborská, Kyjevská, Mírová, Paloučky. V květnu 2014 
bude zkolaudována kanalizace v ulicích Letní, Jarní, Domácí, 
Osadní, Pokračovací, Na Okraji, Mechová, V Kapradí, Okra-
jová, V Lukách, U Nás, V Chatách, Nad Potokem, Na Ladech 
(2.část), Fialková, Dolní, U Lesa. Občané, kteří si zřídili pří-
pojku kanalizace, se mohou na kanalizaci připojit po uza-
vření smlouvy na odvádění odpadních vod veřejnou kana-
lizací s  provozovatelem 1. SčV a.s na  kontaktním místě 
v Říčanech, 17. listopadu 51/1.

Odbor správy majetku

Dokončení dostavby kanalizace v Říčanech

Hodina Země aneb hodinou to jen začíná

„Doporučujeme proto občanům, kteří jsou vlastníky domů 
podél opravovaných úseků komunikací, aby ve  spolupráci 
se stavební firmou a  provozovatelem vodovodů, firmou 1. 
SčV a.s., zvážili možnost rekonstrukce své vodovodní pří-
pojky v rámci této stavby, popř. zřízení přípojky nové, pokud 
uvažují o připojení na vodovodní síť. Do nových komunikací 
nebude po dobu následujících 5 let umožněn žádný staveb-
ní zásah,“ upřesňuje Dominik Landkammer. Zástupci 
stavební firmy i  provozovatele budou všechny majitele 
osobně kontaktovat za účelem domluvy režimu přístupu 
do domů v průběhu stavby.

Dočasná oplocená mezideponie a zařízení 
staveniště
Na pozemku města v ulicích Plynární a U Mostu se bude 
po  dobu rekonstrukce nacházet oplocená mezideponie 
a dočasné zařízení staveniště. Místo bude oploceno a okolí 
udržováno v řádném stavu, což budeme pravidelně kontro-
lovat. „Toto umístění, byť v blízkosti obytné zástavby, je nej-
blíže opravovaným komunikacím a bylo zvoleno právě z dů-
vodu snahy o minimalizaci negativních vlivů stavby na život 
ve městě. Pokud by zařízení staveniště bylo umístěno na okra-

ji zástavby, nákladní auta s materiálem na stavbu by musela 
projíždět přes město, což by již dosti omezenou dopravu ještě 
více zkomplikovalo, nehledě na související prašnost a hluk,“ 
podotýká vedoucí odboru investic Alice Štěpánková. 
„Rekonstrukce dvou ulic je financovaná z evropských zdro-
jů, přesněji z  ROP Střední Čechy, a  bude stát přes dvacet 
milionů korun,“ doplňuje informace starosta Vladimír 
Kořen a dodává: „V září se ale řidiči konečně dočkají jízdy 
bez strachu o tlumiče, chodci se projdou po nových chodní-
cích, cyklisté budou mít vyhrazeny pruhy pro jízdu městem. 
Připravujeme také bezpečnostní opatření, která povedou 
ke zklidnění dopravy v těchto místech. Snad nám tato vize 
pomůže překonat následující měsíce bez větších emocí.“
Hlavní stavbyvedoucí: Radek Němec, tel. 725 752 487, 
radek.nemec@porr.cz; TDI: Ladislav Němeček, 
733 718 818, nemecek@lncon.cz 

Adéla Michalová
tisková zpráva města Říčany
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Denní stacionář „OLGA“ v Říčanech
DĚKUJEME všem dárcům. 
Za  poslední měsíc darovali 
ve prospěch stacionáře: Smej-
kal R., Tomanovi, Jírová M., 
Perstovi, H Box s.r.o., odmě-
ny zastupitelů KM, fin. pří-
spěvky z  kasičky na  Masary-
kově náměstí.
Vážení dárci, sbírkový účet 
je stále otevřený a darované 
peníze nad částku 3 miliony 

korun budou použity na  vnitřní vybavení stacionáře. 
V současné chvíli je na sbírkovém účtu 3.627.058 Kč.
Číslo sbírkového účtu: Česká spořitelna Říčany : 1249-
320 390 319/0800. 
Finanční dar dle zákona 586/1992 Sb. lze odečíst od zá-
kladu daně.

Michal Mrázek
radní pro zdrav. a soc. péči, stacionar@ricany.cz

stav účtu k 13. 2. 2014: 

3.627.058 Kč

Projekt meziobecní spolupráce je celorepublikovým 
projektem Svazu měst a  obcí, financovaný z  Operač-
ního programu Lidské zdroje a  zaměstnanost Evrop-
ského sociálního fondu. Partnery projektu jsou obce 
s  rozšířenou působností, kterých je v  České republice 
celkem 205 a  do  projektu se zapojilo či zapojí až 185 
z  nich. Cílem projektu je na  základě rozhodnutí vole-
ných představitelů obcí z  daného území vytvořit pod-
mínky pro dlouhodobý rozvoj meziobecní spolupráce, 
která umožní zkvalitnit a  zefektivnit veřejné služby 
a získat pro obce a města další finanční prostředky pro 
jejich rozvoj. Záměrem je podnítit komunikaci mezi 
obcemi na  úrovni ORP, zmapovat stávající spolupráci 
a navrhnout další modely spolupráce v podobě nových 
či transformovaných dobrovolných svazků obcí a stra-
tegií dalšího rozvoje.
Město Říčany jako obec s rozšířenou působností se k pro-
jektu připojilo na konci loňského roku a vyzvalo ke spolu-
práci všech 52 obcí z území.
Na začátku ledna 2013 byl sestaven čtyřčlenný realizační 
tým projektu. Tento tým projektu zmapuje situaci v území 
a vytvoří ucelené analytické materiály v povinných oblas-
tech projektu, řešených v  rámci samostatné působnosti 
obcí, kterými jsou: 
n předškolní výchova a základní školství,
n odpadové hospodářství,
n sociální služby,
n volitelná oblast, jejíž řešení obce v území preferují.

Tyto materiály se stanou podkladem pro diskusi zástupců 
obcí o možnostech budoucí meziobecní spolupráce.

Vzájemná spolupráce je pro spolupracující 
obce dlouhodobě prospěšná z mnoha důvodů:
1. z hlediska možné finanční úspory (např. společný ná-
kup elektrické energie nebo plynu, společný nákup služeb 
na svoz a zpracování komunálního odpadu včetně společ-
né administrace těchto činností);
2. z  hlediska zkvalitňování výkonu veřejné správy (spo-
lečná administrace procesu zadávání veřejných zakázek, 
zajištění odborného zázemí v  oblasti účetnictví nebo 
právních služeb, zajištění společné administrace výběru 
místních poplatků);
3. z hlediska zkvalitňování poskytovaných veřejných slu-
žeb (společné zajištění činností v  oblasti cestovního ru-
chu, základního školství nebo sociálních služeb).
V rámci projektu budeme společně se zástupci obcí zva-
žovat tyto možnosti a hledat vhodné cesty pro spolupráci 
a věřím, že se nám podaří nalézt řešení i palčivých otázek 
našeho regionu, např. v oblasti školství.
Více informací o  projektu naleznete zde:  http://www.
obcesobe.cz a v nejbližší době bude též přístupná vlast-
ní sekce projektu na  webu Města Říčany http://info.
ricany.cz.

Za realizační tým
Karolina Emanuelová

Projekt meziobecní spolupráce
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Organizace Název projektu Grant v Kč
Běžecký klub Říčany Běžeckého klubu Říčany 2014 6 000
Český kynologický ústav, ZKO 032 
Říčany

Vytvoření kvalitního zázemí ZKO 032 Říčany s celoroční činností 
v roce 2014

27 915

Divadelní spolek Tyl Říčany Činnost Divadelního spolku Tyl Říčany 33 900
FBC Říčany Provoz florbalového klubu FBC Říčany 149 700
Fight Club Říčany Tréninky smíšených bojových umění (MMA) – Fight Club Říčany, o.s. 44 841
FIGURKA o.p.s. Šachový oddíl Figurka – podpora dětského šachového oddílu 98 925
FK Radošovice Činnost mládežnických týmů 111 750
Fotbalový klub Říčany Provozní náklady FK Říčany 211 500
Junák – svaz skautů a skautek ČR, 
středisko Lípa Říčany

Činnost skautského střediska „Lípa“ Říčany 34 200

Klub šachistů Říčany 1925 KŠ Říčany 1925 74 850
Komunitní centrum Říčany, o.p.s. Podpora činnosti Komunitního cetra Říčany, o.p.s pro zajištění 

poskytování sociálních služeb na Říčansku v roce 2014
218 774

Mraveniště, centrum volného času 
při ZŠ Říčany, Bezručova 94

Provoz Mraveniště 70 800

Občanské sdružení Cesta integrace Příspěvek na provoz sociálních služeb Občasnké poradny Říčany 
a Klubu Cesta v roce 2014

147 000

Okrašlovací spolek v Říčanech, o.s. Provoz organizace 30 900
Rugby Club Říčany Provoz a rozvoj dětských a mládežnických celků Rugby Clubu Říčany 250 000
Říčanský komorní orchestr Říčanský komorní orchestr – provoz organizace 2014 16 800
Sdružení mládeže pro stolnín hokej 
a stolní kopanou, oblast Praha

Stolní hokej 8 490

Seniorcentrum Říčany Zajištění provozu organizace – sociální služby pro seniory 
a zdravotně postižené osoby

34 750

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Podpora celoroční činnosti družstev mladých hasičů v Říčanech 8 400
SK Kamiwaza karate o.s. Celoroční sportovní činnost říčanských dětí 54 540
Sportovní klub Slunéčko, o.s. Provoz basktebalového oddílu dětí a mládeže 60 000
Sportovní, o.p.s. Orientační běh 55 200
Škola Taekwondo Kwang-Gae o.s. Činnost školy Taekwondo Kwang-Gae o.s. 250 000
TJ Sokol Pacov Zajištění činnosti TJ Sokol Pacov 31 800
TJ Sokol Říčany a Radošovice Provoz a údržba sportovišť TJ Sokol Říčany a Radošovice 250 000
TJ Tourist Říčany Provoz jednotlivých oddílů 169 570
TŠ Twist Říčany Provoz TŠ Twist 249 900
Vlastenecko-dobročinná obec 
baráčníků v Říčanech

Zajištění činnosti organizace 2 100

Vlastivědná společnost Ladova 
kraje o.s.

Provoz DFS Mikeš Říčany 9 300

ZO ČSOP Ekocentrum Říčany Zajištění provozu Ekocentra Říčany a jeho osvětových 
a vzdělávacích aktivit

157 000

2 868 905

Granty na provoz rozděleny
Zastupitelstvo města Říčany na svém zasedání 12. února schválilo následující rozdělení 
grantů na provoz v 1. kole grantového řízení roku 2014.

Hana Jarošová, Koordinátorka grantů, dotací a veřejných zakázek

Opakované veřejné projednání návrhu územního plánu se uskuteční 

dne 24. března 2014 od 18.00 hodin 
v Městském kulturním středisku U Labutě, 17. listopadu 214/14, Říčany
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Říčanský les v rozmanitých momentech 
U rybníčku vznikne naučná stezka o černé zvěři, která bude zahrnovat informační tabule 
s ilustracemi a další zábavné prvky jako pozorovatelna, lávka nebo dřevěná socha divočáka.

z tohoto místa u Tehovských polí pramení potůček, který zničil během červnových 
povodní jednu z hlavních lesních cest. Právě tady vznikne malá lesní nádrž.

Adéla Michalová FO
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Novou výsadbu chrání před zvěří oplocenky. Nově jsou lesní ploty zajištěny 
i spodní konstrukcí.

Každý kus je přesně číslován a evidován, dřevo město Říčany nabízí 
na aukcích, a tím ho prodává za maximální ceny.

Vytěžené dřevo na skládkách. Výška skládky není způsobena vyšší těžbou, 
ale kmeny už jsou nařezány na kratší části podle kvality sortimentu.
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Reprezentační ples města ve hvězdném obsazení
Třetí ročník reprezentačního plesu města Říčany uváděla televizní moderátorka Daniela 
Písařovicová a jako hlavní host vystoupila Anna Polívková s michalem Kurtišem, vítězové 
Star Dance 2013. Pojďte si s námi vychutnat atmosféru plesu alespoň na fotografiích.

Starosta města Říčany Vladimír Kořen přivítal moderátorku večera – půvab-
nou danielu Písařovicovou

Tanec si návštěvníci náležite užívali

Půlnoční kankán slečen z TS daNcE EB

Světelná show umělecké skupiny JBc z Jablonce nad Nisou

Vítězný pár soutěže Star dance 2013 anna Polívková, Michal Kurtiš a jejich žhavé tango

Finále večera patřilo populární skupině aBBa World revival

FO
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Velké poděkování patří sponzorům 3. reprezentačního plesu města Říčany. Jsou to: Penta Trading spol. s.r.o. – manželé Matoškovi, Vinotéka z Masarykova 
náměstí, Studio Visage Praha Černý Most, restaurace na rychtě – manželé štolcovi, KarLOVa KrYSTaL, hotel Pavilon – manželé Součkovi, restaurace Jureček 
– manželé Ježkovi, restaurace Čajovna – manželé Petráskovi, Kasia vera s.r.o. – manželé Formánkovi, Vinotéka Venuše – Eva Brázdová, Ekoflor – hubert 
Neumann, Vinotéka EXTra VíNO u LaBuTĚ – dESTILaT ShOP, centrum pro volný čas Na Fialce, manželé Votrubovi, manželé Matějkovi, manželé Srbovi .
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Město Říčany se již dlouhodobě 
snaží zkulturnit interiér rondelu 
nádraží ČD. Během jara tak ko-
nečně dojde k  realizaci vestavby 
stávajícího rondelu, která bude 
zahrnovat čekárnu pro cestující, 
infostánek města a detašované pra-
coviště Městské policie Říčany. Cí-
lem projektu je zlepšení komfortu 
pro cestující a jejich bezpečnosti. 
Navrhovaná stavba je vestavbou do ge-
ometrického středu kruhové stavby 
stávajícího rondelu, který zakončuje 
podchod/příchod k vlakům na severový-
chodní straně kolejiště. Objekt zastřešu-
je plochá střecha doplněná o  nástavbu 
strojovny VZT. Ta je krytá zakřivenými 
reklamními panely a  příhradovou kon-
strukcí, jež slouží jako světelná rampa 
pro přilehlý prostor cyklostojanů.
„Jde o  křižovatku, kterou prochází 
velké množství obyvatel i  návštěvníků 
Říčan a  přiznejme si, že Říčany přišly 
o krásné nádraží a cestující o určitý, byť 
omezený, komfort,“ rozhodně podpo-
ruje investici Zdeněk Hraba /Klidné 
město/ a  dodává: „Navíc je prostor 
strategický z hlediska bezpečnosti.“
Projekt architektonického studia 
Prague Architects s.r.o. počítá s  rea-
lizací čekárny pro cestující doplněnou 
o infostánek města Říčany a Městské 
policie Říčany. Hlavním účelem stav-
by je vytvoření důstojného prostředí 
pro obyvatele a cestující Českých drah 
a zároveň rozšířením zázemí nádraží. 
„Čekárna s  cca 30 místy k  sezení 
bude vytápěná a  odvětrávaná s  před-

pokladem využívání hlavně v  zimních 
měsících. Místnost městské policie 
bude sloužit jako občasná služebna 
a dohled nad prostory nádraží. Infor-
mační kancelář bude poskytovat infor-
mace pro cestující. Přidanou hodnotou 
vestavby bude zamezení vandalismu 
a  sprejerství, které se v  těchto prosto-
rech velmi rozmáhá,“ říká vedoucí 
oddělení investic Alice Štěpánková.
V rámci projektu se nepočítá s výstav-
bou nových toalet pro potřeby cestují-
cích. Pro cestující a personál vestavby 
budou využity stávající veřejné toalety 
v prostorách prodejny PONT.

Pracoviště Městské policie 
povede k vyšší bezpečnosti
Provoz na  novém pracovišti MP 
bude vycházet z  aktuálních potřeb, 
zejména se zaměří na problematické 
časové úseky, kdy je větší riziko poru-
šování veřejného pořádku. Strážníci 

budou na místo docházet na určitou 
dobu, sledovat zde veškeré kamerové 
body ve  městě a  průběžně provádět 
obchůzku nejbližšího okolí. 
„Umístění městské policie v  této lo-
kalitě je velmi strategické z  pohledu 
prevence bezpečnosti a  je i tak trochu 
nadčasové v době, kdy je naše nádraží 
opět častěji využíváno, a je tak jednou 
z bran do města,“ vysvětluje vedoucí 
říčanských strážníků Václav Řezáč.   
„V  místě dojde ke  zvýšení činnosti MP 
s využitím zázemí pro další aktivity, včet-
ně kamerového dozoru a možnosti kon-
taktovat strážníka přímo na pracovišti. 
Činnost se bude průběžně vyhodnocovat 
a nastavovat tak, aby odpovídala dané-
mu účelu,“ dodává Václav Řezáč s tím, 
že současně s vestavbou rondelu dojde 
i k zvýšení počtu strážníků. 
Informační panely, které jsou výrazným 
prvkem architektonicky jednoduché 
vkusné stavby, zlepší orientaci na  ná-
draží a budou propagovat naše město. 
V  současné době probíhá výběrové 
řízení na  zhotovitele stavby. Dokon-
čení se předpokládá v létě 2014, kdy 
dojde k  uvedení do  zkušebního pro-
vozu a následně po půl roce by měla 
proběhnout kolaudace. Město uvol-
nilo na  tuto stavbu cca 3,8 milionu 
korun ze svého rozpočtu.
V rámci další etapy oživení prostoru 
v rondelu město chystá ve spolupráci 
s Pedagogickou fakultou UK vymalo-
vání poničených stěn.

Adéla Michalová
tisková zpráva města Říčany

V rondelu nádraží se postaví čekárna, 
infostánek a pracoviště městské policie
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Oprava hráze Mlýnského rybníka v  Říčanech, který se 
loni při červnových povodních dostal do pozornosti kri-
zového štábu hlavního města Prahy, je podle starosty 
Vladimíra Kořena kompletně připravena. Voda z Říčan 
ohrožovala některé pražské městské části a na hrázi se vy-
střídali jak pražský primátor Tomáš Hudeček /TOP09/, 
tak hejtman Středočeského kraje Josef Řihák /ČSSD/. 
V době povodní musel být proveden zásah do hráze, aby 
se předešlo jejímu možnému protržení.
„Během šesti měsíců jsme připravili projekt, zajistili inže-
nýrskou přípravu, všechny potřebné smlouvy a máme i pra-
vomocné stavební povolení,“ říká k projektu Jiří Sedláček 
z Odboru správy majetku říčanské radnice a doplňuje ho 
kolega Richard Vicher: „Mlýnský rybník je nyní napuštěný 
pouze z jedné pětiny, provizorní zásah na hrázi neumožňuje 
jeho provoz a doufejme, že nepřijdou další povodně.“
Projekt počítá s celkovou opravou hráze, u které byly v době 
povodně pozorovány zvýšené průsaky, dále pak s vytvořením 
nového výpustného zařízení a bezpečnostního přelivu. Ten 
by měl zajišťovat odtok vody v době povodní tak, aby nedošlo 
k přelití hráze. Nový bezpečnostní přeliv je navržen jako ne-
hrazený. Z  tohoto důvodu nebude převádění povodňových 
průtoků bezpečnostním přelivem závislé na lidském faktoru. 
Při průchodu povodňové vlny s dobou opakování 100 let do-
jde k její transformaci a snížení kulminace. 
„Po  realizaci navržených technických opatření Mlýnský 
rybník bezpečně převede kontrolní povodňovou vlnu s dobou 
opakování 100 let a vyhoví legislativním požadavkům“ říká 
Vítězslav Pytelka zástupce společnosti VODNÍ DÍLA – 
TBD a.s. a dodává: „Zmírnění škod pod Mlýnským rybní-
kem během povodňových průtoků může vylepšit ještě projekt 
protipovodňových opatření, který město připravuje ve  spo-
lupráci s Povodím Vltavy níže na toku Říčanského potoka.“

Spuštění obou projektů ale nyní závisí na  financování, 
které se počítá v  desítkách milionů korun. Pro zajištění 
funkce Mlýnského rybníka a  rekonstrukci hráze je to-
tiž naprosto nezbytné odtěžit sediment, který se dlouhá 
léta na  jeho dně ukládal. V  místech u  hráze jde o  více 
než dvoumetrovou vrstvu a  právě likvidace sedimentu 
je největší finanční zátěží. Projektanti spočítali náklady  
na  90 milionů korun. Cena ale se ale může snížit podle 
toho, kam se bude sediment vyvážet.
„Výslednou cenu ovlivní případná veřejná zakázka. V otevře-
ných soutěžích se nám daří snižovat náklady na dvě třetiny 
projekčních výpočtů. I tak jde o peníze, které jsou nad síly na-
šeho města,“ říká starosta Vladimír Kořen /Klidné město/, 
přičemž doufá, že se naplní přísliby z dob povodní, že otáz-
ka protipovodňových opatření na  Rokytce a  Říčanském 
potoce jsou prioritou při odstraňování povodňových škod. 
„V projektu jsme si odpustili veškeré práce navíc. Kromě cesty 
na hrázi nebudou vznikat žádné přebytečné objekty jako al-
tánky, mola nebo promenády, byť je Mlýnský rybník centrální 
dominantou města. Cílem projektu je výhradně zvýšení pro-
tipovodňové funkce a uvedení rybníka do stavu, který nebude 
při povodních černou můrou pro obyvatele Prahy.“ 
Dotační program, do  kterého by se rekonstrukce hráze 
a  odbahnění Mlýnského rybníka mohl přihlásit, zatím 
podle informací říčanského úřadu zatím nebyl vypsán. 
„Je škoda, že přechodná vláda nedokázala vygenerovat do-
tační program avizovaný vládou Petra Nečase, ze kterého 
měl být náš rybník opraven. Pokud nebudou tyto prostředky 
k  dispozici v  dohledné době, bude nutné se vážně zabývat 
uvedením rybníku alespoň do stavu před povodněmi,“ radní 
a krajský zastupitel Miloslav Šmolík /ODS/.

Adéla Michalová
tisková zpráva města Říčany

Rekonstrukce mlýnského rybníka v Říčanech 
získala stavební povolení. Čeká se na finance
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Informace z radnice

Nemocnice v  Říčanech se dlouho-
době potýká s  téměř nefunkčním 
výtahem, jehož stav je na pokraji své 
životnosti. Vedení Říčan se proto roz-
hodlo nemocnici pomoci a investovat 
do  nového výtahu. Město přispěje 
na  generální rekonstrukci částkou 
800 tisíc korun. Celkové náklady jsou 
více než 1,2 milionu korun. 
Zastupitelé města schválili na  svém 
únorovém zasedání investiční pří-
spěvek na  generální opravu výtahu 
po  zhruba dvacetiminutové diskuzi. 
Podmínkou příspěvku je, že zhoto-
vitel bude vybrán v souladu se záko-
nem o  zadávání veřejných zakázek. 
Peníze ale nejdou do cizího, město se 
tak spolupodílí na  modernizaci ma-
jetku ve svém vlastnictví.  
„Výtah nesplňuje normy a je už hodně 
starý,“ říká starosta Vladimír Kořen /
Klidné město/: „Navrhoval jsem pů-
vodně jeden milion korun, ale byl jsem 
přehlasován. To je v demokracii běžná 
věc. Spoluúčast nájemce bude vyšší, 
investici to neohrozí. Rozhodování 
bylo velmi odpovědné.“ 
Říčanská nemocnice totiž na  podzim 
loňského roku požádala město, jakožto 
vlastníka celé nemovitosti, o  souhlas 
s  rekonstrukcí, nebo výměnou výtahu 
v budově nemocnice. Jediný nemocnič-
ní výtah je totiž v naprosto nevyhovují-
cím, takřka havarijním stavu. 
„Technický stav výtahu je vzhledem 
ke  stáří zcela nevyhovující. Abychom 

mohli nemocniční lůžka provozovat, 
musíme používat lůžkový výtah, který 
je součástí hlavní budovy a  je jediný 
v  celém areálu nemocnice. Pro imo-
bilní pacienty je tedy naprosto nena-
hraditelný,“ sdělil ředitel nemocnice 
Radek Cabrnoch s tím, že kvůli bez-
pečnosti provozu by se situace měla 
řešit co nejdříve. 
Nemocnice, a.s., která je v nájmu bu-
dovy od roku 2005, však v tuto chvíli 
nedisponuje dostatkem volných fi-
nančních prostředků na  tuto opra-
vu. „Zajištění takto velké investice 
z úhrad od zdravotních pojišťoven nej-
sme schopni, a jelikož se jedná o dlou-
hodobé zhodnocení majetku města, 
prosíme o  jeho finanční podporu,“ 
doplnil v žádosti ředitel nemocnice.  
Celkové náklady na  rekonstrukci se 
předpokládají ve výši cca 1,2 milionu 
korun. 

Jaké má nemocnice další 
plány? Demolice vily a nový 
pavilon

Mezi další plánované projekty, na kte-
rých by se město mohlo v  areálu ne-
mocnice spolupodílet, je investiční 
záměr na výstavbu nového lůžkového 
pavilonu. Nejdříve je potřeba zdemo-
lovat bývalou kotelnu, na jejímž místě 
by vznikl nový projekt. Studie, kterou 
si nemocnice nechala vypracovat, za-
hrnuje kromě nového pavilonu s  ka-

pacitou 25 lůžek také ústavní lékárnu, 
komplexní řešení parkovacích prostor 
uvnitř areálu nemocnice a  výstavbu 
nové regulační plynové stanice. 
Výše investice se předpokládá cca 40 
milionů korun. Radnici se tento ná-
pad velmi líbí, ale z finančního hledis-
ka je podobný investiční záměr v tuto 
chvíli, kdy město splácí dluh za novou 
školu, spíše nerealizovatelný. 
„Jednou z možností by mohlo být, že by 
město požádalo o bankovní úvěr, ruči-
lo by novou stavbou a  zvýšilo nájem 
provozovateli nemocnice. V  nájmu by 
tak byla promítnuta hodnota majet-
ku,“ vysvětluje Evžen Heyrovský, ve-
doucí odboru správy majetku města.
„Oceňuji navrženou metodu financová-
ní rozvoje stavebního vybavení nemoc-
nice, které je v  majetku Města Říčany. 
Umožní podstatně zvýšit pohodlí pro 
pacienty nemocnice a umožní zachová-
ní vysoké kvality zdravotní péče,“ říká 
Luděk Rubáš, spoluvlastník společ-
nosti Nemocnice Říčany a.s.
Další nepoužívanou budovou v areá-
lu nemocnice je stará vila, která je dle 
stavebního stavu naprosto neefektiv-
ní pro jakoukoli investici. Nejvhod-
nější možností je také její likvidace 
a  ponechání prostoru jako rezervní 
plochy pro park, který by sloužil pa-
cientům a jejich rodinám. Dále město 
připouští možnost aktivně se ucházet 
o evropské dotace, které by částečně 
uhradily náklady na zateplení budov 
nemocnice a opravu oken.   

Adéla Michalová
tisková zpráva města Říčany

město přispěje na kompletní rekonstrukci 
výtahu v říčanské nemocnici
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Informace z radnice

Tanec na hraně možností
Nedostatek míst ve školkách, ve školách, rozbité a zacpa-
né ulice, přehlcená kanalizace, přeplněné čekárny u dok-
tora, málo parkovacích míst… Všechny tyto negativní 
jevy mají společný původ. Říčany jsou atraktivní město, 
kde by chtěly žít tisíce lidí. Radnice v letech 1998–2006 
otevřela tomuto zájmu dveře dokořán. Územním plánem 
a jeho úpravami se umožnil růst města ze 7 800 obyva-
tel v roce 1991 až na téměř 18 000 obyvatel. Majitelé polí 
začali dělit pozemky, stavebníci a developeři stavět a lidé 
se stěhovat. Nároky na veřejné služby narůstaly, ale da-
ňové výnosy z přílivu obyvatel na výstavbu nové městské 
infrastruktury nestačily. Město se muselo výrazně za-
dlužit a splátka 50 milionů korun ročně je daní ani ne tak 
za školu, která byla bezesporu potřeba, ale daní za roz-
máchlé územní plánování. Tolik ve zkratce, proč je nutné 
usměrňovat novou výstavbu ve městě. Každý nový bytový 
dům má vliv na kvalitu života v Říčanech. Zavřít otevřené 
dveře je ale velmi náročné a stojí to mnoho sil. Na mnohé 
pozemky byly vydány před lety stavební uzávěry, záměry 
investorů zpomalila realitní krize, nové velké projekty už 
čtvrtým rokem nepovolujeme. I tak ale existují velké pro-
jekty schválené a povolené bývalým vedením města, které 
se takřka nedají zrušit a jde řádově o stovky bytů. 

1. Bydlení u jezera 2 
Počet domů 5

Počet bytů 15

Datum vydání územního rozhodnutí 19. 1. 2009

Datum vydání stavebního povolení překročen termín 
výstavby

Stav terénní úpravy

V těsné blízkosti kobercové výstavby nazvané Bydlení u je-
zera měl vzniknout  další developerský projekt společnosti 
RIM PROPERTY DEVELOPMENT s.r.o. Nestaví se, při-
čemž územní rozhodnutí bylo zrušeno. Po letech soudů loni 
na podzim přišel verdikt, že při rozhodování státní správa 
porušila zákony. Stavební úřad v Říčanech neoprávněně vy-
loučil občanské sdružení Fialka z řízení a kraj jeho jednání 
v  odvolání nerozporoval. Jestli to ale výstavbu definitivně 
zastaví, není jasné. Navíc skončila společnost RIM PRO-
PERTY DEVELOPMENT s.r.o. v  exekuci a  pozemky byly 
předmětem dražby.

2. Bytový dům aSIMO 
Počet domů 1

Počet bytů 9

Datum vydání územního rozhodnutí 11. 9. 2009

Datum vydání stavebního povolení 4. 8. 2010

Stav postaven skelet

Bytový dům ASIMO u silnice 101 se již staví. Povolení měs-
ta a  úřadů dům získal už v  roce 2009, celý příběh je o  to 
smutnější, že v  té době se na  investory nevztahovaly pří-
spěvky na  infrastrukturu a  město tak přišlo o  částku přes 
1 milion korun. Dala by se z  toho opravit třeba nedaleká 
Nedbalova ulice.  

3. Bytový komplex Olivova – Pomezní
Počet domů 4

Počet bytů 56

Datum vydání územního rozhodnutí Nebylo vydáno

Datum vydání stavebního povolení Nebylo vydáno

Stav projekt může 
být realizován až 
po rozšíření ČOV
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Informace z radnice
Projekt mezi Olivovou a  Pomezní ulicí, jak ho v  roce 2007 
projednávala Rada města Říčany, měl mít celkem 6 domů. 
Projekt po volbách v roce 2010 ale díky našemu tlaku prošel 
mnoha změnami až do podoby studie z roku 2013. Ve studii 
jsme prosadili podmínku, že výstavbu bude možné realizovat 
až po rozšíření říčanské čistírny odpadních vod. 

4. Byty Voděrádky
Počet domů 8

Počet bytů 48

Datum vydání územního rozhodnutí 5. 9. 2008

Datum vydání stavebního povolení investor prodloužil

15. 1. 2014

Stav projednává se změna 
na dům seniorů

Projekt sídliště ve Voděrádkách byl jedním z dalších velkých 
developerských projektů. O  projekt usilovala společnost 
Canaba, která chtěla původní záměr rozšířit ještě o  jeden 
dům. Z  projektu nakonec sešlo, společnost se nedokázala 
vyrovnat s podmínkami města. Nyní se projednává změna 
záměru na pečovatelské bydlení pro seniory. 

5. Bydlení v alejích 2. část
Počet domů 3 nepostavené 

celkem 6

Počet bytů 47 nepostavených 
celkem cca 120

Datum vydání územního rozhodnutí 3. 5. 2006    

Datum vydání stavebního povolení 2009

Stav soud zrušil ÚR, 
probíhá řízení 
o zrušení st. certifikátu 

V  dlouhodobém sporu je jasno. Soud rozhodl, že bytový 
komplex Bydlení v  Alejích vzniká v  rozporu s  územním 
plánem města. Domy mají být nižší a  územní plán počítá 
u  Fialky s  mnohem většími plochami zeleně. Město požá-
dalo stavební úřad o  zahájení řízení o  odstranění stavby. 
Nejde o  to zbourat stávající domy, ale zabránit další 
výstavbě. Investor totiž plánuje na tomto místě vystavět ješ-
tě další tři domy, z nichž jeden blok výrazně změní stromo-
řadí jak na Cestě svobody, tak lipovou alej v ulici Politických 
vězňů. Na protilehlé straně Cesty svobody, kde bylo investo-

rem společností RIM v  roce 2006 slibováno parkoviště, se 
podařilo zabránit výstavbě ještě dalších tří bytových domů 
nazvaným Rezidence Viola. Celá oblast přitom potřebuje 
několik desítek parkovací míst.  

6. Byty Říčany
Počet domů 4

Počet bytů 68

Datum vydání územního rozhodnutí 9. 10. 2009

Datum vydání stavebního povolení 9. 11. 2010*

Stav prodej projektu

*zajímavá shoda okolností, starostou jsem se stal 10. 11. 2010

V  blízkosti tří bytových domů u  Rooseveltovy ulice hodlal 
investor vystavět další 4 domy pro bydlení i pro podnikání. 
Zasáhla realitní krize a již několik let je nerealizovaný pro-
jekt v nabídce realitních kanceláří. 

Vybral jsem 6 nejvýraznějších projektů, které byly připra-
veny k výstavbě a odsouhlaseny předešlým vedením města 
ještě před mým nástupem na radnici. Celkem jde o několik 
set bytů pro odhadem 700 nových obyvatel, kteří by zcela 
určitě vyžadovali další služby (školky, školy, ulice, kanali-
zaci). Developeři často zahraniční byty prodají a odejdou. 
Jenže Říčany na takový příliv nemají ani peníze ani sílu. 
V  novém územním plánu chceme podmínit další rozvoj 
rozšířením kapacity ČOV. Naše město tančí na hraně a dě-
kuji všem, kteří pomáhají masivní výstavbě přivřít dveře. 

Vladimír Kořen
starosta města
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Bezpečnost a infrastruktura

První únorová sobota patří již tradičně 
našemu hasičskému bálu. Na jeho pří-
pravách se podílela valná část našich 
členů. Muži i  ženy, mladší i  starší, ti 
všichni se zapojili do jeho příprav. Něk-
do zařizoval potřebnou administrativu, 
někdo zajišťoval vstupenky a  plakáty, 
někdo zase kapelu a další využili svých 
kontaktů a oslovili místní firmy a pod-
nikatele s  prosbou o  přispění darů 
do  naší tomboly. Jsme rádi, že se ná-
vštěvníkům líbil a budeme se těšit opět 
za  rok na  viděnou. Ještě jednou by-
chom chtěli poděkovat všem místním 
firmám, podnikatelům a  všem těm, 
kteří nás podpořili, za dary a příspěvky 
do tomboly. Bez této podpory bychom 
takovou akci jen těžko uspořádali. Po-
děkování patří i  městu Říčany a  pra-
covníkům KC Labuť, bez jejich podpo-
ry by se hasičský bál nemohl v sobotu 1. 
února úspěšně uskutečnit.
V  pátek 24. ledna, krátce po  půlnoci, 
byla naše jednotka povolána k  rozsáh-
lému požáru rodinného domu v pražské 
Lnářské ulici.  Požár byl tak rozsáhlý, že 
byly přímo ohroženy i sousední obytné 
budovy. Vzhledem k mrazivému počasí 
se počítalo s nedostupnou hydrantovou 
sítí. Proto musely být povolány i jednot-
ky ze Středočeského kraje. K  požáru 
jsme vyjeli s  našimi dvěma cisternami 

CAS 32 Tatra 148 a  s  osobním auto-
mobilem, celkem v  počtu jedenácti 
příslušníků. Před naším příjezdem již 
na místě zasahovali profesionální hasiči 
z několika pražských stanic a profesio-
nální hasiči z Říčan. Dále pak Zdravot-
nická záchranná služba a  Policie ČR. 
Po  našem příjezdu na  místo byl požár 
rodinného již v  plném rozsahu. Naše 
jednotka na  místě prováděla dodávku 
vody, střídání na  útočných proudech, 
nasvícení požářiště, rozebírání kon-
strukcí a  evakuaci předmětů z  domu. 
Naši hasiči museli během zásahu pou-
žívat dýchací přístroje.  Náročný zásah 
skončil až po čtvrté hodině ranní. Po ná-
vratu na  základnu se někteří z  našich 
členů, po  této probdělé noci, odebrali 
rovnou do svých zaměstnání.  K dalšímu 
požáru jsme byli povoláni v  pátek 31. 
ledna krátce před jednou hodinnou ran-
ní do ulice Za pilou v Říčanech. Jednalo 
se o požár způsobený závadou na komí-
novém tělesu. Na  místě již zasahovali 
profesionální kolegové z  říčanské sta-
nice, státní a městská policie. Při tomto 
zásahu jsme tedy prováděli jen zálohu 
na místě události. V souvislosti s tím zá-
sahem musíme ještě  nyní, v závěru top-
né sezóny, připomenout, aby uživatelé 
lokálních spotřebičů paliv nezapomněli 
na  pravidelné čištění spalinových cest. 

U  spotřebičů tuhých paliv do  50kW 
včetně, je třeba provést čištění spalinové 
cesty 3x ročně a  1x ročně nechat pro-
vést kontrolu.  Lhůty kontrol a  čištění 
spalinové cesty, vybírání pevných zne-
čišťujících částí,  kondenzátu a  čištění 
spotřebiče paliv se ale týká i spotřebičů 
výše jmenovaného výkonu, který je při-
pojen na plynná paliva, a to v lhůtách: 1x 
za rok čištění spalinové cesty a 1x za rok 
kontrola spalinové cesty.
Pokud by chtěl někdo přistoupit k vy-
palování komína, musí mít na pamě-
ti, že: komín se smí vypalovat pouze 
tehdy, pokud není možné odstranit 
pevné usazeniny spalin jiným způ-
sobem, za předpokladu, že komín je 
odolný proti účinkům hoření, a nedo-
jde-li vypalováním k narušení účelu, 
kterému má komín sloužit, může 
vypalovat pouze odborně způsobilá 
osoba, kterou je držitel živnosten-
ského oprávnění v  oboru kominic-
tví nebo revizní technik komínů, a to 
za  pomoci další k  tomu způsobilé 
osoby. Vypalování komína oznamuje 
majitel stavby místně příslušnému 
hasičskému záchrannému sboru kra-
je do jeho datové schránky, prostřed-
nictvím veřejné datové sítě na  jeho 
elektronickou adresu, nebo písemně, 
a to nejméně 5 pracovních dnů před 
zahájením této činnosti. Nedejte šan-
ci ohnivému kohoutu zakokrhat.

S přáním hezkého začátku jara
Filip Šilar, jednatel SDH Říčany 

Co nového u hasičů
www.sdhricany.wz.cz
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Říčanský velitel HZS ČR Jan Schreiner: 

Největší zátěžovou zkouškou byly červnové povodně
Jan Schreiner vede téměř rok a půl Záchranný 
hasičský sbor v Říčanech. V rozhovoru mimo jiné 
sdělil, proč se stal hasičem, jak se spolupracuje 
s říčanskými dobrovolnými hasiči a jak těžké bylo 
bojovat s loňskými povodněmi. A co se mu líbí 
v Říčanech?    

Jste velitelem stanice Hasičského záchranného sboru ČR 
na stanici v Říčanech. Jak dlouho sloužíte jako hasič v Říča-
nech? A kolik profesionálních hasičů v Říčanech funguje? 
Do  funkce velitele stanice Říčany jsem nastoupil 1. 10. 
2012. Na stanici slouží tři směny, které se střídají ve dva-
cetičtyřhodinovém cyklu, v  každé směně je 11 příslušníků. 
Na  stanici Říčany je také pracoviště Státního požárního 
dozoru, kde je zařazen jeden příslušník a jedna příslušnice.

Město Říčany poskytne stanici HZS Říčany příspěvek 
na nový hasičský záchranný vůz. Bude stejný jako ostatní 
vozy nebo je něčím speciální? Kolik vozů nyní bude stanice 
mít a je to dostatečný počet?
Podíl města Říčany ve  výši 0,5 mil. na  pořízení rychlého zá-
chranného automobilu má zásadní význam, protože byl star-
tovacím impulzem pro získání dalších prostředků. Vůz bude 
určen pro rychlé poskytnutí pomoci při dopravní nehodě v ob-
lasti ORP Říčany s důrazem na zásah na dálnici. Jeho předání 
od dodavatelské firmy Kobit je plánováno na letošní duben. 
Vůz bude postaven na podvozku VW Transporter a bude vy-
baven nejmodernějším vyprošťovacím zařízením, dále vyso-
kotlakým systémem na hašení požáru automobilu a množ-
stvím dalšího technického i zdravotnického vybavení. 
Počet vozů na  stanici není vypovídajícím kritériem. S  po-
čtem vozidel není problém, spíše s jejich stářím a návazně 
na  to s  použitelností a  spolehlivostí. Pro příklad – máme 
zastaralou automobilovou plošinu a  staré velké cisterny 
na přepravu hasební vody. 

Při požárech nebo jiných zásazích spolupracujete 
i s místní Jednotkou sboru dobrovolných hasičů. Jak spo-
lupráce obvykle probíhá?
Jednotka sboru dobrovolných hasičů Říčany vykazuje dlouho-
době stabilní připravenost k výjezdu, takže se na ně můžeme 
vždy spolehnout. Nejčastěji přijíždějí za profesionální jednot-
kou, přivezou další zásobu vody pro hasební zásah a zapojují 
se do činnosti dle pokynů velitele zásahu. Zasahují však často 
i samostatně dle požadavků operačního střediska HZS. Pro 
nás je spolehlivost Jednotky sboru dobrovolných hasičů v ob-
lasti připravenosti techniky i personální stability zásadním 
kritériem. Víme, že nám někdo přijede „krýt záda“. 

Jaký je podle vás recept na  to, přilákat do  sboru více 
„profíků“ i dobrovolníků?
Zájemců o  služební poměr u  HZS je velké množství, ne 
každý však vyhoví požadavkům. Navíc volných míst je velmi 
málo. Členství ve Sboru dobrovolných hasičů je přístupněj-
ší. Je založeno na dobrovolnosti a schopnosti věnovat svůj 
volný čas pomoci ostatním. 

Řešíte velmi různorodé případy, od  záchrany zvířat 
po velké požáry. Jaké případy byly pro vás v rámci dosa-
vadní kariéry nejvýznamnější jak z hlediska fyzické nároč-
nosti, tak i emocionálního vypětí?
Povodně určitě mezi ty náročné zásahy patří pro svůj vyčer-
pávající charakter, stejně jako dlouhotrvající požáry. Únavu 
však překonáte a časem se naučíte při mimořádných událos-
tech tohoto typu hospodařit se silami. Pak ale vyčerpaného 
člověka „dostane“ kluk pod tramvají, protože vám prostě 
připomíná syna a je vám ho líto, i když už jste toho viděli dost 
a víte, že si to nesmíte připouštět. Na každého působí něco ji-
ného a záleží na tom, v jaké kondici se zrovna nacházíte.

V  loňském roce jste se v  rámci krizového řízení města 
právě aktivně podíleli na  řešení situace při povodních. 
Když porovnáte živly jako vodu a oheň – s čím je podle vás 
horší se poprat? 
Každá mimořádná událost je něčím jiná. Povodně jsou zátě-
žovou zkouškou komplexního charakteru. Prověřují systém 
jako celek – komunikaci, techniku i  výdrž lidí. Pro někoho 
však může být horší situace, kdy se z běžného případu, zře-
tězením nešťastných okolností, stane vleklý a nepříjemný pří-
pad se špatným koncem. Nejhorší jsou samozřejmě případy, 
u kterých dojde k závažnému zranění, nebo smrti osob.

Jak pokračuje vaše spolupráce s Útvarem krizového ří-
zení města Říčany?
S  Útvarem úzce spolupracujeme, je to můj hlavní partner 
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v oblasti krizového řízení ORP.  Společně připravujeme plá-
ny řešení mimořádných událostí. Naši spolupráci prověřily 
povodně v loňském roce. Koncepčně spolupracujeme i na ří-
zení Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Říčany.  

Povolání hasiče je často považováno za  nejzáslužnější 
a zároveň velmi nebezpečnou profesi. Proč jste se rozhodl 
být hasičem?
Před vstupem do služebního poměru jsem prošel více profesí. Byl 
jsem horníkem, řidičem, kamerovým technikem, podnikal jsem. 
Nejvíc mě však k rozhodnutí posunula dopravní nehoda, do kte-
ré jsem se dostal, ale nezavinil jí. Zemřeli při ní tři lidé a já přežil.

 Říčanech pracujete. Bydlíte tady také? Co vás napad-
ne jako první, když se řeknou Říčany?

Bydlím v Pyšelích, ale v Říčanech strávila mládí moje žena 
a ráda se sem vrací. Já využíval v době studií (2007–2012) 
knihovnu v Říčanech, kde mi paní knihovnice vždy ochotně 
sehnaly i knihy, které spolužáci nemohli nikde získat. I díky 
říčanské knihovně jsem nakonec dostudoval.    

Jakým aktivitám se kromě této náročné práce stíháte 
věnovat ve svém volném čase?
Dostavuji dům. Rád jezdím na horském kole. Ale když to okol-
nosti dovolují, čas nejraději trávím v Alpách a to v létě i v zimě.

Adéla Michalová

V příštím vydání Kurýru přineseme rozhovor s dobrovol-
nou hasičkou Ninou Vaněčkovou.

15. ledna, 20.20
Strážníci nalezli odcizené vozidlo. Při hlídkové činnosti 
si strážníci všímají v ulici Plynární osobního automobilu, 
na němž jsou umístěny vpředu a vzadu rozdílné registrační 
značky, navíc obě se známkami technické kontroly a měře-
ní emisí. Šetřením a vzájemnou spoluprácí s Policií ČR bylo 
zjištěno, že vozidlo bylo oprávněnému majiteli odcizeno.

22. ledna, 17.35
Drobná krádež zboží se muži nevyplatila. Na základě tele-
fonického oznámení od  bezpečnostní služby vyjíždí hlíd-
ka strážníků řešit drobnou krádež zboží do  obchodního 
řetězce v ulici Pod Lihovarem. Zde se nachází muž, který 
odcizil zboží, a  to v  hodnotě 16 Kč, načež byl pozorným 
pracovníkem bezpečnostní služby při krádeži chycen. Muž 
strážníkům svůj čin nezapírá. Následnou kontrolou osoby 
však strážníci zjišťují, že muž se dopouští trestného činu, 
jelikož v minulosti byl již za krádeže pravomocně v posled-
ních třech letech odsouzen. Strážníci jej proto omezují 
na osobní svobodě a předávají Policii ČR k provedení dal-
ších úkonů.

22. ledna, 18.28
Všímavá žena oznamuje strážníkům muže, který sedí 
na chodníku v ulici Široká a zřejmě je mu špatně. Na místo 
vyráží strážníci, policisté i zdravotnická záchranná služ-
ba. Po příjezdu na místo je zjištěno, že se jedná o muže, 
který je z  místní znalosti strážníkům znám jako osoba 
agresivní a  závadová. Navíc muž v  přítomnosti strážní-
ků a policistů projevuje známky sebevražedných sklonů. 

Po vyšetření, které na místě lékař provedl, je rozhodnuto 
o převozu muže do psychiatrické nemocnice v Praze.

27. ledna, 08.16
Hlídka městské policie prověřuje telefonické oznámení 
recepční hostelu, který se nachází v ulici Uhelná. Zde se 
nachází klient, který za ubytování odmítá zaplatit. Po pří-
jezdu strážníků na místo se muž polské národnosti pro-
kazuje pouze fotokopií osobního dokladu. Následným 
prověřováním je zjištěno, že po osobě muže je vyhlášeno 
pátrání Policií ČR. Strážníci muže předvádějí na  Policii 
ČR a předávají jej k provedení dalších opatření.  

30. ledna, 11.12
Při kontrolní a hlídkové činnosti se strážníci stali svědky do-
pravní nehody. V ulici Mánesova v prostoru před volnočaso-
vým centrem řidič autobusu nacouval do dopravního značení, 
které poškodil. Jelikož se jednalo o autobus, řidič toto zřejmě 
nezaregistroval a pokračoval dále v jízdě. Strážníci jej zastavují 
a sdělují mu, že při couvání došlo k poškození dopravního zna-
čení. Na místo byla přivolána Policie ČR skupina dopravních 
nehod, která si věc na místě převzala k dořešení.  

5. února, 21.38
Pouze dvacet pět minut trvalo strážníkům nalezení dvou 
pohřešovaných chlapců. Městská policie byla požádána 
o  součinnost Policií ČR při pátrání po  dvou chlapcích, 
kteří odešli z domova neznámo kam a nezanechali o sobě 
žádnou zprávu. Po  chlapcích bylo Policií ČR vyhlášeno 
pátrání, do kterého se zapojili i strážníci městské policie. 
Hlídka strážníků proto vykonávala svou hlídkovou čin-
nost se zaměřením na nalezení těchto chlapců. Ve 22.03 
hodin v ulici 17. listopadu si strážníci všímají dvou chlap-
ců, kteří zde sedí v prostoru autobusové zastávky. Jejich 
oděv se shoduje s popisem dle vyhlášeného pátrání a navíc 
po spatření služebního vozidla městské policie spěšným 
krokem odcházejí do ulice Havlíčkova. Oba dva chlapce 
strážníci dostihli a zjišťují, že se nemýlili. Neprodleně je 
vyrozuměna Policie ČR s  tím, že chlapci byli nalezeni, 
jsou v pořádku a budou strážníky převezeni na Policii ČR.

Jindřich Joch
zástupce vedoucího Městské policie Říčany

Městská policie Říčany
Komenského nám. 1619/3, 251 01 Říčany 

e-mail: mestska.policie@ricany.cz

Tel. 323 618 150  
Mob. 725 022 765

městská policie radí a informuje

Z knihy událostí
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Zákon o obětech trestných činů v praxi
Zákon o  obětech trestné činnosti je účinný již půl roku. 
S  novými povinnostmi se snad již seznámili všichni, 
kterým je předpis ukládá. Jde nejen o  policisty, ale také 
pracovníky institucí a ve zdravotnických zařízeních, kteří 
mohou přijít s oběťmi do tzv. prvního kontaktu. Mají pře-
devším povinnost informovat oběti trestných činů o mís-
tech pomoci, na která se mohou obracet a žádat poskytnu-
tí bezplatné pomoci a právních informací.
Jediným subjektem v neziskovém sektoru, který je v ob-
vodu Říčan akreditovaný Ministerstvem spravedlnosti 
pro tuto činnost, je Poradna pro oběti trestných činů 
a domácího násilí. Již více než rok je součástí Občanské 
poradny, kterou provozuje Cesta integrace, o.p.s. 
Odborně způsobilý a vyškolený konzultant s dlouholetou 
praxí poskytne jak právní, tak psychickou podporu. Se-
známí poškozené nebo její svědky s náležitostmi a stan-
dardním průběhem trestního řízení, s  jejich postavením 
v něm a činností orgánů činných v trestním řízení. Sezná-
mí klienty, případně jejich blízké, s právy a povinnostmi 
svědků, poškozených,  s možnostmi získání právního za-
stoupení, a  to i bezplatnou formou. Poskytne informace 
k získání peněžité pomoci a s uplatněním nároku na ná-
hradu škody nebo nemajetkové újmy od pachatele případ-
ně na  vydání bezdůvodného obohacení získaného trest-
nou činností. Klienti obdrží právní informace potřebné 
pro řešení problému v rámci rodinného, přestupkového či 
trestního práva jak cestou prevence, tak v závažných pří-

padech případně podáním trestního oznámení apod. For-
mou preventivního opatření je zejména vykázání násilné 
osoby Policií ČR ze společně obývaného obydlí a následné 
podání návrhu soudu na  uložení předběžného opatření. 
Cílem každé konzultace, ať ústní, telefonické nebo pro-
střednictvím e-mailu, je srozumitelně poskytnout infor-
mace potřebné pro aktivní a  bezpečné řešení incidentů 
s charakterem domácího násilí. 
V letech 2012 a 2013 využilo pomoc Poradny obětem 95 
klientů. Pro lepší informovanost veřejnosti Občanská 
poradna vydala nové letáky s  informacemi potřebnými 
pro oběti trestných činů. K dispozici jsou na policejních 
služebnách, infocentrech či na  www.cestaintegrace.cz. 
Provoz v  roce 2014 podporován Ministerstvem práce 
a sociálních věcí, Ministerstvem spravedlnosti a městem 
Říčany. 

Vlastimil Zima
Občanská poradna Cesta integrace, o.p.s.

Občanská poradna – poradenství pro 
oběti trestných činů a domácího násilí
Masarykovo nám. 6, 251 01 Říčany 
tel: 721 516 274, 312 315 284
email: poradnaobetem@cestaintegrace.cz 
provozní doba: úterý 13.00 – 17.00, v neodkladných 
případech možná telefonická konzultace

VýLeT DO KUDOWY ZDROJe s paní Susovou
Výlet do Kudowy Zdroje se bude konat v úterý 15. dubna 2014. Od-
jezd z náměstí (MESTEK, Dm drogerie), autobusových zastávek u Kina, 
Na Zastávce a Na Rychtě je v 06.00 hodin ráno. Příjezd okolo 17 hodiny.
Přihlásit a zároveň zaplatit je možné v INFORMAČNÍM CENTRU, 
Masarykovo nám. 83, Říčany ( stará radnice).
Tel.: 323 602 639, 724 514 824, e-mail: susovamilada@seznam.cz.
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Jinan dvoulaločný
Ginkgo biloba
Dinosauři nepřežili, jinan na  Zemi 
roste stále. Přitom největší rozmach 
zažívali ve  stejnou dobu. Během 
druhohor, v  juře, byly jinany běžné 
stromy tehdejších lesů. Za  posled-
ních 150 milionů let se však téměř 
nezměnily a  modernější rostliny je 
jasně předběhly.
Jako jediný zástupce druhu, dokonce 
celého řádu, dnes přirozeně roste ji-
nan dvoulaločný pouze na malém úze-
mí v  jihovýchodní Číně. Přitom ještě 
ve třetihorách rostl po celé severní po-
lokouli včetně Evropy a našeho území. 
Od  počátku lidské kultury byl jinan 
rozšiřován. Zprvu po Číně, Japonsku 
a Koreji, v polovině 18. století byl do-
vezen do Holandska a od roku 1809 je 
pěstován v Čechách.
Jinan dorůstá kolem 30 m výšky 
a  může se dožít až 2000 let. Starší 
větve a  kmen kryje šedavá, hluboce 
rozbrázděná borka. Na  výrazných 
brachyblastech (zkrácených větév-
kách) vyrůstají ploché, vějířovité 
listy s  vidličnatou žilnatinou. Jsou 
to vlastně neobvyklé, do  plochy vy-
vinuté jehlice. Na podzim se zbarvují 
do zlatožluté barvy. 
V  květnu raší na  samčích stromech 
jehnědovité šištice, na samičích stro-
mech vyrůstá květenství na  dlouhé 
stopce se dvěma vajíčky. Většinou 
dozrává jen jedno vajíčko. Mění se 
v  asi 2 cm velké  kulovité semeno še-
dozelené až žlutavé barvy, které při-
pomíná peckovici. Dužnaté osemení 
nepříjemně zapáchá a  na  kůži má 
dráždivý účinek.
Jinan je odedávna dřevinou zahrad 
a  parků. Ve  východní Asii byl vysa-
zován u  chrámů, je součástí japon-
ského zahradního umění. Dnes mů-
žeme při procházkách potkat i celou 
řadu vyšlechtěných kultivarů. Strom 

na  obrázku roste v  Roklanské ulici 
v Říčanech.
Léčitelství dálného východu i dnešní 
farmakologický průmysl využívají 
látek obsažených hlavně v  listech 

jinanu. Pražené semeno je součástí 
čínské kuchyně.

Jakub Halaš
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Životní prostředí a zdraví

Chvála křoví
Označení „křoví“ je často chápáno jako 
výraz pro něco nepěkného, nepatřičné-
ho. Je třeba tento názor změnit a obhá-
jit právo křoví na existenci. V Říčanech 
a jeho okolí se dosud vyskytují plochy, 
pokryté zapojeným porostem křovin 
a mladých stromků, převážně z náletu. 
Toto křoví vzniklo tam, kde léta nepů-
sobil člověk. Za 10–20 let vznikne křo-
visko okolo 100 m2. Pak je to  opravdu 
kvalitní křoví, vysoké 3–4 m, uzavřené 
olistěním. Na zemi leží vrstva listí, tle-
jící přirozeným způsobem. Nachází se 
zde spousta brouků, motýlů, a různých 
bezobratlých. Uprostřed křoví je ne-
prostupná změť živých i uschlých větví, 
znamenitě sloužících k hnízdění ptáků. 
Celek významně snižuje znečištění 
v okolí. A také produkuje kyslík. Křoví 
je prostě velmi významným prvkem 
ve  městě i  v  krajině. Zajímavý biotop 

– lepší než sterilní městský trávník. 
Zbytky křoví v  městě a  okolí by měly 
být chráněny před likvidací.  
Křoví má ovšem svoje zarputilé od-
půrce a likvidátory. Tak třeba zahrad-
níky. Křoví si totiž roste jak chce, 
bez zahradníků. Není vzorně sestří-
hané a  učesané, listí není shrabané 
a odvezené, není zde trávník vhodný 
k  pravidelnému sekání, uschlé větve 
nejsou prořezávány. Nejlepší je proto 
takové neukázněné křoví dokonale 
vyhladit. Vznikne tak prostor pro 
novou výsadbu, založení trávníku, 
následnou údržbu. Jistě ne zadarmo. 
Další protivník je stavbař. Křoví brá-
ní v práci – odstraní se, bez obnovy. 
A také je křoví lákavý  stavební poze-
mek. Co s takovým zarostlým a užitek 
nepřinášejícím pozemkem? Vykou-
pit, změnit územní plán a  zastavět. 
Dalším nepřítelem jsou rozvodné zá-
vody. Je stanovena vzdálenost vodičů 

vrchního vedení el. energie od poros-
tů.  Rozvodné závody mají oprávnění 
prořezat porosty na  danou vzdále-
nost. To by ale museli dělat dost čas-
to. A to stojí peníze. Proto to jednou 
za několik let vezmou pěkně z grun-
tu. Všechno až u země. A je po křoví. 
V  Říčanech v  minulé zimě 
(2012/2013) bylo prováděno mýce-
ní křoví ve  značném rozsahu. Došlo 
k souběhu likvidačních prací od řady 
subjektů, někdy i  z  dobrého úmyslu, 
většinou však z neznalosti, možná i ig-
norance. Říčany tak přišly o  několik 
stovek m2 letitého křoví.  Další křo-
viska však mohou tomuto smutnému 
osudu uniknout. Chce to jen změnit 
přístup k  těmto porostům, a  účinně 
je chránit. Ostatně i  nová vyhláška 
o  ochraně dřevin a  povolování jejich 
kácení by tomu mohla napomoci. Zá-
leží jen na nás všech. 

Jiří Pánek

Přírodovědný 
kroužek: Veverkám 
na stopě
S přírodovědným kroužkem jsme vyu-
žili jediného únorového sněhu a stopo-
vali záhadné lesní tvory. Teď už víme, 
že otisky tlapek, které připomínají 
ručičku lesního skřítka, patří veverce 
(na  fotce dole pod lidskou stopou). 
Tlapky s drápky, které skáčou snožmo 
až 1 metr, jsme přisoudili lasičce nebo 
kuně. Na  našich procházkách jsme 
pozorovali a poslouchali v Říčanském 
lese také ptáky, kteří hodují na boha-
té nabídce semen – smrkových šišek 
a  olšových šištiček: čížky, mlynaříky 
a  sýkory parukářky. Překvapilo nás 
bubnování strakapouda a  prozpěvo-
vání brhlíka, které už v polovině února 
ohlašovalo blížící se jaro. 

Kateřina Čiháková

Změna telefonního čísla: mUDr. berkovská – 739  382  557
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DPS SeNIOR – Pečovatelská služba 
Komenského 1850/B, 251 01 Říčany
Pečovatelská služba nabízí pomoc osobám, které mají 
sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického 
onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace 
vyžaduje pomoc jiné osoby.

Úkony, které pečovatelská služba 
klientům nabízí:
a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní 
osobu, oblékání, svlékání
b) pomoc při úkonech osobní hygieny, koupání, 
použití WC, péče o nehty
c) dovoz nebo donáška jídla, příprava a podání jídla, pití 
d) úklid domácnosti, nákupy, pochůzky, praní 
a žehlení prádla 
e) doprovod k lékaři, na úřady

Služba se poskytuje ve vymezeném čase PO – PÁ 7.00 
hod. – 15.30 hod.

Náklady za úkony pečovatelské služby lze hradit např. 
z příspěvku na péči, o který je možné žádat na   Úřadu 
práce, Komenského náměstí 1850, Říčany který 
rozhodne o jeho přiznání.

Bližší informace: tel: 323 618 272 / J. Kadeřábková

Domov seniorů Pod Kavčí Ská-
lou patří od léta 2014 mezi kluby 
Senzačních seniorů /SENSEN/
při Nadaci Charty 77 a  Kon-
to bariéry.   Snažíme se naplno 
zapojovat do veřejného života a být 
i sami aktivní. Projektem „Druhý 

život dětské knihy“ chceme oslovit i ŘÍČAŇÁKY a není 
náhodou, že je právě BŘEZEN – Měsíc knihy.
Jde o pozoruhodnou akci, kdy na konci cesty je spokojenost 
o to jde přece všem. Dětská duše je stále zvídavá a plna oče-
kávání, děti se rády pouští do světa fantazie. Ceny knížek jsou 
však pro některé děti a jejich rodiny nedostupné… anebo když 
někdo zůstane na čas třeba v nemocničním prostředí – jak rád 
sáhne po nějakém rozptýlení a zavzpomíná na knižní hrdiny.
Věříme, že bude dost lidí, kteří pomohou – třeba i vám leží 
doma knížky pro děti a už třeba uplatnění nenacházejí.
Podívejte se, prosím, a přinášejte v průběhu celého měsíce 
března k nám do DS Pod Kavčí Skálou zachovalé dětské 
knihy – svůj „další“ život budou pak žít v nemocnicích, 
dětských centrech, v  rodinách sociálně slabších – právě 
tam chceme knížky posílat.
Oslovili jsme školy ve  zdejším regionu a  také víme, že 
mladí lidé pomáhají rádi, spolupracujeme s  Říčanskou 
farností i Charitou v Mukařově, s městem Říčany. Bude-
me se těšit a také vás informovat jak březnová akce uspěla 
a děkujeme za vaši ochotu.

S pozdravem Eva Kubínová
aktivizační DS

Pro seniory

29



SENIORCENTRUM ŘÍČANY
Tentokrát musíme začít smutnou zprá-
vou – v  minulých dnech nás bohužel 
opustil náš kolega a přítel Ladislav Jaroš. 
Jeho odchod je předčasný a pro nás zna-
mená velkou ztrátu. Kdo ho znal, prosím 

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 do-
stavit dle aktuálního programu. Seniorcentrum Říčany je 
registrovaným poskytovatelem sociálních služeb.

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 
a čtvrtek 18.00 – 20.00 hodin.
Pěvecký kroužek – každou první a  třetí středu v měsíci 
od 15.00 hodin v jídelně DPS Senior.
Povídání o historii – každou druhou středu od 16.00 ho-
din ve společenské místnosti DPS Senior. 

Akce:
n 10. března, pondělí – Vítání jara – setkání s hudbou
 Místo: KC Labuť. Začátek: 14.00 h. Zveme vás na posezení 

plné hudby a tance. Tentokrát nám bude hrát Miloš Rada 
a New Banjo Trio. Zdarma červené víno z Moravy.

n 10. března, pondělí – Zamyšlení nad Biblí
 Místo: DPS Senior – společenská místnost. Začátek: 16.00 h. 

Vstup zdarma. Na setkání se těší Hana Zavadilová.
n 18. března, úterý – Hudební hodinka – V rytmu operet
 Místo: DPS Senior – společenská místnost. Začátek: 16.00 h. 

Vstup zdarma. Na setkání se těší Hana Zavadilová.
n 12. března, středa – Povídání o historii – Napoleono-

vy milenky
 Místo: DPS Senior – společenská místnost. Začátek: 

16.00 h. Vstup zdarma. Na setkání se těší Jiřina Kutláková.

vzpomeňte si na  něho s  námi. Loučí-
me se slovy Františka Hrubína – „Kdo 
v srdcích žije – neumírá...“.

Irena Moudrá
předsedkyně správní rady 

n 20. března, čtvrtek – Kavárnička
 Místo: DPS Senior – jídelna. Začátek: 14.30 h. Poví-

dání při kávě nebo čaji. Vstup zdarma.
n 26. března, středa – Zámek Ratibořice a Babiččino údolí
 Místo: Ratibořice. Jednodenní autobusový zájezd 

s prohlídkou zámku a Babiččina údolí.
 Místa odjezdu: aut. zastávka K žel. stanici 6.50 h, aut. 

zastávka Rychta 6.55 h, aut. zastávka Sukova 7.00 h, 
aut. zastávka Masarykovo nám. 7.05 h. Příspěvek 
účastníků: 390 Kč (zahrnuje dopravu, vstupné, pojiš-
tění). Termín přihlášení: 15. 3. 2014.

Připravované akce:
Letní pobyty u  moře: tentokrát máme nabídku 2 míst 
– jedná se o  Itálii (Caorle – 7.910 Kč) nebo Chorvatsko 
(Jižní Dalmácie – 8.100 Kč). Termín zájezdů je od 6. 6. 
do 15. 6. a cena vždy zahrnuje jak dopravu, tak ubytování 
s polopenzí. Zájezdy se uskuteční v případě, že bude více 
jak 10 účastníků. Termín přihlášení: 15. 3. 2014.
n Rekondiční pobyt – Lipno (Šumava):  třídenní autobuso-
vý zájezd s ubytováním v Jezerním penzionu Hůrka. Prohlídka 
místních kulturních památek a Stezky korunami stromů. Pří-
spěvek účastníků: 980 Kč (zahrnuje dopravu, ubytování se sní-
daní, vstupy do některých objektů, služby průvodce, pojištění).
n Zámek Nelahozeves: jednodenní autobusový zájezd. 
Prohlídka renesančního zámku Nelahozeves, rodiště Anto-
nína Dvořáka. Příspěvek účastníků: 210 Kč (zahrnuje do-
pravu, vstupné, pojištění). Termín přihlášení: 31. 3. 2014.

Kontakt (informace a přihlášky):
Irena Moudrá, tel.: 732 383 424,  
e-mail: seniorcentrumricany@centrum.cz, kontaktní 
místo: DPS Senior, Komenského nám. 1850, Říčany.
Návštěvní dny (ostatní dny a hodiny dle domluvy): 
čtvrtek 20. března 2014 od 10.30 do 12.00 h.

Pro seniory

Toulky se seniory (i neseniory) vás zvou na tyto akce:
Milí přátelé a příznivci našich TOULEK, měsíce LEDEN 
a  ÚNOR se pro naše toulání moc nevydařily. Věřím, že 
měsíc BŘEZEN bude pro nás příznivější.  Zvu vás na tato 
místa poznání.

Co nás čeká v bŘEzNU…
n Úterý 11. 3. 2014 od 16.30 hod. – Pražská potrubní 
pošta – poslední svého druhu na světě.
Před 127 lety se Praha dočkala technické novinky – 6. srp-

na 1887 začala fungovat první linka potrubní pošty. Dva-
náct let sloužila jen pro vnitřní potřebu poštovního úřadu. 
Veřejnost ji mohla využívat od března 1899.
Vstupné: 60 Kč + vstupné do objektu 100 Kč. (160 Kč.)
Výklad podá současný majitel. Pořádá PORTA PRAGA
Časová náročnost: 2 hodiny
Sraz: 15.20 hod. Říčany – vlaková pokladna (odjezd 15.29)
Sraz: Praha – 16.20 hod u JERUZALEMSKÉ SYNAGOGY
Závazně nahlásit do 8. 3. 2014
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Pro seniory

n Pondělí 24. 3. 2014 – MUZEUM MINERÁLŮ A ME-
TEORITŮ 
Muzeum je pro mnohé návštěvníky tou nejatraktivnější 
částí Mineralie. Právě zde totiž vystavujeme ty nejkrásněj-
ší a nejzajímavější unikáty z celého světa. Vzácné minerá-
ly, obří krystaly, kameny nádherných barev i tvarů... Zaru-
čujeme vám, že každý z těchto exponátů dokáže strhnout 
vaši pozornost na dlouhou dobu.
Některé z  vystavených exponátů si můžete prohlédnout 
i zde, v jejich virtuální podobě. Nezapomeňte ale, že to, co 
na této stránce vidíte, je jen malý zlomek z pokladů, které 
na vás v Muzeu čekají. Udělejte si čas, navštivte naše Mu-
zeum, ponořte se do kouzelného světa minerálů a nechte 
se unášet neopakovatelnou krásou přírodních výtvorů! 
Muzeum vstupné: Dospělí: 150 Kč; Děti do 15 let: 50 Kč; 
Senioři, ZTP: 80 Kč
Sraz: 9.10 hod. Říčany – vlaková pokladna (odjezd 9.18)
Sraz –10.00 hod. Praha – stanice tramvají – Masarykovo 
nádraží (vchod na Masarykovo nádraží)

n Pátek 11. 4. 2014 – NEVIDITELNÁ VýSTAVA PRAHA 
KDYž Tě VEDOU SMYSLY… 
Co je to Neviditelná výstava? Představte si, že jste se ocitli 
v naprosté tmě… 
Neviditelná výstava Praha je ojedinělá interaktivní cesta 
po světě, v němž zmizelo všechno světlo, a kde se snažíte 
pomocí svých zbylých smyslů najít cestu ven. Mějte slepou 
důvěru! 
Pokud se zúčastníte Neviditelné výstavy, budete moci 
vyzkoušet, jaký je život bez zraku. Bez smyslu, skrze 
nějž získává náš mozek nejvíce informací. Celou výsta-
vou, která změní váš život, vás budou doprovázet nevi-
domí nebo částečně nevidomí lidé. Zajímavé? Zvlášt-
ní? Cizí? Nebo… přirozené? Může vám hodina slepoty 
otevřít oči?
Na Neviditelné výstavě Praha se řídíte výhradně hmatem, 
sluchem, čichem a smyslem pro rovnováhu. Díky dočasné 
ztrátě zraku a obtížím při orientaci zjistíte, že svět může 
být i bez onoho klíčového smyslu stále krásný.
Vstupenky / Všední dny: Dospělý 180 Kč; Student, dů-
chodce 150 Kč
Po této výstavě si zajdeme do Botanické zahrady Na Slupi. 
Venkovní expozice. Zde si vychutnáme barvy jarní přírody.
Sraz: Říčany – 10.20 hod. (odjezd 10.29) vlaková pokladna
Praha – 11.50 hod. Novoměstská radnice – Karlovo nám.
ZÁVAZNě NAHLÁSIT do 31. 3. 2014 – NUTNÉ Z DŮ-
VODU NEVIDITELNÉ VýSTAVY

Přihlášky přijímá a na všechny se těší 
Macháčková Věra, Říčany; veramachackova@centrum.cz 
mobil:775 301 206

Komunitní centrum Říčany, o. p. s.
kancelář: Masarykovo nám. 6/17, 251 01 Říčany, tel.: 737 587  130, e-mail: kc.ricany@seznam.cz
úřední hodiny pro veřejnost: středa 13–17 hod. a dále po domluvě www.kcricany.cz

Komunitní centrum 
Říčany v březnu
Vážení čtenáři, za rok 2013 bezplatně pod-
pořil Sanační program přes 50 klientů 
z  cílové skupiny rodin s  dětmi ve  složité 

životní situaci. Jsme proto velmi rádi, že od března rozšíří 
náš tým nová sociální pracovnice tohoto programu. Mů-
žeme tak poskytnout 2 krát více času pro pomoc rodinám 
s dětmi při hledání východisek z tíživých životních situací. 
Ambulantní poradna má otevřeno každé úterý od 9 do 13 
hod. na Masarykově nám. 6/17 v Říčanech, doporučujeme 
se však předem objednat na tel. 737 536 201 nebo e-mailu 
spoludoma@kcricany.cz, stejně jako se přes tyto kontakty 
můžete domluvit na pro vás vhodnější termín.
Pro seniory a osoby se zdravotním postižením opět za-
hajujeme sezónu Nordic walking!

Nordic walking neboli „Severská chůze“ je společenský 
sport, který lze provozovat v  každém věku a  bez poža-
davku na  předchozí sportovní zkušenosti či fyzickou 
kondici. Chůze za pomoci hůlek dodává při pohybu tělu 
větší stabilitu a je vhodná jako rehabilitace po operacích 
kloubů dolních končetin, pro osoby trpící nadváhou, 
vysokým krevním tlakem a mnoha dalšími neduhy spo-
jenými se stárnutím. Dovolujeme si zájemce požádat, 
aby ve  vlastním zájmu vhodnost tohoto cvičení při 
vážnějších zdravotních obtížích předem konzultovali 
se svým ošetřujícím lékařem!

Startujeme každé pondělí od 10. března ve 14 hod., sraz 
v altánu na Lázeňské louce v Říčanech. 

Komunitní centrum přeje všem krásné jaro! Více 
na: http://www.kcricany.cz
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Milí čtenáři, dnes zklamu ty, kteří se 
těšili na  další z  našich akčních dět-
ských výprav. V  tomto čísle vám při-
blížím společenskou akci, kterou naše 
skautské středisko v Říčanech pořádá 
letos již po osmé, a to skautský ples.
Jako každý rok, tradičně první ples ta-
neční sezony v Říčanech, zahájil Vojtěch 
Vít a  vedoucí střediska Tomáš Rajtora 
v  prostorách nádherně zrekonstruova-
ného a efektně nasvíceného kulturního 
centra Labuť v sobotu 11. 1. 2014.

K tanci hraje celý večer osvědčený šesti-
členný orchestr Petra Holuba, jehož vý-
běr písní ocení všichni tanečníci. Zatan-
číte si tu cha-chu, rumbu, waltz i polku. 
Program je opravdu nabitý. Nádherné 
předtančení mistrů republiky v show – 
dance střídá malá tombola, potom ná-
sledují další série tanců. Čas tak rychle 
utíká, že je tu půlnoc a s ní hlavní tom-

bola. Tímto bych moc děkovala milým 
sponzorům hlavně Tomáši Hřivnáčovi 
za  nádherný obraz, společnosti Billa 
a  Tereze Selixové. Děkuji také všem, 
kteří pomáhali s  přípravou plesu 
a také těm, co nás celoročně podporu-
jí. Ples se letos velmi povedl a těšíme 
se na vaši návštěvu opět za rok!

Jana Rajtorová

Pro děti a rodiče
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Pro děti a rodiče

Přijďte mezi nás

I v druhém pololetí Mateřské centrum Mraveniště pokračuje 
v aktivitách pro maminky a naše nejmenší. Zveme vás do Mra-
venčí školičky již od 2,5 roku věku (dopoledne po–čt), těšíme 
se na vás v nově vybavené herně. Zaměřujeme se na rozvoj po-
hybových, hudebních, výtvarných a logopedických dovednos-
tí dětí a přivykání na kolektiv vrstevníků. Dále nabízíme i zá-
jmové kroužky (keramika, tanečky, šikovné ručičky, flétnička) 
a  jednorázové akce pro děti i  rodiče (karneval, semináře, 
tématické dílničky…). Navštivte také naše každoměsíční ak-
tivity – kurzy háčkování (poslední čtvrtek v měsíci), poradnu 
pro maminky (nejen) dvojčat (druhý čtvrtek v měsíci) a další. 
Stále máme pár volných míst. Přijďte mezi nás!

Více se dozvíte na materske.mraveniste.info.
Děkujeme všem za podporu při pořádání Karnevalu pro 
nejmenší, děti si to moc užily.

Ivana Dudová, koordinátorka Mateřského centra 
Mraveniště

S mraveništěm k moři!
LÉTO U MOŘE: Už jste přemýšleli, jak strávíte letošní 
léto? Už víte, jak odměníte své děti za  pěkné vysvědče-
ní? Nabízíme vám možnost vyrazit za zážitky a  rekreací 
s Mraveništěm, podobné zájezdy pro rodiny s dětmi po-
řádáme už od roku 2000. Po krátké pauze jsme připravili 
atraktivní skupinový zájezd do  Chorvatska, na  ostrov 
Korčula v  Jižní Dalmácii. Celý týden budeme ubytova-
ní v  apartmánech, koupání v  příjemné a  klidné „Zátoce 
mušlí“, k  dispozici je venkovní bazén, spousta atrakcí, 
sportovní vyžití, pláže vhodné pro děti – oblázkové i pís-
čité. Komplex se nachází v  zeleni, obklopen borovým 
hájem. Možnost polopenze nebo individuálního stravo-

vání. Odjíždíme z Říčan v pátek 4. července 2014, návrat 
v  neděli 13. července. Pokud vás naše nabídka zaujala, 
neváhejte nás oslovit o podrobnější informace na e-mailu: 
mraveniste@ricany.cz. Těšíme se na dobrodružství, které 
společně jistě prožijeme! Více na www.mraveniste.info. 
PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY: letos proběhnou v termínech: 
1. turnus od 30. června do 4. července, 2. turnus od 14.do 
18. července a 3. turnus od 25. do 28. srpna. Podrobnosti 
v dalších číslech Kurýra nebo na našem webu.
Zájemci o  KLUB TRIAL – navštivte náš web, kde se 
dozvíte podrobnosti o trénincích, které začínají již v dub-
nu, budou probíhat vždy o víkendu. Jsou určeny klukům 
i holkám, začátečníkům i pokročilým, přihlásit se mohou 
i dospělí. Tréninky vedou reprezentanti  ČR.
KARNEVAL : Děti, můžete se těšit, 6. dubna od 14 hodin 
v Kulturním centru Labuť na dětský karneval! 
PODĚKOVÁNÍ:  Děkujeme městu Říčany za  podporu, 
kterou nám poskytlo formou grantů na provoz i na loňské 
akce, které jsme pořádali pro všechny děti:  Příměstské tá-
bory, Mistrovství ČR v Trialu, Dětský den (sice pršelo, ale 
malým dětem to na Jurečku vůbec nevadilo ), Indiánské 
loučení s létem a Čertovský rej. Děkujeme i všem dětem, 
které se akcí zúčastnily. Přijďte zase! 

Veronika Špačková, Lenka Počtová
koordinátorky Mraveniště

Čteme s nečtenáři
I když děti ještě neumějí číst, mohou už rozvíjet svoje před čtenářské 
dovednosti, které napomáhají porozumění textu, např. předvídat, co 
se stane dál, hledat souvislosti mezi textem a vlastními zkušenostmi.
Cílem lekcí je dětem přiblížit svět knížek a  podporovat jejich 
vztah ke čtení.
Kdy: pondělí 17. 3. 13.00–14.30 Čteme s nečtenáři ve věku 4–6 let
 pondělí 24. 3. 10.00–10.45 Hrátky s knížkou pro děti 3–4 roky
Kde: Na Fialce, Mánesova ul. registrace na tel. 323 606 157.
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Zápisy do Pramínku
Zveme vás na zápisy do Pramínku na školní rok 2014/2015. 
Zápisy se uskuteční v  květnu, přesné termíny budou včas 
uveřejněny na našem webu. Prosíme o vyplnění a zaslání při-
hlášky (ke stažení na webu www.lesniklubpraminek.cz). Více 
informací o přijímání nových dětí na emailu: lesniklubprami-
nek@seznam.cz anebo na tel. 731523025 (Olga Jarkovská).

Příměstský tábor v Lesním klubu 
Pramínek – léto 2014
O letních prázdninách připravujeme 3 turnusy letního pří-
městského tábora, jejichž náplň bude vycházet z  činnosti 
lesního klubu Pramínek. Tábor je určen pro děti od 4 do 8 let, 
které budou doprovázet vždy 2 lektoři Pramínku. Předběžné 
termíny: 1. a 2. týden v červenci. Více informací na emailu: 
lesniklubpraminek@seznam.cz  nebo na  tel. 732662158 
(Bára Smetánková). Na našem webu www.lesniklubprami-
nek.cz budou ke stažení přihlášky a další informace. 

Volná místa v přírodovědném 
kroužku
Nabízíme volná místa v  přírodovědném kroužku, který 
vede Kateřina Čiháková a koná se vždy ve středu od 15.30 
do 17.00 hodin. Kroužek seznamuje děti s přírodou v oko-
lí Říčanské hájovny, prostřednictvím vlastního pozorová-
ní, jednoduchých experimentů, kreslení a  tvoření z  pří-
rodních materiálů. Součástí pravidelné činnosti je také 
péče o zahradu na hájovně. 

Pro děti a rodiče

Dětský klub Hnízdo
Milé děti a  rodiče, dovolujeme si vás pozvat do  dětského klubu Hnízdo 
(Táborská 2308/14, Říčany). 
Nabízíme: hlídání dětí od 3 do 6 let, ST–PÁ od 8 do 16 hod.
Dopolední programy (9–11h.) – možnost návštěvy s maminkou:
ST – NAHLÁSEK – hudební kroužek pro nejmenší děti
ČT – VESELÉ CVIČENÍ – pohybové hry inspirované jógou pro děti
PÁ – DUHOVÁNÍ – výtvarné činnosti, hraní s barvami, tvary, materiály

Od  Třech králů po  Masopust – 
v  Hnízdě nebyla nuda. Tak jako hvěz-
da betlémská dovedla krále šťastně 
do  Betléma, i  nás hvězdy provázely 
celým lednem. Hráli jsme si na  ně při 
našem jógovém cvičení, zpívali o  nich 
a  z  geometrických tvarů sestavovali 
kometu. Pozorovali jsem je na setmělé 
obloze a  hledali souhvězdí. Vyprávění 
o  Orionovi děti nadchlo a  nakreslily 
o něm nejeden obrázek i zahrály divad-
lo inspirované jeho činy. Letošní zima je 
bez sněhu, nezbylo nám, než sněhuláky 
více kreslit, protože nebylo z  čeno 
stavět. Ani našim malým „Hnízdařům“ 
se nevyhly vleklé choroby. Hromnice 
přinesly nejen o  hodinu více, ale sešli 
jsme se opět v plném počtu. Děti si vyro-
bily své svíčky – „hromničky“ na ochra-
nu proti bouřce. Oběhly s nimi náš včelí 

úl a  popřály včelkám hodně zdraví: 
„Čarování kolem úlu pomůže nám 
zahnat smůlu, ať jsou naše včely zdravé, 
přejeme si stále.“ Děti zaujal i  příběh 
Prokopa Diviše a  jeho výnález hro-
mosvodu. Masopust jsme si užili – tak, 
jak to má být – pospolu. Vyrobili jsme 
si masky a  maškarní převleky, naučili 
jsme se veselé masopustní písně a vyr-
azili na tradiční sousedskou obchůzku 
s  rozvernými hrami. Za  zpěv a  tanec 
dostaly děti zaslouženou výslužku. Sti-
hli jsme vyrobit i  valentýnská srdíčka, 
která potěšila všechny maminky. Únor 
utekl jako voda, však je to nejkratší 
měsíc v  roce. Přijďte si s  námi užít 
příchod jara – vynášení Smrtky a  ve-
likonoční přípravy. 

Iveta Limburková
lektorka
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V únoru jsme začali projekt „Ovoce 
a zelenina – to je zdraví, to je síla“. 
Pověděli jsme si, proč jsou ovoce 
a  zelenina důležité, co jsou vitamí-
ny, které naše tělo potřebuje, a  kde 
můžeme které najít. Učili jsme se 
také o druzích zeleniny – kořenová, 
listová či plodová. Nejoblíbenější 
část projektu byla vždy praktická, 
zaměřená na  smysly, kde jsme jed-
notlivé druhy ochutnávali a povídali 
si o tom, co komu a jak chutná .
Pokračujeme s  angličtinou, kerami-
kou, jógou, tanečky, flétnou i s plavec-
kými kurzy „Na Fialce“. Děti i nadále 

pracují s  paní Myškovou, naší logo-
pedkou, na jazykové přípravě.
Předškoláci v  lednu a v únoru finišo-
vali s  předškolní přípravou, aby byli 
perfektně připraveni na zápisy do zá-
kladních škol. Velkým zážitkem pro ně 
i  naše školáky byl výlet za  poznáním 
do  Prahy do  Muzea J. A. Komenské-
ho. Děti společně navštívily výstavu 
„Hurá do  školy“, kde měly možnost 
poznat, jak vypadala škola dříve a jak 
vypadá dnes. 
Pro děti mladší 3 let, které ještě ne-
navštěvují mateřskou školku, a  jejich 
rodiče, je každé páteční dopoledne od   

9.30 h do  11.00 h připravena pracov-
na. V případě, že zvažujete zápis dítěte 
do  mateřské školy od  září 2014, při-
jďte se do  pracovny podívat. Vaše děti 
i vy získáte vlastní zkušenost a sami si 
budete moci vyzkoušet, co všechno se 
v mateřské škole děti u nás učí. 
Mějte se hezky a snad už i trochu jarně, 

Olga Matláková, ředitelka

Přesně před rokem, tedy v  únoru 
2013 se mateřská škola Landie roz-
rostla o rodinnou péči o batolátka. 
K otevření jesliček nás motivovali rodiče 
mladších sourozenců dětí, kteří chodí 
do školky Landie. Byli to právě oni, kteří 
nám dali největší impuls k otevření jesli-
ček. Představa, že budeme na blízku dě-
tem při jejich prvních krůčcích, slovech, 
činech, byla velmi lákavá. 
Pro jesličky jsme vyčlenili přední část 
stávající dřevostavby a batolátka vyu-
žívají prostory, ve  kterých je jídelna, 
velká koupelna s vanou, ložnice, míst-
nost pro výtvarné tvoření a samozřej-
mě i útulná herna. Prostorná tělocvič-
na v  patře budovy dětem umožňuje 
volný prostor, kde se mohou vyřádit, 
když silně prší, nebo když třeba ryska 
na  teploměru sahá nízko pod nulu. 
A  tak se po  roce ohlížíme zpět a  re-
kapitulujeme, co se u nás v jesličkách 
za  ten rok všechno odehrálo? Uspo-

řádali jsme setkání s rodiči, rodiče se 
tak v uvolněné atmosféře mohli zeptat 
na vše, co je zajímalo. Prožili jsme se 
školkou již tradiční Biojarmark pořá-
daný na  zahradě Landie. Kromě na-
šeho aktivního týdenního programu 
do jesliček zavítaly i divadelní soubo-
ry, zahrály nám pohádky ušité přímo 
na míru. Advent jsme v jesličkách pro-
žili všemožným tvořením a  poslední 
týden před Vánoci jsme si s dětmi užili 
čas plný koled, zdravého cukroví a dá-
rečků. V rámci adaptačního programu 
jsme se několikrát připojili i k progra-
mu mateřské školy Landie a neustále 
s dětmi obdivujeme ty „velké“ Beruš-
ky, Motýlky a  Včelky. Nejmladšímu 
batolátku, u  kterého jsme mohli sle-
dovat první krůčky, nebylo ještě ani 
8 měsíců, ale v průběhu roku některé 
děti dospěly a tak spokojeně pokračují 
ve školce v kolektivu Berušek. Teď už 
se těšíme na jaro a blížící se Velikono-
ce a na veškeré tvoření, písničky a bás-
ničky spojené s tímto tématem.
Navštivte nás i vy osobně, ať sami vi-
díte, jaké to u nás je 
Krásný rok přeje tým Jesliček a  ma-
teřské školy Landie

Co děti čeká  
v jesličkách Landie?
l rodinná atmosféra respektující 

individuální osobnost dítěte
l starostlivá péče našich dvou tet 

Lenky a Pavly
l zdravé stravování v BIO kvalitě 

z vlastní kuchyně
l všeobecný rozvoj pohybu, 

didakticky–vzdělávací chvilky, 
divadélka…

l provozní doba od 7.30 do 17.30 
včetně všech prázdnin

Aktuality z mateřské školy Sofie 

Zápis dětí do mateřské školy na školní rok 2014/2015 spojený se dnem otevřených 
dveří se uskuteční ve středu 9. 4. 2014 od 8.30 do 12.00 hod.

Přihlášky si můžete vyzvednout v mateřské škole nebo stáhnout z webu www.ms-sofie.cz. Na pořadí podaných přihlášek 
bude brán při zápisu zřetel. V případě zájmu o návštěvu mateřské školy v jiném termínu jsme k dispozici na 773 220 281. 

Jesličky a  mateřská škola Landie, 
Orlická 2188, Říčany, 
tel: 734 463 362, landie@landie.cz, 
www.landie.cz

Jesličky Landie slaví rok od svého založení
ze života škol(ek)
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Únor byl měsícem představování 
školy při schůzkách s  rodiči, kteří 
mají zájem o studium dětí v ZŠ Sofie 
– o zápis do první třídy. Zápis u nás 
proběhl ve  dvou oficiálních termí-
nech 28. 1. a 6. 2. 2014. Několik dětí 
prošlo také zápisem v individuálních 
termínech. 

Proč volíme v Sofii smíšené 
třídy? – byl jeden z nejčastěji 
kladených dotazů.
Se vzdělávacím i výchovným vlivem 
skupiny žáků různých věků máme 
velmi dobrou zkušenost z předškol-
ního vzdělávání. Starší děti svým 
příkladem přirozeně vedou mladší 
spolužáky, vytváří se opravdové ka-
marádské vztahy… Díky již zpraco-
vaným zkušenostem a dovednostem 
ukazují jedni druhým jak pracovat 
a  postupovat, ať už v  jazyce, mate-
matice, výchovách nebo chování. 
Smíšená skupina také lépe umož-
ňuje dětem pochopit učivo prostřed-
nictvím „pozorování jiného dítěte“, 
ať už staršího nebo mladšího spo-

lužáka. Práci s chybou chápou jako 
přirozenou součást vzdělávání. Děti 
používají mezi sebou jiné komuni-
kační, výrazové prostředky, vysvět-
lují si jinak a  také někdy postupují 
jinak než my, dospělí. Smíšené pro-
středí přináší také možnost pracovat 
a  rozvíjet mnohem výrazněji své 
schopnosti při rozdělování úkolů, 
vedení a  řízení skupiny… Nabyté 
znalosti upevňují žáci společnou 
komunikaci, učí se samostatně plně 
vyjadřovat, obhájit svůj názor. Při 
vyučování nezůstává jen u  výkladu 
učitele, důraz klademe na  vlastní 
procvičování a spolupráci. 
V rámci vyučování používáme bezpo-
čet pomůcek pro praktické “osahání” 
poznatků z matematiky, jazyka i běž-
ného života. Například teoretické vě-
domosti o dělení si děti v matematice 
ověří prostřednictvím Montessori 
pomůcky žáky pojmenované „lékár-
na“ – vypadá jako sestava zkumavek 
s  dřevěnými pilulkami. Příležitost 
vidět, jak druháci dělí za pomoci této 
pomůcky, je pro prvňáčky výzvou 
ke hře, která je motivující a současně 

ze života škol(ek)

Únor v ZŠ SOFIe

vytváří základ pro budoucí snadné 
osvojení dělení ve vyšším ročníku.
Ve srovnání se školami běžného typu 
u nás pracují ve třídě dva učitelé. Při 
plné kapacitě třídy připadá na jedno-
ho učitele maximálně 12 dětí. Velký 
prostor třídy, její členění a organiza-
ce nám umožňuje pracovat v lavicích, 
na zemi, či na koberci podle potřeby 
a  vhodnosti k  plněnému úkolu nebo 
výběru dětí.
Setkáváme se s obavou rodičů, že děti 
ve  smíšené třídě se naučí méně, že 
učitel nemá dostatek prostoru pro in-
dividuální práci se žáky v jednotlivých 
ročnících… Přijďte se k  nám podívat 
a přesvědčit se o opaku. V případě zá-
jmu nám napište:  info@zs-sofie.cz či 
zavolejte na 773 220 281.

Olga Matláková
ředitelka MŠ a ZŠ Sofie

Nový třídní učitel v základní 
škole

V  průběhu úno-
ra jsme rodičům 
představili no-
vého třídního 
učitele, pana Ví-
tězslava Březku, 
který se k  týmu 

ZŠ Sofie připojí od  září 2014. Vítek 
má za sebou působení ve Škole Hrou, 
první soukromé škole s  „alternativ-

ním“ přístupem ke vzdělávání v ČR, 
poté několik let v soukromých i stát-
ních školách. 
Do Sofie Vítka přivedl zájem o moderní 
přístup ke vzdělávání a rodinný typ ško-
ly s lidskou tváří a nižším počtem žáků 
ve třídě. V neposlední řadě Vítka do So-
fie přivedl zájem o kvalitní školu pro své 
dvě děti a zapuštění kořenů v Říčanech.
Jak sám říká: „Chuť hrát si, být tvoři-
vý, vzdělávat se, mne vede k hledání 
nových cest a  alternativ k  běžným 
stereotypům.  Hravost, tvořivost a ra-

dost se snažím hledat a „budit“ v dě-
tech i dospělých kolem sebe a užít si 
tak každý den života naplno.”
Kromě učitelství pro 1. stupeň má Ví-
tek vystudovanou DAMU, za  sebou 
několik let v  Divadle Drak, aktuál-
ně je v  angažmá v  Divadle Na  tahu. 
V  příštím školním roce je tedy více 
než pravděpodobné otevření literár-
ně dramatického kroužku. 
V případě dotazů můžete již nyní s pa-
nem učitelem komunikovat na  vitek.
brezka@zs-sofie.cz.

Zápis do nově otevřených tříd v mateřské škole U Slunečních hodin 
proběhne v závislosti na navýšení kapacity školy ve Školském rejstříku 
nejdříve po 24. březnu 2014.
Přesné datum bude zveřejněno na webových strán-
kách města Říčany v rubrice aktuality, na webových 
stránkách MŠ na  portálu  www.materskeskolky.
cz  a  také formou letáku přímo v  mateřské škole. 

Formulář žádosti o  přijetí k  předškolnímu vzdělá-
vání bude taktéž dostupný na stránkách školy a tiš-
těné podobě k vyzvednutí přímo v budově MŠ.

Jarmila Šebková, ředitelka
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Ze života …..
V polovině prosince jsme si u dálniční přípojky na Říčany 
všimli, že se na poli nějak divně pohybuje káně lesní. Bylo 
evidentní, že má poraněné křídlo a je v dosti  zuboženém 
stavu. Nebudu detailně popisovat, jak jsme se dravce sna-
žili odchyti t (i přes svá zranění nám to prostě ulehčit ne-
hodlal a stále se snažil uniknout). Nakonec se nám to přece 
jen podařilo, káně jsme odvezli domů a zavolali do sta-
nice handicapovaných živočichů ve Vlašimi. Zraněného 
živočicha jsme tam předávali již několikrát. A vždy jsme se 
setkali s velmi milým, rychlým a naprosto profesionálním 
jednáním. Ani tentokrát tomu nebylo jinak a za pár hodin 
si káně u nás přebral jeden z pracovníků stanice. Dohod-
li jsme se, že až bude pták v pořádku a schopen vypuštění 
do volné přírody, ozvou se nám a o tuto radostnou událost 
se postaráme společně. A tak nás (žáky 8.A z I. ZŠ Říčany) 
bylo možno spatřit 5.2.2014 po deváté ráno, jak se v polích za Marvánkem dohadujeme o tom co nejvhodnějším mís-
tě pro vypuštění káně a vyhlížíme auto z Vlašimi. Nakonec jsme se dočkali. Nejprve jsme hodně dlouho a dost po-
drobně zpovídali oba sympati cké pracovníky stanice, kteří dravce přivezli. Slyšeli jsme mnoho krásných příkladů, kdy 
se člověk snaží živočichům v nouzi pomoci, ale také spoustu příběhů smutných, kdy se člověk naopak k přírodě cho-
vá víc než macešsky. Slyšeli jsme o pastech a jedovatých návnadách, o černých odstřelech, srážkách s auty a dráty el. 
vedení, o vybírání ptačích hnízd …Všem nám lezl mráz po zádech, a to nejen ze smutných příběhů, ale také proto, že 
bylo několik stupňů pod nulou a navíc zataženo a vlhko. V půl jedenácté jsme zmrzlí až na kost konečně přistoupili 
k vypuštění uzdraveného dravce. Na svobodu se evidentně velice těšil a z rukavice Marti na okamžitě zamířil nad pole. 
Klouzavým letem se obeznámil s terénem okolí a za chvilku nám zmizel z očí. Doufejme, že se mu bude dařit dobře. Od-
cházeli jsme s hřejivým pocitem, že jsme v tomhle případě přírodě pomohli. Konec dobrý, všechno dobré…?
       Mgr. L. Prchalová 

Lyžařský kurz 2014

Na úvod musíme 
říct, že byl velmi 
vydařený, snad až 
na pár úrazů...
Když jsme se v so-
botu po obědě se-
šli před školou, ne-

tušili jsme, co všechno zažijeme. Cesta do Krkonoš probíhala bez problé-
mů, až na čekání u lanovky v Janských Lázních, kde nás předběhla jiná 
škola. Do hotelu na Černé hoře jsme dorazili již za tmy. Po večeři jsme se 
dozvěděli, co nás v následujícím týdnu čeká. Druhý den ráno jsme se vy-
dali na svah ukázat, co umíme. Večer nás pak vedoucí Pepa přesněji roz-
dělil do družstev. Každý den jsme měli ranní i odpolední lyžování. V úte-
rý a ve středu bylo ale dopolední lyžování zrušeno a místo toho jsme šli 
v úterý do města a někteří na tradiční černohorský drink. Ve středu jsme 
stavěli sochy ze sněhu a soutěž o nejhezčí sochu vyhráli kluci ze 7.C se 
svým letadlem. Dalšími povedenými výtvory byly kočka, krokodýl, žel-
va apod. A nesmíme zapomenout na skluzavku, kterou na vlastní kůži 
otestoval náš pan ředitel. Všichni jsme si pana ředitele oblíbili nejen díky 
jeho úžasným tajuplným povídkám. Také naše diskotéky patřily k nejlep-
ším zážitkům kurzu. Vděčíme za to spolužačce Marti ně, která obstarala 
hudbu a všechny nás roztančila. Když nastal čas odjezdu, všem nám bylo 
do breku. Vzpomínali jsme na výborné chování učitelů a snad i nás žáků, 
společné diskotéky, pubertální hlášky a všechno možné, třeba to, že my 
jako tři sedmé třídy mezi sebou dobře vycházíme.
Všichni vzpomínáme na lyžák v dobrém a chtěli bychom se tam vráti t. 
Už nedočkavě vyhlížíme další naši společnou akci.    Mája a Týna ze 7.C

Mezinárodní fotbal. turnaj 

Naše škola
pořádá již 
několik let 
v lednu me
zinárodní
fotbalový
t u r n a j 

v městské hale. Tento rok přijalo naše pozvá-
ní celkem 11 mužstev. 3 mužstva z Moskvy, ZŠ 
BEZRUČOVA, ZŠ KOSTELEC N.Č. LESY, FSC LIBUŠ, 
SK NUSLE, FK VIKTORIA ŽIŽKOV a naše škola - 
1. ZŠ ŘÍČANY. Turnaj byl dvoudenní a byl rozdě-
len na 2 věkové kategorie - mladší žáky a mlad-
ší přípravky. Některé školy měly dvě mužstva 
v obou kategoriích. Po dvoudenním turnaji,kde 
se hrálo oba dny systémem „každý s každým“, 
zvítězila v mladší kategorii naše škola - 1. ZŠ ŘÍ-
ČANY, 2. místo - SK NUSLE a 3. místo FK VIKTORIA 
ŽIŽKOV. Ve starší kategorii se stal vítězem klub 
z MOSKVY ODINCOVO, 2. místo - 1. ZŠ ŘÍČANY 
a 3. místo - ZŠ KOSTELEC N.Č. LESY.
Na konci turnaje proběhlo vyhodnocení a první 
tři mužstva z každé skupiny si odvezla krásné po-
háry,trofeje,diplomy a každý kluk dostal medaili.
Turnaj proběhl v klidu a příští  rok se budeme 
opět těšit.

Mgr. J. Lodín



ze života škol(ek)

Školní družina vykonává 
svou činnost ve  dnech 
školního vyučování, kdy 

se snažíme dětem zpříjemnit čas růz-
nými činnostmi, ať jde o příležitostné 
akce (vánoční dílna, jarmark, karne-
val, …) anebo o plánované každoden-
ní činnosti.
Půl roku uteklo jako voda a  děti ze 
školní družiny již zažily několik akcí. 
V  minulém měsíci se konala hudební 
soutěž DO-RE-MI, ve  které měly děti 
možnost předvést, co umí a  co se za-
tím naučily. Vystoupilo nám několik 
houslových virtuózů, klavíristů, zpěvá-
ků a dokonce jsme i mohli slyšet zahra-
nou skladbu na exotické bubny Bongo 
bongo. Po  prvotním překonání trémy 
se všem soutěžícím zadařilo a každý si 
svou odměnu náležitě zasloužil.

V měsíci únoru nás navštívilo divadlo 
s  pohádkou „Jak se Janek neuměl 
rozhodnout“. Děti měly možnost 
během vystoupení „Jankovi“ na-
povědět co by měl udělat a  tím roz-
hodovaly, jak se bude pohádka dál 
vyvíjet a  jak vlastně dopadne. Nyní 
se v únoru zabýváme tématem – Ma-
sopust, kdy se zaměřujeme na  tra-
dice, zvyky a  výrobu masopustních 
masek. Také pořádáme karneval, kde 
budou pro děti připraveny soutěže 
a  vyhlášení výsledků o  hledání nej-
hezčí a  nejoriginálnější masky. Vždy 
se najde spoustu princezen, čarodějů 
nebo spidermanů, ale občas se objeví 
i Harry Potter nebo Ferda mravenec. 
Ovšem každý kostým je něčím je-
dinečný a  právě proto rozhodování 
o vítězi není vždy jednoduché.

Děti se s chutí zapojují do připravo-
vaných akcí nejen s radostí ze soutě-
žení ale i kvůli získaným zážitkům. 

Iveta Necidová
vychovatelka školní družiny  

základní škola Bezručova

Není družina jako družina, ale ta naše je…

Plavání na Fialce
Posledním lednovým týdnem skon-
čil pro naše čtvrťáky plavecký kurz. 
Od září jsme měli možnost vyzkoušet 
nový plavecký areál Na Fialce. 
Každý podle svých možností zdoko-
nalil plavecký styl, pro někoho bylo 
velkým vítězstvím přestat se vody 
bát, začít se potápět. Pro někoho byla 
výzva uplavat víc než vloni. A  navíc 
jsme si užili i  spoustu legrace při 
vodních hrách a  hrátkách. Ke  konci 
kurzu jsme dokonce nacvičovali situ-
aci, kdy bychom neočekávaně spadli 
v  oblečení do  vody. Jak se zachovat, 
když nás mokrá mikina táhne dolů, 
jak co nejrychleji doplavat ke břehu.
Velké poděkování patří plaveckým 
instruktorům. 
Rádi bychom rozvíjeli plavecké do-
vednosti i  příští rok. Kdo ví, není 
mezi námi budoucí Michael Phelps?

Ivana Paplhámová
třídní učitelka

základní škola Bezručova
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Vážení rodiče, 
Nabízíme účast dětem ve věku 
od 5 do 10 let v prázdninovém 
kempu Magic Hill.

Kde: 
Budovy mateřské školy 
Magic Hill, Dunajská ulice, Říčany

Kdy: 
Červenec 2014 denně od 8:30 
do 17 h. 
Turnusy jsou týdenní, je možno 
docházet na jednotlivé turnusy 
případně na celý měsíc.

Program: 
Dvojjazyčná výuka, zábavné hry 
a projekty pod vedením zkušených 
učitelů Magic Hill.

Celodenní strava (svačina 2x denně, 
oběd a pitný režim).

Turnusy od – do: 30.6. -  4.7., 
7.7. – 11.7., 14.7. – 18.7., 
21.7. – 25.7., 28.7. – 1.8. 2014  

Cena za týdenní turnus:
3 750 Kč, Sleva 10% na druhého 
sourozence a v případě účasti na 3 
a více turnusech.

We would like 

to inform you 

of 

Magic Hill

Summer 

School in July 

2014.

5 weeks of 

games, art, 

trips,

outdoors, sun.

Trips and 

themes: 

ZOO week,  

Colors week, 

Castle week, 

and more.

Jde nám o děti

JULY 2013 SUMMER SCHOOL
www.magic-hill.cz

Informace a přihlášku najdete na www.magic-hill.cz v sekci mateřská škola/letní kemp

JULY 2014 SUMMER SCHOOL

inzerce
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ZŠ Nerudova
Blíží se termín, kdy si budou žáci základních škol podávat 
přihlášky na střední školy a učiliště. Je tomu tak i u žáků 
naší školy. Vzděláváme žáky, u kterých se dlouhodobě pro-
jevují problémy ve výuce v základní škole. Do režimu speci-
álního vzdělávání jsou zařazováni na základě diagnostiky 
pedagogicko-psychologické poradny a žádosti rodičů. 
Výuka probíhá podle vzdělávacího programu, který je 
proti běžné základní škole určitým způsobem redukován. 
Cílem výuky není paměťové zvládnutí encyklopedických 
vědomostí, ale usilujeme o  vytváření a  rozvoj znalostí 
a  dovedností, které směřují ke  každodennímu  uplatnění 
v praktickém životě. Vyučuje se pouze jeden cizí jazyk, je 
kladen důraz na rozvoj manuální zručnosti zvýšeným po-
čtem hodin pracovních činností, na  řečovou výchovu, fi-
nanční a  informační gramotnost. Snažíme se podporovat 
žáky v  oblastech, ve  kterých vynikají. Přestože se v  sou-
časné době razí trend co nejvíce žáků s  nějakým druhem 
handicapu integrovat do škol hlavního vzdělávacího prou-
du, ne každému žákovi integrace vyhovuje a prospívá.      
V naší škole jsou pro tyto žáky vytvořeny takové podmín-
ky vzdělávání, aby při důsledném respektování individu-
álních zvláštností, mohli po získání základního vzdělání 
pokračovat v dalším úspěšném studiu na odborných uči-
lištích. Přispívá k  tomu snížený počet žáků ve  třídách, 
uplatňujeme individuální přístup, speciální učební me-
tody a  výběr učiva odpovídající schopnostem žáků. Kla-
deme důraz na vnímání odlišnosti a různosti lidí a jejich 
názorů. Učitelé mají speciálně-pedagogickou kvalifikaci. 
Využíváme pomoci asistenta pedagoga, vybavujeme třídy 
různými kompenzačními pomůckami, ale také moderní 
výpočetní technikou. Naši absolventi většinou získávají 

výuční list v některém z řemesel, která jsou v dnešní době 
na pracovním trhu opět stále více žádána. 
K úspěšnému uplatnění žáků v životě směřuje nejenom vý-
uka, ale také zapojení školy do různých projektů a mimo-
školních akcí. Jezdíme na exkurze do vybraných středních 
odborných učilišť, spolupracujeme s Informačním a pora-
denským střediskem pro volbu povolání na ÚP Praha-vý-
chod, účastníme se soutěží na regionální i celostátní úrov-
ni. Velký význam pro nasměrování našich žáků ke správné 
volbě budoucího povolání má již delší dobu spolupráce 
s  Muzeem Říčany na  projektu „Řemeslo má zlaté dno“. 
Naši žáci měli možnost zapojit se do několika workshopů. 
Na nich vyráběli dřevěné šperky, šili výrobky na šicím stro-
ji, tkali, pekli vánoční perníky a chleba v Říčanské hájovně, 
vyráběli sítotisk apod. Přejeme žákům, aby měli šťastnou 
ruku při výběru střední školy a byli na ni úspěšně přijati. 

Blanka Veselá
výchovný poradce ZŠ Nerudova 

ze života škol(ek)

Nadešel čas, kdy se naše školní dveře otevřely především 
pro budoucí malé školáky, kteří dorazili k zápisu do prv-
ního ročníku. Tento den je velkým životním mezníkem 
nejen těch malých, ale i  těch velkých. Každý je pln oče-
kávání, obav i nejistoty. Pro předškoláka, který se objeví 
mnohdy zcela poprvé v  neznámém prostředí a  ze všech 
stran je sledován jeho dosažený výsledek, se daná situace 
stává první velkou zkouškou jeho dovedností a vědomos-
tí. Je na čase překonat prvotní ostych a ukázat všem, že 
z malého předškoláka brzy bude již velký školák.
V letošním školním roce se stala patronem zápisu do první-
ho ročníku na naší škole známá postava z animovaných dět-
ských příběhů, Ferda Mravenec. Ferda provázel předškoláky 
celým zápisem. Jednotlivé činnosti byly rozmístěny do něko-
lika stanovišť, kde byly připravené úkoly odpovídající různým 

specifikům pro zjištění školní zralosti dětí. Na začátku každý 
obdržel Ferdův raneček, do kterého si za splnění úkolů mohl 
nalepit nářadí či potřeby, které Ferda nejčastěji při své práci 
používá. Na konci, po zdolání všech činností každý obdržel 
Ferdův šátek, který se zároveň stal i určitým symbolem a pa-
mátkou na tento velký den. Přejeme všem našim budoucím 
předškolákům krásné poslední chvíle v mateřských školkách 
a těšíme se na ně v září u nás ve škole. Rodičům děkujeme 
za projevený zájem o naši školu.

ZŠ u Říčanského lesa – ZáPIS DO 1. ROČNíKU
…aneb Ferdův raneček
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ze života škol(ek)

Absolventi Hudební školy, LŠU, ZUŠ Říčany!
ZUŠ Říčany si vás dovoluje pozvat na setkání bývalých absolventů 
a pedagogů ZUŠ a s tím i spojený koncert bývalých absolventů.

U  příležitosti oslav 60. výročí zalo-
žení školy se koncert uskuteční 20. 
března 2014 od 17.30. v Kulturním 
centru U Labutě v Říčanech.
Přátelé hudebníci přijďte – hrající i ne-
hrající. Pro ty, kteří ještě nesložili svůj 
nástroj definitivně do  futrálu, je mož-
nost si zahrát legendární Pochod Karla 
Pádivého č. 14 a na přání pana ředitele 
B.Průchy také polku Šly panenky silnicí. 
Dirigovat nebude nikdo jiný, než emerit-
ní ředitel školy pan Bohumil Průcha.
Dále, si pod taktovkou Jiřího Od-
cházela, společně zahrajeme neza-
pomenutelnou melodii E. Morricone 
z  filmu Tenkrát na  západě  a  píseň 
Karla Svobody Jsi můj pán. Pro 
všechny budou připraveny velmi jed-
noduché party, které není třeba nijak 
zásadně cvičit. Party budou od února 
ke stažení na  www.zusricany.cz. 
Cílem našeho společného, přátelské-
ho muzicírování bude zážitek, na kte-
rý nikdy nezapomeneme! 
Přijďte všichni, hrající i nehrající, přines-
te s sebou fotky, plakátky, vše co se k va-
šemu studiu na hudební škole vztahuje. 
Po  koncertě plánujeme v  předsálí malé 
občerstvení, takže bude čas i  na  malé 
popovídání. Sledujte naše webové strán-
ky, kde budou doplňující informace. 

Přijďte, Těšíme se na Vás!

Co se dělo v ZUŠ 
Říčany v únoru?
6.února 2014 proběhla v  Kulturním 
centru Labuť skvěle připravená Ta-
neční akademie. 
Paní učitelka Pavlína Rézová s  dětmi 
z  tanečního oddělení nacvičila a  při-
pravila opravdu překrásnou taneční 
přehlídku. Taneční choreografie dávaly 
všem divákům  možnost opustit náš 
uspěchaný svět a na chvíli popustit uzdu 
své fantazii v krajině plné snů.
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Hned následující den, 7. února 
2014, se sjeli do říčanské zušky kla-
vírní pedagogové z  celého Středo-
českého kraje na  klavírní seminář 
vynikajícího klavíristy a  pedagoga 
Petra Topercera.
Pan profesor P. Topercer pracoval nejpr-
ve se svými žáky, po té s výběrem žáků 
ze středočeského kraje a pražských škol. 

Odpolední program už patřil pouze 
žákům z  klavírního oddělení ZUŠ Ří-
čany. I když sál říčanské zušky praskal 
ve švech, přesto odezva na seminář byla 
ze všech stran velice pozitivní. Klavír-
ní pedagogové se jednoznačně shodli 
na tom, že uspořádat tento seminář byl 
skvělý nápad a  že by se měl opakovat. 
Byl to prostě skvělý klavírní den.

Kvarteto P. I. Čajkovského z Moskvy 
navštívilo říčanskou ZUŠ při svém 
turné po České republice. 
Umělci projevili velký zájem o systém 
našeho hudebního školství, lehce 
nahlédli do vyučovacích hodin a živě 
se zajímali o  aktivity školy. Nesmír-
ně nás těší, že violoncellista Kyril 
Rodin, vítěz Čajkovského soutěže 
v Moskvě, uspořádal v naší škole vi-

oloncellový seminář. Tento vynikající 
pedagog vyučuje velmi často na mas-
terclassech po celé Evropě, Japonsku 
a  USA. Tento seminář jsme od  Čaj-
kovského kvarteta dostali jako dárek 
k našemu 60. výročí. Členové kvarte-
ta jsou laureáti mnoha významných 
soutěží a  návštěvy tak významných 
osobností na půdě školy si velice po-
važujeme. 

Petr Topercer s Matyášem Meincingerem

Členové kvarteta P.I.Čajkovského v zuš Říčany

ze života škol(ek)

A jedno 
poděkování…

V letošním 
roce ukon-
čili svou 
dlouholetou 
pedagogickou 
působnost 
na ZUŠ 
Říčany 
pan učitel 
Miroslav 
Rovenský 
a paní 
učitelka Silvia 
Rovenská. 
Mnozí z vás 
už jistě ví, že 
pan kolega 
M. Rovenský 

bude v následující době působit 
na Ministerstvu kultury jako 
náměstek ministra kultury. Ze 
srdce mu přejeme, aby se mu 
v nové a náročné funkci dařilo. 
Děkujeme oběma manželům 
za dosavadní skvělou práci 
s dětmi. Stopa, kterou na naší 
škole manželé Rovenští  zane-
chávají, je nesmazatelná.

Zároveň 
vítám v našem 
pedagogickém 
sboru nového 
pana kolegu 
– Stanislava 
Suchánka, 
hornistu, 
flétnistu 

a dlouholetého člena orchestru 
Česká filharmonie, který zatím 
částečně přebírá výuku v poboč-
ce ZUŠ Říčany – Strančice.
Náhlým odchodem manželů 
Rovenských vznikla ve Stran-
čicích situace, která se musela 
velmi rychle vyřešit, a já dou-
fám, že se vyřešila ke spokoje-
nosti dětí i rodičů. Děkuji všem 
za ochotu a pomoc, kterou mi 
poskytli při řešení této nečeka-
né události.

Iveta Sinkulová
ředitelka ZUŠ Říčany
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Stanislav Suchánek

Silvia rovenská

Miroslav rovenský

45



Den otevřených dveří 29. 1. 2014 ve fotografii 

Adaptační program 
pro 1. ročníky 
V pondělí 27. 1. 2014 se první ročníky 
společně se svými třídními učitelkami 
zúčastnily adaptačního programu, 
který navazoval na  podzimní adap-
tační kurz. Společné herní aktivity 
nejen oživily zážitky z  podzimního 
kurzu, ale také ukázaly, do  jaké míry 
se studenti dokázali během půlroku 
vzájemně poznat, a to i s těmi, kteří se 
adaptačního kurzu nemohli zúčastnit. 
Třídním učitelům pak umožnily bližší 
náhled do  vzájemných vztahů mezi 
členy skupiny.

Především problémové aktivity otes-
tovaly, zda jsou schopni navázat 
na  týmovou spolupráci z  adaptač-
ního kurzu, a  jak v  současnosti fun-
guje komunikace ve  skupině, zda 
jsou ochotni si vzájemně naslouchat 
a  tolerovat odlišné názory a  postoje 
(studenti prvního ročníku si např. vy-

zkoušeli, zda by se dokázali shodnout 
na organizaci maturitního plesu).
Doufejme, že jim týmová spolupráce 
vydrží až do maturity….

P. Janovská a M. Větrovská, třídní 
1.A a primy

Projekt Gaudeamus
Dne 29. 1. se třídy 3.A a septima zú-
častnily celorepublikového projektu, 
veletrhu pomaturitního vzdělávání 
nazvaného Gaudeamus. Jeho cílem 
je propagace jednotlivých vysokých 
škol a  univerzit. Obě třídy se sešly 
před areálem Výstaviště v  Praze. 
Studenti se mohli individuálně po-
hybovat po celém areálu a dovídat se 
nejrůznější informace o  jednotlivých 
fakultách či univerzitách, které je za-
ujaly. Všechny školy nabízely propa-
gační materiály a  ve  vedlejší budově 
pořádaly přednášky, na  kterých se-
znamovaly studenty s  jejich progra-
my. Byly také připraveny různé sou-
těže, a  tak mohli návštěvníci vyhrát 
i hodnotné ceny např. slovníky nebo 
různá elektronická zařízení. 
Všichni jsme si odnesli mnoho in-
formací a  projekt Gaudeamus nám 
umožnil více nahlédnout do  „světa 
vysokoškoláků“, a  snad si tak díky 
této návštěvě vytvořit představu 

o  oborech, kterým bychom se chtěli 
v budoucnu věnovat. 
K.Donátová a N.Ježková, 3.A

Úspěchy našich 
studentů
Velmi dobrých výsledků dosáhli naši 
žáci v  okresním kole olympiády 
z  českého jazyka. Studentka kvinty 
Š. Melicharová obsadila 1. místo, 
P.  Porschová z  oktávy 3. místo a  L. 
Pavelka ze 4.A  se umístil na 4. místě.
Dalších úspěchů dosáhli naši žáci 
v  okresním kole matematické olym-
piády. V kategorii Z9 získali 4. místo 
M. Cimprich a  5. místo A.  Repiská, 
oba žáci kvarty. V okresním kole dě-
jepisné olympiády, kategorie ZŠ, ob-
sadila 3. místo A.  Repiská z  kvarty, 
5. místo B. Richterová, žákyně tercie.

Blahopřejeme! 
dř

Poděkování
Máme velkou radost z kvalitního mi-
kroskopu, který jsme získali s pomo-
cí rodičů od  Ústavu experimentální 
medicíny AVČR, v.v.i. v  Praze. Těší-
me se na nový pohled do světa mikro-
organizmů. Děkujeme!

dř

ze života škol(ek)
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Čistý Ladův kraj

Srdečně Vás zveme na další ročník jarního 

úklidu obcí a přírody v jejich okolí.

Akce se koná

v sobotu 12. 4. 2014 v 9:00 hod.

Vítán je každý, kdo má chuť pomoci.

www.laduv-kraj.cz

Podrobné informace získáte
na obecních úřadech svých obcí.

ze života škol(ek)

Přijďte se podívat na
1. turnaj ve vybíjené a přehazované,
který se uskuteční 21. 3. 2014
mezi říčanskými školami.

Vybíjená se koná od 8.30 do 12.00 hodin v hale ZŠ Bezručova.
Přehazovaná se koná od 8.30 do 14.00 hodin v hale ZŠ U Lesa.

Těsíme se na vás, ŽZ

Máme radost z  výsledků našich stu-
dentů ve  vědomostních soutěžích 
a olympiádách. 
Nedílnou součástí rozvoje osobnos-
ti každého ze studentů je i  činnost 
mimoškolní. A  tady nás těší, že řada 
studentů i v těchto oblastech dosahu-
je výjimečných výsledků. Jmenovat 
musíme alespoň Kateřinu Krásovou 
(oktáva) – jednu z  nejlepších čes-
kých hráček golfu, Jana Lohynské-
ho (oktáva) – který úspěšně soutěží 
v  českém poháru v  kategorii rookies 
ve  snowboardingu, Matěje Bedr-
níka (sekunda) a  Jana Štibingera 
(tercie) – účastníků 6. ročníku Her 
zimní olympiády dětí a  mládeže ČR 
v běžeckém lyžování, Jana Pastejříka 
(kvarta A) – úspěšného leteckého mo-
deláře, Pavlínu Chladovou (septima) 
– průvodkyni zahraničních studentů 
po  Praze, Víta Stibora (kvarta A) 
– vítěze soutěže s  tematikou moder-
ních dějin a  totality organizovanou 
Občanským sdružením PANT, v  ta-
nečních soutěžích vítězí Natálie Niž-

masarykovo 
klasické 
gymnázium 
v Říčanech

níková (kvarta B) a Nicole Řeháková 
(kvinta). Nezapomínáme ani na naše 
úspěšné reprezentanty v šachu.  
Ti všichni se mohou stát vzorem pro 

své kamarády ve škole. Všem přejeme 
v jejich náročné mimoškolní činnosti 
hodně dalších úspěchů. 

Mkg
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Od  nádraží se vydejme tentokrát 
na druhý konec městečka. Asi kilometr 
a  půl od  dráhy se nachází čtvrť dříve 
zvaná Pod Pilou.
Kdysi stačilo na  obálku napsat Pan 
Hofta, Říčany, Pod Pilou a dopis spo-
lehlivě došel. Domů zde stálo málo, 
šlo o zemědělskou část města. Začína-
la v místě dnešního fotbalového hřiš-
tě, kde se rozprostírala obecní jatka. 
Správcem (říkalo se mu také „šlach-
tecký“) zde byl pan Černý. Řezníci 
přivedli dobytek k  porážce, ze zvířat 
stáhli i kůži a maso naporcovali. Takto 
připravené si je odváželi do  krámků. 
Čas od  času sem zašel veterinář, aby 
maso prohlédl. Pod mohutnou pum-
pou se myly nádoby i maso.
Nahoře na kopci na velkém pozemku 
stála pila pana Hofmanna, dříve i s ci-
helnou. U silnice na Světice byla pilni-
ce (dílna na zpracování dřeva), ve kte-
ré parní stroj poháněl různé druhy pil. 
Nechyběla dřevěná kancelář-písárna.
Jako první si pod pilou v polovině dva-
cátých let postavil dům můj tatínek. 
Dole v  domě byla truhlářská dílna, 
nahoře byty a palanda na sušení dřeva. 
Pod naším domem pak začala vznikat 
nová ulice (dnešní Řípská) s  dalšími 
domky. Původní úvoz zde přetrval asi 
až do roku 1952. Hned naproti přes uli-
ci vyrostl nárožní dům pana Spillinga, 
invalidy z první světové války. Na kratší 
noze nosil botu s vyšší podrážkou a kul-
hal. Jemu a  jeho ženě Julii mohlo být 
v době mého dětství kolem pětačtyřice-
ti, v mých očích to už ale byli starší lidé. 
V přízemí domu se čtyřmi byty se leskly 
výlohy dvou obchodů. V  tom prvním 
prodával pan Spilling smíšené zboží 
– ve výkladu se skvěly papírové napo-
dobeniny potravin, například salámu. 

Ve druhém krámku sídlil pan Stropek, 
čalouník. Ten se ovšem začátkem války 
vystěhoval. Patrně mu řemeslo ve čtvrti 
vzdálené od náměstí moc nekvetlo.
Pan Spilling čekával před krámkem: 
„Skoč mi pro cigarety!“ Dal mi korunu 
a  já běžel asi padesát metrů nahoru 
k  trafice paní Soukupové. Do  novi-
nového papíru velmi zručně zabalila 
deset Zorek. Za donášku jsem od pana 
Spillinga dostal bonbon nebo dva ze 
skleněné dózy na  pultu. Občas přidal 
nějaký vtip, pochechtávaje se ústy se 
zlatými zuby. Zákazníků moc neměl, 
ale na živobytí to stačilo. Do jeho sor-
timentu patřil chleba, housky, drož-
dí, koření nebo olomoucké syrečky. 
Z háků u pultu visely lahůdkové buřty. 
Jezdil pro ně až do Prahy do Palacké-
ho ulice k panu Macháčkovi. Svezl se 
vždy s mým otcem, když jel za obcho-
dem. Vyhlášené špekáčky jste mohli 
nechat i vyschnout, chutnaly pak téměř 
jako uherský salám. Spillingovi měli 
za krámkem kuchyň a jeden pokoj. Pod 
kuchyní byl veliký sklep s uskladněný-
mi potravinami, především s lahvovým 
pivem. On do  sklepa kvůli zraněné 

noze nechodil, vždycky křikl do kuchy-
ně: „Jůli, přines dvě malý černý paní 
Hoftový!“ To měla maminka na celý tý-
den. Někdy jsem pro pivo šel i v neděli, 
a to zadem, přes okno.
Spillingovi měli syna Vénu, vysokého 
a  fešného chlapce. Studoval učitelský 
ústav a rodiče na něj byli patřičně hrdí. 
Asi jako desetiletého mě pozvali na svat-
bu. Hostina se konala u nich v parádním 
pokoji. Vyhrával gramofon s  velikán-
skou otočnou troubou, tančilo se tango 
a  jedlo cukroví. Novomanželé se brzy 
po svatbě odstěhovali do Podyjí, kde se 
Véna v  obci Šatov stal oblíbeným řídí-
cím učitelem. Vzpomínám si, že po za-
brání Sudet chodila paní Spillingová 
po chodníku před domem a hlasitě vzly-
kala: „Co se nám to stalo… Hitler přijde 
i sem, věřte tomu…“ Měla pravdu.
Po  válce ve  Spillingově krámku zří-
dila obchod Jednota – mohli jste si 
v něm nakoupit základní zboží a také 
si objednat brambory k  uskladnění. 
Dlouhá léta tam prodávala milá pro-
davačka paní Vostřáková. Příště ješ-
tě zůstaneme v Řípské ulici.

Zaznamenala Renata Skalošová.

NeObyČeJNí ObČANÉ ŘíČAN /16.
Vzpomínky Dalibora Hofty

Původní hofmannův dům v široké ulici, kolem roku 1920
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V sobotu 8. 3. 2014 vzpomeneme 
smutného 1. výročí úmrtí našeho 
drahého manžela, tatínka 
a dědečka  pana Jana Nováka z Říčan 
u Prahy. Děkujeme  
všem, kteří vzpomenou s námi. 
Nikdy nezapomeneme.   Manželka Libuše s rodinou

Dne 4.března se dožívá devadesáti 
let maminka, babička a prababička 

paní Libuše Vančurová.
Blahopřejeme. 

Synové Milan a Jirka s rodinami. 

Mezi námi
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Mezi námi

Sedmého února oslavila neuvěřitel-
né 99. narozeniny Libuše Skalová. 
V Říčanech prožila celá dlouhá léta 
a naše město si pamatuje v různých 
podobách. Narodila se do  rodiny 
radošovického zahradníka Viléma 
Friesze. Po  studiích pracovala jako 
účetní u říčanského podnikatele An-
tonína Jurečka, v padesátých letech 
byla úsekovou vedoucí v  cukrárně 
na náměstí (ta tvořila součást dneš-
ních potravin Na  Růžku). S  paní 
Libuší jsme se nedávno sešli, aby 
zavzpomínala na dobu svého dětství 
a mládí. Přinášíme vám ukázku z je-
jích vzpomínek: „Tatínek pracoval 
od pěti do dvanácti hodin a odpoledne 
se věnoval nám, dětem. Chodili jsme 
s  ním na  ‚Koupadlo‘, říkalo se také 
‚Plivátko‘, za  dnešním koupalištěm 

Jureček (to tehdy ještě nefungovalo). 
Táta dal třeba velkou okurku paní 
u  vchodu, aby nemusel platit vstup, 
a učil nás tam plavat. Než v blízkosti 
vzniklo tenisové hřiště, pamatuji si, 
že tam byla sáňkařská dráha. Jezdili 
tam bohatí lidé z  Prahy, krásně ob-
lečení, celí bílí. Většinou měli ovšem 
špatné saně a často se jim dole, když 
to skočilo, rozbily. Na  Jurečku jsme 
taky bruslili. Manžel tam jednou do-
konce pořádal lední revue. Děti si půj-
čily kalhoty, deštníky, různé ženské 
šaty… Všude visely lampiony, paní 
Jurečková vařila.“
Paní Skalová se v  těchto dnech zo-
tavuje po  úrazu – moc ji zdravíme 
a přejeme dobrou mysl!

Renata Skalošová  
a Martin Hůrka 

Libuše (vpravo) se sestrami, jaro 1918
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Dlouholetá problematika výstavby 
bytů na Fialce je říčanské veřejnosti 
známa. Po  mnoha letech žádostí, 
stížností, soudních oznámení a  pe-
tic dal Občanskému sdružení Fial-
ka za  pravdu Městský soud v  Praze 
a Nejvyšší soud v Brně, které defini-
tivně potvrdily, že sídliště Na  Fialce 
nemá platné územní rozhodnutí 
nutné pro vydání stavebního povo-
lení a  že byl několikrát porušen zá-
kon. Důsledky rozsudku mohou být 
pro současné majitele bytů sídliště 
Na Fialce fatální. 
OS Fialka již od roku 2006 poukazu-
je na skutečnost, že výstavba sídliště, 
zejména počet bytů a budov je neade-
kvátní lokalitě a od začátku též upo-
zorňuje úřady na  nesoulad s  územ-
ním plánem města Říčany. Platný 
územní plán mimo jiné udává poměr 

zastavěné plochy a  parkové zeleně 
a  především limituje počet nadzem-
ních podlaží bytových objektů. Oba 
tyto parametry výstavba od počátku 
nesplňuje, což s  konečnou platností 
potvrdil rozsudek soudu. Městský 
soud ve  svém rozsudku konstatuje: 
„Takto vyprojektované bytové domy 
neměly být umístěny.“
O  to více šokuje, že společnost RIM 
Engineering s. r. o., s  majetkovou 
strukturou sahající na  Britské Pa-
nenské ostrovy a do Kyperské repub-
liky, nadále nabízí již postavené byty. 
A co víc, nyní začala ke koupi nabízet 
i byty, jejichž výstavba ještě nezača-
la. A  dle rozhodnutí soudu již ani 
zákonnou cestou začít nemůže. 
I  na  dodržování stavebního zákona 
si platíme z  našich daní stavební 
úřad, vedený Janem Pillveinem, kte-

rý by měl neprodleně situaci vyřešit 
podle toho, jak mu rozsudek soudu 
ukládá. Následky případného ne-
respektování soudních rozhodnu-
tí by mohly být nedozírné pro nás 
všechny a  daly by bezprecedentní 
příklad dalším developerům v  tom, 
jak zastavět Říčany dalšími sídlišti 
při zoufale nedostačující infrastruk-
tuře (kanalizace, komunikace, školy 
a  školky apod.). Pevně věříme, že se 
Stavební úřad Města Říčany posta-
ví na stranu zákona, a ne na stranu 
finančních zájmů developerů z cizo-
krajných destinací. 
OS Fialka se domnívá, že by bylo 
vhodné, aby investor odstoupil 
od záměru další výstavby sídliště Fi-
alka, což představuje další tři domy, 
a  zbývající volnou plochu upravil 
např. na park, který by byl prospěšný 
pro všechny občany Říčan. 

Marek Štěpánek, OS Fialka 

Koncem loňského roku jsem se na vlako-
vém nádraží v  Říčanech stala přímým 
svědkem události, kdy mladá žena při 
nastupování do  vlaku uklouzla na  na-
mrzlém nástupišti a  během okamžiku 

zmizela mezerou mezi vlakem a  nástu-
pištěm v kolejišti. Kromě mě zaregistroval 
situaci pouze jeden další cestující. Vytáhl 
ženu, zatímco jsem bránila vlaku v zavře-
ní dveří, dříve, než vlak vyjel ze stanice. To, 

že je mezera, kterou může propadnout 
dospělý člověk, nepříjemně široká, s  tím 
asi nic jednoduše dělat nelze. Podobným 
případům by ale zabránilo už i poměrně 
jednoduché řešení – pečlivější průběžné 
sypání nástupiště pískem či solí. 

Kristýna Schnablová

bude se na Fialce bydlet?

Nebezpečné nástupiště vlaku

Narozeniny Libuše Skalové
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Na Memoriál Jana 
Palacha ve  Vše-
tatech 18.1.2014 
se vydaly říčanské 
sportovní gym-
nastky v  tomto 
složení:
Ktg. 2008–2009 

(lavička, prostná): 7. M. Koudelková, 
9. L. Procházková, 14. E. Pospíšilová 
a čtyřletá K. Procházková se na svých 
prvních závodech umístila na krásném 
29. místě (celkem ze 45 závodnic).
Ktg. 2007 (kladina, prostná) – 37 
závodnic: 7. L. Gaždová, 11. M. 
Škardová, 14. A. Bernardová a  16. 
T. Šubrtová. Děvčata si poprvé vy-
zkoušela, jaké to je závodit na kladi-
ně. I  když Adélka s  Terkou neustály 
kotoul, díky jinak pěknému cvičení, 
se i  ony bez problémů vešly do  prv-
ní poloviny tabulky. S výsledky jsme 
byly spokojeny o  to víc, že jsme se 
neztratily v  konkurenci moravských 

a  pražských gym. klubů, které mají 
oproti nám specializované tělocvičny 
pro tento sport.
Od druhého pololetí máme sestavená 
již dvě družstva závodních sportov-
ních gymnastek (4–5letých a  6–7le-
tých) a dvě družstva Teamgymu.
Protože je v gymnastice potřeba více 
individuální přístup (oproti jiným 
sportům), především při nácviku 
těžších prvků, doplňujeme i řady tre-
nérů. Nyní u nás působí další tři nové 
kvalifikované trenérky ČGF (dvě jsou 
bývalé vrcholové gymnastky).
V  našem kurzu Na  Fialce, kam chodí 
nejmladší zájemci 
o  základy gym-
nastiky, proběhly 
ukázkové hodiny 
pro rodiče. Od  za-
čátku škl. roku jsme 
s  dětmi pracovaly 
především na  zpev-
ňování, protahování 

ze sportu

Začali jsme 
spolupracovat 
s  agenturou 
Hudba na peru-
tích. Pro obča-
ny to znamená, 
že u  nás v  In-

focentru mohou zakoupit vstupenky 
na  některé koncerty za  výhodnou 
předprodejní cenu. Na březen nabízí-
me Spirituál Kvintet, který vystupuje 
11.3. v Klubu U Boudů v Kolovratech 
a koncert Vladimíra Mišíka v restau-
raci Na statku v Jevanech dne 15.3. 
V prodeji máme nový atlas LABSKÁ 
CYKLOTRASA v  České Republice, 

který byl slavnostně pokřtěn 16. 
ledna  na  veletrhu REGIONTOUR 
Brno 2014. Na 28 mapových listech 
v měřítku 1:60 000 je zobrazen celý 
tok řeky Labe (cca 370 km). Atlas je 
určen hlavně cyklistům, své trasy si 
najdou i  příznivci in-line bruslení 
a  jsou zde i  cesty a  tipy pro vozíč-
káře. Najdete zde výškové profily 
tras, místo pro poznámky a  mnoho 
obrázků. 
Nezapomněli jsme ani na děti. V pro-
deji máme známou karetní hru Černý 
Petr s obrázky Josefa Lady.
Těšíme se na vaši návštěvu

Jarmila Voráčková – TIC Říčany

Letošní novinky v Infocentru

Oddíl sportovní gymnastiky a správném držení těla (vše hravou for-
mou). Gymnastická průprava je známá 
jako základ pro všechny sporty, proto 
začínáme s úplně malými dětmi, které 
se můžou později věnovat jakémukoliv 
sportu a z těchto základů čerpat. Dříve 
než se děti těmto zákl. gym. doved-
nostem naučí, nepouštíme je do obtíž-
nějších cviků, při kterých by si mohly 
ublížit. Po jejich zvládnutí nyní může-
me začít nacvičovat první akrobatické 
prvky (přemety, stoje na rukou atd.). 
Děkujeme rodičům za kladné hodnoce-
ní, které je pro nás stejně důležité, jako 
spokojené děti při našich hodinách. 

trenérky SG TJ Tourist
www.gymnastika-ricany.cz

Děkujeme paní ře-
ditelce gymnázia 
Komenského Říčany 
paní Anně Martín-
kové, vedení Centra 

Na  Fialce  a  spoluobčanům města 
Říčan za nesmírnou podporu, přízeň 
a  pochopení filozofie volného pohy-
bu Parkour&Freerun. V  létě opět 
APDT chystá PŘÍMĚSTSKÉ TÁBO-

RY V  PŘÍRODĚ VE  STYLU P&F 
pro děti od 6 let. V průběhu roku jako 
Parkourový&Freerunový tým jsme 
schopni vystupovat a  prezentovat 
zajímavou a netradiční show formou 
akrobatických výkonů spojených 
právě s Parkourem&Freerunem.
Pro všechny příznivce i  odpůrce fi-
lozofie P&F je připraveno na  sobo-
tu 22.března 2014 od  22.00 hodin 

setkání s borci APDT týmu, předání 
cen výherci Facebookové soutěže 
a skvělá zábava v Music Clubu Azzur-
ro, kde to rozjede i Venca Rep.
Děkujeme předem za jakoukoliv pod-
poru k dosažení našich cílů.
Kontaktovat nás můžete a více infor-
mací obdržíte na:www.apdt.cz; nebo 
na  emailové adrese: iva.mrackova@
seznam.cz
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ze sportu

Jelikož v  době 
uzávěrce to-
hoto čísla se 
všechny naše 
páry připravují 
na  soutěž Ří-
čanský pohár, 

konanou 16. února, vám nyní aktuální 
výsledky soutěží nesdělíme, ale po-
dělíme se s vámi o radosti z loňského 
roku. Přinášíme vám podrobnou sta-
tistiku výsledků našich párů za  rok 
2013. V  loňském roce bylo těch sta-
tistik několik, tou hlavní, kterou jsme 
sledovali v  průběhu roku až do  září, 
byl počet odpracovaných hodin na zr-
cadlovém sále, aneb kolik času jsme 
do  toho investovali. Nyní ale uvidíte 
výsledky našich párů, hezky v součtu 
co vše za loňský rok dokázali.
Našim párům se vedlo dobře. Dobře, 
trošku obšírněji. Fuego v  roce 2013 
reprezentovalo 22 tanečních párů (to 
je víc než v roce 2012), v předsoutěž-
ní přípravě je 13 párů, máme již 5 růz-
ných přípravek. Tančili jsme na  214 
soutěžích, vytančili jsme dohromady 
2719 bodu (za  každý poražený pár 
v dané soutěži získává pár bod, takže 

celkem 2719 poražených párů) a zís-
kali jsme 95 medailí. Máme mistry 
Prahy v  latině D (Lukáš Brambora 
a  Kamča Marková), ve  standardu C 
(Petr Pokorný a  Barča Benjáková), 
v hobby-senior standardu a vicemis-
try v latině (Petr a Zdeňka Pánkovi). 
V celorepublikovém celoročním hob-
by ranklistu skončili Ondra Hanuš 
s  Májou Peltanovou druzí a  Jáchym 
Šimon s Kristý Čermákovou pátí (a to 
Jáchym s Kristý tančili tuto kategorii 
jen polovinu sezony, pak přestoupili 
do vyšší). Pět párů postoupilo do vyš-
ší kategorie, Lukáš s Kamčou dokon-
ce o 2 výše během jedné sezony!
Celkově nejúspěšnějším párem byl Jo-
sef Vlček s Evčou Kohoutovou, tančili 
na  24 soutěžích, vytančili 16 medailí 
a 486 bodů, v latině postoupili do tří-
dy B, ve standardu do C navíc již mají 
dostatečný počet finálových umístění, 
a tedy již jen sbírají body. Druhý (a to 
jen o  malinký kousek) nejúspěšnější 
pár pak byl Lukáš Brambora s  Kam-
čou Markovou, tančili jen latinu, 
vytančili 446 bodů, na  20 soutěžích 
a  získali 16 medailí (většinou samá 
první místa) a  postoupili z  D do  B 

(tedy postup o dvě třídy výše) Na po-
čátku ledna to byla jejich společná 
první soutěž a  Lukášova vůbec první 
ve  třídě D. Stupně vítězů jsme obsa-
dili i  na  domácích soutěžích, v  úno-
ru na  Říčanském poháru 3x, v  říjnu 
na Fuego cupu 8x.
V  příštím vydání Kurýra vám přine-
seme výsledky letošní první domácí 
soutěže, a tedy Říčanského poháru. 

Vaše Fuego

K  velice zajímavému 
a  ojedinělému pro-
jektu došlo propo-
jením ragbistek RC 
MOUNTFIELD ŘÍ-
ČANY a rokenrolové-
ho týmu Tequilas z TŠ 
TWIST ŘÍČANY.  

Josef Bláha, trenér ragbis-
tek: „Tento nápad vznikl poté, co 
jsem zhlédl první hodinu mé dcery 
v rokenrolu právě v TŠ TWIST. Zau-
jalo mě, jak se rokenrol tancuje stále 
ze špiček, což je prvek, který je pro 
ragby také velmi důležitý. Dále je to 
sport fyzicky velmi náročný a pro nás 
se to stalo i  příjemným zpestřením 
dlouhé zimní přípravy.“
Jiří Boháček, trenér rokenrolu:  
„Twist se nebrání žádné spolupráci, 
natož s  těmi, jejichž činnosti si váží. 
Místní ženské ragby nás obohatilo 

o některé tréninkové metody. Nejstarší 
dívky Twistu se zájmem vyzkoušely, co 
dokáže „šišatý“ balon. Zajímavý byl 
vzájemný respektovaný a kamarádský 
přístup ke  společným tréninkům jak 
rokenrolu, tak ragby.“
Co dodat? Snad jen, že je dobře, když 
se významné městské spolky, v  na-
šem případě mistrovské ragby a  ro-
kenrol navzájem obohacují, aniž by 
na  sebe žárlily či se vyvyšovaly. Kdo 
sám dokáže velmi tvrdě trénovat, 
uzná s úctou nejen vynikající soupe-
ře, ale i ocení i jiné špičkové obory. 
Zimní příprava zvolna končí, ale 
dívky se chtějí navzájem podporovat 
i na soutěžích, zápasech. Ať už na jar-
ním turnaji ženského ragby, nebo 
třeba 6. dubna na Jarní ceně TŠ Twist 
Říčany v hale Na Fialce.

Realizační týmy dívek ragby 
a rokenrolu

udržet rytmus rokenrolu nebylo pro ragbistky snadné.

Tanečnice rokenrolu poprvé v životě v ragbyovém mlýně.

Ragbistky trénují rokenrol s TŠ Twist 

Fuego statistika za rok 2013
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TERMÍN: 30.6.–4.7.2014
Děti ve věku od 8 do 12 let 
SPORTOVNÍ HRY + BASKET

TERMÍN: 21.7–25.7.2014
Děti ve věku od 9 do 14 let  
SPORTOVNÍ HRY

TERMÍN: 25.8.–29.8.2014
Holky ročníky 2000–2003
BASKET

ze sportu

Dnes přinášíme 
rozhovor s  Lu-
cií Mášovou. 
Vede ve  Twistu 
několik let nej-
menší  páry, ale 

i přípravku, která je nově i se zákla-
dy akrobacie. V současnosti studuje 
na vysoké škole ekonomiku .
Lucko, jak jsi se dostala k rokenrolu?
Někdy ve druhé třídě ZŠ jsme s kama-
rádkami z  gymnastiky vyzkoušely ro-
kenrol. Bylo to něco nového ve vynika-
jícím kolektivu nově vzniklé TŠ Twist 
Říčany a velmi mne to bavilo – a baví 
dodnes. Gymnastika mi dala skvělý 
pohybový základ, ale mě to táhlo čím 
dál víc k  tanci, a  tak jsem se později 
rozhodla definitivně jen pro rokenrol. 
A nelituji, Twist je druhá rodina!
Víme, tančila jsi ve finále mistrovství 
světa i Evropy, máš vzpomínky z Rus-
ka, Německa, Švýcarska, Francie  
a mnoha dalších zemí, kdy jsi vlastně 
začala sama trénovat?
Už je to dávno, nejdříve jako pomoc-
ná trenérka, spolu s  Jirkou a  Zuzkou 
Boháčkovými, po  ukončení kurzu pro 
trenéry ČSAR (ČSTV), jsem dosta-
la důvěru a  začala naplno trénovat 
sama. A  musím říci, že mne to baví, 

jak se z malých dětí stávají tanečníci, 
osobnosti. 
Vedla jsi úspěšně svoji skupinu párové 
formace „Malý chlap“ na mistrovství 
světa. Ale jaké novinky v tréninku le-
tos chystáš?
Malý chlap byla obrovská zodpo-
vědnost a  zkušenost. A  novinky? Asi 
největší změnou je letos gymnastická 
průprava, jakési základy gymnasti-
ky. Začali jsme hned v  přípravce pro 
nejmenší. To je letošní novinka a rádi 
bychom s  gymnastikou pokračovali 
i nadále.

Sama jsi donedávna tančila s  Mi-
chalem Tenkrátem  páry , nyní repre-
zentuješ naši zemi v  mistrovské dívčí 
formaci Tequilas. Kolik máš vlastně 
medailí, pohárů?
Celkem mám doma na policích 8 po-
hárů z párových soutěží a 39 medailí 
z formací. A i když se na to doma prá-
ší, je to pro mě hodně důležité, každý 
pohár i  medaile představuje vzpo-
mínku a odměnu za tvrdou práci.
Tak ať se ti daří i nadále. Díky za roz-
hovor.

TŠ Twist Říčany

TŠ Twist Říčany představuje trenérku Lucku mášovou

SPORTOVNí KLUb SLUNÉČKO vás zve 
na PŘímĚSTSKÉ SPORTOVNí TábORy v Říčanech 

Více info naleznete na www.skslunecko.cz v sekci PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY.
A na facebooku: www.facebook.com/BasketRicanySkSlunecko  
Kontakt: skslunecko.tabory@gmail.com, Tel.:724 827 512
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Když v  Říčanech řeknete šachy, 
leckdo zpozorní. Když v  Říčanech 
řeknete Othello®, několik lidí si 
pravděpodobně vybaví pár článků 
ve starších Kurýrech, někdo možná 
deskovou hru s  jiným názvem Re-
versi, ale nenajde se téměř nikdo, 
kdo by se aktivně účastnil turna-
jů pořádaných Českou Federací 
Othello (ČFO).
Proto musím často vyrazit do Prahy, 
kde ČFO téměř každý měsíc pořádá 
menší turnaj pro všechny hráče, včet-
ně úplných začátečníků. Rozdává 
přitom pěkné ceny. O něco větší akcí 
je mistrovství ČR, které se mi na pod-
zim podařilo vyhrát. Díky tomu jsem 
jako jeden ze tří českých zástupců 
mohl vyrazit na  Mistrovství světa 
do švédského Stockholmu.
Stockholm je město překrásné 
a  ohromně čisté. Počasí na  konci 

října bylo nevábné, a  když vás za-
vřou do  ohromné síně vykutané 
ve skále ostrova, který je nejstarším 
stockholmským městem, nezbývá 
vám nic jiného, než se soustředit 
na  turnaj a  podat výkon. V  těchto 
slavnostních prostorách muzea 
přímo pod stockholmským hradem 
jsem zahrál svůj historicky nejlepší 
turnaj a  skončil jsem na  9. místě. 
Prakticky obratem mi pak přišla 
pozvánka do Singapuru na Světový 
pohár .
V Singapuru se sešla velká část těch 
nejlepších. Světový pohár Othello, to 
je turnaj jen pro  zvané, kdy mezi se-
bou mají soupeřit kontinenty, a  nej-
lepší ze všech získá titul Král Othello. 
Už jsem tedy vlastně nereprezentoval 
ani Říčany, ani Česko, ale rovnou 
Evropu. Evropští hráči neměli opro-
ti tradičně nejsilnějším Japoncům 

téměř žádnou šanci. Do  čtvrtfinále 
se kvalifikovalo hned sedm hráčů 
z Japonska a jeden z Číny. To, co ni-
kdo ani ve  snu nečekal, a  nejméně 
japonská výprava, se stalo – Králem 
Othella se stal Song Yan z Číny! Na-
víc, nejlepší ženou byla Dong Zhen 
z Hong Kongu.
Nejkrásnější na této hře však není ví-
tězství,  ale lidé, kteří ji milují a pohy-
bují se okolo ní. Za těch 15 let, které 
jsem u Othella strávil, jsem už potkal 
spoustu skvělých přátel doslova z ce-
lého světa.

Miroslav Voráček

ze sportu

Po  vánoční přestávce se již 5. ledna 
hrála další kola soutěží družstev. 
Nyní jsou již naše družstva dospě-
lých, kterých máme osm , ve  dvou 
třetinách soutěže a  začíná se finišo-
vat. Družstva mladšího dorostu, kte-
rá hrají 1. ligu, mají také za sebou již 
sedm z jedenácti kol.
Celá polovina družstev dospělých se 
pohybuje na  předních příčkách svých 
soutěží. „A“ družstvu schází na  první 
místo ve 2.   lize pouhé tři body. Nutno 
však říct, že druhá liga je velmi vyrov-
naná a  od  středu tabulky jsou to také 
jen dva body. Nejlépe si zatím stojí 
družstvo „C“, které hraje krajskou sou-

těž. Po sedmi kolech je bez ztráty bodu 
na  prvním místě a  pokukuje po  po-
stupu do krajského přeboru. Za dosa-
vadními úspěchy družstva stojí skvělá 
forma hráčů, zejména bratrů Liznero-
vých, kteří odehráli dohromady devět 
partií a ztratili pouze půl bodu. Na prů-
běžných medailových pozicích jsou 
i družstva „F“ a „H“, přičemž družstvo 
„F“ má stejně bodů jako první tým. 
První ligu dorostu letos hrají tři naše 
družstva a družstvo „A“ je v současné 
době na pěkném třetím místě a na zá-
věrečném soustředění 26. a  27. dub-
na, kde se odehrají zbylá kola, bude ze 
všech sil bojovat o postup zpátky do ex-

traligy. Úkol to nebude lehký, ale není 
to nic, co by naši mládežníci nezvládli!

Všechny domácí zápasy hrají naše 
družstva v  Centru volného času 
„Na Fialce“ a můžete se přijít podívat 
každou neděli. 

Martin Krejčí

Říčany – Praha – Stockholm 
– Singapur

Soutěže družstev v plném proudu
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ze sportu

Říčanský turnaj ve šprtci
Hráči šprtce si budou moci změřit své síly opět na domácí 
půdě. Tentokrát se turnaj bude konat v příjemných pro-
storách Domu u figurky, který se nachází pod Říčanským 
hradem. Zahrát si můžete ve čtvrtek 13. 3. 2014 od 14.45. 
Turnaj je otevřený pro registrované i neregistrované hráče 
a všechny věkové kategorie. 
V březnu nebudou hráči dlouho zahálet a pojedou do Vr-
šovic na 3. ligu. Někteří si poprvé vyzkouší týmovou sou-
těž. Ligových zápasů se mohou zúčastnit hráči z kroužku 
ZŠ Bezručova, Říčany. 
Potřebné informace o  turnajích a  kroužku najdete 
na http://bhc-radosovice.webnode.cz.

Petra Mátlová
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Fight club Říčany, o. s. 
V  sobotu 25. ledna 
pořádal pražský klub 
Lanna gym 1. kolo 
Ekobena ligy pořádáné 
pod Českým svazem 
full-contactu v nejtvrd-

ší kickboxerské disciplíně K–1. Zápasí se na  3 kola po  2 
minutách. Výhoda této ligy je v  domlouvání zápasů mezi 
podobně zkušenými soupeři. Barvy našeho klubu hájil Ka-
rel Pokorný ve váze -60 kg a František Vokál ve váze -71 kg. 
Pro Karla to byla první závodní zkušenost a po pár měsících 
tréninku předvedl velmi dobrý a bojovný výkon. Bohužel se 
zbytečně předkláněl a  od  soupeře tak pocítil tvrdost jeho 
kolen. Rozhodčí zápas ukončil v posledním kole po třetím 
počítání našeho borce a prohrál tak RSC. Franta celý svůj 
zápas jasně kontroloval a soupeře téměř k ničemu nepustil, 
takže vyhrál zaslouženě po třech kolech na body.
V neděli 9. února se konalo historicky první M ČR v MMA 
pod záštitou Českého svazu MMA. Soutěžilo se turnajo-
vým pavoukovým systémem, což je extrémně náročné jak 
fyzicky, tak psychicky, protože se jedná o nejtvrdší bojový 
sport vůbec a někteří závodníci museli absolvovat i 4 zá-
pasy v jeden den. Bojovalo se na 2 kola po 3 minutách a fi-
nále na 2 kola po 5 minutách. Za náš klub nastoupil opět 
František Vokál ve váze -70 kg. Ve své váhové kategorii
měl dalších 11 soupeřů. 8 jich muselo do  předkola, ale 
my jsme měli štěstí na los a byli nasazení rovnou do čtvrt-
finále. První kolo se teméř celé odehrávalo na zemi, kde 
většinou dominoval soupeř, naštěstí se mu nepodařilo 
dokončit žádné škrcení. Na začátku druhého kola Fanda 
soupeře zaskočil tvrdou kombinací a následným ground 
and pound (útoky na ležícího soupeře). Po cca minutě na-
sadil František gilotinu a soupeř vzdal na škrcení. V semi-
finále jsme narazili na zkušeného kickboxera, který celou 
první minutu zasypával Fandu sprškou úderů, František 
ale předvedl neskutečnou bojovnost, když i  po  úvodním 
bytí vydržel a po zbytek kola pak předváděl pomerně vy-
rovnanou bitvu. Pokud jsme chtěli postoupit, tak jsme 
museli druhé kolo vyhrát, takže pokyny zněly tlačit sou-

peře, ten toho však dokázal využít a z ústupu trefil tvrdé 
koleno, po kterém rozhodčí zápas ukončil na KO. Protože 
se udělovali 2 třetí místa, tak si odvážíme bronzovou me-
daili z M ČR v MMA.

Do  budoucna nás čeká 22. března další kolo Ekobena 
ligy a 29. března naše jednodenní minisoustředění, takže 
všichni příznivci bojových sportů jsou zváni.

Přijďte si s  námi zatrénovat i  vy – první tři tréninky 
jsou pro každého ZDARMA! 
Více info na www.expeto.cz/fightclubricany/
Těšíme se na Vás

Jan PAVLAS (předseda sdružení a hlavní trenér)
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Jaké výsledky přinesl Winter cup 2014 
v tenisovém areálu Oáza?
během víkendu 14.–16. 2. 2014 
proběhlo v tenisovém areálu 
Oáza Říčany mistrovství evropy 
družstev mladších dorostenek, 
které pořádala společnost 
e-motion. Kdo se turnaje 
zúčastnil a jaký tým vyhrál? Přijely hráčky z České republiky, Maďarska, Francie, ruska, Běloruska, 

chorvatska, Itálie a Slovinska. 

Naše tenistky se na turnaji umístily na pátém místě. Mistrovství Evropy tenisových družstev žen do 16 let zahájil starosta města 
Říčany Vladimír Kořen.

zvítězily hráčky z Maďarska, druhou příčku obsadily rusky a bronzovou 
medaili si odvezly tenistky z Francie. 

Všechny vítězky dostaly pohár pro sebe a velký pohár pro svůj tým, květinu 
a dárek od hlavního partnera, společnosti hEad.

Adéla Michalová
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Letošní prázdniny budou mít 
děti znovu možnost prožít volné 
dny u  nás v  DOJO NA  CESTě 
při cvičení a hrách na téma Aiki-
do a  Jóga. Mohou se těšit např. 
na skládání origami, hry na téma 
telepatie a  práce s  energií. Také 
míčové hry, stolní tenis a  bed-

minton u nás v DOJO.
Za pěkného počasí výlety do okolní přírody a návštěva in-
diánského týpí, vaření na ohni táborové hry a jiné tábor-
nické dovednosti. Možností je tedy víc než dost.
Děti povede nejoblíbenější lektorka a dva asistenti z mi-
nulých prázdnin.

Strava: oběd a dvě svačiny, pitný režim.
Termín: 14. 7.–18. 7., 8.30–9.00 
odevzdání dětí na Dojo
16.30–17.00 vyzvednutí dětí na Dojo
Ceny: celý týden: 2 700 Kč
Záloha 1 700 Kč – do konce 
května – sleva 200 Kč
doplatek vždy v pondělí  
při odevzdání dětí.
Jeden den: 800 Kč
Koordinátorka  
projektů:  
Karolína tel. 604 731 322,  
email: carol.ho@volny.cz další info na www.aikidoricany.cz 

Příměstský tábor pořádaný os. Aikido Kenkyukai Říčany

Poslední lednový víkend nám při-
nesl velkou radost. Nejprve jsme se 
v  sobotu účastnili dvěma družstvy 
přípravky a  jedním elévů turnaje 
na  pražském Chodově. Všechna 
družstva odehrála výborný turnaj. 
Elévové, ač zdaleka nebyli v  nejsil-
nějším složení a  mnozí si odbývali 

svoji turnajovou premiéru, dokázali ve velmi vyrovnaném 
turnaji obsadit skvělé 3. místo. V celém turnaji elévové našli 
jen jednoho přemožitele. Přípravka byla rozdělena na dvě 
družstva, Modré a Červené, aby si všichni pořádně zahráli. 
Družstvo červených bylo složeno převážně z nováčků a tak 
jejich 6. místo je velikým úspěchem. Vrcholem celého dne 
bylo vítězství v turnaji našeho prvního družstva přípravky, 
které se po pomalejším začátku rozehrálo ke skvělému vý-
konu a své soupeře doslova válcovalo. Gratulujeme!
V neděli čekal naše starší žáky v Benešově celkově 8. tur-
naj letošní sezóny a  jakoby se kluci svými mladšími ka-
marády inspirovali. Hned v prvním zápase svého soupeře 
Start 98 Kunratice porazili s přehledem 6:1 a v následu-

jícím zápase si poradili ještě výrazněji 7:1 s  Falconem 
z Brandýsa nad Labem. Díky těmto výsledkům nás čekal  
boj o  celkové prvenství a  postup do  vyšší skupiny proti 
hráčům Billy Boy Mladá Boleslav.  Zápas byl velmi vyrov-
naný, bohužel jsme neudrželi vedení o 2 branky 3:1, sou-
peř v průběhu 3. třetiny vyrovnal. O postupujícím musely 

rozhodnout samostatné nájezdy. Až šestá série přinesla 
rozuzlení v náš prospěch a my jsme mohli slavit postup. 
Opravdu úžasný víkend, čtyři družstva ve hře z toho 2 ví-
tězství, 1 bronz a nováčkové krásné 6.místo.

V neděli 9.3. Na Fialce
Díky tomu, že starší žáci v následujícím turnaji hraném v ne-
děli 9. 2. na Barrandově potvrdili příslušnost k vyšší výkon-
nostní skupině, když v rozhodujícím utkání porazili Nerato-
vice vysoko 8:2, budou mít možnost se v neděli 9. 3. od 9.00 
poprvé představit v domácím prostředí v hale Na Fialce. Přijď-
te se podívat na dynamický sport a kluky podpořit od 9.00 pro-
ti Kolínu a od 11.40 proti Spartě. Budeme se těšit na podporu 
vašich hlasivek. Další aktuality naleznete na www.fbcricany.cz

Jiří Pros

Zlatý víkend říčanských florbalistů
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I v únoru naplno pokračovaly akti-
vity obecně prospěšné společnosti 
Figurka. Na mateřských školách se 
výuka Figurkové školičky přehoup-
la do druhého pololetí. Ke kurzům 
v  Říčanech a  okolí, v  Písku, v  Li-
berci, v Plzni, v Táboře a na mnoha 
pražských školkách přibyla také 

školka Akademie věd, kde si Figurkovou školičku vyžádali 
čeští vědci ze tří akademických ústavů. Šachový oddíl Fi-
gurka uspořádal turnaj regionální šachové ligy pro takřka 
120 dětí z celého regionu, družstvo tatínků odehrálo ně-
kolik zápasů regionální soutěže a  připravuje se cyklus 
seminářů mezinárodní šachové školy Interchess, který 
v rámci grantů podpořilo město Říčany. Je to v osmileté 
historii Figurky první městský grant, o nějž jsme požádali.  
Za podporu hluboce děkujeme. 

ze sportu

Figurkové novinky

Opora týmu tatínků z Figurky – Egbert Thümmel. V posledních utkáních regio-
nální soutěže dokázal porazit i silné soupeře. Ostatním se nedaří tak dobře.

Každý hráč si z turnaje odnesl netradiční figurku z historických nebo speciál-
ních šachových souprav.

Ve třech turnajích bojovaly desítky dětí nejenom o poháry, diplomy a medai-
le, ale také o ceny, které pomohli zajistit dva sponzoři: paní dita holubová 
a prodejna stolních her z Europarku ve štěrboholích.

O přestávkách mezi jednotlivými koly turnaje probíhala přednáška na téma 
– školácké chyby šachových velmistrů. Mladí šachisté se tak mohli pobavit 
nad hrubkami g. Kasparova či a. Karpova. Přednášku vedl šachový trenér 
oddílu Figurka Joel Jančařík.

Vítězem turnaje A se stal Michal Pastrnek z oddílu Říčany 1925, následován 
dvěma dívkami Klárou Kocourkovou a annou zlámanou. Všichni medailisté 
kola rŽL získají možnost účastnit se víkendového velmistrovského semináře 
společnosti Interchess v domě u Figurky.
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co se děje v kultuře

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

28. března 2014 proběhne v  Kultur-
ním centru Labuť 2. ročník pěvecké 
soutěže „Pěvecké mládí“ pro žáky 
říčanských škol, kterou bude organi-
zovat ZUŠ Říčany společně se zřizo-
vatelem Městem Říčany.
Cílem soutěže je podpořit zpěv a hu-

dební výchovu ve všech školách, děti 
pozitivně motivovat a prožít společně 
příjemný den. 
Soutěž je veřejně přístupná. Pokud 
budete chtít přijít podpořit své spo-
lužáky a  kamarády, bude to určitě 
možné.

Děti budou hodnoceny v bronzovém, 
stříbrném a zlatém pásmu, takže kaž-
dý soutěžící odejde s diplomem. 
Dispozice soutěže jsou přístup-
né všem dětem, i  těm nejmenším. 
Těšíme se na  každého zpěváčka, 
prostě přijďte a zpívejte!!

Mnozí si pamatují označení března (v na-
šem oboru) jako „Měsíce knihy“. Později 
se s  rozvojem IT techniky stal březen 
„Měsícem internetu“. Od roku 2010 se 
v  zaměření akcí vracíme od  internetu 
k četbě knih a březen je tedy „Měsícem 
čtenářů“. Změna orientace měsíčního 
zaměření z internetu na čtenáře je pocho-
pitelná. Vždyť v současné době je ohrože-
ným druhem spíše čtenář, než uživatel 
on-line služeb a více než surfování na in-
ternetu si podporu zasluhuje četba.

Husova knihovna v březnu nabízí ná-
vštěvníkům „nadílku“ starších knih, 
které si mohou čtenáři zdarma od-
nést (do vyčerpání zásob). Dále bude 
čtenářům odpouštět sankce za první 
upomínku při opožděném vrácení 
knih. Přes změnu určení měsíce ne-
zanevřeme ani na počítače a internet. 
Zaměříme se však cíleně na seniory. 
Vždy ve čtvrtek od 9 do 11 hodin bude 
k  dispozici pracovník knihovny pro 
osobní konzultace. Zájemcům z  řad 

seniorů na  vyžádání individuálně 
vysvětlí základy ovládání počítače 
a jeho využití v knihovně i doma (vý-
běr knih z  katalogů, on line kontakt 
s knihovnou, např. při rezervaci knih 
a prodlužování výpůjční doby, emai-
lová korespondence apod.).

Připravujeme autorská čtení 
a besedy: 
26. 4., 18.00 – Jiří Hájíček 
Květen – Miloň Čepelka a  Josef 
Pepson Snětivý – termín v jednání

březen – měsíc čtenářů

Pokračování projektu Patriot – pěvecká soutěž
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Patnáctiletý violoncellista Vilém 
Vlček, držitel Zlatého oříšku měs-
ta Říčan roku 2011, dobyl další  
z  pomyslných hudebních vrcholů.  

29. ledna vystoupil v  pražském Ru-
dolfinu s  Českou filharmonií pod 
vedením Jiřího Bělohlávka a  před-
nesl koncert d-moll francouzského 

skladatele Edouarda Lalo. Koncertu, 
který byl uveden v  přímém přenosu 
Českého rozhlasu, předcházel dvou-
kolový konkurz, v němž se o příleži-
tost vystoupit s nejznámějším domá-
cím hudebním tělesem ucházelo přes 
120 hudebníků do 21 let z celé České 
republiky.
Vystoupením v  Rudolfinu Vilém 
symbolicky završil hektické období 
předchozích měsíců, během nichž 
například účinkoval se Symfonickým 
orchestrem hl. m. Prahy FOK, jako 
sólista mezinárodního orchestru EU-
ROPERA absolvoval sérii koncertů 
v  Německu, Polsku a  Francii, zvítězil 
v české soutěži Concertino Praga a stal 
se laureátem Heranovy violoncellové 
soutěže. O  jakkoli významné úspěchy 
se jedná, vystoupení s  Českou filhar-
monií představuje pro každého mladé-
ho interpreta jedinečnou a neopakova-
telnou událost, která jej provází po celý 
další profesionální život.
Vilém touto cestou děkuje všem Říčans- 
kým, kteří jej přišli do Rudolfina pod-
pořit a  těší se na  budoucí příležitosti 
k hudebním i osobním setkáváním. 

–mvlk

Vilém Vlček hrál s Českou filharmonií
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Jaroslava Pěchočová – klavír
Ludmila Peterková – klarinet
 St 9 / 4 / 2014 – 19.30
   KONCERT Z CYKLU KRUH PŘÁTEL HUDBY. 

Kankánový Country bál
 Pá 28 / 3 / 2014 – 20.00
  SE SKUPINOU NOTA BENE A TANEČNÍ   
        SKUPINOU CARAMELLA.  

Nezmaři
 Čt 24 / 4 / 2014 – 20.00
   KŘEST CD „STOPY BLÁZNŮ”. 
   KONCERT LEGENDY FOLKOVÉ SCÉNY. 

Pavlína Jíšová a přátelé 
 St 2 / 4 / 2014 – 20.00
  KONCERT ZNÁMÉ ZPĚVAČKY  
   FOLK & COUNTRY.  

ZDENĚK IZER  
– „Turné čtyř můstků”

 V tomto zábavném programu se diváci setkají s  jedinečným a nezamě-
nitelným humorem  Zdeňka Izera. Jako vždy přijdou na řadu oblíbené scénky,  
parodie nejrůznějších televizních pořadů a imitování celé řady populárních 
zpěváků a zpěvaček. To vše obohacené nejrůznějšími kostýmy a  převleky. 
Partnerkou Zdeňka Izera v tomto pořadu je skvělá zpěvačka Šárka Vaňková. 
Přijďte se pobavit do KC Labuť 12.března 2014 od 20 hod.

KRUH PŘÁTEL HUDBY 
– Bohuslav Matoušek – housle, Petr Saidl – kytara

 Říčanské cykly koncertů KPH mají tradičně silné obsazení v interpretaci 
houslové tvorby. Výjimkou není ani letošní ročník. Jeden z nejuznávanějších hous-
lových virtuosů Bohuslav Matoušek slavil úspěchy již v mladém věku, vítězil  
v nejprestižnějších domácích i zahraničních soutěžích (Kociánova soutěž, soutěž 
Pražského jara, soutěž Tibora Vargy v Sionu apod.). Významným mezníkem v jeho 
umělecké dráze bylo v roce 1977 pozvání k japonskému Yomiuri Nippon Sym-
phony Orchestra. Následující dva a půl roku v Tokiu působil jako koncertní mistr 
a sólista, a pod taktovkou významných světových dirigentů provedl řadu houslo-
vých koncertů. Poté se stal primáriem Stamicova kvarteta, v němž působil 15 let. 
V současnosti se věnuje jak dráze sólového a komorního hráče, tak i pedagogické 
činnosti, vede houslovou třídu na pražské HAMU a na brněnské JAMU.
 Partnerem mu bude jeden z nejlepších současných klasických kytaristů  
Petr Saidl, hrající jako jeden z mála na osmistrunnou kytaru. Je držitelem řady 
ocenění z národních a mezinárodních soutěží. Pořádá mistrovské kurzy na vý-
znamných kytarových festivalech, často je zván do porot kytarových soutěží. Jako 
sólista i jako člen různých komorních seskupení koncertoval a působil na mnoha 
festivalech v ČR i v zahraničí. Od roku 2006 je ředitelem Mezinárodního kytarové-
ho bienále s mistrovskými kurzy v Kutné Hoře. Na pardubické konzervatoři vede 
kytarové oddělení.  

ZUZANA MICHNOVÁ A OSKAR PETR  
& PETR KALANDRA MEMORY BAND
– 40 roků Marsyas – tour 14

 Po několikaleté koncertní pauze se zpěvačka a  autor-
ka písní Zuzana Michnová rozhodla na konci roku 2010 
k  návratu na hudební pódia spolu s  původním členem Mar-
syas, zpěvákem a  skladatelem Oskarem Petrem. Spolu  
s kapelou PETR KALANDRA MEMORY BAND se stálým 
hostem Jiřím Charyparem se rozhodli navázat na tradici pů-
vodních Marsyas a oživit tak českou hudební scénu společným 
projektem Zuzana Michnová a Oskar Petr &  PETR KALANDRA 
MEMORY BAND. V rámci turné 40 ROKŮ MARSYAS – TOUR 14 při-
pomenou koncerty i  osobnost předčasně zesnulého Petra Kalandry (1950 – 
1995). V jednom koncertu tak zazní průřez tvorbou všech tří zakládajících prota-
gonistů legendárních MARSYAS.

ZÁPISY DO TANEČNÍCH KURZŮ V ROCE 2014
Základní kurzy tance a společenského chování budou zahájeny v sobotu 
13. září 2014 v 17.00 a ve 20.00 hodin v sále KC Labuť v Říčanech. Přihlásit  
se můžete v kanceláři KC nebo prostřednictvím webových stránek.

Taneční kurzy pro dospělé začínají v pátek 3. října 2014, budou se konat vždy 
jednou za 14 dní. Jsou rozděleny na začátečníky a mírné pokročilé od 19.00  
a pokročilé od 21.00.

Kurz povede taneční mistr Ing. Ivan Vít s manželkou. 

 
 Těšíme se na Vaši návštěvu!

NEBUĎ LABUŤ A  ZAJDI NA KULTURU!

www.kclabut.czŘíčany – 17. listopadu 214 +420 323 602 456
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Zdeněk Izer 
„Turné 4 můstků”
 St 12 / 3 / 2014 – 20.00
   ZÁBAVNÝ POŘAD.  
   HOST: ŠÁRKA VAŇKOVÁ.  
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Marsyas „40 roků“
 St 26 / 3 / 2014 – 20.00
   KONCERT LEGENDÁRNÍ KAPELY SE ZUZANOU 
   MICHNOVOU A OSKAREM PETREM. 

 SPOLEČNOS T & TA NEC 

PLES ZDRAVOTNÍ A ZÁCHR. SLUŽBY
So  Ples s pestrým programem.

 SPOLEČNOS T & TA NEC 

SOKOLSKÉ ŠIBŘINKY
So Pořádá TJ Sokol Říčany a Radošovice. 

 SPOLEČNOS T & TA NEC 

SETKÁNÍ SENIORŮ
Po Vítání jara. 

 DIVA DLO 

ZDEŇEK IZER – „TURNÉ 4 MŮSTKŮ”
St Zábavný pořad. Host: ŠÁRKA VAŇKOVÁ.

 SPOLEČNOS T & TA NEC 

PLES ZŠ BEZRUČOVA
Pá Pořádá ZŠ Bezručova.

 SPOLEČNOS T & TA NEC 

PLES ODS
So Ples. 

 VÁ ŽN Á HUDBA 

B. MATOUŠEK – housle, P. SAIDL – kytara 
St Koncert z cyklu Kruh přátel hudby. 

 KONCERT Y 

KONCERT BÝVALÝCH ŽÁKŮ ZUŠ ŘÍČANY
Čt Přátelský koncert bývalých absolventů školy k 60. výročí ZUŠ. 

 DĚ TI 

POHÁDKY OD POHÁDKY
Ne Divadelní představení pro děti.

 KONCERT Y 

JAZZ BLUFFERS A DARJA KUNCOVÁ
Út Koncert z cyklu Jazzové večery v Říčanech. 

 KONCERT Y 

MARSYAS – „40 ROKŮ” – TOUR 2014
St Koncert legendární kapely se Zuzanou Michnovou a Oskarem Petrem  
& Petr Kalandra Memory bandem.

 DĚ TI 

PĚVECKÉ MLÁDÍ – PĚVECKÁ SOUTĚŽ
Pá Program Patriot. ZUŠ Říčany.

 SPOLEČNOS T & TA NEC 

KANKÁNOVÝ COUNTRY BÁL
Pá  Se skupinou NOTA BENE a taneční skupinou CARAMELLA. 

 SPOLEČNOS T & TA NEC 

PLES JAZYKOVÉ ŠKOLY LANGFOR
So  Pořádá Jazyková škola Langfor.

WAKE UP AND LIVE 
 Pá 4 / 4 / 2014 – 19.00
  SOUTĚŽNÍ FESTIVAL PRO KAPELY  
   VŠECH ŽÁNRŮ!  

Sto Zvířat –  
Nekrosongy tour
 Pá 11 / 4 / 2014 – 20.00
  KONCERT ZNÁMÉ SKA KAPELY.  

Švihadlo 
 Pá 25 / 4 / 2014 – 20.00
  TURNÉ „BEST OF 30”.  
   REGGAE PARTY.  

Kšanda –  
divadelní představení
 St 30 / 4 / 2014 – 20.00
  SKVĚLÁ KOMEDIE ZNÁMÉHO KOMIKA JAROSLAVA    
        SYPALA. HRAJÍ HERCI PRAŽSKÝCH DIVADEL,  
        KTERÉ MÁTE RÁDI.  
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 V tomto zábavném programu se diváci setkají s  jedinečným a nezamě-
nitelným humorem  Zdeňka Izera. Jako vždy přijdou na řadu oblíbené scénky,  
parodie nejrůznějších televizních pořadů a imitování celé řady populárních 
zpěváků a zpěvaček. To vše obohacené nejrůznějšími kostýmy a  převleky. 
Partnerkou Zdeňka Izera v tomto pořadu je skvělá zpěvačka Šárka Vaňková. 
Přijďte se pobavit do KC Labuť 12.března 2014 od 20 hod.

KRUH PŘÁTEL HUDBY 
– Bohuslav Matoušek – housle, Petr Saidl – kytara

 Říčanské cykly koncertů KPH mají tradičně silné obsazení v interpretaci 
houslové tvorby. Výjimkou není ani letošní ročník. Jeden z nejuznávanějších hous-
lových virtuosů Bohuslav Matoušek slavil úspěchy již v mladém věku, vítězil  
v nejprestižnějších domácích i zahraničních soutěžích (Kociánova soutěž, soutěž 
Pražského jara, soutěž Tibora Vargy v Sionu apod.). Významným mezníkem v jeho 
umělecké dráze bylo v roce 1977 pozvání k japonskému Yomiuri Nippon Sym-
phony Orchestra. Následující dva a půl roku v Tokiu působil jako koncertní mistr 
a sólista, a pod taktovkou významných světových dirigentů provedl řadu houslo-
vých koncertů. Poté se stal primáriem Stamicova kvarteta, v němž působil 15 let. 
V současnosti se věnuje jak dráze sólového a komorního hráče, tak i pedagogické 
činnosti, vede houslovou třídu na pražské HAMU a na brněnské JAMU.
 Partnerem mu bude jeden z nejlepších současných klasických kytaristů  
Petr Saidl, hrající jako jeden z mála na osmistrunnou kytaru. Je držitelem řady 
ocenění z národních a mezinárodních soutěží. Pořádá mistrovské kurzy na vý-
znamných kytarových festivalech, často je zván do porot kytarových soutěží. Jako 
sólista i jako člen různých komorních seskupení koncertoval a působil na mnoha 
festivalech v ČR i v zahraničí. Od roku 2006 je ředitelem Mezinárodního kytarové-
ho bienále s mistrovskými kurzy v Kutné Hoře. Na pardubické konzervatoři vede 
kytarové oddělení.  

ZUZANA MICHNOVÁ A OSKAR PETR  
& PETR KALANDRA MEMORY BAND
– 40 roků Marsyas – tour 14

 Po několikaleté koncertní pauze se zpěvačka a  autor-
ka písní Zuzana Michnová rozhodla na konci roku 2010 
k  návratu na hudební pódia spolu s  původním členem Mar-
syas, zpěvákem a  skladatelem Oskarem Petrem. Spolu  
s kapelou PETR KALANDRA MEMORY BAND se stálým 
hostem Jiřím Charyparem se rozhodli navázat na tradici pů-
vodních Marsyas a oživit tak českou hudební scénu společným 
projektem Zuzana Michnová a Oskar Petr &  PETR KALANDRA 
MEMORY BAND. V rámci turné 40 ROKŮ MARSYAS – TOUR 14 při-
pomenou koncerty i  osobnost předčasně zesnulého Petra Kalandry (1950 – 
1995). V jednom koncertu tak zazní průřez tvorbou všech tří zakládajících prota-
gonistů legendárních MARSYAS.

ZÁPISY DO TANEČNÍCH KURZŮ V ROCE 2014
Základní kurzy tance a společenského chování budou zahájeny v sobotu 
13. září 2014 v 17.00 a ve 20.00 hodin v sále KC Labuť v Říčanech. Přihlásit  
se můžete v kanceláři KC nebo prostřednictvím webových stránek.

Taneční kurzy pro dospělé začínají v pátek 3. října 2014, budou se konat vždy 
jednou za 14 dní. Jsou rozděleny na začátečníky a mírné pokročilé od 19.00  
a pokročilé od 21.00.

Kurz povede taneční mistr Ing. Ivan Vít s manželkou. 

 
 Těšíme se na Vaši návštěvu!

NEBUĎ LABUŤ A  ZAJDI NA KULTURU!

www.kclabut.czŘíčany – 17. listopadu 214 +420 323 602 456

14.00

10
Zdeněk Izer 
„Turné 4 můstků”
 St 12 / 3 / 2014 – 20.00
   ZÁBAVNÝ POŘAD.  
   HOST: ŠÁRKA VAŇKOVÁ.  

20.00

26

20.00

28
20.00

29

20.00

14

Marsyas „40 roků“
 St 26 / 3 / 2014 – 20.00
   KONCERT LEGENDÁRNÍ KAPELY SE ZUZANOU 
   MICHNOVOU A OSKAREM PETREM. 

 SPOLEČNOS T & TA NEC 

PLES ZDRAVOTNÍ A ZÁCHR. SLUŽBY
So  Ples s pestrým programem.

 SPOLEČNOS T & TA NEC 

SOKOLSKÉ ŠIBŘINKY
So Pořádá TJ Sokol Říčany a Radošovice. 

 SPOLEČNOS T & TA NEC 

SETKÁNÍ SENIORŮ
Po Vítání jara. 

 DIVA DLO 

ZDEŇEK IZER – „TURNÉ 4 MŮSTKŮ”
St Zábavný pořad. Host: ŠÁRKA VAŇKOVÁ.

 SPOLEČNOS T & TA NEC 

PLES ZŠ BEZRUČOVA
Pá Pořádá ZŠ Bezručova.

 SPOLEČNOS T & TA NEC 

PLES ODS
So Ples. 

 VÁ ŽN Á HUDBA 

B. MATOUŠEK – housle, P. SAIDL – kytara 
St Koncert z cyklu Kruh přátel hudby. 

 KONCERT Y 

KONCERT BÝVALÝCH ŽÁKŮ ZUŠ ŘÍČANY
Čt Přátelský koncert bývalých absolventů školy k 60. výročí ZUŠ. 

 DĚ TI 

POHÁDKY OD POHÁDKY
Ne Divadelní představení pro děti.

 KONCERT Y 

JAZZ BLUFFERS A DARJA KUNCOVÁ
Út Koncert z cyklu Jazzové večery v Říčanech. 

 KONCERT Y 

MARSYAS – „40 ROKŮ” – TOUR 2014
St Koncert legendární kapely se Zuzanou Michnovou a Oskarem Petrem  
& Petr Kalandra Memory bandem.

 DĚ TI 

PĚVECKÉ MLÁDÍ – PĚVECKÁ SOUTĚŽ
Pá Program Patriot. ZUŠ Říčany.

 SPOLEČNOS T & TA NEC 

KANKÁNOVÝ COUNTRY BÁL
Pá  Se skupinou NOTA BENE a taneční skupinou CARAMELLA. 

 SPOLEČNOS T & TA NEC 

PLES JAZYKOVÉ ŠKOLY LANGFOR
So  Pořádá Jazyková škola Langfor.

WAKE UP AND LIVE 
 Pá 4 / 4 / 2014 – 19.00
  SOUTĚŽNÍ FESTIVAL PRO KAPELY  
   VŠECH ŽÁNRŮ!  

Sto Zvířat –  
Nekrosongy tour
 Pá 11 / 4 / 2014 – 20.00
  KONCERT ZNÁMÉ SKA KAPELY.  

Švihadlo 
 Pá 25 / 4 / 2014 – 20.00
  TURNÉ „BEST OF 30”.  
   REGGAE PARTY.  

Kšanda –  
divadelní představení
 St 30 / 4 / 2014 – 20.00
  SKVĚLÁ KOMEDIE ZNÁMÉHO KOMIKA JAROSLAVA    
        SYPALA. HRAJÍ HERCI PRAŽSKÝCH DIVADEL,  
        KTERÉ MÁTE RÁDI.  

20.00

08

17.30

20

09.00

28
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LADŮV KRAJ A OKOLÍ...
KULTURNÍ A SPORTOVNÍ KALENDÁŘ 
www.laduv–kraj.cz
změna programu vyhrazena
Vstupenky na veškeré akce získají zájemci u pořadatelů

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

do 15.3. Kutná Hora 10.00–
17.00

Výstava „iQ pobyt“ – Interaktivní výstava pro všechny, kdo si chtějí hrát! Putovní 
výstava více než 50 exponátů – her, kvízů, hlavolamů a hádanek. Všech exponátů 
se můžete dotýkat a se všemi si můžete pohrát. Spolkový dům vstupné 20 Kč, Vila 
U Varhanáře vstupné zdarma.

do 30.4. Říčany Obojživelníci – Výstava velkoformátových fotografií doplněná o ukázku živých 
zástupců. Každé úterý od 17 hod a sobotu od 15 hod bude prohlídka s ukázkou 
krmení. Muzeum.

1.3. Kolovraty 19.00 Ples Křenice – Bližší informace OÚ Křenice. Klub U Boudů.
1.3. Říčany 20.00 Ples Zdravotní záchranné služby – Městské kulturní středisko
1.3. Mnichovice 18.00 Masopustní zabijačka s živou hudbou – Šibeniční vrch
1.3. Mnichovice Rybářský bál – Mnichovická krčma
2.3. V. Popovice 14.30 Vodníkova Hanička – Loutkové divadlo pro děti. Pohádka o vodníkovi, který se 

chtěl ženit... Sokolovna.
4.3. Kolovraty 19.00 Peyotl – folk – Koncert – Pavel Peroutka – kontrabas a zpěv, Adéla Jonášová – 

klavír, kytara a zpěv, vstupné 100 Kč. Klub U Boudů.
7.3. Kolovraty 16.00 Oslava svatého Patrika – Irské tance – Kroužek Irských tanců – paní Vařechová. 

Klub U Boudů.
8.3. Kolovraty 18.00 Hasičský ples – Bližší informace SDH Kolovraty. Klub U Boudů.
8.3. Štiřín 19.30 Květinový ples – Vítání jara v tanečním rytmu s bohatým programem. Večerem 

provází Hanka Heřmánková a Václav Větvička. Vstupné 600 Kč. Zámek.
8.3. Říčany 20.00 Šibřinky – Maškarní ples T.J. Sokola Říčany a Radošovice, vstupné 160 Kč, masky 

obdrží poukázku na konzumaci.  Městské kulturní středisko.
9.3. Říčany 7.29 Nedělní pochod s Líbou – Turistický pochod Řevnice – Řitka – Dobřichovice, 

14 km. Odjezd vlakem ze Říčan. Přihlášky na tel.: 723 513 431 nebo libuse.
rohoskova@centrum.cz

10.3. Kolovraty 19.00 Jazzový večer se Steamboat Stompers – Vstupné 260 Kč, v ceně vstupného je 
večeře. Klub U Boudů.

11.3. Kolovraty 19.00 Spirituál kvintet – Koncert první české folkové skupiny založené v roce 1960. 
Skupina představí nové CD – „Čerstvý vítr“. Vstupné 190 Kč v předprodeji, 
na místě 220 Kč. Klub U Boudů. Předprodej také v TIC Říčany.

12.3. Kamenice 8.30 
a 10.15

Bob a Bobek na cestách – Pořad pro děti od 3 do 10 let. Hraje divadlo ANFAS. 
Kulturní dům.

12.3. Mnichovice 17.30 Putování zmizelou Prahou – přednáška – Turistické informační centrum
12.3. Říčany 20.00 Zdeněk Izer – „Turné 4 můstků“ – Zábavná show s hostem Šárkou Vaňkovou. 

Městské kulturní středisko.
14.3. Říčany 20.00 Ples ZŠ Bezručova – Městské kulturní středisko
15.3. Říčany 14.00 Jarní zábava – Taneční zábavu pořádají Baráčníci na Rychtě v Radošovicích, 

Strašínská 0405.
15.3. Velké 

Popovice
10.00–
15.00

Vepřové hody – 1. pokus o tvorbu soch z ledového obrusu v podání studentů 
a učitelů Vyšší odborné školy uměleckoprůmyslové a Středí uměleckoprůmyslové 
školy Praha. Pivovar

15.3. Jevany 20.00 Vladimír Mišík ČDG – Koncert v Restauraci Na Statku. Vstupné 190/ 230 Kč. 
Předprodej také v TIC Říčany.

15.3. Říčany 20.00 Ples ODS – Městské kulturní středisko
15.3. Velké 

Popovice
20.00 Ples dobrovolných hasičů Lojovice – Hraje RůžaBand, vstupné 150 Kč. 

Sokolovna.

64 texty.kuryr@ricany.cz



co se děje v kultuře

15.3. Čerčany 20.00 Na stojáka LIVE – Vstupné 190Kč v předprodeji na IC Čerčany, 230Kč na místě. 
KD Čerčany.

17.3. Kolovraty 20.00 Úžasný Ázerbajdžán, Šitkredit – Filmový klub, vstup zdarma. Klub U Boudů.
19.3. Štiřín 15.00–

18.00
Větvičkova pordna pro veřejnost – Možnost zakoupení knih, vstp zdarma. Dům 
ATIS.

22.3. Říčany 7.00 Okolím Říčan – 50. rovnoběžka – 36. ročník turistického pochodu.  
Trasy 10–35 km. Start na nádrží od 7 do 10 hod, cíl restaurace U Kozlů  
od 11 do 18 hod.

23.3. V. Popovice 14.30 Pohádka o slunci – O zlé kletbě, zlém obrovi a o tom, jak všechno dobře 
skončilo… Sokolovna

23.3. Štiřín 17.00 Sukův hudební Štiřín – ORBIS TRIO – Koncert – housle, violoncello, klavír – 
Beethoven, Šostakovič, vstupné 250 Kč. Zámek.

25.3. Kolovraty 19.00 Jiří Holoubek trio – folk a jazz – Jiří Holoubek moderátor, kytarista, flétnista 
a zpěvák, Pavel Peroutka kontrabasista, Tomáš Stehlík klavírista, vstupné 120 Kč. 
Klub U Boudů.

25.3. Kamenice 19.30 Vladimír Mišík a Ivan Hlas – Jedinečné společné turné rockových básníků se 
svými kapelami. Vstupné 300/350 Kč. Kulturní dům.

26.3. Říčany 20.00 Marsyas – 40 let! – Koncert legendární kapely se Zuzanou Michnovou a Oskarem 
Petrem. Městské kulturní středisko.

27.3. Uhřiněves 19.30 Jan Spálený TRIO – Komorní koncert, vstupné 250 Kč. Divadlo Bolka Polívky 
U22.

28.3. Říčany 20.00 Kankánový country bál – Vystoupí skupina NOTA BENE a taneční skupina 
CARAMELLA. Městské kulturní středisko

29.3. Kolovraty 19.00 Country bál – Klub U Boudů.
29.3. Říčany 20.00 Ples Jazykové školy Langfor – Městské kulturní středisko
29.3. Mnichovice Školní ples ZŠ Mnichovice – Mnichovická krčma
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Výstava 
„ObOJžIVeLNíCI“
15. února až 30. dubna 2014

Výstava velkoformátových fotografií, 
doplněná o ukázku živých zástupců, 
přibližuje zajímavý svět obojživelní-
ků. Fotografie představují všechny 
druhy obojživelníků vyskytující se 
na území České republiky a zachycují 
jejich životní projevy. Těšit se můžete 
i  na  některé pozoruhodné obojživel-
níky z celého světa. 
Výstavu připravil zoolog Martin Šan-
dera, z Polabského muzea.
Pro školy i veřejnost jsou připraveny 
pracovní listy. 
Přijďte na prohlídku s ukázkou krme-
ní – každé úterý 17.00 a sobota 15.00.

středa 26. března od 18 hodin

Vydáme se na  putování kolem jed-
né z  nejkrásnějších nepálských os-
mitisícovek. Trasa vede zpočátku 
krajinou rýžových políček a  citru-
sovníků, později cesta nabírá drsný 
vysokohorský ráz a  překonává více 
než pětitisícové sedlo s  nádhernými 
výhledy.  Za zmínku stojí  i zdejší ves-
ničky se svérázným tibetským oby-
vatelstvem. Přijďte nasát atmosféru 
nejvyšších hor světa.

Promítat a vyprávět bude Eva  
Dejmková. 

Vstupné 50 Kč

Cyklus PŘeDNáŠeK KOLem SVĚTA:
Nepál – trek kolem hory manaslu

VýmĚNNý bAZAR 
ObLeČeNí 
úterý a středa 11. a 12. března od 16 
do 19 hodin
Proč neustále nakupovat nové ob-
lečení? Každý máme doma plnou 
skříň, ale co opravdu nosíme? Děti 
povyrostly a  vám je líto vyhodit ob-
lečení, do  kterého se už nevejdou? 
Přineste je na výměnný bazar! Kolik 
kusů přinesete, tolik kusů v podobné 
kvalitě si budete moci odnést. Zbylé 
oděvy budou věnovány na charitu.
Noste pouze pěkné, neobnošené 
věci. Nepřijímáme drobné oděvy (po-
nožky, kalhotky) a hračky.
Z  kapacitních důvodů omezujeme 
příjem oděvů od  jednoho účastníka 
na maximálně 50 kusů.  
Vstupné 30 Kč

Během vernisáže výstavy krmil vystavené exempláře její autor, zoolog Martin šandera Ph.d.

Rukodělná dílna: morana
středa 2. dubna od 16 do 19 hodin

Přijďte se podílet na  společném vy-
tváření říčanské Morany, která bude 

vynášena o  Smrtné neděli 6. dubna. 
Každý si bude moci vyrobit svou ma-
lou Moranu.   Kromě radosti ze spo-
lečného tvoření se dozvíte se i  něco 
o  této zajímavé tradici.  Přineste si 

na  zdobení vyfouklá vejce, prázdné 
ulity a  mašle, ostatní materiál bude 
zajištěn. 

Vstupné 50 Kč 
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Představovaný předmět z  muzejních sbírek tentokrát 
může vyvolat dojem jakési hrozivé „husitské“ zbraně. 
Avšak není tomu tak, jedná se o předmět ryze praktický. 
Před několika lety ho muzeu daroval pan Zouzal z Říčan. 
Tento tzv. ruční řezák na  slámu se používal ve  venkov-
ském hospodářství k  zařezávání dlouhých stébel slámy 
ještě v  době, kdy se obilí kosilo kosou. Stébla bývala 
i po vymlácení často značně dlouhá, proto se 
buď ručně či strojově zařezávala. K  ruční-
mu řezání se používala taktéž speciálně 

upravená ostří kos. Nařeza-

ná sláma se většinou využila jakožto podestýlka či někdy 
i píce pro dobytek. Slámou se v dřívějších dobách (a není 
tomu tak dávno) rovněž plnívaly matrace, kterým se pak 
říkávalo slamníky. 
Tento náš řezák mohl být využitelný i  při ořezávání 
slisované slámy (první lisy na slámu sice existovaly již 
před druhou světovou válkou, výrazněji se do zeměděl-
ství ale prosazovaly až později) nebo při úpravě stohů 
(k jejich ořezání tak, aby do stohu pršelo co nejméně). 
Dle indicií sdělených dárcem se tento řezák používal 
patrně v době konce první republiky na Sedlčansku.

Martin Hůrka

co se děje v kultuře

PŘeDNáŠKA: 
Restaurování mariánského 
sloupu na náměstí
úterý 18. března od 18 hodin

Letošního roku hodlají Říčany zrestau-
rovat více než třísetletý mariánský 
sloup na Masarykově náměstí. Při této 
příležitosti pohovoří Martin Hůrka, 
historik Muzea Říčany, o historii zdej-
šího náměstí a sloupu samotného, ale 
i  o  širší problematice mariánských, 
morových sloupů i  dalších drobných 
sakrálních památek. Jako přednáško-
vý host přijal dále pozvání Jan žižka 
z  Národního památkového ústavu, 
jenž představí místní lichtenštejnská 
panství a fungování jejich dvorů. Zdej-
ší sloup totiž velmi pravděpodobně 
nechal roku 1699 vztyčit právě správce 
uhříněveského panství.
Vstupné 30 Kč
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historie v obrázcích

I nadále bychom
 chtěli požádat případné vlastníky historických fotografií, které dokum

entují zašlé i relativně živé časy v Říčanech a okolních vsích (od konce 19. století do doby po listopadu 1989), o poskytnutí těchto fotografií m
uzeu k okopírování (veškeré 

fotografie budou po naskenování v pořádku m
ajiteli vráceny). Přispějete tím

 k obrazové dokum
entaci podoby m

ěsta a jeho okolí. 
Foto: archiv M

uzea Říčany

V měsíci lednu nás v muzeu opět poctil návštěvou štědrý dárce pohlednic s regionální tematikou. Byli jsme doslova ohromeni rozsahem sbír-
ky čítající stovky kusů pohledů prakticky výlučně říčanské a radošovické provenience. Je to v poslední době již několikátý podobný případ, 
kdy někdo z vás, občanů města, poskytl muzeu, ať již fyzicky či jen k digitalizaci svou sbírku. Je nám milou povinností všem velmi poděkovat, 
právě obrazová dokumentace města a okolí je badateli velmi žádaná!!
z výše zmíněné kolekce uveřejňujeme snímek zhotovený před rokem 1912, který zobrazuje tu část náměstí, kde najdeme mariánský sloup. 
Letošního roku bude totiž provedeno celkové zrestaurování této drobné sakrální památky. Při této příležitosti se současně v Muzeu Říčany 
uskuteční přednáškový večer (viz pozvánka na straně 67).
druhý snímek se vztahuje k pokračování již tradiční série vzpomínek dalibora hofty na straně 48. Jedná se o fotografii z doby kolem roku 
1910, na které je zobrazen areál hofmannovy pily v široké ulici, vpravo v pozadí komín přilehlé cihelny. 


