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Hlavní téma:

Skvělé výsledky 
elektronické aukce

Občané města ušetří spoustu peněz  
na cenách energií



Vladimír Levický
ředitel Husovy knihovny,  
pověřený řízením MěKS

Přibližně před rokem jsem dostal možnost svým příspěvkem v Kurýru veřejnost blíže seznámit s říčan-
skou Husovou knihovnou. Na svůj tehdejší příspěvek mám nyní příležitost vhodně navázat, neboť jsem 
byl požádán o zamyšlení nad významem čtení v současné době z pohledu osoby působící v knihovně. 
Rád tak činím, neboť jsem přesvědčen, že tato otázka má rozměr vysoce překračující vlastní oblast knih 
a knihoven a má souvislost se všeobecným směřováním civilizace.  
 Kultura psaného a tištěného slova hraje v rozvoji lidské společnosti zásadní roli. Je s ní spojen způsob 
předávání a přijímání informací, umožňující jejich správné zpracování. Psaná informace je zaměřena 
na obsah – psát „o ničem“ je obtížnější, než mluvit „o ničem“. Nutí příjemce o ní přemýšlet, kritic-
ky hodnotit, zdůvodňovat, hledat argumenty apod. Rozvíjí analytické myšlení, objektivitu i toleranci. 
Prostor k vyjádření myšlenky, informace, děje apod. je na stránkách knih dostatečný i na to, aby mohly 
být zasazeny do kontextu a souvislostí a čtenář má tudíž dostatek času k pochopení.
 Jinak je tomu v případě kultury masových médií. Zde obsah přestává hrát hlavní roli a mnohem důležitěj-
ší se stává forma – vzhled osob vystupujících na obrazovce, jejich suverénní vystupování a celkový dojem, 
kterým působí – módně řečeno – „image“. Tento dojem divák získává na základě jakési intuice. Složka 
rozumová je vypnuta a uplatňuje se složka pudová (jako u zvířat). Televizní informace jsou zaměřeny na 
tuto pudovou složku a jí přizpůsobeny – jsou velmi krátké, útržkovité, bez jakýchkoliv souvislostí a kon-
textů, zaměřeny jen na zábavu. Přemýšlení se stává přímo nežádoucí. Jestliže divák příliš přemýšlí, pořad 
je považován za neúspěšný a je brzy stažen. Toto je legitimní u komerčních médií, které do oblasti kultury 
a informací ve skutečnosti nespadají. Zde jde o běžné podnikání – program je jen obalem na reklamy a cí-
lem není uspokojování kulturních potřeb, ale finanční zisk. Horší je, že tento styl je důsledně uplatňován 
i médii veřejnoprávními. Např. dialog v rozhlase se zajímavou osobností je každé 2 minuty přerušován 
písničkou (pokud ne reklamou), takže se na probírané téma nelze soustředit…
Nejsem příznivec fantastických spikleneckých teorií, jako třeba, že útok na „dvojčata“ 11. září usku-
tečnili sami Američané apod. Co mne ale nutí k zamyšlení, je převaha oné kultury zaměřené na vy-
tváření veřejného mínění na základě okamžitého dojmu a zásadně bez přemýšlení. Pro koho je tento 
stav výhodný? Pro ty, v jejichž zájmu není, aby se obyvatelstvo řídilo vlastním rozumem a rozvíjelo ho. 
Některé studie předpovídají temnou budoucnost lidstva právě v důsledku tohoto úmyslně povrchního 
přístupu k informacím, vzdělání a kultuře. Obyvatelé, kteří se odnaučí přemýšlet a jsou zaměřeni jen na 
lacinou zábavu, jsou snadno manipulovatelní, a to mnohem účinněji než při uplatnění hrubé diktatury. 
 Do tohoto devastujícího trendu zapadá také např. snižování nároků na děti ve školách. Klesá tím úro-
veň vzdělanosti, přitom z hlediska omezení stresu dětí je to neúčinné – děti nestresuje učební látka, ale 
spíše sociální vztahy, šikana a nespravedlnost. 
 Aby vzniklo něco hodnotného, je vždy třeba do díla vložit určité úsilí. K získání správného a objektivního 
názoru na cokoliv je třeba věnovat určitý čas přemýšlení. Udržení a rozvoj kultury psaného slova má tedy 
podle mého přesvědčení význam přímo strategický a obranný v  celosvětovém 
měřítku. Naštěstí přes mediální mani- pulaci značná část obyvatelstva uznává 
trvalé hodnoty vzdělanosti, racionální- ho uvažování a tvůrčí činnosti. A právě 
v Říčanech je tato část obyvatelstva nad- průměrně velká. Přesvědčují nás o tom 
rostoucí řady čtenářů naší knihovny. 

Slovo úvodem
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Krátce z rady 21. 2. 2013
u Rada souhlasila s  navýšením kapacity ve školní dru-
žině v  I. ZŠ Říčany z  původních 125 na 210 žáků, a to 
s účinností od 1. 9. 2013. Výdaje na zřízení dalších oddě-
lení školní družiny budou čerpány z rozpočtu této školy. 
u Radní vzali na vědomí otevřený dopis rodičů dětí, které 
navštěvují přípravnou třídu při Základní škole Nerudova 
v Říčanech, jehož obsahem je nesouhlas s plánem Minis-
terstva školství, mládeže a tělovýchovy zrušit přípravné 
třídy při základních školách praktických, dále radní sou-
hlasili s obsahem dopisu, vyjádřili podporu této akci rodičů 
a zmocnili místostarostku Mgr. Hanu Špačkovou k jedná-
ním ohledně dosažení cílů obsažených v otevřeném dopise.

Informace z radnice

u Zastupitelstvo města schválilo výroční zprávu o čin-
nosti útvaru interního auditu za rok 2012.
u Zastupitelé souhlasili s uzavřením dodatku k dohodě  
o vzájemné spolupráci a společném postupu při revitaliza-
ci bývalého areálu Interiéru na území města Říčany mezi 
společností CONTERA Investment III., s. r. o., a městem 
Říčany, jehož předmětem je možnost výstavby menšího 
objektu B3 namísto objektu A2. Dále zastupitelé souhlasili  
s uzavřením dohody o poskytnutí finančního příspěvku měs-
tu dle tzv. Zásad pro výstavbu ve městě Říčany pro tento zá-
měr ve výši 2.9 milionu korun. Zastupitelstvo rovněž souhla-
silo s uzavřením plánovací smlouvy. Předmětem smlouvy je 
závazek společnosti  CONTERA Investment III., s. r. o., vybu-
dovat na své náklady veřejnou infrastrukturu související s vý-
stavbou obchodního objektu R1 v areálu bývalého Interiéru.
u Zastupitelstvo souhlasilo s  územní studií „U Ládek“, 
kterou zpracoval Ing. arch. Alexander Holub.
u Zastupitelstvo města souhlasilo s uzavřením plánovací 
smlouvy pro stavební záměr prodloužení komunikace Sever-
ní a jeho budoucí odkup za cenu 1 Kč mezi městem Říčany  
a soukromými investory, kteří v dané lokalitě vlastní pozemky.

Krátce z březnového jednání Zastupitelstva města Říčany
u Zastupitelstvo schválilo rozdělení finančních prostřed-
ků navržené Radou města Říčany v 1. kole grantového ří-
zení 2013 (viz samostatný článek). Mimo grantové řízení 
schválili zastupitelé uvolnění mimořádného příspěvku ve 
výši 250 tis. Kč ze své rezervy na opravu sokolského stadi-
onu v Sokolské ulici.
u Zastupitelé schválili dodatek č. 1 ke koncesní smlou-
vě uzavřené s  provozovatelem infrastruktury 1. SčV 
dne 2. 11. 2011 a upravující přechod na verzi v II.0.9 
finančních nástrojů pro stanovení kalkulace vodného 
a stočného.
u Zastupitelstvo schválilo poskytnutí finančního pří-
spěvku 500.000 Kč ze své rezervy na pořízení rychlého zá-
chranného automobilu pro potřeby HZS Středočeského 
kraje stanice Říčany.
u Zastupitelstvo souhlasilo s  dofinancováním potřebné 
50% spoluúčasti (dle rozhodnutí ZMŘ ze dne 13. 2. 2013, 
usn. 13-02-007) na akci dostavba vodovodu Pacov I. eta-
pa z prostředků osadního výboru Pacov.

Kompletní zápis naleznete na www.ricany.cz.

Pozvánka 
pro říčanskou veřejnost na

řádné zasedání
Zastupitelstva města Říčany

středa 10. 4. 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

u Rada souhlasila s  uzavřením smlouvy o spolupráci 
mezi městem Říčany a Povodím Vltavy, s. p., za účelem 
provedení udržovacích prací a zpevnění břehu Říčanské-
ho potoka v lokalitě u mostu v Rooseveltově ulici.
u Rada potvrdila nejvhodnější návrhy v architektonické 
soutěži „Denní stacionář s venkovními pobytovými pro-
story pro seniory a občany se zdravotním postižením, Ří-
čany“. Na prvním místě se umístil návrh Architektonické-
ho atelieru Aleš, s. r. o., na druhém místě Ing. arch. Jakub 
Havel, Ing. arch. Ladislav Vendel a Ing. arch. Lukáš Velí-
šek a na třetím: Ing. arch. Daniel Kříž a Ing. Eva Křížová.

Krátce z rady 28. 2. 2013 
uRada souhlasila s navýšením kapacity ve školském rejstří-
ku z původních 470 na 510 žáků v příspěvkové organizaci 
města, Základní umělecké škole Říčany, a to od 1. 9. 2013.
u Rada souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo mezi měs-
tem Říčany, jako objednatelem, a společností FRK, s. r. o., 
jako zhotovitelem, jejímž předmětem smlouvy je osazení 
63 ks cyklostojanů v  16 lokalitách v Říčanech, za cenu 
278.239,5 Kč včetně DPH.
u Rada vzala na vědomí přerušení provozu v době letních 
prázdnin v MŠ Čtyřlístek (od 29. 7. do 30. 8. 2013), v MŠ 
U Slunečních hodin (od 1. 7. do 28. 7. a od 19. 8. do 31. 8. 
2013) a v MŠ Srdíčko (od 1. 7. do 16. 8. 2013).
u Radní souhlasili s  uvolněním finanční částky 120.000 
Kč s DPH z rezervy Rady na investiční akce na zajištěné 
objednání projektových prací na vodovodní přípojky pro 
občany v  obci Pacov (ulice Mírová, část Paloučky, část 
Hranička) a v Říčanech (ulice Široká, Za Pilou, Řipská, 
Blanická, Thomayerova, V Kolonii a další).  

4 texty.kuryr@ricany.cz



Informace z radnice

Krátce z rady 7. 3. 2013 
u Rada souhlasila s  uzavřením smlouvy o společném 
postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání mezi 
městem Říčany jako centrálním zadavatelem a 12 pří-
spěvkovými organizacemi jako pověřujícími zadavateli. 
Předmětem smlouvy je úprava vzájemných práv a povin-
ností smluvních stran ke třetím osobám a k sobě navzá-
jem v  souvislosti s  centralizovaným zadáním veřejných 
zakázek na dodávky zemního plynu a elektrické energie.

Kompletní zápisy naleznete na www.ricany.cz
Jitka Wohlgemuthová

kancelář starosty a tajemníka

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. 8 ve 3. podlaží domu č. p. 35, Masarykovo 
nám. v Říčanech, kategorie standard, typ 3+1 o celkové ploše 
120,86 m2.

Přihláška do řízení o přidělení bytu se podává na předepsaném formuláři 
v termínu do 15. 4. 2013, přičemž za datum podání se považuje datum 
osobního doručení přihlášky do podatelny MěÚ v Říčanech, nebo datum 
doručení přihlášky zaslané poštou. Formulář přihlášky, náležitosti 
přihlášky, podmínky a průběh řízení o přidělení bytu jsou k dispozici 
na veřejných stránkách www.ricany.cz nebo v podatelně MěÚ v Říčanech.
Konečné přidělení bytu v režimu řízení o přidělení bytu komerčního 
schvaluje Rada města Říčany na základě provedeného výběrového řízení, 
včetně jmenování náhradníka, a výsledek je následně zveřejněn správcem 
bytového fondu. 
Výběrové řízení bude provedeno formou veřejného otevírání obálek dne  
17. 4. 2013 od 15.00 hodin v zasedací síni MěÚ v Říčanech, Masarykovo 
nám. 53. 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 
32.600 Kč na účet města Říčany č.: 6015-724201/0100, VS 36123508 
a specifický symbol uvede fyzická osoba rodné číslo a právnická osoba IČ. 
Prohlídky bytu se budou konat ve dnech: 25. 3. 2013, 8. 4. 2013 a 15. 4. 
2013 vždy v pondělí od 16.00 hodin. Sraz účastníků je v kanceláři oddělení 
hospodářské správy na Městském úřadě v Říčanech. V případě, že se 
v daném termínu a hodině do kanceláře oddělení hospodářské správy 
nedostaví alespoň jeden zájemce o prohlídku bytu, pak se tato prohlídka 
nekoná.

Evžen Heyrovský, vedoucí odboru správy majetku 

Město ŘíčanyPravidelná 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 3. 4.

u  s místostarostkou Karlou Egidovou  
každou třetí středu v měsíci, 17–18 h. 
Tento měsíc bude 17. 4.

u  s místostarostkou Hanou Špačkovou 
každou čtvrtou středu v měsíci, 17–18 h. 
Tento měsíc bude 24 . 4.

Zpráva o stížnostech, peticích a ostatních podáních za rok 2012 
Agendu stížností, petic a ostatních podání podle organizačního řádu městského úřadu 
v Říčanech zajišťuje útvar interního auditu v souladu s platnými  právními a vnitřními 
předpisy. Útvar vede centrální evidenci stížností, petic a ostatních podání, sleduje 
dodržování lhůt pro jejich vyřízení a předkládá zprávu radě města Říčany. 

Souhrnný přehled stížností, petic a ostatních podání za rok 2012

Ve srovnání s  minulým rokem došlo k  nárůstu počtu 
podaných stížností, petic i ostatních podání. Vyšší 
počet stížností byl způsoben zejména legislativními 
a technickými změnami v agendě odboru správních  
a dopravních agend (občanské průkazy, registry vozi-
del).  Další stížnosti se týkaly zejména postupu úřed-
níků, a to nejčastěji odboru správy majetku a odboru 
právního (agenda přestupků). Většina stížností po pře-

šetření byla stejně jako v roce 2011 shledána bezdůvod-
nými. V případech, kdy stížnosti byly oprávněné, byla 
vždy přijata opatření k  nápravě. Všechny stížnosti, pe-
tice i ostatní podání doručené na útvar interního auditu 
byly vyřízeny v zákonné lhůtě.

 Věra Likešová
vedoucí útvar interního auditu

Stížnosti Petice Ostatní podání
Přijato za rok 2012 celkem 40 8 39
z toho: počet vyřízených v roce 2012 35 8 35
z toho: důvodných 7 x x
             částečně důvodných 2 x x
             bezdůvodných 31 x x
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Říčany jsou ve finále prvního kola unikátního projektu, 
který zatím v republice nemá obdoby. Vedení města se 
totiž po výborných zkušenostech s elektronickou aukcí 
na dodávky energií pro své organizace rozhodlo zajistit 
e-aukci i pro své občany. Obyvatelé Říčan tak měli od led-
na možnost zapojit se do projektu, který jim dal možnost 
snížit ceny energií pro jejich domácnosti.
„Cílem bylo dát dohromady co největší počet domácností a 
spojit tak poptávku na dodávky elektřiny a zemního plynu 
do většího celku. Tento balíček zákazníků pak šel do elek-
tronické aukce společně. Podařilo se nám něco, čemu jsme 
ani sami nevěřili. V prvé řadě nás překvapilo, že se spojilo 
přes 500 domácností, které tak daly dohromady objem 27 
milionů korun. To je už velmi slušný balík, o který pak sa-
mozřejmě dodavatelé projevili zájem,“ uvádí starosta města 
Říčany Vladimír Kořen /Klidné město/  a s radostí dodává: 
„Takto vysoká úspora, které se podařilo v e-aukci dosáhnout, 
v nás vyvolala absolutní nadšení.“  
Aukční kolo mělo trvat 15 minut, ale 39krát se kolo pro-
dlužovalo. Pokud totiž některý z  dodavatelů sníží svou 

cenu během posledních dvou minut, aukce se automatic-
ky o další dvě minuty prodlužuje. A tak aukce trvala nako-
nec přes hodinu a půl. 
„Délka aukce napovídá tomu, že to byl opravdu souboj. 
Souboj zajímavý jak pro občany města, tak i pro dodavate-
le,“ hodnotí průběh aukce starosta Říčan Vladimír Kořen.

Ve 14.45 byl znám výsledek. Výsledek, díky kterému v Ří-
čanech není ani jediná domácnost, která by neušetřila 
v zemním plynu minimálně 5 %. 
„V elektrické energii jsme ušetřili 16,5 %, což je 1,717 mili-
onů korun. V zemním plynu je úspora neuvěřitelných 29,96 
%, tj. 5,129 milionů korun. Celkově 6,846 milionů korun. 
To jsou peníze, které by lidé zaplatili, pokud by nenašli od-
vahu změnit dodavatele. Občané Říčan se do celého projek-
tu pustili s vervou a nadšením, a vyplatilo se jim to,“ uvádí 
celková čísla starosta města: „Důležité je ale zdůraznit, že 
proti této úspoře jde novoroční zdražování distribučních po-
platků a ty stanovuje stát – zvláště u elektřiny bude konečný 
rozdíl na složenkách méně výrazný.“   

Informace z radnice

První elektronická aukce na dodávky energií pro domácnosti města začala 
ve středu 13. března 2013 ve 13.13 hodin a občanům města přinesla úsporu 
16,5 % na elektřině a skoro 30 % na zemním plynu. Zapojilo se do ní půl 
tisíce domácností, které daly dohromady objem poptávky 27 milionů korun.

Občané města Říčany ušetřili v první elektronické aukci 
pro domácnosti dohromady bezmála 7 milionů korun
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Informace z radnice
„Téměř 300 domácností ušetří na zemním plynu přes 15 % 
oproti stávajícím cenám a 331 domácností ušetří více než 
15 % v elektřině. To je víc, než čekal kdokoliv z nás. Bavíme 
se samozřejmě o hodnotách u neregulovaných částí energií, 
tedy té části z faktury, kterou můžeme v e-aukci vůbec soutě-
žit,“ uvedl zástupce pořadatelské společnosti eCENTRE 
Pavel Ciprys.
Cena energií se totiž skládá z  části regulované, která je 
stanovena Energetickým regulačním úřadem, a kterou 
není možné soutěžit, a z  částky neregulované, která je 
právě předmětem soutěže v elektronických aukcích. 
„U elektřiny tvoří neregulovaná část v dnešní době asi 40 % 
z celkové částky, kterou občané zaplatí. U zemního plynu je 
to asi 80 %. A v těchto částech se podařilo ušetřit bezmála 
7 milionů korun za všechny domácnosti, které se do e-aukce 
zapojily,“ doplnila Alice Mazurková z eCENTRE.

„Říčany jsou v tomto vzorem i dalším městům a obcím, kte-
ré se nám ozývají, že by chtěly podobnou službu pro občany 
poskytnout také. Připravujeme aukci pro občany Prahy 6, 
města Šenov, Krnov, Otrokovice a další. Některá města ješ-
tě čekala na výsledky právě zde v Říčanech, ale předpoklá-
dám, že po těchto výsledcích už nebudou váhat. To, že měl 
starosta Vladimír Kořen odvahu se do takového projektu 
pustit, svědčí o jeho postoji k plnění poslání veřejné správy, 

která má být především službou pro občany. Tím, že se aukci 
pro občany rozhodl zajistit, ušetřil mnoha domácnostem až 
desetitisíce korun,“ uvádí Vítězslav Grygar, ředitel společ-
nosti eCENTRE, který je odborníkem na e-aukce a elek-
tronizaci veřejných zakázek.
Kolik právě jejich domácnost ušetřila, se občané dozvědí do 
5 dnů. Informovat je budou zástupci společnosti eCENTRE, 
kteří je budou kontaktovat e-mailem nebo telefonicky. 
Upozorňujeme na to, aby lidé nepodepisovali smlouvy  
s případnými podomními prodejci, kteří se mohou snažit 
využít situace a vnutit občanům smlouvu s jiným než ví-
tězným dodavatelem. Nové dodavatelské smlouvy budou 
k dispozici pouze na kontaktním místě v Informačním 
centru od začátku dubna.
„V květnu proběhne druhé kolo a navíc chceme začít při-
pravovat e-aukci pro podnikatele, kteří už projevili zájem  
o stejný způsob nákupu energií, případně i dalších komo-
dit. Chceme tak i místním podnikatelům pomoci snížit ná-
klady a podpořit tak jejich další rozvoj. Pro občany chceme 
připravit elektronickou aukci na mobilní volání a internet. 
Bližší informace se občané i podnikatelé opět dozvědí v Ří-
čanském kurýru,“ sděluje starosta Říčan Vladimír Kořen.
Podepisování smluv s vítězným dodavatelem bude pro-
bíhat na kontaktním místě od 3. 4. 2013 do 11. 4. 2013 
v pondělí, středu a čtvrtek od 13.00 do 18.00 hod. Upo-
zorňujeme, že podpis smluv s vítězným dodavatelem 
bude ukončen ke dni 11. 4. 2013. 
Občané, kteří mají zájem se zapojit do následující  
e-aukce, a firmy, které chtějí této služby rovněž využít, 
budou mít možnost přinést potřebné podklady na kon-
taktní místo od 15. 4. do 24. 4. 2013 ve standardních 
hodinách, tedy pondělí a středu od 13.00 do 17.00 hod.  

Adéla Michalová ve spolupráci se společností eCENTRE
tisková zpráva města Říčany
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komodita Elektřina Z. plyn
počet domácností 482 307
bez úspory 5 0
do 5 % 3 0
do 10 % 21 3
do 15 % 122 6
nad 15 % 331 298
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V Říčanech pokračuje po zimní přestávce realizace pro-
jektu „Dostavba kanalizace Říčany“.
Projekt výstavby kanalizace patří mezi projekty spolufinan-
cované Evropskou unií prostřednictvím Operačního pro-
gramu Životní prostředí (OPŽP) v  programovém období 
2007–2013. Řídicím orgánem programu je Ministerstvo 
životního prostředí (MŽP) a zprostředkujícím subjektem 
Státní fond životního prostředí České republiky (SFŽP).
Předmětem realizace projektu je vybudování nové splaš-
kové kanalizace v  11 lokalitách města Říčany, předpo-
kládaná celková délka nově vybudované kanalizace bude 
10 880 metrů. Díky realizaci projektu dojde k zvýšení ži-
votní úrovně obyvatel stejně jako k zlepšení podmínek pro 
ochranu životního prostředí ve městě a jeho okolí.
Celkové výdaje dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace budou 
činit 83.646.120 Kč, přičemž způsobilé výdaje budou ve výši 
57.482.509,42 Kč, z čehož dotace z Fondu soudržnosti činí 
48.860.133 Kč a dotace ze SFŽP bude 2.874.125,47 Kč. 
Informace o současném průběhu prací můžete sledovat 
na internetových stránkách města v záložce Aktuality.

Omezení – Lokalita Pacov
Od 18. března 2013 byla z důvodu výstavby kanalizace – Lo-
kalita Pacov – provedena úplná uzavírka hlavní ulice Mírová 
vč. přilehlých komunikací  Paloučky a Na Hranička. Omeze-
ní potrvá až do 31. října 2013. V důsledku této uzavírky byly 
současné autobusové zastávky sloučeny v jednu obousměr-
nou zastávku, která byla přemístěna do ul. U Rybníka. 
Dále město Říčany upozorňuje na povinnost stavební-
ků jednotlivých přípojek vyřídit si věcná břemena. Věc-
ná břemena pro přípojky v ulicích Mírová, Na Hranička  
a Paloučky vyřizují:
ul. Mírová, Na Hranička – Eva Kramářová (tel. 323 618 
119 / Masarykovo nám. 83, Říčany) 
ul. Paloučky – Eva Malinová (tel. 323 618 166 / Masary-
kovo nám. 53, Říčany) 
Po dokončení stavby a předání lokality do užívání vodá-
renské společnosti je povinnost uzavřít smlouvu na vod-
né a stočné se společností   1. SčV, a. s. (323  606  584 / 
17. listopadu 51, Říčany).

Jiří Skočdopole

Komunitní plánování s veřejností neboli Fórum Zdravého 
města letos proběhne v  pondělí 27. května v  Městském 
kulturním středisku Říčany (www.meksricany.cz). Letos 
již podruhé budou moci občané také zvolit projekt ne-
ziskové organizace, který město Říčany podpoří částkou 
15 tisíc korun. Prezence občanů bude probíhat od 16.00 
hodin, od 16.15 hodin do 17.00 hodin pak budou probí-
hat prezentace projektů neziskových organizací, které 
mají zájem získat finanční podporu od města. 
Vlastní komunitní plánování začne od 17.00 hodin. Oby-
vatelé města Říčany  budou mimo jiné seznámeni s řeše-
ním jimi zvolených problémů z  minulých Fór. Následně 
budou moci diskutovat a společně formulovat aktuální 
problémy ve městě u těchto tematických stolů:
v Občan a úřad
v Životní prostředí
v Zdravotní a sociální oblast
v Školství

v Urbanismus a památková péče
v Volný čas a společenský život
v Doprava
v Podnikání, cestovní ruch
v Dětský stůl
Po krátkém úvodu budou zaregistrovaní účastníci spolu 
s politiky hledat po dobu 20 minut společně dva nejpalči-
vější problémy v dané oblasti, které by se měly přednostně 
řešit. Následuje prezentace výsledků jednotlivých stolů  
a konečné hlasování o „Desateru problémů“ Říčan. Sou-
časně se bude hlasovat o projektu neziskové organizace, 
který podpoří město Říčany. Výsledky komunitního plá-
nování se budou ověřovat anketou umístěnou na webo-
vých stránkách a v  Kurýru. Ověřené problémy budou 
předloženy Zastupitelstvu města Říčany k  zařazení do 
Akčního plánu města.

Hana Jarošová
Koordinátorka PZM a MA21

Fórum Zdravého města neboli Desatero problémů („10 P“)

Město Říčany vyhlašuje soutěž pro neziskové organizace o 15 tisíc korun!
Jste nezisková organizace působící na území Říčan? Máte zajímavý projekt nebo akci pro  
veřejnost a sháníte na něj finance? Pokud máte zájem, přihlaste se do 30. 4. na e-mail: 
hana.jarosova@ricany.cz a obratem získáte další informace. Prezentace přihlášených pro-
běhne v rámci Fóra Zdravého města, o vítězi rozhodnou účastníci akce formou hlasování na 
této akci a výsledek bude oznámen na konci Fóra Zdravého města 27. května.

Dostavba kanalizace v Říčanech
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Charitativní

www. ba l l a g i o . c z

27.4.
SOBOTA

27.4.
SOBOTASOBOTA

Charitativní Akce
party

vstupné 50 Kč Celý výtěžek ze vstupného
bude předán stacionáři

Sax & Rhythm vystoupí od 22.00

Funky- Jazz
(ZUŠ Říčany)

Taneční show TGJ
Tombola, Dražba
MUDr. Michal Mrázek (garantem akce)

Č e r n o k o s t e l e c k á  1 ,  Ř í č a n y

stacionar-kuryr.indd   1 12.03.13   11:03

Vážení spoluobčané,
veřejná sbírka na náš nový městský 
stacionář v Říčanech běží již 12 mě-
síců. Dovoluji si lehkou rekapitula-
ci. Za tento rok se na našem kontě 
shromáždilo 740.220 Kč. Jedná se 
o velmi zajímavou částku, za kterou 
patří velký dík drobným i větším 
dárcům uvedeným na konci tohoto 
článku. Nemohu se ale pořád zba-
vit dojmu, že jsem v  úvodu sbírky 
očekával od nás všech daleko větší 
pochopení pro tento bohulibý pro-
jekt, který bude sloužit nám, kteří 
v tomto městě žijeme. Očekával jsem 
větší sounáležitost k věci, která je po-
třebná a bude sloužit našim rodičům  
a prarodičům. Doba není jednodu-
chá, ale právě proto bychom měli 
dokázat i drobným příspěvkem, že 
nám není jedno, jak se nám bude ve 
městě žít. Město má v  rámci svých 
současných možností peníze na stav-
bu připravené, velmi štědrý sponzor 
daroval na tuto stavbu stacionáře  
5 milionů korun a nám teď chybí 
poslední krůček k realizaci, a to jsou 
cca 2 miliony korun formou veřejné 
sbírky. Když podělíme počet obyva-
tel a potřebnou částku k  dnešnímu 
dni, tak nám vychází, že kdyby každý 
občan daroval 130 Kč, tak můžeme 
sbírku ukončit a těšit se na realizaci. 
Vážení spoluobčané, sousedé, pro-
sím, pojďme pomoci každý z nás:
V měsíci DUBNU přispějme každý 
na účet sbírky částkou 130 Kč! 
Já osobně k  1. dubnu pošlu na účet 
sbírky za každého člena mé rodiny 
tuto částku. A není to apríl! Předem 
všem děkuji za pochopení a spolé-
hám na vaši pomoc.
Dovolte, abych též poděkoval těm, 
kteří přispěli svou prací a časem ve 
prospěch přípravy všeho, co souvisí 
se stacionářem: paní arch. Ing. Ště-
pánkové, paní ředitelce DPS v Čásla-
vi Mgr. Medkové, Ing. Závodnému, 
Ing. Steinhaizlovi a dalším.
Náš sbírkový účet je stále otevřen: 
1249-320 390 319/0800.
Kdo přispěl na stacionář? Dašková 
E.-E-DKP., Šilhavý M., Formánek 
P., Hřivnáč T., Lauer M., Boubín P., 
Uliarczyk J., Rumianovi, Baroň P., 
PORTA, s. r. o., Francovi, Šimková 

H., Kadlec T., Kupka M., Svobodová 
J., Bubák Z., Polánský V., Šmahel 
M., Stupecká K., Ťukal K., TONI 
CAR, Novotná M., Špokovi E+R., 
Halíček R., Fojtíková H., Aneltová 
V., Tůmovi S+J., fa MaFiPo-Bartoš 
P., fa PENTA TRADING – Matoška 
P., Wohlgemuthová J., fa ZOELLER  
SYSTEMS, Trulleyová O., Mrázek P., 
Uliarczyková H., Pazderka J., Krej-
čová V., Šmolík M., Hasmanová L., 
Sirovátka J., Slámovi, Mrkvička M., 
Kubešová M., Beneš J., Kuchařová 
M., Mrázek M., ODS Říčany, dárci 
a účinkující charitativního koncertu 
„Vlčci hrají pro stacionář“, Kasička 

DPS – senioři, Město Říčany – výtě-
žek z tomboly, Klidné Město – odmě-
ny za výkon zastupitele.

Michal Mrázek /Klidné město/
radní pro zdrav. a soc. péči,  

stacionar@ricany.cz

Informace o stacionáři OlGA

stav účtu k 14. 3. 2013: 

740 220 Kč
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V letošním roce město plánuje revitalizaci chodníků 
a zelených ploch podél části Černokostelecké ulice. 
Nejdříve došlo k odstranění starých keřových porostů, 
poté se opraví chodníky a na závěr proběhne výsadba 
nové zeleně a výsev trávníku. Nejfrekventovanější mís-
to Říčan tak postupně získá novou oživenou podobu.
Projekt zahrnuje rekonstrukci části chodníků v úseku od 
křižovatky s Lesní ulicí ke křižovatce s Haškovou ulicí po 
pravé straně ve směru do Prahy. 
„Vizuální dojem z hlavní obchodní třídy není dobrý,“ komen-
tuje opravu starosta Vladimír Kořen /Klidné město/: „Ne-
máme finance na celkovou rekonstrukci a postupujeme po čás-
tech, někde už nám pomohli podnikatelé a další se chystají.“
V souvislosti s opravami dojde i k obnově zeleně podél 
chodníků. Trávníky a staré živé ploty čeká ozdravení, pro-
tože nyní živoří v prosolené půdě.
„Ve hře byly dvě varianty. Buď doplnění stávajících keřů, 
nebo celých ploch zeleně. Z hlediska vzhledu i údržby jsme 
zvolili variantu revitalizaci celých ploch, i když je o něco 
dražší než pouhé doplnění zeleně, ale výsledný efekt bude 
rozhodně hezčí a v dlouhodobém horizontu i levnější,“ do-
plňuje místostarostka Karla Egidová /ODS/.
„Ve výhledech u křižovatek ulic ústících v daném úseku 
do hlavní komunikace Černokostelecká se vysadí záhony 
okrasných trvalek, na křižovatce ulic Spojka a Černokos-

telecká bude vytvořen nový záhon ve stejném stylu jako ve 
výhledech,“ řekla Eva Šebková z odboru správy majetku 
MěÚ Říčany. 
Nejprve proběhlo vykácení keřových porostů. Asi po mě-
síci začne rekonstrukce chodníků a následně se zde vysadí 
nové keře a oživí trávník. Záhony zde vzniknou kvůli do-
držení agrotechnické lhůty pravděpodobně až na podzim.
„Celá akce začala odstraněním keřových porostů, které 
muselo být provedeno do konce období vegetačního klidu,“ 
upřesňuje Eva Šebková.
Rekonstrukce ani úprava zeleně se nijak nedotkne řidičů 
projíždějících po této komunikaci. Částečné omezení se 
bude týkat pouze procházejících chodců a občanů, kteří v 
této části ulice bydlí. 
„Omlouváme se předem místním občanům za snížení kom-
fortu na chodníku v uvedeném úseku Černokostelecké ulice. 
Doufáme, že práce budou probíhat podle předem stanova-
ných termínů,“ poznamenává Eva Šebková s tím, že plá-
nované změny přispějí k větší atraktivitě této části města. 
Výrazně lepších podmínek jak z estetického,  tak doprav-
ního hlediska se tento prostor dočkal již na podzim, kdy 
komunikace Černokostelecká získala kompletně nový od-
hlučněný asfaltový povrch.

Adéla Michalová
tisková zpráva města Říčany
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Podél části Černokostelecké ulice proběhne oprava 
chodníků a obnova zeleně 

10 texty.kuryr@ricany.cz



Informace z radnice

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 183Ê741Ê100 29Ê492Ê683 16,05

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

53Ê078Ê095 54Ê000Ê512 11Ê881Ê448 22,00

Kapitálové příjmy (příjmy z prodeje majetku) 3Ê600Ê000 10Ê557Ê490 7Ê141Ê529 67,64

Přijaté dotace  90Ê497Ê990 94Ê010Ê176 6Ê072Ê211 6,46

Přijaté splátky půjček  253Ê200 253Ê200 36Ê200 14,30

Příjmy celkem 333Ê072Ê385 342Ê562Ê478 54Ê624Ê071 15,95

Příjmy fondů z rozpočtu města (grantový, fond 
rozvoje bydlení, humanitární, sociální)

38Ê307Ê850 52Ê767Ê717 3Ê326Ê000 6,30

Rozpočtové příjmy celkem 371Ê380Ê235 395Ê330Ê195 57Ê950Ê071 14,66

Přebytek hospodaření za minulý rok 30Ê900Ê000 68Ê949Ê171 68Ê949Ê171 100,00

Příjmy celkem vč. přebytku hospodaření 402Ê280Ê235 464Ê279Ê366 126Ê899Ê242 27,33

VÝDAjE

Běžné (provozní) výdaje 211Ê284Ê286 215Ê700Ê769 31Ê729Ê294 14,71

Rozpisové rezervy 9Ê877Ê255 10Ê722Ê043 0 0,00

Běžné výdaje celkem 221Ê161Ê541 226Ê422Ê812 31Ê729Ê294 14,01

Kapitálové (investiční) výdaje 99Ê123Ê884 131Ê928Ê342 3Ê552Ê603 2,69

Rezervy na investice 4Ê377Ê010 13Ê850Ê545 0 0,00

Investiční výdaje celkem 103Ê500Ê894 145Ê778Ê887 3Ê552Ê603 2,44

Výdaje celkem 324Ê662Ê435 372Ê201Ê699 35Ê281Ê897 9,48

Převody z rozpočtu města do fondů (grantový, 
fond rozvoje bydlení, humanitární, sociální)

38Ê307Ê850 52Ê767Ê717 3Ê326Ê000 6,30

Rozpočtové výdaje celkem 362Ê970Ê285 424Ê969Ê416 38Ê607Ê897 9,08

Splátky úvěru 39Ê309Ê950 39Ê309Ê950 8Ê986Ê486 22,86

Výdaje vč. splátky půjčky 402Ê280Ê235 464Ê279Ê366 47Ê594Ê384 10,25

rozdíl příjmy–výdaje 0 0 79Ê304Ê858

 Schválený Upravený Skutečnost   % plnění
 rozpočet rozpočet k 28. 2. 2013 k uprav.
 v Kč v Kč v Kč rozpočtu

Plnění rozpočtu 
města

mediální a komunikační servis Říčany má konečně webové stránky
Milí čtenáři, vážení obyvatelé města Říčany a jeho okolí,
rádi bychom vás přivítali na nových webových stánkách naší společnosti na adrese  
www.maks-ricany.cz. Od začátku dubna tyto stránky poběží ve zkušebním provozu a bude-
me se snažit najít – spolu s vámi – jejich nedostatky, aby co nejdříve mohly fungovat naplno 
a přinášet vám potřebné informace. Kromě detailů, které se týkají provozu informačního 
centra a naší společnosti, zde především najdete aktuální vydání věstníku Říčanský kurýr  
v interaktivní podobě, kde budete moci diskutovat a psát své připomínky přímo pod kon-
krétní články, které zde budou moci vyjít v nezkrácené verzi a se všemi fotografiemi.  
Výhledově bychom rádi spustili aktualizovaný kalendář všech kulturních akcí v našem městě 
a okolí a také odkazy na partnery z oblasti cestovního ruchu anebo zajímavé subjekty  
v našem okolí. Uvítáme všechny vaše připomínky a návrhy, které můžete psát buď přímo na 
webové stránky, anebo na známý e-mail texty.kuryr@ricany.cz. Věříme, že nový web se stane 
dalším komunikačním kanálem mezi městem, naší společností, Kurýrem a především vámi.
Šárka Stoszková
MAKS Říčany

11



Informace z radnice

vyhláška 2012 vyhláška 2013 max. dle zákona
Poplatek ze psů
v obytných domech 1000 Kč/rok 1000 Kč/rok 1500 Kč/rok
v rodinných domech 700 Kč/rok 700 Kč/rok 1500 Kč/rok
důchodce 200 Kč/rok 200 Kč/rok 200 Kč/rok 
u druhého psa navýšení o 50 % 50 % 50 %
Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt  15 Kč/osoba/den 0 15Kč/osoba/den
Poplatek za užívání veřejného prostranství:
za provádění výkopových prací 10 Kč/m2/den 10 Kč/m2/den 10 Kč/m2/den
za umístění dočasné stavby sloužící pro poskytování prodeje 100 Kč/m2/den 50 Kč/m2/den 100 Kč/m2/den
za umístění dočasné stavby sloužící pro poskytování služeb 10 Kč/m2/den 10 Kč/m2/den 10 Kč/m2/den
za umístění zařízení sloužícího pro poskytování prodeje 
(prodejní stánky, pulty, pojízdné prodejny apod.) mimo tržiště 100 Kč/m2/den 50 Kč/m2/den 100 Kč/m2/den
za umístění zařízení sloužícího pro poskytování služeb 10 Kč/m2/den 10 Kč/m2/den 10 Kč/m2/den
za umístění zařízení sloužícího pro poskytování prodeje 
(prodejní stánky, pulty, pojízdné prodejny apod.) na tržišti 
(včetně připojení el. energie) 100 Kč/m2/den 50 Kč/m2/den 100 Kč/m2/den
za umístění stavebního zařízení 10 Kč/m2/den 10 Kč/m2/den 10 Kč/m2/den
za umístění stavebního zařízení pro stavebníky provádějící 
opravu fasád svých rodinných a bytových domů       5 Kč/m2/den 5 Kč/m2/den 10 Kč/m2/den
za umístění přenosného reklamního zařízení 20 Kč/m2/den 20 Kč/m2/den 100 Kč/m2/den
za umístění skládek např. palivové dříví, stavební materiál apod. 10 Kč/m2/den 10 Kč/m2/den 10 Kč/m2/den
za užívání veřejného prostranství pro kulturní, sportovní akce 10 Kč/m2/den 0 10 Kč/m2/den
za užívání veřejného prostranství pro reklamní akce 10 Kč/m2/den 10 Kč/m2/den 100 Kč/m2/den
za užívání veřejného prostranství pro potřeby tvorby filmových 
a televizních děl 10 Kč/m2/den 10 Kč/m2/den 10 Kč/m2/den
Poplatek se stanovuje paušální částkou:
za umístění a provoz lunaparků, cirkusů a jiných obdobných 
atrakcí (včetně umístění reklamních plakátů na veřejné sloupy) 4000/týden 4000/týden lze
za vyhrazení trvalého parkovacího místa  5000/rok 5000/rok lze
za umístění přenosného reklamního zařízení (tzv. áčko)                                                                               0 3000/rok lze
Úleva:
opravy fasád rodinných a bytových domů při splnění podmínek 
uvedení veřejného prostranství do původního stavu a délce 
záboru max. 6 měsíců -- 1 000 Kč lze
Osvobození (nová či úpravy):
na jednorázové akce pro volnočasové aktivity dětí a rodičů s 
dětmi či akce podporované z grantového fondu
užívání pozemku, který je městem pronajat – rozšířeno o výpůjčku
prodloužení krátkodobého užívání veřejného prostranství za 
účelem umístění skládky (uhlí, stavební materiál) a odstranění 
havárie na inženýrských sítích 48 hodin 62 hodin
Poplatek ze vstupného  20 % z vybraného 

vstupného 0
20 % z vybraného 

vstupnéh 
Poplatek z ubytovací kapacity  6 Kč/ využité lůžko/den 6 Kč/ využité lůžko/den 6 Kč/ využité lůžko/den
Za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem  20 Kč/vozidlo/den 0 20 Kč/vozidlo/den

Na prosincovém jednání Zastupitelstva byla schválena nová obecně závazná vyhláška města o místních poplatcích. Jak 
jste již byli informováni v únorovém Kurýru, byly zrušeny tyto místní poplatky:
l ze vstupného l za lázeňský a rekreační pobyt  l za povolení vjezdu s motorovým vozidlem
Úpravy byly také schváleny ve výši některých druhů poplatků a zavedení paušálního poplatku (především za užívání 
veřejného prostranství):

Změny v místních poplatcích 2013

V této souvislosti bych ráda upozornila na nově stanovený 
paušální poplatek za umístění přenosného reklamního zaří-
zení (tzv. áčko), který byl stanoven ve výši 3.000 Kč za rok. 
Umístění tohoto reklamního zařízení na komunikaci (tj. i na 
chodníku) podléhá povolení o zvláštním užívání komunika-

cí, které vydává Odbor správních agend a dopravy MěÚ v Ří-
čanech. K podání žádosti o povolení je možné využít elektro-
nický formulář na webových stránkách města.

Věra Krejčová
Vedoucí odboru finančního
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V  našem městě máme 73 stano-
višť separovaného sběru a patříme 
dlouhodobě k městům, které dobře 
třídí komunální odpad. S  rostou-
cím počtem obyvatel Říčan se stále 
zvyšuje také množství vytříděných 
odpadů, ale vhodné plochy pro 

nová separační stanoviště nepřibývají. Kapacita stáva-
jících stanovišť nás omezuje v navýšení počtu kontej-
nerů a frekvence svozu jednotlivých komodit se blíží 
také své hranici. Každý z  nás si ale někdy postěžoval 
na nepořádek v okolí těchto stanovišť. Jsou minimálně 
dvě řešení, jak nepořádku v  okolí kontejnerů zabrá-
nit. Za prvé tím, že sami nebudeme dávat odpad do 
přeplněných kontejnerů a budeme je zavírat, a pokud 
nejdou zavřít, třeba proto, že jsou ulomená dvířka, 
nebudeme dávat na povrch lehké věci, které může vítr 

rozfoukat. Druhé řešení je velice elegantní, ale vyža-
duje finanční náklady. Jedná se o podzemní kontejne-
ry, které mají větší objem (3–5m3) pro každou komodi-
tu, tím i menší náklady na svoz, ale nejdou vybudovat 
všude. Nyní vyhledáváme místa, kde by mohly být 
podzemní kontejnery umístěny. Jako nejvhodnější se 
jeví místa na sídlištích a v  centru, tedy místa, kde je 
největší koncentrace lidí. Vše ale záleží kromě jiného 
na přítomnosti inženýrských sítí v pozemcích, proto-
že jejich přeložení, pokud je to technicky možné, by 
zvyšovalo náklady na pořízení kontejnerů. Je potřeba 
si také uvědomit, že vlastními finančními prostředky 
bychom je nepořídili, ale velmi dobře nám mohou po-
moci dotační tituly. Jak již někdy někdo chytrý řekl, 
štěstí přeje připraveným.  

Karla Egidová
místostarostka

Podzemní kontejnery 
– to podstatné 
nemusí být na první 
pohled vidět

mĚSTSKý ÚŘAD ŘíČANy  
HleDá NOVÉ PrACOVNíKy 
NA NáSleDUJíCí POZICe: 

Vedoucí oddělení 
investic  

na odboru správy 
majetku

Bližší informace najdete na www.ricany.cz  
nebo získáte na telefonu:  

323 618 141 – Ing. Tomáš Mařík,  
tajemník Městského úřadu Říčany nebo  
tel. 323 618 124 – Ing. Evžen Heyrovský,  

vedoucí odboru správy majetku.
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Město Říčany se podobně jako větši-
na srovnatelných měst dlouhodobě 
potýká s  nedostatkem prostředků na 
opravy místních komunikací. Ať už se 
jedná o hlavní komunikace s vysokou 
intenzitou provozu,  nebo o malé ulič-
ky, kde provizorní povrch dávno roze-

bral zub času, pokud tam vůbec kdy nějaká vozovka byla.
V okamžiku, kdy již nestačí pouze lokální vysprávky (které 
jsou ovšem stejně důležité a výrazně prodlužují životnost 
vozovky), je zapotřebí přistoupit k rekonstrukci komuni-
kace vč. tzv. konstrukčních vrstev – je tedy nutno odebrat 
z  vozovky přibližně 40–50 cm materiálu a ten nahradit 
kamenivem, cementovými vrstvami a asfaltem. Náklady 
na 1 m² takové konstrukce se pohybují i při dnešních níz-
kých cenách ve stavebnictví kolem 1200 Kč. 
Takový postup ale není vždy nutný. Jedná-li se o komu-
nikaci s  minimálním provozem bez těžkých nákladních 
vozidel, můžeme použít vozovku z  tzv. penetračního 
makadamu. Jde o přibližně 10 cm tlustou vrstvu kvalit-
ního štěrku prolitého asfaltem, který je opatřen dalším 
nátěrem z asfaltu a podrceného štěrku.
„Tuto technologii jsme v  minulém roce s  úspěchem otesto-
vali na několika komunikacích ve městě a i po první zimě 
jsme s výsledkem spokojeni. V letošním roce proto budeme 
ve výstavbě vozovek touto technologií pokračovat – oproti 

standardní vozovce se navíc pohybujeme na úrovni 30% ná-
kladů,“ uvádí Marián Svetlík z oddělení technické správy 
města.
Jaké jsou ale možnosti v případě komunikací, na kterých 
je nutné zajistit i provoz nákladních vozidel nebo autobu-
sů? Přibližně před 15 lety byla v Holandsku představena 
technologie spočívající ve zlepšení stávajícího materiálu 
komunikace. Na nově vzniklou desku lze pak bez problé-
mů položit obrusnou vrstvu z klasického asfaltu. Oproti 
klasické konstrukci pak dochází k úspoře až 30 % při za-
chování požadovaných mechanických vlastností.
„Výhodou této technologie je využití na místě existujících 
materiálů, které jsou pro klasickou technologii většinou ne-
vhodné – např. jíly. Stávající povrch je do hloubky přibližně 
30 cm strojně promíchán s cementem a speciálními přísa-
dami, čímž vznikne velice pevný, avšak na rozdíl od klasic-
kého betonu rovněž pružný podklad. Výrazně se tak omezí 
množství přemísťovaného materiálu a zároveň se významně 
zkracuje čas nutný k provedení stavby,“ doplňuje Svetlík.
První komunikaci v Říčanech bychom rádi touto techno-
logií opravili už v tomto roce – a pokud se osvědčí, čemuž 
napovídají i čerstvé zkušenosti z  nedaleké Kamenice, 
mohli bychom při opravách a rekonstrukcích komunikací 
v příštích letech výrazně ušetřit.

Miloslav Šmolík
radní města pro dopravu 

Alternativní technologie ušetří při opravách 
komunikací statisíce
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Svoz velkoobjemového odpadu v roce 2013 
Město Říčany ve spolupráci se svozovou společností Marius Pedersen, a. s., připravuje mobilní svoz velkoobjemového 
odpadu z domácností, a to v jarním a podzimním období. Přistavení kontejnerů bude probíhat za asistence městské 
policie, která dohlédne na to, aby občané odevzdávali přiměřené množství odpadů. Pro živnostenský odpad podnika-
telů a další druhy odpadů, pro něž není velkoobjemový kontejner určen, je otevřen sběrný dvůr Na Fabiáně (přístup 
z Říčanské), který od 1. 4. přechází na letní otevírací dobu:
pondělí, středa, pátek:  13–18 hod.
sobota:  9–16 hod.
neděle:  14–18 hod.
O termínech podzimního přistavení vás budeme včas informovat.

Jarní termíny přistavení VOK

Mezi velkoobjemový odpad nepatří zahradní odpad (větve, ořezané dřeviny, posekaná tráva apod.), stavební suť, nebezpečný 
odpad (oleje, plechovky s barvami) a spotřebiče, které je možno odevzdat bezplatně na místo zpětného odběru k dalšímu využití.
Prosíme všechny obyvatele, aby nezaplňovali kontejner uvedenými odpady a umožnili všem zájemcům odložit nadměr-
ný odpad z domácností, zejména starším občanům, kteří mají omezenou možnost navštívit sběrný dvůr. Připomínáme, 
že v podmínkách našeho sběrného dvora nelze provádět dotřídění. 
Předpokládaná doba setrvání velkoobjemových kontejnerů na jednotlivých stanovištích je 2 hodiny. V případě, že 
k naplnění kontejneru dojde v kratším čase, bude odvezen dříve, než je uvedeno v rozpise.

Oddělení technické správy

   6. dubna       13. dubna 

  7.00–  9.00
  7.30–  9.30
  8.00–10.00
  8.30–10.30
  9.00–11.00
  9.30–11.30
10.00–12.00
10.30–12.30

Podhrázská (u separ. sběru)
Na obci (křiž. s Voděradskou)
Olivova (u parkoviště) 
U Kina (Komenského nám.)
U Hřiště (křiž. V Chobotě a Řípské)
Marvánek 
Otavská (křiž s Labskou)
Nám. ČSA

7.00–  9.00
7.30–  9.30
8.00–10.00
8.30–10.30
9.00–11.00
9.30–11.30

10.00–12.00
10.30–12.30

Thomayerova(x K Říčanskému lesu)
Boubínská (x Na Kozákově)
Roklanská (u trati)
Škroupova (u zimního stadionu)
Březinova (parkoviště)
Vrchlického (u separ. sběru)
Haškova 
Kuříčko

20. dubna 27. dubna

7.00–  9.00
7.30–  9.30
8.00–10.00
8.30–10.30
9.00–11.00
9.30–11.30

10.00–12.00 

Táborská (x Smiřických)
Scheinerova (u separ. sběru)
5. května (kotelna)
Na Kavčí skále (u separ. sběru)
K Podjezdu ( křiž. s Bezručovou)
Sokolská (u hřiště)
Zborovská (x Táborská)

7.00–  9.00
7.30–  9.30
8.00–10.00
8.30–10.30
9.00–11.00
9.30–11.30

10.00–12.00
10.30–12.30

U Olivovny (sídliště)
Verdunská (u rest. Oliva)
Domažlická (x Chodská)
Bezručova (x Dukelská)
Stará náves (U Památné lípy)
Jureček 
Nové Březí (Horní u paseky)
Na Vysoké (u přejezdu)
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Areál koupaliště Jureček patří mezi oblíbené a v letních 
měsících hojně navštěvované odpočinkové místo v Říča-
nech. Plochu mezi beach volejbalovým hřištěm a teniso-
vými kurty, kde prochází 50. rovnoběžka, čeká oživení 
včetně vybudování laviček a netradičních herních prvků.  
Prostor kolem rybníku Jureček, který nabízí koupání, po-
sezení na lavičkách nebo i různé sportovní aktivity, využí-
vají jak místní občané, tak i návštěvníci z řad turistů. Do-
sud se v areálu nachází dětské hřiště, různé herní prvky, 
hřiště pro plážový volejbal či ping-pongový stůl. 
Nyní se říčanská radnice rozhodla zvelebit i dlouho zane-
dbaný městský pozemek vedle koupaliště Jureček. Plocha 
mezi beach volejbalovým kurtem a tenisovými kurty se 
tak dočká výrazné revitalizace. 
„Starý zrezivělý plot, rozpadající se kadibudky a kopřivy chce-
me nahradit příjemným zákoutím,“ říká k projektu starosta 
Vladimír Kořen /Klidné město/: „Navíc se toto místo vyzna-
čuje unikátní zajímavostí; v místě prochází 50. rovnoběžka.“
„Rovnoběžka protíná celé Říčany například spodní za-
táčku ulice Tyrše a Fügnera, dále místo, kde se Rokytka 
vlévá do Jurečku, nebo se dotýká okolí restaurace Sport,“ 
upřesňuje zastupitel města a předseda komise volnoča-
sových aktivit David Michalička /Klidné město/, kterému  
50. rovnoběžka koneckonců takřka protíná jeho byt. 
Projekt zahrnuje dvě etapy úprav. První revitalizační práce 

začaly už v průběhu února letošního roku a jejich dokon-
čení se plánuje na konec května. Zahrnují vykácení nále-
tových porostů, zatravnění, vybudování mlatové cesty, 
vyznačení průběhu 50. rovnoběžky a umístění informativ-
ního obelisku. V další fázi bude následovat vybudování la-
viček a netradičních herních prvků z přírodních materiálů. 
Původně zde město uvažovalo i o realizaci vysokého lano-
vého centra, ale kvůli náročné údržbě a nutnosti neustálé-
ho dozoru od plánu upustilo. 
„Předběžně počítáme s tím, že zde vznikne upravený leso-
park s lavičkami pro odpočinek a dále s přírodními sportov-
ními prvky pro děti i dospělé, které ale nevyžadují dohled,“ 
doplňuje David Michalička s tím, že město má v úmyslu 
tuto populární lokalitu dále vylepšovat. Radní a zastupitel 
města Miloslav Šmolík /ODS/ k tomu říká: „Současně by-
chom chtěli provést i opravu cesty od restaurace přes teniso-
vé kurty a dále k fotbalovému hřišti.“
„Domnívám se, že touto revitalizací se dotvoří okolí Jurečku 
tak, že bude působit jednotně a bude splňovat nejpřísnější 
kritéria moderní klidové zóny,“ shrnuje cíle projektu Jiří 
Skočdopole z říčanského úřadu.
Náklady na první část projektu činní 300.000 Kč a uhradí 
je město ze svého rozpočtu.

Adéla Michalová
tisková zpráva města Říčany

Koupaliště Jureček v Říčanech – odpočinek na 50. rovnoběžce
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V pondělí 11. března schválili zastupitelé Středočes-
kého kraje projekt rekonstrukce silnice II/101 ve své 
první etapě. Oprava frekventované komunikace v úse-
ku od dálnice D1 až po křižovatku s Lipanskou ulicí by 
měla proběhnout v druhé polovině roku 2013.
Po nedávné rekonstrukci Černokostelecké ulice, která do-
stala kompletně nový asfaltový povrch, se řidiči směřující 
do Říčan dočkají oprav další důležité dopravní tepny. Ten-
tokrát kraj plánuje úpravu povrchu silnice, která vede od 
dálnice D1, a velmi ji využívají právě lidé žijící v Říčanech.  
„Jsem rád, že se rekonstrukce silnice II/101 dostala do zá-
sobníku Krajských projektů v dopravě, i když se jedná pouze 
o první stavbu, která je pro realizaci projektově připravena 
téměř dva roky,“ uvádí krajský a říčanský zastupitel Milo-
slav Šmolík /ODS/.
„O stojedničce jednáme už dlouhé roky. Akce byla po jedná-
ních za předešlého vedení kraje dokonce připravena k rea-
lizaci, ale bohužel se dostala mezi projekty, které se kraj po 
zatčení hejtmana rozhodl přesoutěžit,“ doplňuje starosta 
města Vladimír Kořen /Klidné město/. 
Nejprve bylo nutné počátkem roku 2011 dojednat na kraji 
zajištění projektové dokumentace pro stavební povolení, 
které bylo vydáno v součinnosti s městským úřadem.
Projekt počítá s obnovou ložních vrstev vozovky, částeč-
ným rozšířením z důvodu bezpečného levého odbočení do 
Voděrádek a revizí mostovky za tímto odbočením. 
Zahájení stavebních prácí se předpokládá v druhé polovi-
ně letošního roku. „Vše záleží na mnoha okolnostech, pře-
devším na průběhu veřejné soutěže na zhotovitele stavební 
akce a administraci žádosti o dotaci,“ říká Nicole Mertino-
vá, tisková mluvčí Středočeského kraje.  

Středočeský hejtman Josef Řihák /ČSSD/ upřesňuje: 
„Výbor Regionální rady, jehož jsem předsedou, by měl ten-
to projekt schválit na svém nejbližším zasedání, nejpozději 
však do září tohoto roku. Vlastní realizace proběhne prav-
děpodobně ještě letos.“ 
Akci bude financovat Středočeský kraj s podporou Regio-
nálního operačního programu Střední Čechy. Očekávané 
náklady činní 52,8 milionů korun. Konečná částka však 
vzejde z připravovaného výběrového řízení na zhotovitele. 
„V jednu chvíli to vypadalo, že se projekt nemusí dostat do 
seznamu plánovaných akcí, ale nakonec, i přes nedostatek fi-
nancí, se snad již letos zrealizuje,“ vysvětluje Miloslav Šmo-
lík. „Zásobník projektů jsme jako nové vedení předělali proto, 
aby se do něj dostaly ty nejpotřebnější akce, jako je například 
oprava této silnice,“ uvádí hejtman Josef Řihák. Miloslav 
Šmolík k tomu dodává: „Rekonstrukce se uhradí z průběžné 
výzvy kraje ROP Střední Čechy na obnovu krajských silnic.“
 „Projektově je připravena také rekonstrukce stojedničky od 
ulice na Spojce až po Pacov a dokončuje se projekt III. etapy, 
která zahrnuje i velkou kruhovou křižovatku na Kolovratské 
ulici,“ doplňuje Vladimír Kořen a dodává: „Kdy se tyto ne-
zbytné investice rozhodne kraj realizovat, není ještě jasné. 
Za podporu první etapy se ale každopádně sluší poděkovat 
všem krajským zastupitelům napříč politickým spektrem, 
obzvlášť pak děkuji za podporu krajským zastupitelům  
z Říčan panu Šmolíkovi z ODS a panu Posoldovi z KSČM.“
Délka stavebních prací je závislá na vítězné nabídce z výbě-
rového řízení. V době uzavírky bude provoz částečně ome-
zen, kdy by se mělo jezdit střídavě vždy jedním pruhem.

Adéla Michalová
tisková zpráva města Říčany

Středočeský kraj opraví část silnice mezi dálnicí D1  
a městem Říčany 
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Již od září loňského roku pokračují práce na výstavbě 
nového vodojemu v Říčanech. Kvůli tomu se muselo na 
konci února v lokalitě u Olivovny na místě stávajícího vo-
dojemu vykácet něko lik vzrostlých borovic. Kromě vodo-
jemu zde město plánuje zrealizovat i nové dětské hřiště.
Vzhledem k nárůstu počtu obyvatel a přivedení kvalitní pitné 
vody v dostatečném množství současným obyvatelům, se Ří-
čany rozhodly vybudovat další vícekapacitní vodojem. Nová 
stavba je financována z evropských dotací a bude trvat 2 roky. 
„Výstavba vodojemu je jednou z nejdůležitějších investic v po-
sledních letech. Město Říčany se rozrostlo a vodovodní síť mu-
síme posílit,“ říká Vladimír Kořen /Klidné město/ a dodává: 
„Výstavba podpořená z evropských peněz však zcela nevyřeší 
potíže s tlakem v některých oblastech města. Zlepšení by mělo 
přinést propojení nového vodojemu se Strašínem.“
Radní a zastupitel města Miloslav Šmolík /ODS/ starostu 
doplňuje: „Rozšíření vodojemu v Říčanech je zásadní investice, 
která je plánována přes dvacet let. Díky obrovskému nárůstu 
počtu obyvatel je tato investice i přes snižující se spotřebu vody 
pro obyvatele nezbytná pro zajištění dostatku vody pro město, 
především v případě havárie či oprav na přivaděči vody.“
Kvůli výstavbě nového vodojemu však muselo dojít k po-
kácení některých vzrostlých borovic v  okolí stávajícího 
vodojemu. Důvodem je nejen doprovodná stavba a napo-
jení na nový vodojem, který se realizuje vedle, ale i špatný 
zdravotní stav některých stromů. 

„V této souvislosti Správa městských lesů zjistila při pochůz-
ce v lokalitě mezi stávajícím vodojemem a ulicí Bezručova, že 
na tomto lesním pozemku (tzv. Borovák) borovice nevykazují 
mimo jiné dobrý zdravotní stav. Z těchto důvodů a s přihléd-
nutím k věku porostu vybrala nejakutnější stromy a na zákla-
dě výše uvedených skutečností se rozhodla je pokácet,“ uvádí 
Radek Smetánka, vedoucí odboru životního prostředí. 
Vykácením se navíc získal manipulační prostor pro vy-
tažení vytěženého dřeva a jeho skládkování do doby jeho 
prodeje. Město totiž nabízí prodej palivového dříví obča-
nům města. Správa městských lesů však následně plánuje 
pokácené borovice nahradit a vysadit na jejich místě jiné 
vhodné dřeviny. 

Nové herní hřiště pro děti
Zároveň se v  blízkosti vodojemu plánuje postavit nové 
dětské hřiště s hracími prvky, které budou přizpůsobeny 
přírodnímu charakteru okolí. „Budeme se snažit o takový 
výběr hracích prvků, aby co nejvíce korespondovaly s loka-
litou, tedy jakýmsi přechodem z obydlené lokality města do 
lesa,“ potvrzuje projektové plány Radek Smetánka.
Hřiště bude financovat město Říčany – Správa 
městských lesů a částečně bude uhrazeno i z příjmů  
z prodávaného dřeva.

Adéla Michalová
tisková zpráva města Říčany

V Říčanech pokračuje výstavba nového vodojemu, 
postaví se i nové dětské hřiště
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Organizace (řazeny abecedně) Název projektu Požadovaná výše 
grantu v Kč

Skutečně přidělená 
výše grantu ZmŘ v Kč

Běžecký klub Říčany Lesní běh XCR 2013 5 000 5 000

Běžecký klub Říčany Činnost Běžeckého klubu Říčany v roce 
2013

8 000 2 000

Český kynologický svaz, ZKO 032 Říčany Obnova a údržba cvičebních pomůcek 41 300 8 000

Český kynologický svaz, ZKO 032 Říčany Odstavné stání u kynologického cvičiště 84 000 0

Divadelní spolek Tyl Říčany, o.s. Činnost divadelního spolku Tyl Říčany 56 800 33 000

Divadelní spolek Tyl Říčany, o.s. Divadelní podzim Jiřího Šatopleta 32 500 24 000

Domeček Říčany, o.s. Cyklistický závod Jurečkovská šlapka 49 500 40 000

Domeček Říčany, o.s. Provoz neziskové organizace 130 000 32 500

Domeček Říčany, o.s. Příměstský prázdninový program pro děti 35 000 8 000

FBC Říčany Provoz a rozvoj mládežnických družstev 
florbalového oddílu FBC Říčany

140 000 76 000

FBC Říčany Letní soustředění florbalového oddílu FBC 
Říčany

36 000 0

FK Radošovice Činnost mládežnických týmů 134 000 100 000

FK Radošovice Úprava lesní cesty přes pozemek parc. Č. 424/1 
v pokračování ulice Strašínská

49 300 0

Fotbalový klub Říčany Oprava plotu stadionu FK Říčany – II. etapa 270 000 270 000

Fotbalový klub Říčany Provozní náklady FK Říčany 235 000 146 000

Fotbalový klub Říčany Giffnock soccer footbal festival 2013 50 000 0

Fuego Říčany, o.s. Činnost tanečního klubu Fuego Říčany v 
roce 2013

63 000 27 000

Fuego Říčany, o.s. Fuego Cup 2013 – 11. ročník taneční soutěže 36 250 15 000

Fuego Říčany, o.s. Rekonstrukce – Taneční a pohybové studio 
Fuego Říčany a Sokol Říčany a Radošovice

80 000 0

Gabriel, o.s. Hudba uzdravuje 28 000 0

Hewer – občanské sdružení Osobní asistence pro občany správního 
obvodu obce s rozšíř. působností Říčany

65 000 0

Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko 
Lípa Říčany

Letní chlapecký tábor skautského střediska 
„Lípa“ Říčany

40 000 25 000

Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko 
Lípa Říčany

Letní dívčí tábor skautského střediska 
„Lípa“ Říčany

40 000 24 000

Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko 
Lípa Říčany

Činnost skautského střediska „Lípa“ Říčany 50 000 18 500

Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko 
Lípa Říčany

Vybudování studny pro pitnou vodu ve 
skautské klubovně

88 000 0

Klub šachistů Říčany 1925 Pohár města Říčany, 11. ročník 32 300 16 000

Klub šachistů Říčany 1925 KŠ Říčany 1925 44 000 14 000

Klub šachistů Říčany 1925 Přebor ZŠ, SŠ Říčany v šachu 13 000 5 000

Komunitní centrum Říčany, o.p.s. Podpora činnosti Komunitního centra 
Říčany, o. p. s., pro zajištění poskytování 
sociálních služeb na Říčansku v roce 2013

216 500 80 000

Granty 2013 – výsledky a zhodnocení, nové grantové řízení
Na březnovém Zastupitelstvu se rozhodlo o rozdělení grantů v roce 2013 v rámci 1. kola grantového řízení 
města. Přinášíme vám přehled všech podávaných projektů a přidělenou výši grantu a dále zhodnocení 
proběhlého grantového řízení v roce 2012 a informace o připravovaném jarním grantovém kole.
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Komunitní centrum Říčany, o.p.s. Katalog poskytovatelů sociálních a 
souvisejících služeb na Říčansku – 2. náklad

50 000 14 000

MAS Říčansko, o.p.s. Den rodiny na Marvánku – 4. ročník 11 000 11 000

MAS Říčansko, o.p.s. Popodra MAS – budoucí podpora města Říčany 50 000 0

Městské kulturní středisko Říčany Letní a adventní koncerty žáků kytarových 
kurzů a sboru Bardáček

15 000 10 000

Mraveniště – centrum volného času při 
Základní škole Říčany, Bezručova 94

Provoz Mraveniště a Mateřského centra 
Mraveniště

143 150 72 000

Mraveniště – centrum volného času při 
Základní škole Říčany, Bezručova 94

2. ročník Mistrovství České republiky v 
Trialu a Youth Games v Říčanech

92 000 28 000

Mraveniště – centrum volného času při 
Základní škole Říčany, Bezručova 94

Dětský den 19 600 15 000

Mraveniště – centrum volného času při 
Základní škole Říčany, Bezručova 94

Příměstské tábory Mraveniště – 3 turnusy 14 700 14 700

Mraveniště – centrum volného času při 
Základní škole Říčany, Bezručova 94

Indiánské loučení s létem 16 450 12 000

Mraveniště – centrum volného času při 
Základní škole Říčany, Bezručova 94

Čertovský rej na náměstí 13 300 7 000

Muzeum Říčany Večerní akce pro veřejnost v muzeu 24 000 6 000

Muzeum Říčany Příměstský letní tábor na hájovně 11 000 0

Nemocnice Říčany, a.s. Rekonstrukce a modernizace výtahu 400 000 0

Občanské sdružení „Jureček“ Fotbalový turnaj „Jurečkovská trefa“ 17 500 0

Občanské sdružení Cesta integrace Nové vchodové dveře, dlažba a WC pro 
lepší prostředí na program Klubu Cesta a 
dopravní výchovy pro ZŠ a MŠ

70 000 70 000

Občanské sdružení Cesta integrace Příspěvek na provoz sociálních služeb o.s. 
Cesta integrace

75 000 60 000

Občanské sdružení Cesta integrace Veřejné semináře a odborné brožury pro 
ohrožené dospělé a seniory, pořádané 
Občanskou poradnou

15 000 12 000

Občanské sdružení Cesta integrace Světový den bez tabáku 2013 9 000 9 000

Občanské sdružení Cesta integrace Bezpečně na kole 2013 10 500 5 000

Občanské sdružení Cesta integrace Příměstský tábor pro děti sociálně 
znevýhodněné

9 500 5 000

Občanské sdružení Cesta integrace Den bez úrazů 2013 9 500 0

Občanské sdružení Cesta integrace Akce s klubem Cesta 2013 29 000 0

Občanské sdružení TŘI Hospic dobrého pastýře v Čerčanech 130 000 0

Občanské sdružení Vesmír Realizace dětského letního tábora 2012 43 800 15 300

Občanské sdružení Vesmír Pořádání dětského dne na Marvánku 6 000 5 000

Okrašlovací spolek v Říčanech, o.s. Činnost Okrašlovacího spolku v Říčanech 57 050 25 000

Okrašlovací spolek v Říčanech, o.s. Křídlatka – likvidace náletových rostlin 8 400 0

Okrašlovací spolek v Říčanech, o.s. Úprava a obnova městských pozemků 19 600 0

Okrašlovací spolek v Říčanech, o.s. Ptáci našich zahrad 11 200 0

Olivova dětská léčebna, o.p.s. Podpora programu sociální rehabilitace pro 
sociálně znevýhodněné rodiny s dětmi

100 000 21 000

Olivova dětská léčebna, o.p.s. Putování za historií v Olivovně 50 000 0

Olivova dětská léčebna, o.p.s. Pohádková Olivovna 33 000 0

Olivova dětská léčebna, o.p.s. Podzimní slavnost v Olivovně 40 000 0

Olivova dětská léčebna, o.p.s. Kultura v Olivovně 160 000 0
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Rozum a cit Podpora náhradních rodin Říčanska 53 000 18 000

Rugby Club Říčany, o. s. Provoz a rozvoj dětských a mládežnických 
celků Rugby Clubu Říčany 

250 000 250 000

Říčanský komorní orchestr,o.s. Říčanský komorní orchestr – provoz 
organizace 2013

22 000 18 000

Říčanský Lůvr, o. s. Festival amatérské tvorby 50 000 0

Sdružení mládeže pro stolní hokej a stolní 
kopanou, oblast Praha

Pohár města Říčany v billiard-hockeyi šprtci 5 500 0

Sdružení mládeže pro stolní hokej a stolní 
kopanou, oblast Praha

34. Mistrovství ČR v billiard-hockeyi šprtci 31 500 0

Seniorcentrum Říčany Zajištění terénních sociálních služeb pro 
osoby se zdravotním postižením

39 900 14 000

Seniorcentrum Říčany Sportovní turnaje seniorů a zdravotně 
postižených

9 800 0

Seniorcentrum Říčany Výtvarné dílny – arteterapie 9 100 0

Seniorcentrum Říčany Počítač pro seniory – kurz PC 11 200 0

Seniorcentrum Říčany Trénink paměti 8 400 0

Seniorcentrum Říčany Bezpečná silnice – vzdělávací seminář 
k prevenci úrazů seniorů a zdravotně 
postižených

4 970 0

Seniorcentrum Říčany Diabetes – nemoc, která nebolí (odborný 
seminář)

2 730 0

Seniorcentrum Říčany Nemoc jako cesta – ozdravný pobyt pro 
zdravotně postižené

61 600 0

Seniorcentrum Říčany Sociální automobil 100 000 0

SK Kamiwaza karate, o. s. Celoroční sportovní činnost říčanských dětí 52 800 14 000

Spolu s maminkou, o. s. Spolu s rodinou 50 000 0

Sportovní klub Slunéčko, o. s. Pohodové údolí 80 000 27 000

Sportovní klub Slunéčko, o. s. Provoz basketbalového oddílu SK Slunéčko 53 000 19 000

Sportovní, o. p. s. Podpora činnosti kroužku orientačního 
běhu

84 000 49 000

Škola Taekwon-Do ITF KWANG-GAE Činnost školy Taekwondo Kwang-Gae, o. s. 250 000 95 000

Škola Taekwon-Do ITF KWANG-GAE 10. ročník mezinárodního šampionátu Best 
of the best

50 000 33 000

Škola Taekwon-Do ITF KWANG-GAE Podpora sportovního střediska dětí a 
mládeže města Říčany

50 000 0

Šůchová Lucie Čteme s nečtenáři 15 330 0

Tělocvičná jednota Sokol Říčany  
a Radošovice

Provoz a údržba sportovišť TJ Sokol Říčany 
a Radošovice

230 000 200 000

Tělocvičná jednota Sokol Říčany  
a Radošovice

Pomůcky pro všestranný fyzický rozvoj 
předškolních dětí

14 000 14 000

Tělocvičná jednota Sokol Říčany  
a Radošovice

Prořez stromů na sokolském hřišti 40 000 0

Tělocvičná jednota Sokol Říčany  
a Radošovice

Rekonstrukce zázemí sportovního hřiště 250 000 0

TJ Sokol Pacov, o. s. Zabezpečení provozu Sokola Pacov 30 000 14 000

TJ Tourist Říčany Provoz jednotlivých oddílů 179 000 115 000

TJ Tourist Říčany Přeskokový stůl pro oddíl sportovní gymnastiky 30 000 0

TK Radošovice, o. s. Údržba tenisového areálu a pořízení 
sportovního vybavení

70 000 50 000
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Bohužel musím konstatovat, že podávané žádosti, až na 
výjimky, měly řadu formálních nedostatků, většinou způ-
sobené tím, že žadatelé o grant si dobře neprostudovali 
grantovou směrnici. Jaké byly nejčastější chyby? 
Nejvíce uchazečů nepodalo kompletní žádost, chyběly jim 
povinné přílohy a museli je dodatečně dokládat, nejčas-
těji to bylo nedodání rozvahy a výsledovky za předchozí 
účetní období a neposlání naskenované žádosti v  PDF 
(velikost max. 500 kb, jedna žádost v  jednom souboru). 
Dále to bylo chybné vyplnění rozpočtu projektu, z dalších 
chyb bych jmenovala např. chybné podávání více žádos-
tí do kategorie provoz, chybné určení kategorií provoz 
a akce. Nově museli žadatelé také předkládat jen jedno 
vyúčtování za grant 2012, vyúčtování bylo oproti před-
chozím letům rozšířeno kromě doložení publicity také  
o zhodnocení průběhu akce a naplnění hodnocených 
kritérií (viz. čl.17). Více než polovina žadatelů nezvládla 
podat správné a kompletní vyúčtování, museli ho po ter-
mínu podání doplňovat a někdy i několikrát opravovat. 
V  této souvislosti bych chtěla upozornit na skutečnost 
vycházející z grantové směrnice, že pokud žadatel nepodá 
kompletní vyúčtování z předchozího období (u nově při-
dělených grantů 2013 to bude do 30. 12. 2013 pro všech-
ny akce a do 15. 1. 2014 pro kategorie provoz a investice), 
budou jeho nově podávané žádosti do grantového řízení 
2014 vyřazeny a žadatel bude moci žádost podat až po 
doložení kompletního vyúčtování realizovaných projektů 
v  předchozích obdobích (viz. čl.9.8 grantové směrnice). 
Řada žadatelů má již několik let problémy s  doložením 
publicity v požadované formě (viz. čl 15 a čl.17.11). Výše 

uvedené bude zohledněno v připravované revizi grantové 
směrnice, kde se bude klást důraz na kvalitu podávaných 
žádostí také z hlediska správnosti a úplnosti. 

Revize grantové směrnice
V současnosti město zpracovává revizi grantové směrni-
ce, ve které bude kromě zmiňovaného většího důrazu na 
kvalitní zpracování projektů jak z  hlediska obsahového, 
tak formálního, také novinka ve způsobu podávání žá-
dostí. Žádosti se budou povinně vyplňovat na webových 
stránkách města do připraveného formuláře a bude zde 
nově možnost podat žádost jen elektronicky prostřednic-
tvím datové schránky. Vzhledem k četným připomínkám 
vedení města a finančního výboru na finální verzi nove-
ly grantové směrnice nemůžu v tuto chvíli říci, kdy bude 
směrnice zastupitelstvem schválena. Je určitá pravděpo-
dobnost, že bude platit již od  druhého kola grantového 
řízení, v tomto případě bychom vás informovali na webu 
města a v květnovém Kurýru.

Další kolo grantového řízení
V souladu s grantovou směrnicí města bude Rada města 
Říčany vyhlašovat v polovině dubna další kolo grantového 
řízení vyhrazeného na realizaci akcí organizací v druhém 
pololetí roku 2013. Na toto kolo Rada města Říčany alo-
kovala celkem 500 tis. Kč. Podle grantové směrnice by se 
vaše žádosti měly podávat do 30. 5. 2013. Prosím, sleduj-
te webové stránky města pro aktuální informace.

Hana Jarošová
koordinátorka grantů a dotací města Říčany

TŠ Twist Říčany Jarní cena TŠ Twist Říčany 2013 44 000 35 000

TŠ Twist Říčany Příspěvek na provoz TŠ Twist Říčany – 
nájemné tréninkových prostor, účetnictví

52 000 26 000

TŠ Twist Říčany Podpora reprezentace na MS 2013 (Rimini, 
Petrohrad)

200 000 0

Vlastenecko-dobročinná obec baráčníků v 
Říčanech, o.  s.

Zajištění činnosti organizace 14 000 3 000

Vlastivědná společnost Ladova kraje, o. s. Žádost o grant na provozní náklady souboru 
Mikeš Říčany

25 000 0

Vlastivědná společnost Ladova kraje, o. s. XI. Adventní prozpěvování 40 000 0

Vlastivědná společnost Ladova kraje, o. s. Kroje pro taneční složku souboru Mikeš 63 000 0

Základní umělecká škola Říčany Seminář Moskevského tria v ZUŠ Říčany – 
60 let ZUŠ

10 000  

ZO ČSOP EKOCENTRUM ŘÍČANY Zajištění provozu Ekocentra Říčany a jeho 
osvětových a vzdělávacích aktivit

211 500 90 000

ZO ČSOP EKOCENTRUM ŘÍČANY Cyklus informačně-vzdělávacích akcí pro 
širokou veřejnost

22 000 0

ZO ČSOP EKOCENTRUM ŘÍČANY Revitalizace ořechovky – pokračování 31 000 0

ZO ČSOP EKOCENTRUM ŘÍČANY Pozemek kolem Říčanské hájovny – místo 
pro setkávání

80 000 0

CELKEm   6 897 030 2 470 000

Zhodnocení 1. kola z pohledu koordinátora a administrátora grantů

Informace z radnice
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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
19. února, 16.35
Operátor kamerového systému si všímá podezřelého vozidla 
a osob, které vystoupily na parkovišti u jednoho z obchod-
ních řetězců v ulici Černokostelecká. Skupinka se nenápadně 
prochází po parkovišti a splývá s prostředím. Upozorňují na 
sebe pouze letmým nahlížením do zaparkovaných vozidel  
a zkoušením, zda jsou uzamčena. Na místo je vyslána hlídka 
městské policie. Když strážníci dorazili na místo, podezřelé 
osoby urychleně nasedají do připraveného vozidla, ve kterém 
přijely, a pokouší se místo co nejrychleji opustit. V  odjez-
du se jim strážníci snaží zabránit i za použití donucovacích 
prostředků. To se však nedaří a osoby ujíždí z místa směrem 
na Prahu. Jak bylo následně zjištěno, ke vloupání do žádné-
ho ze zaparkovaných vozidel nedošlo. Strážníci poznatky  
a indicie vedoucí k těmto osobám a vozidlu předali Policii ČR.

22. února, 02.45
Strážníci při běžném výkonu kontrolní a hlídkové činnosti 
v Jažlovicích v ulici Na Návsi vidí řidiče motorového vo-
zidla Audi, který jede podezřele pomalu ulicí Zděbrad-
ská. Při spatření hlídky městské policie řidič zastavuje 
a zůstává stát. Zanedlouho pokračuje v  jízdě, a to i přes 
to, že čelní sklo má úplně zasněžené. Řidičovo jednání je 
podezřelé. Strážníci se otáčejí a vydávají se za ním. Při 
jízdě si všímají odstaveného vozu Land Rover, který stojí 
ve vedlejší ulici. Řidič Audi několika rychlými manévry 
strážníkům ujíždí na chvilku z  dohledu. Hlídka městské 
policie poté nachází již odstavené a prázdné auto. Při bliž-
ší prohlídce strážníci nabývají dojmu, že je odcizené. 
Následně  v místě vyčkávají skryti, zda se řidič k vozidlu 
nevrátí. Čekání se vyplatilo, řidič se zanedlouho vrací. 
Bohužel, jak se později ukázalo, již připraven s únikovou 
variantou. Při opětovném zásahu strážníků řidič utíká  

a následně naskakuje do projíždějícího vozidla, které bylo 
připraveno k jeho vyzvednutí a rychlou jízdou se ztrácí 
z dohledu. Šetřením strážníků je zjištěno, že vozidlo Audi 
bylo odcizeno v Jažlovicích z ulice Zděbradská. Nakonec 
se zjistilo, že odcizen byl i Land Rover. Při krádeži navíc 
pachatelé poškodili ještě dva další zaparkované automo-
bily. Pro podezření ze spáchání trestného činu byla celá 
událost na místě předána Policii ČR k dalšímu šetření. Pa-
chatelé prozatím unikli, ale vozidla se vrátila zpět majiteli. 

22. února, 22.45
Městská policie je požádána o součinnost Policií ČR při pát-
rání po řidiči, který způsobil dopravní nehodu v křižovatce 
ulic Spojka a Uhelná. Zde řidič vozidla Audi projel oploce-
ním pozemku a z místa dopravní nehody utekl. Strážníkům 
je předán jeho popis a údaje o jeho osobě. Do pátrání se 
zapojuje i operátor kamerového systému, který zanedlouho 
nachází osobu odpovídající popisu v ulici Černokostelecká. 
Tato osoba vstupuje do provozovny rychlého občerstvení. 
Hlídka městské policie doráží na místo a pohledem do vý-
lohy je vidět, jak se tento člověk snaží dostat za obslužný 
pult provozovny a napadá přítomnou obsluhu. Po vstupu 
do provozovny ho strážníci vyzývají k prokázání totožnosti 
a všímají si zranění v obličeji. Navíc osoba v ruce drží klíče 
od vozidla Audi. Následně uvádí pouze své jméno a příjmení 
a dále s hlídkou nespolupracuje. To však souhlasí s tím, po 
kom je vyhlášeno pátrání. Strážníci přistupují k předvedení 
osoby ke zjištění totožnosti, jelikož ústní prohlášení nelze 
hodnověrně ověřit. Osoba při předvedení klade aktivní od-
por a strážníkům nezbývá nic jiného, než použít donucovací 
prostředky. Po přiložení služebních pout byl tento člověk 
převezen zpět k místu dopravní nehody a předán přítomné 
hlídce Policie ČR k provedení dalších opatření. 

Jindřich Joch
zástupce vedoucího Městské policie Říčany

KONeC ZImy
V průběhu plesové sezony jste se mohli s našimi členy se-
tkat v MěKS U Labutě. Při těchto kulturně-společenských 
akcích jsme zde drželi zákonem stanovené požární hlídky. 

Co nového u hasičů
www.sdhricany.wz.cz

Již několik týdnů se pilně věnujeme renovaci historické 
stříkačky od firmy Stratílek a historické stříkačce DS 16.  
S oběma se chceme v červnu zúčastnit hasičských slavností 
v Litoměřicích, a tak si dáváme záležet, abychom Říčany 
příkladně reprezentovali. Naše nové družstvo dětí celou 
zimu pilně trénovalo uzlování, a tak mohlo v sobotu 9. úno-
ra vyrazit na svoji první soutěž, a to na Mukařovský uzel. 
Nacvičeno mělo perfektně, loďáky, smyčky, zkracovačky  
a podobně se našim dětem podařily  zvládnout na výbor-
nou. Do našeho družstva stále přijímáme nové členy, kluky 

Rád bych tímto poděkoval městské policii, která odhalila 
zloděje, který mi před Vánoci ukradl dvoukolák, a poté 
mne ještě dvakrát navštívil, aby si odvezl dříví na topení  
z mého pozemku. Díky tomu, že spolupracovali všichni po-
licisté, již za měsíc potkala jedna z hlídek zloděje, který si  
v mém dvoukoláku vezl dříví z jiného „zdroje“ domů.
I když šlo o finančně nevelkou škodu, potěšil mne zájem 
policistů na tom, aby mi pomohli. Děkuji, O. Korbel
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a holky od 6 do 8 let. Schůzky jsou vždy ve čtvrtek od 17.30 
do 19.00 hodin v prostorách naší zbrojnice. Máte-li zájem 
o bližší informace, kontaktujte vedoucí mladších žáků sleč-
nu Denisu Korbelovou, a to na emailu: DencaKorbelova@
seznam.cz nebo na telefonním čísle 607 654 201. 
Naše jednotka rovněž nezahálela. Kromě pravidelných ško-
lení jsme navíc 1. března absolvovali odbornou přípravu 
na stanici profesionálních hasičů v Říčanech, kde jsme se 
seznámili se zřízením dekontaminačního stanoviště a jeho 
obsluhou. Zde jsme nejprve prošli teoretickou přípravou 
a následně si vše zkusili v praxi, a to včetně možnosti vy-
zkoušet si ochranné protichemické obleky. Všem kolegům 
od profesionálních hasičů, kteří se nám věnovali, děkuje-
me. V neděli 10. března jsme byli krátce po půl sedmé ráno 
povoláni k požáru stropního obložení do Club hotelu Pra-
ha v Průhonicích. Na místo jsme vyjeli v počtu 1+6 s naší 
cisternou Tatra 148 CAS/T148 a dopravním automobilem 
Avia DA12/A30. Při našem příjezdu byly již na místě další 
jednotky, a tak jsme zůstali jako záloha na místě události.  
V souvislosti s příchodem hezkého počasí musíme upo-
zornit na pravidla spalování biologického odpadu. Jaro 
je obdobím, kdy lidé pracují na svých zahrádkách. Proto 
jsou jarní měsíce každoročně spjaty s vypalováním porostů  
a spalováním biologického odpadu (listí, větví, rostlinného 
odpadu apod.). Z hlediska pohledu požární ochrany je tato 
činnost spojena se zvýšeným rizikem vzniku požáru. Bo-
hužel každoročně při této činnosti dochází ke zbytečným 
ztrátám na lidských životech. Vypalování porostu je záko-
nem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění poz-
dějších předpisů zakázáno a porušení zákazu je možno 
trestat u fyzických osob do výše 25.000 Kč a u právnických 
osob až do výše 500.000 Kč. Platnou vyhláškou na území 
města je spalování odpadu také zakázáno. K jeho likvidaci 
můžete zdarma využít prostor sběrného dvora. Poslední 
dubnový den je ve znamení „pálení čarodějnic“. Pokud bu-
dete na území města podobný oheň zapalovat, oznamte to, 
prosím, prostřednictvím internetu na tyto stránky: www.
hzssk.webrex.cz, kde přesně vymezíte polohu stanoviště na 
mapě a hasičům tak usnadníte práci, pokud by byl v tomto 
místě oznámen požár. V žádném případě nepoužívejte k za-

Poděkování za záchranu 
lidského života

Dne 22. 2. 2013 odpoledne člen naší 
jednotky sboru dobrovolných hasičů 
(JSDH) pan Dominik Pokorný pro-
jížděl se svým soukromým vozidlem 
po silnici II. třídy z Říčan směrem 
na Kutnou Horu. U křižovatky na 
Tehov zde krátce předtím došlo  
k vážné dopravní nehodě dvou 
osobních automobilů, které utrpěly 
čelní střet. Pan Dominik Pokorný  

u nehody ihned (na rozdíl od cca 4 řidičů, kteří místem bez 
sebemenšího zájmu projeli!!!) zastavil a začal poskytovat 
potřebnou pomoc. Spolu s další řidičkou, která rovněž za-
stavila, přivolal profesionální pomoc. Současně zjišťoval  
i situaci na místě samém a zjistil, že vozidlo, ve kterém zů-
stala uvězněna zraněná osoba, začíná hořet. Proto ani na 
okamžik nezaváhal a okamžitě použil hasicí přístroj, který 
měl ve svém vozidle, a oheň zlikvidoval. Vzhledem k důvod-
né obavě, že by mohlo dojít k opětovnému požáru, vyprostil 
zraněnou osobu z vozidla. Zabránil jejímu prochladnutí 
pomocí termoizolační folie a do příjezdu zdravotnické 
záchranné služby a profesionálních hasičů jí poskytoval 
potřebnou první pomoc. Pan Dominik Pokorný je členem 
JSDH Říčany od dubna 2010 a v minulosti již opakovaně 
prokázal, že je jejím platným členem. Svým příkladným 
postojem v této těžké situaci a zachováním chladné hlavy 
v rozhodujících okamžicích zabránil značným hmotným 
škodám a uchránil hodnotu nejvyšší – lidský život. 

Karel Chaloupecký
velitel JSDH města Říčany

palování těchto ohňů jakýchkoli hořlavých kapalin (benzín, 
nafta, petrolej apod.), nebezpečí popálení je velmi vysoké. 

S přáním hezkých Velikonoc,
Filip Šilar

jednatel SDH Říčany
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Líska obecná 
Corylus avellana
Víme, že tři oříšky pro Popelku vy-
rostly na lísce obecné. Protože však 
nemáme žádný další záznam o oříš-
cích plných krásných šatů a střevíč-
ků, jednalo se zjevně o pohádkovou 
varietu naší běžné lísky.
Mírný pás severní polokoule hostí 
patnáct druhů lísek. U nás je původní 
líska obecná. Celkově se vyskytuje té-
měř v celé Evropě a Malé Asii.
Líska je v naší krajině poměrně hojně 
zastoupena. Roste ve světlých lesích, 
na okraji lesů a spolu s  dalšími křo-
vinami tvoří remízky v polích. Byly 
však doby, kdy jí u nás rostlo mno-
hem víc. Ve vývoji lesů, v  poledové 
době, hrála líska velkou roli.  
Během boreálu, v období mezi 7 000 
až 6 000 lety př. n. l., rostly na našem 
území celé lískové lesy.
Nejčastěji roste líska jako keř s  ši-
rokou korunou, dosahující výšky až 
osm metrů. Dožívá se maximálně 
osmdesáti let. Líska bohatě obráží 
z kořenů, po případném uříznutí má 
velkou výmladnost z  pařezů. Proto 
jsou keře tvořeny mnoha kmínky. 
Listy s dvojitě pilovitým okrajem jsou 
svrchu řídce, na rubu hustě chlupaté.
Samčí květy tvoří jehnědovité kvě-
tenství. Jehnědy se utváří již na pod-
zim. Když koncem února a v březnu 
žlutavě kvetou, mají délku až 10 cm  
a lákají včely. Nenápadné samičí 
květy vypadají jako pupeny. V  době 
květu je poznáme podle vyčnívajících 
červených blizen.
Oříšky jsou usazeny v plodovém oba-
lu s nepravidelným okrajem, který je 
jen nepatrně delší než vlastní plod. 
Barva ořechu je zpočátku žlutavě ze-
lená, později skořicově hnědá. Chut-
ná semena mají hnědé osemení.
V Říčanech vídáme lísky často. Obrá-
zek kvetoucích keřů pochází z  Dukel-

ské ulice. V zahradách jsou pěstovány 
různé okrasné kultivary, které se liší 
vzrůstem nebo barvou listů. Jiné odrů-
dy byly vyšlechtěny na produkci plodů.
Lískové oříšky patří mezi nejstarší 
lidské pochutiny, obsahují až 60 % 
tuků. Olej získaný lisováním se uží-
vá v parfumerii a malířství. Listy se 
zpracovávají při výrobě kosmetic-
kých výrobků.
Lískové dřevo je využíváno v řezbář-
ství, truhlářství a košíkářství, dříve 
se z větví zhotovovaly lyžařské hole. 
Dřevěné uhlí z lísky sloužilo k výrobě 
střelného prachu. Dnes se používá 
jako kresli cí uhel.

Jakub Halaš

FO
TO

: J
. h

aL
aš

 (2
) a

 E
. N

OE
L (

1)

26 texty.kuryr@ricany.cz



Životní prostředí a zdraví

OKRAŠLOVACí SPOLEK V ŘíČANECH, O. S.
ZVE 

NA DOKONČENí OBNOVy CESTy OKOLO mARVÁNKU.

SEjDEmE SE V SOBOTU 20. DUBNA 2013 
V 9 HODIN U HRÁZE mARVÁNKU.

AKCE SE USKUTEČŇUjE V RÁmCI AKCE KE DNI ZEmĚ 
A SPOLUFINANCUjE jI mĚSTO ŘíČANy.

Ornitologická vycházka
sobota 20. dubna, sraz 7.00 hodin na 
Jurečku

Vycházku vede zkušený ornitolog 
Zdeněk Moudrý (Česká společnost 

ornitologická). Čeká nás poslech, 
pozorování a určování ptactva v okolí 
Rokytky. Součástí bude také odchyt  
a kroužkování ptáků.

J. Halaš

Ptačí odpoledne ve 
Světicích
neděle 28. dubna, sraz 14.00 na za-
stávce ve Světicích, nebo 14.30 u Ří-
čanské hájovny

Srdečně všechny zveme na Ptačí od-
poledne v  lese u Světic, které připra-
vujeme ve spolupráci s  MC Lodička. 

Předvedeme si ukázku kroužkování. 
Můžete se těšit na sýkory, králíčky, 
brhlíky či šoupálky. Bude připravena 
„bojovka“ pro děti i rodiče s otázkami 
a úkoly z ptačí říše. Na závěr si může-
me opéci buřty a posedět u ohýnku. 
Předpokládaný konec akce kolem 
18.00. Vhodné pro děti i rodiče každého 
věku, projedou i kočárky. Vycházku po-
vedou Petr Klvaňa (Kroužkovací stanice 
Národního muzea Praha) a Alena Klva-
ňová (Česká společnost ornitologická).
V případě vytrvalého deště a silného 
větru se akce nekoná. 

KČ
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Těžíme hliník z našich domácností
Sběr hliníku pořádá pro všechny přihlášené školy Ekocen-
trum Říčany ve spolupráci s Ochranou fauny. V každé škole 
pracuje koordinátor, který žáky a jejich rodiče informuje, jak 
s hliníkem naložit. Kromě Říčan, kde jsme začali, už třídí hli-
ník desítky škol ze Středočeského a Jihočeského kraje. Svoz 
ze škol proběhne v týdnu od 19. 4.
Pro občany, kteří hliník sbírají, ale nemají možnost ho 
prostřednictvím dětí odevzdat v některé ze škol, nabízíme 
možnost odevzdat hliník i na dalších místech.
Veřejnost může hliník odevzdat na těchto místech:
Muzeum Říčany – čtvrtek 18. dubna od 16.00 do 18.00 hodin
Klub Cesta – čtvrtek 18. dubna od 13.00 do 19.00 hodin
ZŠ Bezručova – pátek 19. dubna od 16.00 do 17.00 hodin

J. Halaš

Základní organizace Českého svazu včelařů Říčany 
zve dne 9. 4. 2013 od 17.30 hod do Muzea Říčany 
na besedu „Včely a jarní příroda“. Beseda  
je určena především pro nevčelařskou veřejnost. 

Za místní včelaře zve O. Doležal a F. Ledovec

Vážení čtenáři,
do minulého vydání se nám vloudil šotek a lýkovce 
na straně 20 přepsal na líkovce. Za chybu se tímto 
omlouváme.

Redakční rada Kurýru

Jarní úklid s Ekocentrem Říčany 
V sobotu 13. dubna, sraz  
v 9.30 u zimního stadionu
Zveme veřejnost, aby se zapoji-
la do tradičního jarního úklidu 
ve vybrané přírodní lokalitě 
Říčan. Letos budeme uklízet  
v okolí Říčanského potoka. Ru-
kavice a pytle zajistíme. Přijďte 
také přiložit ruku k dílu. 

V rámci mezinárodní kampaně Ukliďme svět je akce 
pořádána i v mnoha dalších obcích Ladova kraje.
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Životní prostředí a zdraví

Nejen pro náruživé čtenáře a milovníky přírody při-
chystaly Říčany zajímavou akci o stromech. Na konci 
února pořádalo město slavnostní akci k uvedení knihy 
„Aleje – krása ohroženého světa“. Kromě představení 
knihy se konala také přednáška a promítání fotografií.
Slavnostní posezení se uskutečnilo v prostorách obřadní 
síně Městského úřadu v Říčanech na Masarykově náměstí. 
Nově vydanou knihu věnující se stromovým alejím představili 
její autoři; spisovatelka Marie Hrušková, která se dlouhodobě 
věnuje tématu památných stromů, dále fotografka Marie Ho-
lečková či známý botanik Václav Větvička. Na knize se autorsky 
podíleli také Milan Petr, Martin Skalský a Stanislav Svoboda.
„Aleje nejsou jen kulisou, která v krajině je – a když se od-
straní, nic se neděje. Děje se, a to zásadně, protože aleje jsou 
podstatnou součástí vzhledu krajiny a tím i součástí života 
lidí: místem příchodů a odchodů, místem vzpomínek,“ při-
pomněla Marie Hrušková, jedna z kolektivu autorů.
„Snažili jsme se v knížce alespoň na omezeném množství na-
šich alejí ukázat, jak krásné a osobité jsou a že bychom byli 
sami proti sobě, kdybychom je nechali zničit. Je to nejen můj 
názor, ale i přesvědčení nakladatelství MF a všech spoluauto-
rů, ať se podíleli na textu nebo dodali fotografie. Sice jsme se  
v knize hlavně soustředili na aleje v kraji Vysočina a středo-
české aleje, platí to však o celé republice – proto jsou zařazeny 
i fotografie alejí, jejímiž autory jsou právě fotografové zabý-
vající se stromy v tom kterém místě,“ dodala spisovatelka.
Milan Petr, který pracuje na říčanském úřadu v odboru 
životního prostředí, se k tématu této knihy dostal na zá-
kladě prvního setkání s Marií Hruškovou na odborném 
semináři v Dobřichovicích. Spolu s Václavem Větvičkou 
zde mluvili o stromech a nových knihách.
Na akci promítl fotografie památné aleje, o které psal  
v knize, a zmínil se také o některých alejích v Říčanech. 
„Na pozvání autorky jsem v nové knize zpracoval téma 

alejí zásmuckých, odkud jsem rodákem. V Zásmukách 
máme dvě historické aleje, o které od roku 2003 pečujeme, 
a mnoho sakrálních památek, které pochází z doby pánů ze 
Šternberka,“ řekl s nadšením Milan Petr. 
Součástí akce byla také přednáška s promítáním o stro-
mech, kterou si připravil starosta Říčan Vladimír Kořen: 
„Stromy mají nejenom přírodní nebo estetickou roli. Chci 
ukázat na jejich význam symbolický. Lidé si spojují se soli-
térními stromy, ale i s alejemi, různé historické okamžiky, 
sází stromy k různým příležitostem. Jsou to žijící pomníky, 
které přežijí několik generací. Než člověk strom pokácí, je 
potřeba vidět i tyto kvality.“ 
Mezi pozvanými hosty byli i zástupci neziskové orga-
nizace ARNIKA, která usiluje o lepší životní prostředí  
i zástupce vydavatelství Mladá fronta, které knihu vydalo. 
Knihu bylo možné zakoupit přímo na místě.

Adéla Michalová
tisková zpráva města Říčany

V Říčanech slavnostně představili novou knihu o alejích
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Pro seniory

SENIORCENTRUM ŘÍČANY
Aktivity pro seniory a zdravotně posti-
žené osoby jsme v  letošním roce zahájili 
již dvěma jednodenními autobusovými 
zájezdy (Muzeum Škodovky Mladá Bo-
leslav a hrad Český Šternberk). Mimo to 

pořádáme vzdělávací a informační akce a zajišťujeme pora-

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, účastníci 
akcí jsou chráněni na majetku i zdraví. 

Pravidelné akce:
Cvičení na židlích – každé úterý v DPS Senior od 15.30 
do 16.30 hodin
Zdravotní jógová cvičení – v  DPS Senior každé úterý  
a čtvrtek 18.00–20.00 hodin
Setkání seniorů v Domově Pod Kavčí Skálou – každou 
středu po 14 dnech od 14.00 hodin
Pěvecký kroužek – první a třetí středa v měsíci od 15.00 
hodin v DPS Senior – jídelna

Akce:
n 3. dubna, středa – Taneční kurz pro seniory – část 

2. – Místo: MěKS – předsálí. Začátek: 15.00 h. Kurz 
vede Jan Beránek. Vstup zdarma (akce je pořádána ve 
spolupráci s TK Fuego a MěKS Říčany).

n 8. dubna, pondělí – Nad Biblí – Místo: DPS Senior – 
společenská místnost. Začátek: 16.00 h. Vstup zdar-
ma. Na setkání se těší Hana Zavadilová.

n 8. dubna, pondělí – Velikonoční setkání s hudbou – Místo: 
Restaurace Sport. Začátek: 14.00 h. Setkání seniorů  
s živou hudbou. Vstup a drobné občerstvení zdarma.

n 3. dubna, středa – Taneční kurz pro seniory – část 
3. – Místo: MěKS – předsálí. Začátek: 15.00 h. Kurz 
vede Jan Beránek. Vstup zdarma (akce je pořádána ve 
spolupráci s TK Fuego a MěKS Říčany).

n 16. dubna, úterý – Hudební hodinka – Místo: DPS 
Senior – společenská místnost. Začátek: 16.00 h. 
Vstup zdarma. Na setkání se těší Hana Zavadilová.

n 10. dubna, čtvrtek – Manželky a milenky českých 
králů – pokračování – Místo: DPS Senior – spole-
čenská místnost. Začátek: 16.00 h. Vstup zdarma. Na 
setkání se těší Jiřina Kutláková.

n 18. dubna, čtvrtek – Kavárnička – Místo: DPS Senior – 
jídelna. Začátek: 15.00 h. Příjemné posezení a popovídání 
při kávě nebo čaji. Všichni jste srdečně vítáni. Vstup zdarma.

n 23. dubna, úterý – Prohlídka zámku Brandýs nad 
Labem a chrámů ve Staré Boleslavi – Jednoden-
ní autobusový zájezd. Místa odjezdu: aut. zastávka 
K žel. stanici 8.30 h, aut. zastávka Rychta 8.35 h, aut. 
zastávka Sukova 8.40 h, aut. zastávka Masarykovo 
nám. 8.45 h. Příspěvek účastníků: 190 Kč (v ceně je 
doprava, vstupné, služby průvodce a pojištění). Přihlá-
šení u I. Moudré do 20. 4.

n 23. dubna, úterý – Divadelní představení Babička – 
Místo: Praha – Divadlo na Fidlovačce. Příspěvek: 150 
Kč. Lístky jsou k dispozici u I. Moudré.

n 24. dubna, středa – Sportovní turnaj seniorů – Místo: 
DPS Senior. Začátek: 14.00 hodin. Všichni jste srdeč-
ně zváni na sportovní turnaj seniorů (šipky, stolní fot-
bal, vědomostní soutěž), vstup a občerstvení zdarma. 
Na závěr akce se uskuteční setkání při živé hudbě.

Přihlášení na třídenní poznávací pobyt v  Plzeňském 
kraji na břehu Hracholuské přehrady přijímáme do 20. 
dubna 2013. Příspěvek účastníků je 950 Kč (v ceně je do-
prava, ubytování, vstup do historických objektů, pojiště-
ní, služby průvodce, tištěný materiál).

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 18. dubna 2013 od 9.00 do 12.00 h.

denskou službu. Také jsme přivítali jaro na našem pravidel-
ném setkání s hudbou v sále MěKS dne 5. března, kde nám 
krásně hrála hudební skupina Šarm z Prahy. Ale nejsou to 
jen volnočasové aktivity – zajišťujeme i péči o seniory v do-
mácnosti a vzhledem k narůstajícímu požadavku máme již 
dva pracovníky, kteří tuto službu zabezpečují.

Irena Moudrá
předsedkyně správní rady

Poděkování
rád bych touto cestou poděkoval paní místosta-
rostce Karle Egidové a paní ředitelce DPS Seni-
or Ivetě Závodské za osobní blahopřání k mému  
životnímu jubileu.  František Macek 
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Pro seniory

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

Bezplatné lekce 
NORDIC WALKING 
pro seniory a osoby 
se zdravotním 
postižením!
Komunitní centrum Říčany doplní od 

května aktivity na středeční odpoledne bezplatnými lek-
cemi NORDIC WALKING určené seniorům, osobám se 
zdravotním postižením a případným dalším zájemcům. 
Nordic walking neboli „severská chůze“ je společenský 
sport, který lze provozovat v každém věku a bez požadav-
ku na předchozí sportovní zkušenosti či fyzickou kondici. 
Chůze za pomoci hůlek dodává při pohybu tělu větší sta-
bilitu a je vhodná jako rehabilitace po operacích kloubů 
dolních končetin, pro osoby trpící nadváhou, vysokým 
krevním tlakem a mnoha dalšími neduhy spojenými se 
stárnutím. Pro aktivní seniory a osoby se zdravotním po-
stižením je na základě předchozí rezervace k  zapůjčení 
několik párů Nordic walking holí, zájemce s vlastními ho-
lemi srdečně zveme bez nutnosti rezervace. Kurz povede 
pracovnice v  sociálních službách s  akreditovaným proško-
lením pro „Pohyb a koordinaci v chůzi s holemi Nordic wal-
king pro aktivizaci seniorů a osob se zdravotním postižením 
I.“, č. akr. MPSV ČR 2012/0982-PC/SP. Dovolujeme si 
zájemce požádat, aby ve vlastním zájmu vhodnost tohoto 

cvičení při vážnějších zdravotních obtížích předem kon-
zultovali se svým ošetřujícím lékařem!

Startujeme ve středu 15. května ve 14.00 hod., sraz 
všech zájemců u Lázeňské louky (pravý dolní roh – 
mezi ragbyovým hřištěm a ulicí Na Obci, popř. v seda-
cím altánu – zde bude úvodní teoretická ¼ hodinka). 
V případě deštivého počasí se lekce ruší! Prosíme všech-
ny zájemce, aby si rezervovali místo na 1. lekci NORDIC 
WALKING do pondělí 13. května na tel. 737  587  130 
nebo e-mailu: kc.ricany@seznam.cz. Těšíme se na spo-
lečnou radost z pohybu!

Dále vás také zveme mimořádně ve čtvrtek 2. května od 
16 hod. na Besedu u kávy s tématem: „Dva archeologické 
nálezy, které ohromily 20. století: Svitky od Mrtvého moře 
a Rukopisy z Nag Hammádí,“ kancelář KCŘ, Masaryko-
vo nám. 6/17, 1. patro. V dubnu jsou středeční Besedy 
u kávy v KCŘ zrušeny. Omlouváme se pravidelným ná-
vštěvníkům a v tomto mezičase pro vás připravujeme zají-
mavá témata na další měsíce.

Informace o stálých poskytovaných sociálních služ-
bách osobní asistence a sanace rodiny získáte na tel. 
737 587 130 nebo www.kcricany.cz. 

Eva Čeřovská 
ředitelka Komunitního centra Říčany, o. p. s. 

Spolupráce sanačního programu SPOLU DOMA s odborem sociálně-právní ochrany dětí Městského úřadu Říčany je realizo-
vána v rámci Individuálního projektu „Základní síť sociálních služeb ve Středočeském kraji“, který je financován z Evropské-
ho sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Provoz 
Komunitního centra Říčany, o. p. s., je v roce 2012 částečně hrazen také z finanční dotace města Říčany. Děkujeme!

VÝLET DO KUDOWY ZDROJE s paní Susovou
Výlet do Kudowy Zdroje se bude konat v úterý 23. dubna 2013.
Odjezd z náměstí, autobusových zastávek U Kina, Na Zastávce a Na Rychtě  

je v 06.00 hodin ráno. Příjezd okolo 17. hodiny.

Přihlásit a zároveň zaplatit je možné v Papírnictví u paní Urbanové.

– POZOR ZMĚNA –
v ulici 17. listopadu (naproti Optice).

Tel. 323 602 639, 724 514 824 e-mail: susovamilada@seznam.cz
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Na měsíc DUBEN máme 
připraveny tyto zajímavosti:
n Praha – Veletržní palác – ALFONS MUCHA:  

SLOVANSKÁ EPOPEJ – komentovaná prohlídka
Vstupné: 90 Kč; Sraz 8.30 hod. – vlaková pokladna 
Říčany; Sraz před Veletržním palácem – 9.45 hod.
ZÁVAZNÉ přihlášky přijímám do 1. 4. 2013

n Pondělí 8. 4. 2013 – Praha – KLEMENTINUM, VEL-
KÝ OKRUH – Zrcadlová kaple, Barokní knihovní sál, 
Astronomická věž – komentovaná prohlídka
Vstupné: 220 Kč; Sraz 8.00 hod. – vlaková pokladna 
Říčany; Sraz před Klementinem – z Mariánského ná-
městí – 9.45 hod.
ZÁVAZNÉ přihlášky přijímám do 6. 4. 2013 

n Sobota 20. 4. 2013 – Praha – Letohrádek Kinských / 
NM – Musaion
Navštívíme stálou expozici i s výstavou 
MONARCHIE / KRMĚ – JÍDLO – ŽRÁDLO  
+ KINSKÉHO ZAHRADU
Vstupné:  40 Kč pro seniory (nad 60 let); Sraz – 8.30 
hod. – vlaková pokladna Říčany; Sraz před Švando-
vým divadlem (Smíchov) 9.45 hod.
NAHLÁSIT do 18. 4. 2013

n Čtvrtek 25. 4. 2013 – Národní památník na Vítkově
Navštívíme stálé expozice: KŘIŽOVATKY ČESKÉ  
A ČESKOSLOVENSKÉ STÁTNOSTI, LABORATOŘ 
MOCI
Vstupné: 60 Kč pro seniory (nad 60 let)
s vyhlídkou: vstupné (jen za dobrého počasí) 50 Kč 
pro seniory (nad 60 let)
Aktuální výstavu – v 16 hod.
SPORTSMENI V ZEMÍCH ČESKÝCH – Komen-
tovaná prohlídka: Navštívíme výstavu  společně 
s  její autorkou Lucií Swierczekovou. Čekají na 
nás zajímavosti ze světa sportu z  přelomu 19.  
a 20. století.
Cena prohlídky v rámci běžného vstupného na výstavu.

Sraz – 13.00 hod. vlaková pokladna Říčany; Sraz před 
vstupem do památníku VÍTKOV – 14.30 hod.
Nahlásit do 23. 4. 2013

n Neděle 28. 4. 2013 – Škochová Jar. (CK UNISMA)
Pořádá vycházku na pražskou stolovou horu Vidoule  
a do starých Jinonic.
Přírodní památka Vidoule je tvořena horizontálně uložený-
mi křídovými vrstvami a v jejích stěnách byla vyhloubena 
lidská obydlí používaná až do poloviny 20. stol. Unikátní 
pražskou stolovou horu Vidoule ohrožuje v současné době 
developerská zástavba. Poté přejdeme do starých Jinonic  
k zámečku, kdysi sídlu schwarzenberského velkostatku.
Cena: 70 Kč; sraz PRAHA – v  9.30 hod. na stanici 
autobusů 174, 179; Šafránkova, směr od metra B, N. 
Butovice; sraz Říčany – 7.00 hod. vlaková pokladna

Co nás čeká v KVěTNU…
n Pondělí 6. 5. 2013 – Praha – NM / Nová budova

Výstavní cyklus MONARCHIE – KOMENTOVÁNO
MONARCHIE / DĚTSKÝ SVĚT ZA CÍSAŘE PÁNA /
ČLOVĚK VE FOTOGRAFII
Vstupné: 80 Kč (pro seniory nad 60 let, držitele průka-
zů ZTP); Sraz – 9.00 hod. vlaková pokladna Říčany; 
Sraz před NM / Nová budova – 9.50 hod.
Nahlásit se do 30. 4. 2013 z  důvodu objednaného 
průvodce!

n Pondělí 20. 5. 2013 – je pro vás připravena: Praha – ČT 
Kavčí hory – prohlídková trasa České televize
Vstupné: 50 Kč
Budeme od vás potřebovat: jména a počet účastníků, 
u osob starších 18 let číslo OP
Závazně nahlásit do 30. 4. 2013 ohledně OBJED-
NÁVKY!

Na všechny se těší a informace vám ráda podá  
Macháčková Věra, Říčany; www.toulkyseseniory.cz
e-mail: veramachackova@centrum.cz
mobil: 775 301 206

Toulky se seniory (i neseniory) vás zvou na tyto akce:

Poznali jsme další tři zajímavá muzea. Nejdříve to bylo 
první české gastronomické muzeum v Praze. 
Toto muzeum má velkou kulturní hodnotu v  oblasti 
gastronomie a stolování. Další dvě muzea jsme našli 
v  Táboře. Zde jsme nejdříve zavítali do Husitského mu-
zea, kde jsme si mimo jiné prošli i podzemní chodby. 
Posléze jsme se přesunuli do muzea čokolády a mar-
cipánu, které je nově vybudované v  domě, který dříve 
využíval malíř Kristián Kodet. Zde nás provedla ma-
nažerka muzea, která nám přiblížila vše okolo historie  
a výroby čokolády.

Pro seniory
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Pro děti a rodiče

Dětský karneval 
v Kuří
Dne 16. února 2013 pořádal oddíl 
Sokola ve spolupráci s Osadním vý-
borem v místnostech bývalé školy se-
tkání dětí v karnevalových maskách. 
Nás, dospělé, to na chvíli vracelo do 
uplynulého času života, do zážitků  
z dětství, do říše pohádek a snů. Ně-
které děti se oblékly v duchu dnešní 
doby. Objevil se Spiderman, agent 
007, fotbalisté Ronaldo a Tores, ale 
přišel i lékař nebo duch z Formano-
va filmu Amadeus. Velmi hezké však 
bylo, že klasické převleky stále převa-
žovaly. Děti tančily, hrály si a soutěžily 
v maskách princezen, berušek, sně-
hurek i kovbojů. Dvacet jedna masek 
zaplnilo místnost, ale je pravdou, že 
některé děti přišly jen v civilu. Pořa-
datelé napříště udělají změnu a vstup 
bude povolen jen v masce. Vždyť mas-
ka je přínosem k zábavě i ostatním.
Karneval probíhal v místnosti, kde 
jsou na stěnách zavěšeny obrazy na-
šeho akademického malíře Pavla Va-

vryse. Před zahájením akce byly oba-
vy, že by mohlo při všeobecném veselí 
dojít k jejich poškození. Nic takového 
se ale nestalo. Bylo spíše vidět, že děti 
vnímaly krásu umění, a za to dík zmí-
něnému umělci.
Večer rej masek končil. Děti, rodiče  
i přátelé odcházeli do svých domo-
vů, do uliček s tajemnými názvy, jako  
V Roklích, Skalní nebo Kuříčko. Na 
chvíli všichni zapomněli na své starosti.
Cituji z knihy Čechy z roku 1903, díl 
XI., ze společné práce spisovatelů  

a umělců, které vedl Alois Jirásek, že 
člověk „rád okřeje pod zelením po-
rostliny ve stínech úvalu, do něhož 
zastláno Kuří.“
Tato obec je skutečně v pohádkovém 
prostředí. Jsou zde staré mlýny, i když 
jejich kola dávno přestala klapat, ryb-
ník, z jehož hladiny odráží měsíc stíny 
na nové fasády domů a zapomenutý 
vodník se chodí dívat na sluneční ho-
diny, které se zrcadlí v hladině rybní-
ka. Snad za rybníkem tančí i víly.

František Lochman 

FO
TO

: F
ra

NT
Iš

EK
 LO

ch
M

aN

PO–PÁ od 8 do 16 hod.

Pravidelné programy:
PO – NAHLÁSEK – (hudební 
kroužek pro nejmenší děti)

ST – HRÁTKY O STOLETÍ ZPÁTKY 
– (zážitkové středy s lidovými 
tradicemi a zvyky)

NOVě! ÚT – VESELÉ CVIČENÍ – 
(pohybové hry inspirované jógou 
pro děti)

POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA – po, 
út, pá – Využijte první návštěvy 
zdarma.

Zažili jsme krásnou zimu – jako z dob 
našich babiček a dědečků (sáňková-
ní, stavění sněhuláků, pozorování 
stop zvířat, krmení ptáčků, maso-
pustní radovánky). Přes Matějskou 
pouť a Řehořské voračky jsme vynesli 
Smrtku a oslavili příchod jara.
Přijďte si užít s námi další jarem vo-
ňavé dny.
Těšíme se na nové kamarády.

„…Pojte chlapci, pojte hrát,
nebudem tu smutně stát,
ty Josífku, vem Aničku,
skočíme si v kolečku.“

Bližší informace na našich webových 
stránkách: www.drkhnizdo@huu.cz

Iveta Limburková

Dětský klub Hnízdo
Milé děti a  rodiče, dovolujeme si vás pozvat do  nově otevřeného dětského 
klubu Hnízdo, který zahájil svou činnost letos v září. (Táborská ul. 2308/14, 
Říčany)
Nabízíme nejen hlídání dětí od 3 do 6 let, ale také zážitkové středy – HRÁTKY 
O STOLETÍ ZPÁTKY, kde máte možnost prožít všemi smysly lidové tradice 
a zvyky tak, jak je prožívali i naši předkové (říkanky, básničky a písničky s po-
hybovými a grafomotorickými cviky).
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Pro děti a rodiče

Dopravní výchova 
opět začíná
A máme tu jaro! Ledy roztály, sluníč-
ko nabírá na síle a netrpěliví školáci 
koukají z okna, kde se co mihne. Jen 
aby byl konec vyučování a mohli jít 
ven! Doufám, že některé školáky – 
aspoň ty ze 4. tříd – potěšíme tím, 
že jim zpestříme školní den na dět-
ském dopravním hřišti v  Říčanech. 
Začíná další část dopravní výchovy. 
Od dubna do června navštíví každá 
třída tuto výuku hned dvakrát. Prv-
ní úvodní část výuky proběhla na 
podzim, kdy se žáci naučili základní 
dopravní značky, správný pohyb na 
silnici z  pozice cyklisty a samozřej-
mě si vše i prakticky procvičili na 
kole na dopravním hřišti. Na jaře nás 
čeká nejenom velké opakování, ale  
i prohlubování znalostí, aby se děti 
na silnici chovaly bezpečně a elimi-
novaly se úrazy. Velkým tématem 
jsou křižovatky, projdeme si i základy 
první pomoci a ošetřování drobných 
zranění. V poslední části si žáci napí-
ší test dopravních znalostí a na body 
budou jezdit na dopravním hřišti. Na 
základě výsledků mohou pak obdržet 
průkaz cyklisty od BESIP – Minister-
stva dopravy. Výuka je zaměřena pře-

devším prakticky. Realizátorem akce 
je o. s. Cesta integrace. Metodická  
a finanční podpora je ze strany BE-
SIP – Ministerstva dopravy. Finanč-
ně přispívá i město Říčany. Podzimní 
části se zúčastnilo rekordně 16 škol 
z  Říčan a okolí, celkem 26 tříd, 457 
žáků. 
Druhý typ dopravní výchovy je vě-
nován nejmenším – dětem v  mateř-
ských školkách. I pro ně dle kapa-
citních možností bude připravena 
dopravní výchova, kde hlavním té-
matem je chodec a jeho chování na 
silnici, chodníku, přechodu. 
Těšíme se na všechny 4. třídy, mateř-

ské školky a jejich učitele. Na shleda-
nou na dopravním hřišti. 
Za lektorský tým Markéta Hubínková

Milí čtenáři Kurýru, obyvatelé Říčan, rodiče a děti, 
všem vám moc děkujeme za zájem, který jste projevili o příběh malého nemocného Maximka, pro kterého 
sbíráte spolu s námi víčka od plastových lahví. Sbírejte, prosím, pořád dál – a pokud to je možné, střádej-
te zatím víčka ve svých školách, dílnách, kancelářích a domovech. Po domluvě s maminkou Maximka by-
chom rádi nasbíraná víčka vyzvedli na informačním centru na náměstí ve druhé polovině června, tedy těsně 
před letními prázdninami – do té doby je ještě spousta času, a tak se nám třeba podaří najít ještě víc dárců  
a nasbírat rekordní počet víček, která malému chlapečkovi pomůžou. Všechny další informace se dozvíte na 
známém telefonním čísle informačního centra 323 618 169 nebo na e-mailové adrese texty.kuryr@ricany.
cz. A koho příběh Maximka zajímá ještě víc, může se podívat na jeho webové stránky www.maximek.eu. 

Děkujeme, vaše redakční rada.

AKce V KLubu cesTA  
V dubnu 2013:
8. 4. – Filmový klub, start v 17.00
15. 4. – Šachový turnaj, start v 16.00
30. 4. – Šipkový turnaj, start v 16.00
Akce probíhají v prostorách Klubu 
Cesta, Na Obci 2049 (vedle potravin 
u Václava).
Další info na facebooku  
a www.cestaintegrace.cz/klub_cesta.
Na akce přispívá i město Říčany.
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Pro děti a rodiče

JArO V DOmeČKU  

Po dlouhé zimě jsme jaro v Do-
mečku přivítali velkým úklidem. Ze 
skrýší jsme vymetli všemožné „po-
klady“, které nám nosíte, a také ty, 
které jsme v průběhu roku nashro-
máždili. Fantazie dětí nezná mezí, 
a tak se jim ze všech těch nepotřeb-
ných zbytečností podařilo během 
několika hodin vytvořit jedinečné 
objekty! Dopolední Domečkohra-
ní – HLÍDÁNÍ DĚTÍ od 3 do 6 let 
se koná vždy v pondělí od 8.00 do 
12.00 hod. a ve čtvrtek od 8.00 do 
13.00 hod.  

VÝTVARNÉ KURZY PRO DĚTI 
od 6 do 14 let probíhají pravidelně 
vždy v pondělí, úterý a čtvrtek v ob-
vyklých časech od 13.30 do 14.45  
a od 15.30 do 16.45 hod. 

DĚTSKÉ NAROZENINOVÉ 
OSLAVY
Pokud z různých důvodů nechcete, 
nebo nemůžete pořádat narozenino-
vé oslavy vašich dětí doma, nabízíme 
uspořádání oslavy s výtvarným pro-
gramem v zázemí naší kreativní dílny.  

VÝTVARNÉ KURZY PRO DO-
SPĚLÉ
Na duben jsme pro vás připravili 
SCRAPBOOK s Jitkou, kde si můžete 
netradičním způsobem zpracovat vaše 
rodinné foto-vzpomínky, a také MA-
LOVÁNÍ NA HEDVÁBÍ s Danielou, 
kde se budou tvořit originální doplňky 
do jarního šatníku. 

LETNÍ PRÁZDNINY V DOMEČKU 
Pro děti od 6 do 14 let připravujeme 
prázdninový program na téma CESTA 
DO PRAVĚKU, který bude věnován 
filmovému odkazu režiséra Karla Ze-
mana. Podrobný scénář budeme prů-
běžně zveřejňovat na našich webových 
stránkách, ale už nyní je jasné, že si letní 
týden s tvořením a cestováním užijeme 
stejně prima, jako v minulých letech! 
Prázdninový program se bude konat 
v červenci v týdnu 15.–19. 7. 2013  
a v srpnu 12.–16. 8. 2013. V případě 
vyššího zájmu budou další termíny při-

dány podobně jako loni. Denní program 
je plánován od 8.30 do 15.30 hod. Obě-
dy budou zajištěny ve školní jídelně. 

Po úspěšném POHÁDKOVÉM DO-
MEČKU nezapomínáme ani na naše 
nejmenší děti od 4 do 6 let, a tak vy-
mýšlíme program na zkrácený prázd-
ninový týden v červenci (1.–4. 7. 2013) 
i pro ně. Týdenní program by se konal 
tradičně od 8.00 do 13.00 hod. a kromě 
hraní, tvoření a soutěží bychom jeden 
den vyrazili i na kratší výlet. 
Zájemci o prázdninové aktivity se 
mohou nezávazně registrovat už nyní 
prostřednictvím on-line přihlášky na 
www.domecek-ricany.cz nebo zprávy 
na info@domecek-ricany.cz.

Libuše Schneiderová
Domeček Říčany, o. s.
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ze života škol(ek)

Do základních škol přichází stále více dětí  
Během měsíce ledna a února proběhly ve městě zápisy do 
základních škol. Do prvních tříd se začínají hlásit rekordní 
počty dětí, stejně jako před pár lety do mateřských škol. Jin-
de v republice je situace přesně opačná, bohužel, prstenec 
obcí v okolí Prahy „praská ve švech“. Říčany i přes výstav-
bu nové školy jsou pomalu na své kapacitní hranici.  
Pro příští školní rok máme dostatečný počet kmenových tříd, 
avšak už od září 2014 může dojít k téměř absolutní naplně-
nosti současné kapacity všech škol. Proto již nyní intenzivně 
pracujeme na rozšíření kapacity škol, hledáme rezervy, vyhle-
dáváme nevyužité prostory, které lze zrekonstruovat na škol-
ní třídy, zjišťujeme využitelnost půdních prostor v budovách 
škol. Uvažujeme také o rekonstrukci bývalých školních budov. 
Zastupitelstvo uvolnilo potřebné prostředky k vypracování 
studie, která tyto prostory odhalí, popíše, vypočítá náklady na 
rekonstrukci. Možnosti řešení už teď vidíme a budou realizo-
vatelné, ale budou stát nemalé finanční prostředky. 
Jednou z cest, jak peníze na úpravu těchto prostor získat, je 
komunikovat s okolními obcemi, které mají s naším městem 
smlouvu o společném školském obvodu. Bude třeba, aby 
městu Říčany výrazně přispěly na budování těchto tříd, pokud 
stojí o to, aby byla smlouva zachována. Pokud obec nebude 
ochotna se finančně podílet, budeme muset dohodu vypově-
dět. V průběhu jara povedeme s jednotlivými obcemi jednání, 
která mají za cíl dosáhnout výrazné redukce smluv.   
V září tohoto roku ve městě otevřeme pravděpodobně 11 
prvních tříd. Na Základní škole u Říčanského lesa 3 třídy, 
na I. ZŠ 3 třídy, v případě potřeby i 4 a v ZŠ Bezručova 5. 
V těchto dnech rodiče dostávají od ředitelů škol rozhodnu-
tí o přijetí ke školnímu vzdělávání. Město podle školského 
zákona musí přijmout a přijme všechny zájemce s trvalým 
bydlištěm v Říčanech. Obecně závazná vyhláška „o spá-
dovosti“, jak se jí lidově říká, slouží pak k rozdělení území  
k jednotlivým školám, má však funkci čistě orientační.  
Rodiče mají ze zákona možnost výběru školy, avšak pou-
ze do okamžiku, kdy má škola volnou kapacitu. Obec ne-
může zabezpečit přijetí dítěte do konkrétní školy, jen do 
školy na území obce. Bohužel, podle školského zákona 
je na stejnou úroveň postaveno dítě s trvalým bydlištěm  
v obci s dítětem ze společného školského obvodu. Jedno-

duše řečeno má stejný nárok na přijetí do konkrétní školy 
dítě z Říčan i dítě z okolní obce, která má s naším městem 
smlouvu. Proto dojde k výše uvedeným opatřením.  
Z důvodu velkého náporu a zájmu o Základní školu u Ří-
čanského lesa je do prvních tříd z rozhodnutí ředitele při-
jímáno 30 dětí. Je to i z důvodu, že to umožňují moderní 
a velmi prostorné učebny ve škole. Zřizovatel má sice 
možnost podle školského zákona udělovat výjimku až na 
kapacitu 34 dětí ve třídě, ale k tomuto opatření nechceme v 
žádném případě v budoucnu přistupovat, protože si při ta-
kovém počtu dětí ve třídě uvědomujeme velkou zátěž nejen 
pro učitele, ale hlavně zátěž pro dítě. Sice bychom si přáli, 
stejně jako vy, rodiče, aby byly třídy naplňovány maximálně 
do počtu 25 dětí ve třídě, ale současná situace to v tuto dobu 
neumožňuje. Ve starších školách jsou však některé učebny, 
které mohou mít kapacitu menší než 30 dětí, a to je třeba 
respektovat, zejména s ohledem na rozhodnutí krajské hy-
gienické stanice. Proto jsou například v ZŠ Bezručova a na  
I. ZŠ otevírané třídy s menším počtem dětí než 30. 
V průběhu tohoto roku dokončíme koncepci na řešení 
současné kapacity základních škol s výhledem do roku 
2018 a vytvoříme plán na průběžné rozšiřování počtu 
kmenových tříd v jednotlivých školách podle potřeb. 
Bohužel, může se tak stávat i na úkor rušení odborných 
učeben. Do začátku školního roku 2014/15 budeme při-
praveni na přijetí všech dětí z našeho města. 
Chtěla bych vzkázat rodičům budoucích prvňáčků: mám 
za celá léta, kdy se ve školství v Říčanech pohybuji, přehled  
o úrovni vzdělávání na jednotlivých školách. Mohu s klid-
ným svědomím prohlásit, že všechny tři školy kvalitně 
připravují děti na vstup do života, ve všech pracují zkuše-
né elementaristky. Svědčí o tom i zájem dětí z nejširšího 
okolí Říčan. Dochází k nám děti i ze vzdálenosti 20 km, 
školám v Říčanech dávají přednost před jinými školami. 
Pokud se tedy nedostanete do vybrané školy, nezoufejte. 
Vaše dítě bude jistě spokojeno i v jiné říčanské škole, kte-
rá ho přijme. Přeji vám i dětem, abyste prožili následující 
školní rok v pohodě, s radostí a v plné spokojenosti.  

Hana Špačková
místostarostka 
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Říčany dlouhodobě trápí nedostatek míst v předškolních 
zařízeních, proto hledají různé alternativy, jak 
problematickou situaci vyřešit. Jednou z nich je projekt 
zateplení, výměny oken a nástavby mateřské školy U Slu-
nečních hodin. Počet míst by se rozrostl o další padesátku. 
Projekt nyní čeká na částečnou podporu z evropských fon-
dů. Ty by měly zaplatit také rekonstrukci školní zahrady. 
Projekt rekonstrukce školky není levnou záležitostí. Měs-
to odhaduje, že soutěží se náklady sníží na hodnotu kolem 
16 milionů korun, přičemž dotace na zateplení by pokryla 
zhruba třetinu celkových nákladů. Jestliže ji získá, plánuje 
stavební práce stihnout ještě do konce srpna letošního roku, 
aby byly prostory připraveny pro malé předškoláky již v září.
„Realizace celé nástavby a rekonstrukce musí proběhnout  
v době školních prázdnin, kdy se školka po dobu stavby uza-
vře. Avšak pouze do září, kdy samozřejmě musí děti nastou-
pit k předškolnímu vzdělávání,“ upřesňuje místostarostka 
Říčan Hana Špačková /Klidné město/. 
Budova školky, která pochází ze 70. let 20. století, se rozší-
ří o nástavbu jednoho pavilonu, kde vzniknou dvě třídy po 
25 dětech. Zároveň získá tepelnou izolaci a proběhne zde 
výměna oken, rekonstrukce rozvodů i sociálního zařízení.
„Požádali jsme o finance z  Operačního programu životní 
prostředí. Výzva měla jako podmínku realizaci v roce 2013, 
takže nyní se už připravuje veřejná zakázka na stavební fir-
mu. Uvidíme, jak ale žádost dopadne,“ říká starosta města 
Vladimír Kořen /Klidné město/. 

Školní zahrada s novými herními prvky a rostlinami
Současně se počítá i s úpravou školní zahrady, na kte-
ré radnice opět požaduje finance z dotačního progra-

mu. Jde o originální projekt, který koresponduje se 
zaměřením vzdělávacího programu školky směrem  
k environmentální výchově.
„Chtěli bychom opravit školní zahradu velmi zajímavým  
a netradičním způsobem, formou přírodních plácků. Po-
kud vše vyjde, vznikne zde prostor nápaditých a vtipných 
herních prvků s využitím přírodních materiálů. Zahrada se 
doplní a osadí dalšími rostlinami, vybudují se zde kouty pro 
hru inspirované přírodními jevy a dalšími zajímavostmi,“ 
popisuje Hana Špačková. 
Místostarostka pevně doufá, že dotace město získá a pro-
jekt rekonstrukce budovy i zahrady školky se brzy zrealizu-
je. „Pokud toto řešení nevyjde, i když věříme, že ano, budeme 
připravovat jinou variantu navýšení kapacity v mateřských 
školách. Zatím o žádné nebudu spekulovat, neboť nejsou do-
statečně projednány v orgánech města. Pokud na náhradní 
řešení dojde řada, budeme občany informovat,“ upřesňuje.
Pokud by projekt vyšel, zvýšila by se kapacita míst ve škol-
kách za poslední rok téměř o sto dětí. Vedení města ale sa-
mozřejmě ví, že se tímto problém s nedostatkem kapacit  
v říčanských školkách zcela nevyřeší. 
„Chápu, že nedostatečná kapacita předškolních zařízení 
přináší rodinám velké komplikace. Bohužel ve veřejných 
školkách nemůžeme uspokojit každého žadatele,“ přizná-
vá místostarostka, nicméně dodává: „Školky však nejsou 
jediným problémem. Musíme řešit havarijní situace na ka-
nalizační stoce A, zoufalé povrchy silnic, blížící se nedosta-
tek míst v základních školách a další. Proto se nelze zabývat 
jen jednou oblastí a navíc peněz je omezené množství.“ 

Adéla Michalová
tisková zpráva města Říčany

město chce navýšit kapacitu školky U Slunečních 
hodin o 50 míst a upravit její zahradu
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Vítáme jaro...
Masopustním průvodem jsme letos zahájili loučení se zi-
mou. Naše poníky Bertíka s Cézarem jsme nemohli nechat 
doma a Bertík dal jasně najevo, že masopust je velká legrace! 
A co chystáme na jaro? Jedním z  prvních kroků je za-
hájení prodeje osvědčených surovin používaných v  naší 
kuchyni, konkrétně biomasa od našeho dodavatele spo-
lečnosti Biopark. Maso v biokvalitě můžete objednávat 
na www.angus.cz a vyzvednout si ho u nás v přední části 
objektu jesliček a Mateřské školy Landie. 
Rádi bychom vás současně pozvali na den otevřených 
dveří spojený se zápisem do jesliček a Mateřské školy 

LESNÍ DOPOLEDNE PRO RODIČE 
S MALÝMI DěTMI
úterý od 9.30 do 12 hodin

 2. dubna – O včelkách
9. dubna – Skřítkové
16. dubna – První pomoc v homeopatii (povídání s ho-
meopatkou)
23. dubna – Jak bydlí zvířátka
30. dubna – Ptáčkové
Kroužek s říkadly, písničkami, tvoření z přírodních mate-
riálů, povídání o zajímavých tématech, poznávání přírody 
a společný oběd.  

Kontakt pro objednání a bližší informace: Olga Jarkovská, 
tel. 731 523 023 nebo lesniklubpraminek@seznam.cz.

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR V PRAMÍNKU – LÉTO 2013
Řešíte dilema, jak umožnit svým mladším dětem prožít let-
ní prázdniny venku v přírodě, když nemáte dva měsíce do-
volené? Navazujeme na úspěšné tábory v minulém roce 
a pro děti od 4 do 8 let pořádáme opět dva turnusy pří-
městského tábora v Lesním klubu Pramínek v termínech: 
29. 7. – 2. 8. 2013
26. 8. – 30. 8. 2013
Předběžné přihlášky na tel: 732 662 158 (Bára Smetán-
ková) nebo na e-mailu: lesniklubpraminek@seznam.cz. 
Cena: 2700 Kč včetně oběda. 

Těšíme se na vaše děti.

Landie, který proběhne ve čtvrtek 30. května od 10 do 
18 hodin v našich prostorách v Orlické ulici v Říčanech. 
Můžete se přijít podívat, jak naše děti prožívají svůj den 
ve školce, odpoledne můžete nahlédnout na kroužek jógy, 
budete moci ochutnat i něco z dobrot, které baštíme u nás 
ve školce. Těšíme se na nové kamarády a jejich rodiče!
Hodně sluníčka přejí všichni z jesliček a Mateřské školy Landie

ZÁPIs dO PRAMÍnKu nA ROK 2013/2014
Přijímáme žádosti o přijetí do Lesního klubu 
Pramínek na školní rok 2013/2014. Přihláška  
je ke stažení na www.lesniklubpraminek.cz.  
Zájemci budou pozváni na individuální pohovory. 

Více informací na tel. 731 523 025 (Olga Jarkovská)
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Pozvánka na tradiční 
JArNí KONCerT
Rok se s  rokem sešel a je tu znovu duben. A na konci 
dubna pravidelně probíhá koncert partnerských škol ZŠ 
Bezručova, MŠ Čtyřlístek a ZUŠ Říčany. I v letošním roce 
tomu nebude jinak.

Zveme všechny rodiče a příznivce hudby a tance 25. dub-
na 2013 od 17.30 do MěKS. Jako každým rokem je připra-
ven bohatý program, který je postaven nejen na vnímání 
uměleckých zážitků, ale i na radosti dětí, které budou na 
koncertě vystupovat.

Vloni jsme roztančili celý sál, uvidíme, jestli se to letos 
povede znovu.

Přijďte, těšíme se na vás!

ZŠ Bezručova, MŠ Čtyřlístek a ZUŠ Říčany

Pohádkový měsíc v SOFII

I tak by se dal nazvat měsíc březen v naší školce. Každý 
den jsme společně trávili s  pohádkovými postavičkami  
a jejich příběhy.
Pro Červenou Karkulku jsme společnými silami upekli vý-
bornou bábovku. Aby měli Jeníček s Mařenkou kde trhat 
perníček, tak jsme jim vyrobili rovnou dvě velké perníko-
vé chaloupky, které jsme vystavili v šatně školky – tam 
to vonělo! Kocourovi v botách jsme vytvořili velké klobou-
ky s  peřím, kterými jsme vyzdobili školní chodby. Vařili 
jsme i kaši v „neposlušném“ hrnečku. 
Na našich procházkách jsme se vypravili ke zřícenině hra-
du v Říčanech, přenesli jsme se do dávných dob, kdy žili 
rytíři a princezny a dozvěděli jsme se také něco o histo-
rii našeho města.
Kromě toho jsme tvořili, malovali a vyráběli jarní obrázky 
a výrobky na výstavu ve Staré radnici. Na školní zahradě  
i na procházkách po okolí už vyhlížíme první jarní kytič-
ky, učíme se jarní básničky a písničky, jara už se zkrátka 
nemůžeme dočkat!

Jelikož je březen také měsíc knihy, navštívili jsme měst-
skou knihovnu v  pražské části Chodov, kde jsme se zú-
častnili programu pro děti z mateřských škol. 

Také se po více než 2 měsících ze zimního spánku pro-
budila naše želvička Hermína, pro kterou jsme společně 
připravili terárium.

Na konci března proběhl zápis do naší mateřské školy 
spojený se dnem otevřených dveří. Kdo to nestihl v břez-
nu, má šanci ještě v  pondělí 8. dubna 2013 od 14.30  
do 17.00. Přijďte si naši školku i školu prohlédnout.

V době, kdy budete číst tyto řádky, budeme oslavovat pří-
chod jara a Velikonoce. Přejeme vám, aby i vaše jarní dny 
byly plné sluníčka a pohody.

O oslavě Velikonoc v naší školce zase někdy příště!
Krásné jaro!

Olga Matláková
Ředitelka MŠ a ZŠ Sofie
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Co nového v ZŠ u Říčanského lesa?

Dne 21. 2. se na naší škole konala 
velká ekologická soutěž s vernisáží 
pod názvem ,,Hrajeme si s odpa-
dovým materiálem“. Do soutěže se 
zapojily základní školy a škola prak-
tická v Říčanech. Hlavním motivem 
soutěže bylo vytvořit výrobky z ma-
teriálů, které by už byly vyhozeny či 
odloženy. My jsme jim dali nový život 
v podobě nejrůznějších předmětů  
a postav. Vznikaly opravdu zajíma-
vé výtvory. Pro jednotlivé výrobky 
hlasovali žáci i učitelé zúčastněných 
škol. Na prvním místě se umístila 
Pec s Járou Cimrmanem sedícím  
a spícím, kterou vytvořily třídy 4. D 
a 4. E ze ZŠ Bezručova, na druhém 
místě se umístil Mořský svět od žáků 
1. tříd ze ZŠ u Říčanského lesa a na 
třetím místě to byly Sovy, které vy-
tvořilo více tříd ze ZŠ Bezručova. 
Všechny výrobky měly své kouzlo  
a o to více, když vše vyráběly děti. 
Některé výtvory po soutěži putovaly 
do muzea v Říčanech, kde právě pro-
bíhá výstava Restart, věnovaná téma-
tu recyklace. 
Celá akce se vydařila a žáci i my se 
těšíme na další. 

Ilona Zapletalová 

KAVÁRNA U LESA 
Dne 6. března 2013 byla na naší ško-
le realizována první KAVÁRNA pro 
rodiče. Kavárna byla určena rodičům  
1. ročníku, neboť tématem byla gene-
tická metoda čtení a podpora čtenář-
ské gramotnosti nejen ve škole, ale  
i v domácím prostředí žáka. Rodiče 
přišli nejen na kávu, ale zároveň spo-
lečně sdílet své zkušenosti, zážitky  
a pocity, najít odpověď na svou otázku 
a snad i získat další zajímavé informa-
ce související se čtenářskou gramot-
ností a genetickou metodou čtení. 
Ráda bych všem rodičům, kteří našli 
čas a přišli na KAVÁRNU, touto ces-
tou poděkovala. 
Těším se na naše další společné se-
tkání. 

Dita Nastoupilová 

TÝDEN S KNIHOU 
V týdnu 11.–15. března 2013 pro-
bíhal na naší škole tematický týden, 
který byl věnován především čtení  
a rozvoji čtenářských dovedností. 
Ve spolupráci s místní knihovnou 
– dětské oddělení – proběhly první 
čtenářské dílny jednotlivých ročníků 
přímo v prostředí knihovny. Čas ur-
čený na čtenářskou dílnu se zdál být 
náhle tak krátký. Tolik zajímavých 
knížek se těžce opouští. 
Ráda bych touto cestou poděkovala 
především pracovníkům knihovny, 
za možnost realizovat čtenářské dílny 
zrovna v těchto prostorách, za ocho-
tu a spolupráci. Moc si toho cením. 
Součástí tematického týdne bylo i ranní 
předčítání rodičů v jednotlivých třídách. 
Těší mě, že i oni podpořili myšlenku 
svou přítomností ve škole a byli ochotni 
podělit se o své zážitky a pocity spojené 
s knihou ze svého dětství. 
Měsíc březen – měsíc knihy – byl obo-
hacen ještě o řadu dalších činností  
a akcí v rámci jednotlivých tříd i školy. 
Ve třídách probíhaly nejen čtenářské 
dílny, ale i „kavárny“ plné citací, bese-
dy s autory a ilustrátory dětských knih. 
Žáci se pouštěli i do své vlastní tvorby  
a vznikla řada zajímavých knih. V rámci 
celého prvního stupně byla vyhlášena 
soutěž pro malé spisovatele. Jistě vás ně-
kdy seznámíme s novou generací spiso-
vatelů, jejichž knihy možná za nedlouho 
přistanou na pultech různých obchodů. 

Dita Nastoupilová 

DŮM SENIORŮ POD KAVČÍ 
SKÁLOU – JARNÍ DÍLNA 
Dne 14. března 2013 se konala první 
výtvarná dílna našich žáků v Domě 
pro seniory v Říčanech. Pod vedením 
Blanky Petráskové se všichni pustili 
do práce a vznikla řada moc pěk-
ných výrobků. Doufám, že společně 
trávený čas měl velký význam nejen 
pro žáky naší školy, ale i pro babičky  
a dědečky. Jejich tváře a slova vypoví-
daly o tom, že tomu tak bylo. 
Snad nezůstaneme jen u realizace 
výtvarných dílen, které chystáme, 
ale obohatíme chvíle v Domě pro se-
niory i jiným způsobem. Děkujeme 
za možnost a prostor ke spolupráci 
vedení Domu pro seniory i ostatním 
pracovníkům. 

za 2. A Dita Nastoupilová 

Tvořivé dílny pro rodiče s dětmi 
– „JARNÍ PROBUZENÍ“ 
Dne 12. 3. 2013 se sešli rodiče  
a děti, aby spolu příjemně strávili ve-
čer netradičním tvořením. Příchozí 
si vyzkoušeli aranžování velikonoční 
větvičky, výrobu velikonočního va-
jíčka technikou patchwork, pletení 
tužkovníku z pedigu a barevné de-
korování budky – kukátka na dveře. 
Děkujeme všem za účast a již nyní se 
těšíme na další tvořivé dílničky.  

Blanka Petrásková,  
Zuzana Pacalová, Štěpánka Nýčová, 

Ilona Zapletalová 
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22. února proběhla 
na Komenského ná-
městí historicky prv-
ní Ladovská koulo-

vačka, kterou Žákovské zastupitelstvo 
pomohlo zrealizovat. Koulovaly proti 
sobě dva týmy, jeden říčanský a jeden 
radošovický. Bohužel se radošovic-
kých reprezentantů sešlo podstatně 
méně, než těch říčanských. I když své 
síly spojili s panem starostou, byli ve 
značné nevýhodě. Po nelítostném 
souboji skončila koulovačka remízou. 

Akce se velmi povedla, chválili si ji jak 
účastníci, tak diváci, kteří se mohli oh-
řát kelímkem výborného čaje. 
Žákovské zastupitelstvo si tedy může 
odškrtnout jednu položku ze sáhodlou-
hého seznamu plánovaných akcí. 
Další z  nich, „Kvetoucí Říčany“, 
kdy rozdáváme semínka letniček li-
dem současně s  tímto číslem Kurýra,  
a o které jste si mohli přečíst v minu-
lém čísle, právě probíhá. Ve spolu-
práci s  městem, se společností Me-
diální a komunikační servis Říčany 

a se zahradnictvím Ekoflor Hubert 
Neumann pro vás Žákovské zastu-
pitelstvo připravilo možnost si doma 
zasadit několik semínek. Účelem akce 
je město oživit a také trochu popohnat 
ty z vás, kteří by se k pěstování květin 
normálně nedostali. Vypěstování ta-
kové rostlinky totiž nedá téměř žád-
nou práci. Pokud nevíte jak na to, tady 
je pár základních postupů a rad:
1. Semínko zasaďte přímo do záho-
nu, mezi několika semínky dodržujte 
sponu kolem 30 cm. Pokud nemáte 
zahradu, připravte si květináč o prů-
měru kolem 15 cm a na dno dejte 
vrstvičku písku, tzv. drenáž. Přímo na 

odtokový otvor ve dně umístěte 
kamínek tak, aby ji celou zakryl.
2. Květináč naplňte univerzál-
ním substrátem. Pokud si ho 
chcete vyrobit doma, použijte 
2 díly zeminy, 2 díly kompostu  
a 1 díl písku. Semínko zasaďte 
podle velikosti do hloubky 1-2 cm. 
3. Květináč umístěte na slunné 
místo a pravidelně ho zalévejte. 
Těsně před květem můžete rost-
linku přihnojit univerzálním 
kombinovaným hnojivem.
Doufáme, že účast na této akci 
bude co nejvyšší a celé Říčany 
najednou rozkvetou.
V  souvislosti s  akcí „Semínka 
lidem“ také Žákovské zastupitel-
stvo vyhlásí fotografickou sou-
těž „Kvetoucí Říčany 2013“.  
Jak název napovídá, půjde  
o fotografie s  letní tématikou, 
konkrétně fotografie květin. Sou-
těž proběhne v příštích měsících, 
takže veškeré informace vyjdou 
v některém z dalších čísel Kurýra. 
Aby toho nebylo málo, Žákovské 
zastupitelstvo pořádá ještě soutěž 
„Park snů“. Úkolem soutěžících 
je navrhnout a graficky zpracovat 
dokonalý volnočasový park. Jedi-
nou věcí, která musí být dodrže-
na, je zaměření prostoru – půjde 
o park pro teenagery, ne o dětské 
hřiště. Pro výherce je připrave-
na peněžní odměna, pro další 
zúčastněné věcné ceny a rovněž 
možnost výstavy v  prostorách 
městského úřadu. Uzávěrka sou-
těže je opět 31. 5. 2013. 

Anežka Kabátová
 Žákovské zastupitelstvo

Semínka, soutěž, koulovačka 

46 texty.kuryr@ricany.cz



ze života škol(ek)

47



ze života škol(ek)

Na začátku všeho 
byl pan starosta Vla-
dimír Kořen. Vyzval 
ředitele škol ke vzá-
jemné spolupráci. 
Smyslem projektu 

je spolupráce mezi základními škola-
mi našeho města, podpora patriotis-
mu k městu, setkávání se, navazová-
ní kamarádských vztahů, poznávání 
města a ukázka toho, co kdo dovede.
Výsledkem výzvy byl kalendář akcí 
meziškolních soutěží a aktivit. Každá 
škola se stala organizátorem několi-
ka soutěží z různých oblastí – sport, 
historie, ekologie a pěstitelství, hud-
ba, výtvarné obory a fotografování.
Město Říčany se stalo pro všechny sou-
těže patriotem a finančně je zajistilo – 
tak se zrodil projekt „PATRIOT“.
Soutěže se rozběhly v  měsíci únoru. 
Naše škola má na starosti sport. 
Máme za sebou tři meziškolní turna-
je – vybíjená mladších žáků, přehazo-
vaná starších žákyň a sálová kopaná 
starších žáků. Všechny turnaje byly 
zdařilé, organizačně dobře zvládnu-
té. Atmosféra byla výborná, skvělé 
byly i výkony dětí. Za svou školu bo-
jovaly s vervou a obrovským nasaze-
ním a hlavně všechny hrály fair play.
Naši žáci se na soutěže zodpovědně 
připravovali, trénovali v  době hodin 
tělesné výchovy, ale scházeli se i ráno 
před školou, aby se sehráli. O to více 
je pak těšily sportovní úspěchy.
Proběhly i dvě soutěže z oblasti ekologie, 
jejímiž vyhlašovateli byla ZŠ u Říčan-
ského lesa. Žáci prvního stupně tvořili 
výtvarné práce z odpadových materiálů 
a žáci druhého stupně zpracovali výuko-
vé programy na ekologická témata.
Děti vytvořily úžasné 3D výrobky. Žáci 
druhého stupně své výukové projek-

ty osobně prezentovali a sklidili velký 
úspěch. U každé této soutěže proběhla 
nejprve školní kola, z nichž vzešly vítěz-
ní práce, které nás prezentovaly. 
Škola tak začala projektem aktivně 
žít! Nemohu opomenout, že bez ak-
tivního přístupu našich kantorů by-
chom akce těžko zvládli s  takovými 

výsledky, jakých naše děti dosahují. 
Již nyní jsou v plném proudu přípra-
vy na další soutěže. V dubnu nás čeká 
Skákací maratón, pěvecká soutěž  
a výtvarná soutěž. 
Průběh soutěží a výsledky můžete sle-
dovat na webových stránkách školy.

Marie Lejčková

Turnaj ve vybíjené

Výstava výrobků z odpadových materiálů

PrOJeKT „PATrIOT“ V PlNÉm PrOUDU

První kolo přijímacích zkoušek na 
naše gymnázium se koná 22. a 23. 
dubna 2013. Registrace uchazečů 
probíhá od 8.30 hodin v budově školy 
(sekretariát), přijímací zkouška začí-
ná v 9.00 hodin. Bližší informace na 

www.mkg.cz/aktuality nebo na tel.: 
323 632 590.
Ráda bych touto cestou poděkovala 
naší studentce Anně Zavadilové z oktá-
vy za její příkladnou reprezentaci školy 
i výrazné nadání v oboru matematika. 

Studentka se stala úspěšnou řešitel-
kou krajského kola 62. ročníku MO-A 
2012/2013 – obsadila 1. místo a postu-
puje do ústředního kola. Hodně štěstí.

Helena Mrůzková
ředitelka gymnázia

masarykovo klasické gymnázium Říčany
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Podle březnových událostí by se tento mě-
síc dal charakterizovat jako velice úspěšný. 
Dalo by se říci, vedle dalších pozitiv, že se 
nám splnil i dlouholetý sen.

ÚSPěCHY MLADÝCH HOUSLISTŮ
Mezinárodní soutěž Josefa Micky
V letošním roce byla vypsána Mezinárodní houslová 
soutěž Josefa Micky, která je věnována odkazu tohoto vý-
znamného houslisty a učitele.
I. ročník této soutěže proběhl na Gymnáziu a Hudební 
škole hlavního města Prahy ve dnech 8.–10. března 2013.
Soutěž proběhla pod záštitou houslového virtuóza Václa-
va Hudečka, který také zasedl v porotě jako její předseda. 
V  mezinárodní   porotě dále zasedli významní houslisté 
a pedagogové houslové hry z  konzervatoří a hudebních 
gymnázií.
I přesto, že to byl 1. ročník, se na soutěži sešlo téměř  
50 mladých houslistů v 5 kategoriích.
Moc nás potěšil úspěch mladých houslistek ze říčanské 
ZUŠ. 
V  nemalé konkurenci jsme získali cenné kovy v  1. kate-
gorii do 8 let.

Adélka Hobzíková – 2. cena (ped. Hana Kutmanová)
Kateřina Stocková – 2. cena (ped. Hana Kutmanová)
Markéta Štochlová – 3. cena (ped. Jitka Adamusová)

Úspěšný tým: zleva p. uč. h. Javorská, a. hobzíková, K. Stocková a p. uč .h. 
Kutmanová

Okresní kolo soutěže v komorní hře 
s převahou smyčcových nástrojů
12. března 2013 proběhlo v  říčanské zušce okresní kolo 
soutěže v komorní hře s převahou smyčcových nástrojů. 
I když účast v  této soutěži je početně slabší než v soutě-
ži dechových nástrojů, přivítali jsme v  Říčanech celkem 
5 souborů ze 3 ZUŠ v  okrese Praha-východ – Říčany, 
Čelákovice a Brandýs nad Labem. Prožili jsme společně 
s pedagogy a žáky z ostatních uměleckých škol podnětné 

dopoledne, kde jsme si mohli nejen vyslechnout soutěžící 
děti, ale také si vyměnit názory.
A jak dopadly smyčcové soubory ze ZUŠ Říčany?
Smyčcové trio – 1. místo s postupem do krajského kola
Končická Kateřina – housle
Podlucká Magdaléna – housle
Podlucká Kateřina – violoncello
Vedoucí souboru: p. uč. Jitka Adamusová

Trio – 1. místo s postupem do krajského 
kola
Šimon Jáchym – housle
Kořenová Magdaléna – housle
Kutman Matouš – klavír
Vedoucí souboru: p. uč. Hana Kutmanová

Gratulujeme nejen mladým houslistům, ale i jejich paním 
učitelkám. 
Po úspěchu dechových souborů je zřejmé, že se v ZUŠ za-
číná rodit nová generace mladých talentů.

Výtvarná soutěž  KOLEČKA A PÁČKY
Připomínám, že se blíží uzávěrka příjmu výtvarných prací 
do výtvarné soutěže. Práce přijímáme do 5. dubna 2013 
v  ředitelně ZUŠ, Masarykovo nám 57. Práce lze poslat  
i poštou.
Vyhlášení výsledků a vernisáž výstavy proběhne jako 
vždy v Obřadní síni MěÚ, a to v úterý 30. dubna 2013 
v  18.00 hodin a 30. května 2013 na Fakultě strojní 
ČVUT opět v 18.00.
Veškeré informace, včetně výsledkové listiny, najdete na 
www.zusricany.cz.

Splnil se nám dlouholetý sen
Je to neuvěřitelné, ale je to tak! Splnil se nám dlouholetý 
sen.
V  letošním roce město Říčany uvolnilo finanční částku 
na přestavbu budovy na Masarykově náměstí 1110 (vět-
šina z vás ji zná jako budovu bývalé autoškoly), která byla 
v roce 2009 předána do užívání pro potřeby ZUŠ.
Vznikne zde Ateliérový dům pro výuku výtvarného, taneč-
ního a literárně-dramatického oboru. 
Po dlouhé době čekání si taneční a výtvarný obor bude 
moci svobodně vydechnout ve svém prostředí a začít 
pracovat podle svých představ. Oba obory si to opravdu 
zaslouží!
Také se nám snad splní sen znovu otevřít literárně-drama-
tický obor, který jsme v posledních několika letech nevyu-
čovali právě z prostorových důvodů.
Děkujeme městu Říčany za finanční podporu. Je to sku-
tečně ten nejlepší dárek, jaký mohla ZUŠ dostat k 60leté-
mu výročí školy, které budeme slavit v následujícím škol-
ním roce. DĚKUJEME!

    Iveta Sinkulová
ředitelka ZUŠ Říčany

V ZUŠ Říčany se stále něco děje
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Exkurze v České 
televizi
Náš prosebný pohled se neustále do-
týkal digitálních hodin na stěně, které 
nám poskytovaly přesnou ilustraci 
toho, jak se vteřinu za vteřinou vzda-
luje smluvený čas. Byl sobotní večer  

a my, dvě zkřehlé dívky, jsme stále oče-
kávaly svého nedochvilného průvodce 
v budově České televize. Zhruba kolem 
půl osmé jsme byly konečně uvedeny 
do prvního zpravodajského studia spo-
lu s hloučkem dalších návštěvníků. 
To nejlepší však bylo teprve před námi 
– natáčení Hyde Parku Civilizace. Ještě 

před jeho započetím jsme se vyfotili  
s moderátorem D. Stachem a epidemi-
ologem R. Prymulou, hostem pořadu, 
a prohlédli si připravené studio. Bě-
hem návštěvy virtuálního studia, kde 
se pravidelně natáčejí např. Události, 
jsem se přesvědčila o nezastupitelné 
roli počítače, který vytváří charakte-
ristické pozadí tohoto zpravodajství  
a některých pořadů. Nenapadlo by 
mě totiž, že studio tvoří pouze tři tma-
vě zelené stěny se zaoblenými rohy  
a strohé vybavení. Rovněž jsem nečeka-
la, že na chodbě spatřím volně posklá-
daný stolek Otázek Václava Moravce. 
Následovala zajímavá beseda s mo-
derátorem a dramaturgyní, kde se dle 
mého názoru odehrálo největší pře-
kvapení večera – byla jsem zaskočena 
zejména jejich přátelským přístupem 
a zájmem o nás, návštěvníky, za což 
bych jim tímto chtěla moc poděkovat.

A. Sekeráková, 3. A

Gymnázium, Říčany, Komenského nám.1/1280, 251 01 Říčany
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Ve středu 13. března se Národní dům 
v  Praze na Vinohradech naplnil stu-
denty, jejich rodinnými příslušníky, 
profesory i dalšími hosty. V  úvodu 
večera byli symbolickou stužkou při-
jati mezi studenty naší školy primáni 
osmiletého gymnázia a první ročník 
čtyřletého studia. 
Celý večer se však odehrával především 
v režii letošních maturantů. Bujaré ve-
selí provázela i trocha nostalgie spoje-
ná s blížící se maturitou. Ve vzduchu se 

vznášel velký otazník. Čím nás matu-
ranti překvapí, jaké bude jejich půlnoč-
ní vystoupení? A nezklamali! 
Zaujal celý program – předtančení, 
slavnostní nástup maturantů i do 
poslední chvíle utajované půlnoční 
vystoupení. Avšak nejsilnější dojem 
zanechal mimořádně vřelý vztah 
mezi studenty a jejich profesory.
Myslím, že všichni přítomní mi dají 
za pravdu, že se ples vydařil.

D. Řeháková

Maturitní a imatrikulační ples 2013

Novinky z vesmíru  
a Krtek astronaut 
na Gymnáziu Říčany
Ve čtvrtek 14. března se naše škola 
proměnila zásluhou pana Pavla Su-
chana z Astronomického ústavu AV 
ČR v Ondřejově a studentky Pavly 
Hudcové z 3. A v astronomické před-
náškové středisko. Díky nim navštívil 
opětovně naši školu i Krtek Zdeňka 
Milera, který se v roce 2011 společně 
s americkým astronautem Andrewem 
Feustelem v  americkém raketoplánu 
Endeavour podíval do vesmíru. 
V  aule školy pan P. Suchan před-
nášel celý den jak pro žáky říčan-
ských základních škol, tak i pro 
žáky gymnázií. Dozvěděli jsme 
se mnoho zajímavostí ze zákulisí 
NASA i o tom, co vše předchází 
uskutečnění letu raketoplánu a ja-
kým nepříjemnostem musí astro-
naut čelit během startu i letu. Měli 
jsme možnost prohlédnout si pravý 
meteorit i originální pero z raketo-
plánu Endeavour. Seznámili jsme 
se s  problematikou pádu planetky 

nad Čeljabinskem i s  tím, zda nám 
z  vesmíru něco hrozí. A protože  
i přes předpověď nám počasí přálo, 
mohli jsme na školní zahradě speci-
álním dalekohledem s filtrem pozo-
rovat sluneční skvrny.
V  podvečer od 18 hodin v říčanské 
ulici U Višní byla přítomná skupinka 
„zmrzlých“ nadšenců, včetně pana 
V. Kořena, starosty města Říčany, 
a ředitelky gymnázia A. Martinko-
vé, odměněna pohledem na kome-

tu C/2011 L4 PanSTARRS, která 
všechny přítomné svým červeným 
jasem alespoň na chvilku rozehřála! 
Překvapivě ji bylo možno vidět pou-
hým okem a patrný byl i její chvost. 
Ne nadarmo se tak stává planetou de-
setiletí! K vidění byly i detailní sním-
ky Měsíce a Jupitera.
Děkuji panu P. Suchanovi, místopřed-
sedovi České astronomické společnos-
ti, za ochotu a čas, který nám věnoval.

D. Řeháková
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Mezi námi

Dobrý den,
na vámi položené otázky odpovídám částečně v  tiskové 
zprávě na stránkách tohoto Kurýru a některé argumenty 
lze odvodit i z článku o základních školách. 
Pokud město získá dotaci, budeme určitě již letos stavět 
a rekonstruovat školku U Slunečních hodin a zvýšíme její 
kapacitu o 50 míst. Naši kasu to bude stát minimálně  
11 milionů + dotace 5,5 milionu Kč na stavební prá-
ce, poté je třeba nové třídy vybavit. Pokud se vše povede 
podle předpokladů, již po novém roce by mohla být místa 
nabídnuta dětem. I dotace na zvelebení školního pozemku 
této školky bude vyžadovat spoluúčast města. 
V tuto chvíli jsou na rok 2013 všechny prostředky města 
rozdělené a budou využity podle plánu, jak zastupitelstvo 
v prosinci 2012 a v únoru 2013 schválilo. Další rozpočet 
bude schvalován opět na konci tohoto roku. 
V roce 2014 budeme usilovat o získání další dotace na re-

konstrukci jedné z nevyužívaných školních budov ve městě, 
kde vznikne nejméně 50 míst. Na ještě rozsáhlejší navýšení 
kapacity ve školkách opravdu nemáme dostatečné množství 
peněz. Jak v  tiskové zprávě uvádím, problémů, které je ve 
městě třeba urgentně řešit, je tolik, že by je ani stomilionová 
injekce nevyřešila. Je to kolektivní rozhodnutí a samozřej-
mě budu hledat podporu napříč politickým spektrem.
Myslím, že snahy města o navyšování kapacity míst ve 
školkách jsou značné, i když z pohledu některých obyvatel 
zřejmě nedostatečné. Kouzlit neumíme a musíme rozdě-
lovat jen ty prostředky, které jsou právě k dispozici. Úvěr 
na stavbu nové školky vzhledem k zadluženosti obce v tuto 
dobu nezískáme. Chtěla bych občany ubezpečit, že tento 
problém intenzivně vnímáme a řešíme, ale zároveň hledá-
me optimálnější řešení, které je vždy zároveň ekonomické. 

Hana Špačková
místostarostka

Slibované plánované rozšíření mateřských škol se 
nekoná, má město náhradní řešení?

Odpověď místostarostky

Vážený pane starosto, vážení zastupitelé města Říčany, 
vzhledem k velmi kritické situaci nedostatečných kapacit 
veřejných MŠ v Říčanech, na kterou její občané již několik 
let upozorňují (v roce 2012 bylo odmítnuto 187 dětí = více 
než 1/2 dětí, které přišly k zápisu), považujeme za nezbytné 
tuto situaci co nejdříve vyřešit, a to nejpozději k 1. 9. 2013. 
Nedostatečná kapacita MŠ se v anketě občanů „10 pro-
blémů města Říčany“ pravidelně umísťuje na předních 
místech. Z Akčního plánu města Říčany vyplývá, že rozší-
ření kapacity MŠ má mnohem vyšší prioritu než projekty, 
na které zastupitelstvo uvolnilo prostředky z ušetřených 
peněz za rok 2012. Tímto nepopíráme potřebnost jiných 
projektů pro naše město, jen zde klademe otázky, zda by 
odložení těchto projektů způsobilo takové finanční zatí-
žení rodin, jako je neuskutečnění záměru rozšířit kapacity 
MŠ a proč letos dojde k nulovému navýšení kapacit MŠ? 
(diskusní forum 12. 2. 2013, paní místostarostka Špačko-
vá) Opět je zde reálná hrozba, že se do městských MŠ ne-
dostanou 4leté děti!

Není možné, aby si zastupitelé říčan nebyli této kritic-
ké situace dlouhodobě vědomi! 
Dovolujeme si citovat pana starostu Kořena z předvoleb-
ních diskusí: „Další školka je nutná! cest, jak peníze na 
školku získat, je mnoho.“ (diskusní forum 21. 4. 2010)
Tímto vyzýváme všechny rodiče, kteří splňují kritéria pro 
přijetí dítěte do městských MŠ (věk 3 roky k 31. 8. 2013 
a trvalé bydliště v Říčanech), aby přišli k zápisu ve dnech 
10.–11. 4. 2013.
Školka je veřejná služba, patří k občanské vybavenosti kaž-
dého města a není-li dostupná v dostatečné míře všem, kdo 
o ni jeví zájem, nejedná se o službu veřejnou, ale selektivní!
Žádáme vás proto zdvořile, abyste nás plně informovali 
o náhradních řešeních, která přinesou navýšení kapacit 
městských MŠ od září 2013.
Chtěli bychom být hrdí a trvale hlášení obyvatelé Říčan.

Za rodiče předškolních dětí:  
S. Lédlová, M. Frýdlová,  

 M. Špejzlová, M. Víšková

Vážení čtenáři, v minulém vydání nám na str. 43 u článku Lichtenštejnský jubilejní památník v Říčanech vypadl kontakt na pana 
Matouše Jiráka a Jindřicha Hlaváče. Za tuto chybu se omlouváme a kontakt uveřejňujeme dodatečně:
Matouš Jirák, kamenne.pamatky@centrum.cz             Jindřich Hlaváč, tel. 605 203 933, Říčany

Redakční rada Kurýru
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ladovská koulovačka poprvé v Říčanech!
Přestože nám jaro již konečně ohlásilo svůj příchod, pojďme se ohlédnout na konec 
února, kde v Říčanech ještě vládla mrazivá zima. Plno sněhu si na Komenského 
náměstí v Říčanech totiž užili školáci z Říčan a radošovic, kteří se proti sobě postavili 
v historicky první ladovské koulovačce.

Nejdůležitější bylo uválet co největší sněhovou kouli. a jde se do boje...

Nejlepší obrana je útok v podání starosty Říčan Vladimíra Kořena, který 
kouloval hned v první linii.

Vyčerpávající bitva si zasloužila sladkou odměnu.  akci podpořili i městští strážníci, kteří zajišťovali bezpečnostní prevenci.

horký čaj hlavním pomocníkem na zahřátí.

Adéla Michalová
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Nově udělené značky „Zápraží“ pro místní výrobce! 
Pokud se zajímáte o výrobky, které 
mají původ na Říčansku, pak možná 
registrujete značku ZÁPRAŽÍ origi-
nální produkt®. V  úterý 12. 3. 2013 
proběhlo zasedání certifikační komise 
pro udělení této značky kvalitním a je-
dinečným výrobkům z  regionu. Mezi 
přihlášenými převažovali zájemci 
z oblasti řemeslné a umělecké tvorby, 
ale i z potravinářské výroby. Odborná 
komise neměla vůbec jednoduchou 
práci, když několik hodin posuzovala, 
které výrobky certifikovat. 

Značku  ZÁPRAŽÍ originální pro-
dukt® nakonec získaly tyto produkty:
Hrusické kraslice – Gaby Koudelková
Kované upomínkové předměty – Pa-
vel Štafek

Velkopopovický Kozel Černý – Plzeň-
ský pivovar, a. s.
Ovocné pochoutky – Anna Bečanová
Levandulové panenky – Ludmila 
Eismanová
Vidovické háčkované výrobky – Len-
ka Pokorná
Kunické šperky a dekorace – Dana 
Podskalníková
Drátenické výrobky – Ĺubomír Dunaj
Turistický rohlík a Posvícenské koláče 
tvarohové, makové – David Frydrych

Slavnostní předávání certifikátu pro-
běhlo v rámci akce Velikonoční vítání 
jara pořádané na Berchtoldu 23. 3. 
2013. S  certifikovanými výrobci se 
budete moci setkat na jarmarcích a 
akcích, jejich výrobky budou k dostání 

v Infocentru Mnichovice, Cukrářském 
salonu v Říčanech, SKC Ondřejově či 
na Berchtoldu.

Další kolo příjmu žádostí o značku 
bude probíhat na podzim tohoto roku.

Kontakt pro další informace:
Petra Přílučíková, tel. 774 780 543
e-mail: projekty2@ricansko.eu

Pomozme Denisce Jancurové
Představuji vám malou holčičku De-
nisku Jancurovou, na první pohled 
zcela obyčejné usměvavé děvčátko.
Její diagnóza je DMO (dětská 
mozková obrna). Žije a bydlí s rodiči 
a sourozenci v Říčanech.
Každý den Denisky je plný cvičení, 
posilování a logopedie. Navštěvuje 
státní i soukromou rehabilitaci. Od 

září chodí do DIC a MŠ – Jedličkův 
ústav. Ráda poslouchá pohádky, zpí-
vá a maluje. Pokud ji něco zaujme  
a baví, je velmi trpělivá a chápavá.
Moc si přejeme, aby se splnilo přá-
ní jejích rodičů, což znamená (i přes 
omezené finanční možnosti) docílit 
toho, aby byla Deniska v rámci svých 
schopností alespoň trochu soběstačná. 
Jakákoli pomoc je pro tuto rodinu, ale 
hlavně pro Denisku, obrovským pří-
nosem. Pomozte nám, prosím, vaším 
finančním příspěvkem pomoci tomuto 
milému a statečnému děvčátku obstarat 
asistenčního pejska, který bude na dlou-
hou dobu součástí jejího života. Děti  
z Pěveckého sboru Elišky Erlichové  
a z TS Dance Edity Broukalové již De-
nisku přivítaly na svých hodinách a na-

dále se budou společně stýkat, ať už na 
svých zkouškách či trénincích, nebo na 
vystoupeních. Naše aktivity s Deniskou 
a jiné informace o projektu můžete sle-
dovat na webových stránkách www.pe-
veckysbor.cz nebo na www.danceeb.cz.

TS DANCE EB – Edita Broukalová 
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Letos už čtvrtým ročníkem ožije 
Masarykovo náměstí typickým ru-
chem v  Říčanech již zdomácnělých 
Trhů českých potravin. První letošní 
velikonočně laděné trhy vychází na 
sobotu 30. března, kdy od 7.30 do 
12.00 můžete nakoupit čerstvé po-
traviny. Organizátorům se na rozdíl 
od některých okolních míst daří v Ří-
čanech držet estetickou úroveň trhu, 
šíři sortimentu i jeho kvalitu výběrem 
již osvědčených českých pěstitelů, 
farmářů a malovýrobců potravin. 
Na hlavní ploše náměstí opět najdete 
prověřené prodejce v  bílo-hnědých 
stáncích   jednotného typu. Na mís-
tech, kde jste si již zvykli nacházet 
své oblíbené prodávající, budete také 
letos potkávat  pana Vlasáka z neda-
lekých Stránčic s  čerstvě praženou 
kávou, zeleninu pěstitelské rodiny 
Zhorných z  Horních Kopist na Lito-
měřicku, široký sortiment pečiva ro-

dinné pekárny pana Baštýře z  jižních 
Čech nebo pečivo z   pekárny Ranko 
z Vejprt s dnes již ojedinělými kvaso-
vými chleby, ovčí sýry a jogurty paní 
Valáškové, víno pana Miloše Pálka 
z  Vinného dvora v  Úvalech u Prahy, 
chlazené pstruhy, lipany a další ryby 
ze šumavského pstruhařství Mlýny, 
vegetariánské speciality, pravý žit-
ný chléb, louňovické řeznictví pana 
Peloucha s  tradičním zabijačkovým 
sortimentem, kravské mléko, tva-
roh a stále kvalitnější sýry z rodinné 

farmy pana Šmakala z Benešov-
ska, zelinářství rodiny Procházkovy 
z  Travčic, koření z  produkce rodiny 
Brabcovy z  Kamenice, speciality  
z  lahůdkářství pana Sváčka a další 
výrobky a pochutiny pravidelné i se-
zónní nabídky na dvaceti až pětadva-
ceti prodejních místech.
Přijďte nakoupit kvalitní české potra-
viny a stavte se na kus řeči.

Za organizátory trhů  
Jaroslava Benešová

letos již třetí 
ročník Trhů 
českých potravin 
na masarykově 
náměstí v 
Říčanech
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Říčanští senioři vyrazili na výlet do studií České televize

Kromě říčanských seniorů dorazil v únoru do České televize také e-mail.  Zastupitel Ladislav Musil se v něm ptal, kolik dní 
strávím v ČT při natáčení Zázraků přírody. Odpovědět bych chtěl L. Musilovi veřejně. Je to zhruba sedm až devět pracovních 
dní za tři měsíce. Zpravidla jde o soboty nebo neděle. Pokud vyjde natáčení na všední den, což se taky stane, beru si dovolenou.

Vladimír Kořen

V neděli 24. února vyrazila skupina říčanských seniorů na natáčení do České 
televize. Říčany patří k městům, které mají k televizní tvorbě velmi blízko. 
V gymnáziu se točily díly seriálu Vyprávěj, náměstí se několikrát dostalo 
na obrazovky ČT v pořadu Trapasy. Návštěva studií ČT však určitě byla pro 
obyvatele dPS Senior nevšední událostí. 

Říčanská skupinka u hlavní vrátnice České televize.

Moderátor zázraků přírody Maroš Kramár zasvěceně popisuje své pocity  
z natáčení a pokusů. V tomto díle byl přinucen postavit se na skokanský můstek.

Studio zázraků přírody vypadá velkolepě, je to skládací demontovatelný 
systém. Vlastně bývá postaveno jednou za tři měsíce, a to na pouhé čtyři 
dny. Jeden den zkouška a druhý den se točí naostro.

V průběhu televizního výletu se říčanští senioři také podívali do studia, kde 
se připravuje známý pořad České televize Pošta pro tebe. Pořad se vysílá 
každý týden a jeho příprava je velmi citlivá.

režisér pořadu zázraky přírody adam rezek patří k nejklidnějším televizním 
autorům.  autoritu si získává úsměvem a pohodovým přístupem.
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Jak jsme zahnali 
zimu
Již druhé vynášení  Morany přilákalo 
na Masarykovo náměstí mnoho rodin 
s  dětmi. Většina z  nich přinesla svou 
soutěžní holku Smrt. Za doprovodu  
vynikajícího Samba bandu Radka Bři-
cháče prošel průvod z  náměstí až do 
areálu koupaliště Jureček.  Na terase 
restaurace předvedl dětský folklorní 
soubor Mikeš pestré taneční, pěvec-
ké a hudební vystoupení. Vyvrcholilo 
vhozením Morany do vody, a tak se 
nám snad všem společně podařilo při-
volat toužebně očekávané jaro.
Soutěžní Morany, kterých se sešly 
téměř tři desítky, byly všechny velmi 

povedené a originální. Proto se od-
borná porota rozhodla, že zvítězili 
všichni autoři, a po právu jim náleže-
la sladká odměna.

Pořadatelé připravili březové vět-
vičky a pestré mašle, aby si zájem-
ci mohli vyrobit své vlastní lítečko  
a kousek jara si odnést domů.
Počasí příliš laskavé nebylo, foukal 
ledový vítr, proto přišel vhod horký 
čaj, který obětavě rozdávaly členky 
Sokola. 
Velké poděkování patří panu Ježko-
vi, který poskytl celé akci prostor na 
Jurečku, uvařil čaj a nabídl chutné 
koblížky. Obrovské uznání patří 
všem bubeníkům Samba bandu. 
Bez jejich hudebního doprovodu by 
akce ztratila mystické kouzlo. Rov-
něž děkujeme všem členům souboru 
Mikeš za kouzelné vystoupení a ro-
dičům těch nejmenších za trpělivý 
doprovod. Vážíme si také nemalé 
pomoci skautů, sokolů a všech kole-
gů z městského úřadu. 

Jitka Bahenská
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Stavitel Antonín Košek (1889–1956) vytvořil v Říčanech ně-
kolik objektů, které dodnes naše město zdobí. Některé z jeho 
staveb slouží původnímu účelu, před jinými zapojme fanta-
zii: jako mávnutím kouzelného proutku tak zmizí dlouhá léta  
a ocitneme se v nelehké, ale krásné době první republiky.

Antonín Košek se narodil do rodiny Františka Koška, stat-
káře ve Slušticích. Po studiích zůstal v Praze, tam se také 
oženil a stal se otcem, roku 1918 jeho paní Růžena přivedla 
na svět syna Karla. Krátký čas nato začal A. Košek praco-
vat jako správce pily na Vojkově, s rodinou zde také bydleli. 
Později se přestěhovali do Říčan, kde Antonín začal půso-
bit jako stavitel. Útočiště našli nejprve v Radošovicích ve 
vile manželčiných příbuzných, vlastní dům si pak postavili 
v dnešní Jaselské ulici a tam se jim narodila dcera Růžen-
ka. Vilka nesoucí stejné jméno, kde dlouhá léta bydleli, byla 
přestavěna a dnes má již zcela jinou podobu.
Na začátku 20. let se podílel na výstavbě sokolského biogra-
fu. Vznikl jako kombinace vojenského tzv. KÁ baráku (bylo 
možné jej postavit kdekoli z jednotlivých dřevěných panelů) 
a zděné části, kterou stavitel projektoval přímo pro potřeby 
říčanských sokolů. Ty byly rozmanité, sokolský život kvetl  
a v prostorách na svou dobu takřka velkolepého kina se konaly 
různé akce, nejen filmové projekce. Dnes z něj v Sokolské uli-
ci najdeme jen torzo, velký kus stavby v prosinci 1950 shořel, 
zbyla jen vstupní část, kde bylo umístěno foyer, šatny, toalety  
a bufet pana cukráře Vydry, taktéž sokola, který prodával limo-
nády a cukroví. Nad vstupem se nacházela promítací kabina. 
Také část budovy s jevištěm a se šatnami byla zděná, stávala 
v místě dnešní školní jídelny, a nehrálo se zde jen divadlo – 
při různých výročích a akademiích se cvičilo na nářadí, žáčci 
předváděli sestavy a před oponou se dalo spustit „stříbrné“ 
filmové plátno. Do velikých kamen „sokolník“ (tak se říka-
lo domovníkovi) přikládal uhlí. Montovaný vojenský barák, 
který vstup a jeviště spojoval, sloužil jako hlediště. Stavitel ho 
obezdil a ponechal několik východů, které dovybavil bezpeč-
nostními světly. Tady se nacházelo šikmé skládací pódium se 
sedadly: dalo se rozebrat, vynést na přilehlou zahradu a uvol-
něný prostor tak využít při plesech a šibřinkách.
Vojenský barák posloužil A. Koškovi i při rozšiřování 

hotelu U Labutě, dnešního kulturního střediska a restau-
race. Pamětníci vědí, že hotelem – s názvem Monopol – 
bývala i budova říčanské nemocnice, také ta je původně 
stavitelovým dílem. Stejně tak dům rodiny Brdičkovy, kte-
rý se nachází za nemocnicí v Bezručově ulici. Podílel se  
i na stavbě nemocenské pojišťovny, dnešní polikliniky. Na 
náměstí přestavěl budovu s čp. 66 , které se dodnes říká 
Teršípův dům (Karel Teršíp byl zdejším dravým advoká-
tem), nyní zdařile opravený novým majitelem. Ze staveb 
mimo Říčany je známá vila na okraji Jevan, kde bydlel 
Karel Gott. Hotel Jevany, který stylově zapadal do krajiny  
a dlouhá léta oblast reprezentoval, byl neuváženě zbořen 
a k zamýšlené moderní náhradě nakonec nedošlo.
Koškovic Růženka byla má vrstevnice, setkával jsem se s ní, 
když jsem krátce docházel na balet k Bronislavu Szynglar-
skému. Pan stavitel ji nesmírně miloval. Byla to velmi talen-
tovaná tanečnice a herečka. Studovala AMU a bylo zřejmé, 
že se velice dobře uplatní na některé z pražských scén. V roce 
1943 však rodinu potkalo velké neštěstí. Dívka onemocněla 
a během tří dnů zemřela na tehdy neznámou, těžko zjistitel-
nou a léčitelnou nemoc, možná meningitidu. Antonín Košek 
se zhroutil a už nikdy nebyl zdráv, vše se změnilo. Dobré jmé-
no rodiny udržoval dál syn Karel – o něm se dočtete příště.
Zaznamenala Renata Skalošová. Za cenné informace dě-
kujeme paní Květě Koškové a paní Jaroslavě Tůmové.

rodina stavitele Koška před domem v Jaselské ulici, naproti dnešnímu muzeu
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rozestavěné Bio Sokol

NeObyČeJNí ObČANÉ ŘíČAN /6.
Vzpomínky Dalibora Hofty

62 texty.kuryr@ricany.cz



L e t o š n í 
p r á z d n i n y 

budou mít děti 
poprvé možnost prožít volné dny 
u nás v DOJO NA CESTĚ při cvi-
čení a hrách na téma aikido a jóga. 
Mohou se těšit např. na kaligrafiii, 
kterou si budou průběžně zkoušet 
(a na konci týdne každé dítě dosta-
ne tričko, na které si samo vytvoří 
kaligrafii AIKIDO), skládání ori-
gami, hry na téma telepatie a práci  
s energií. Dále můžeme také zmínit 
míčové hry, stolní tenis a badminton. 
Za pěkného počasí nás čeká výlet 
na kole cca 2 km a koupání v sed-
mimetrovém bazénu v příjemném 
domácím prostředí zahrady a další 
návštěva, cca 3 km, indiánského 

týpí, vaření na ohni a jiné tábornic-
ké dovednosti. V  neposlední řadě 
je zde možnost kontaktu s domá-
cími zvířaty – ovce, koza, poník, 
oslík... Je toho tedy víc než dost. 
Děti povedou lektorky a lektoři, 
kteří u nás pracují s dětmi již mno-
ho let.

Strava: oběd a dvě svačiny, pitný režim 
Termíny: všechny prázdninové týdny 
mimo prvního a posledního; vždy od 
pondělí do pátku

7.30–9.00 odevzdání dětí na Dojo 
16.00–17.00 vyzvednutí dětí na Dojo

Ceny: 
celý týden: 2 500 Kč

záloha: 1  500 Kč (do konce květ-
na – sleva 300 Kč), doplatek 
vždy v pondělí při odevzdání dětí 
jeden den: 700 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

minibasketbalistky se účastní kvalifikace o mistrovství 
republiky. Přijďte povzbudit do sportovní haly naše nejmladší
V  neděli 14. 4. sehrají v  říčanské 
sportovní hale naše minibasketba-
listky závěrečný kvalifikační turnaj 
na mistrovství republiky v  kategorii 
dvanáctiletých. Přijďte se podívat, 
jak vypadá košíková v  podání nej-
menších hráček, a to na nízké koše 
a s  menším míčem. Soupeřem jim 
budou družstva z Kladna a Brandýsa.

Program je následující:
14. 4. 2013, 10.00  Říčany–Brandýs
14. 4. 2013, 12.30 Brandýs–Kladno
14. 4. 2013, 15.00 Říčany–Kladno

Je to vyvrcholení sezony 2012/13  
a holky budou potřebovat nejen kus 
sportovního štěstí, ale i hlasitou domá-
cí podporu. Rozhodně nejsou bez šancí 

kvalifikaci vyhrát a zúčastnit se mis-
trovství České republiky, které probíhá 
ve dnech 3.–5. 5. 2013 ve Strakonicích.
Proto zveme všechny říčanské spor-
tovní příznivce, aby nejen podpořili 
holky, ale zároveň viděli, že i v Říča-
nech se rodí šikovné hráčky.

Jana Machová
SK Slunéčko
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Florbalové soutěže
Přes období jarních 
prázdnin se  soutě-
že omezily pouze 
na  turnaje v  lize 
starších žáků. De-
váté kolo se  hrálo 

v nafukovací hale v Radlicích a kluci 
si odnesli těsné porážky od Bohemi-
ans 7:5 a Kunratic 5:3. V obou utká-
ních jsme si zavinili porážky sami. 
S  Bohemians jsme totálně zaspali 
nástup do  druhé poloviny a  v  prů-
běhu půlminuty jsme dostali hned 
3 branky, s  Kunraticemi se  výpadek 
opakoval, jen přišel již v  průběhu 
prvního poločasu, opět tři branky 
soupeře ve velmi rychlém sledu. Dal-
ší turnaj jsme pořádali v  hale v  Ba-
bicích a  byl významně poznamenán 
absencí většiny kluků ze  základní 
sestavy z  důvodu jejich účasti na 
školním lyžařském kurzu. Tým jsme 

tedy museli doplnit mladšími žáky. 
Prohry kluků s  týmy Lhokamo 11:2 
a  Bohemians 8:3 je tedy třeba brát 
v tomto kontextu. Na druhou stranu 
nutno podotknout, že  mladší kluci 
předčili své starší kamarády v bojov-
nosti a týmovém pojetí. Byla to pro ně 
také výborná zkušenost, která se jim 
v  budoucnu určitě bude hodit. Rádi 
bychom také na  tomto místě podě-

kovali všem rodičům, kteří nám po-
mohli s organizací turnaje.
Na  závěr zveme všechny zájemce 
o  tento moderní kolektivní sport 
k návštěvě našich webových
stránek www.fbcricany.cz. Kluci 
i  holky, kteří by se  k  nám chtěli při-
pojit, mohou přijít na kterýkoliv tré-
nink, dle příslušné kategorie.

Kolektiv trenérů FBC Říčany

Frisbee ultimate
Nabitá halová sezona pokračovala  
i na přelomu února a března a Figurky 
slonů nechyběly na žádném turnaji.  
Po mixovém mistrovství následoval 
17. 2. jednodenní pražský turnaj pro 
začínající a mírně pokročilé hráče 
Medium Chill, kam jsme vyrazili v pře-
vážně dívčím složení doplněném o no-
váčky. Naším cílem bylo hlavně sbírání 
cenných zkušeností, a tak jsme před-
poslední místo nebrali jako neúspěch.

Následující víkend se odehrál nej-
důležitější turnaj sezony – HMČR 
v  kategoriích Open a Women. Kluci 
po úspěšné kvalifikaci bojovali s dal-
šími 9 týmy v první lize. I přes nízký 
počet hráčů a vysoký počet odehra-
ných zápasů se po celý turnaj prezen-
tovali dobrou hrou. Po těsné prohře 
v  klíčovém utkání nakonec obsadili 
díky vítěznému poslednímu zápasu  
7. místo, které znamená posun o jed-
nu příčku kupředu v porovnání s mi-
nulým rokem.

V  ženské kategorii jsme sice neměly 
zastoupení, ale tři z nás využily mož-
nost zahrát si společně s  pražským 
týmem Terrible Monkeys. Výsledky 
asi úplně nenaplnily očekávání, ale 
na výkonu týmu se jistě podepsalo  
i to, že nebyl tak sehraný jako ostatní 
soupeřky. Celkově jsme společnými 
silami obsadily 10. místo ze 13 týmů. 
Pro příští rok se nám snad už podaří 
složit vlastní tým a získané zkušenos-
ti budeme moci zužitkovat.
První březnový víkend se konal mezi-
národní mixový turnaj Yellow Subma-
rine v Plzni, kde jsme mohli porovnat 
síly například i se soupeři z  Francie 
nebo Rakouska. Na tomto turnaji je 
specialitou herní systém „continuous 
play“, kdy se nedělají přestávky mezi 
jednotlivými body, ale hraje se nepře-
tržitě, čímž se zápasy stávají ještě více 
dynamické. Náš tým, stejně jako řada 
dalších, bojoval s nedostatkem hráčů. 
Nakonec jsme tedy hráli s  posilami 
z  dalších dvou týmů a obsadili jsme 
celkovou 9. pozici.
Nyní už se zimní sezona blíží ke kon-
ci, se začátkem dubna přesuneme své 
tréninky opět ven na fotbalové hřiště 
do Mukařova a zahájíme přípravu na 
venkovní ligové turnaje.

Kateřina Šmahelová
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6. a 7. 3. jsme zahájili jarní atletickou se-
zonu na Julisce v Praze. Vyzkoušeli jsme 
si skok do dálky a běh na 60 m. Vůbec to 
nebylo špatné. Naši malí atleti se mezi 
velkými pražskými oddíly zase neztrati-
li, a dokonce se někteří dostali do finále. 

Důležité bylo zjištění, jaká je naše fyzická zdatnost po zimě. 
Můžeme být spokojeni, protože všichni si zlepšili osobní 
výkony. Chtěla bych upozornit na velký talent a bojovnost 
Karolínky Lackové (2005), která jednoznačně vyhrála skok 
do dálky a vyhrála finále B v běhu na 60 m. Také bych chtěla 
pochválit Emu Pračkovou, která se proti loňskému roku ve 
skoku do dálky zlepšila o 1 metr, což zasluhuje velké uznání. 
Z kluků mile překvapili Kilián Smetánka a Matěj Palata.
Všem závodníkům gratuluji k pěkným výkonům a doufám, že 
jim takovéto sportovní odhodlání vydrží do dalších závodů. 

Tabulka výsledků:
6. 3.
2002:  dálka 60 m
12. Věra Gärtnerová 320 cm 10,20 s 

13. Katřina Riegelová 318 cm 10,75 s

2003:
  7. Michaela Vlčková 319 cm(F) 10,83 s    
31. Ema Pračková  257 cm 12,32 s
2004:
18. David Dědič 286 cm 10,49 s
34.Martin Stoch 248 cm 11,64 s

7. 3.
2005:  dálka 60 m
  1. Karolína Lacková 295 cm (F) 10,95 (F)
  7. Martina Pelantová 243 cm (F) 11,75 s
  9. Matylda Riegelová  235 cm (F) 12,28 s
  4. Matěj Palata (06) 279 cm (F) 11,73 s
  6. Kilián Smetánka (05) 270 cm (F) 10,85 (F)
16. Petr Mlčkovský (06) 188 cm (F) 11,92 s
18. Matěj Ryba (05) 158 cm (F) 12,06 s

Eržika Gärtnerová
Trenér atl. přípravky

Šibřinky se vydařily 
Letošní maškarní ples se konal až 
9. března z jednoduchého důvodu. 
Chtěli jsme skloubit termín s časový-
mi možnostmi hudby, která nám po 
mnoho let na plese hrála. Podařilo 
se a vyplatilo se. Již na první písnič-

ku, kterou zahrála kapela Color Club, přispěchal první 
taneční pár a v zápětí se přidávaly páry další. Tradiční 
předtančení v maskách nezklamalo a ještě navíc mohli 
příchozí vidět mistry světa v rokenrolu a mladý úspěšný 

pár tančící latinskoamerické tance. Přišlo mnoho krás-
ných masek, které byly odměněny. Všichni účastníci 
se shodli, že nejkrásnější maskou byl Shrek s Fionou.  
Děkuji všem sponzorům, kteří nás podpořili, všem, kteří 
se podíleli na přípravě a zdárném průběhu plesu, všem 
vystupujícím a také všem příchozím s dobrou náladou. 
Na letošním maškarním plese bylo stále na co koukat  
a atmosféra celého večera byla velice příjemná. Do  
kalendáře si můžete napsat termín příštích Šibřinek, a to 
8. 3. 2014. Budeme se těšit. 

Jarmila Voráčková
náčelnice 

Atletická přípravka na Julisce
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V neděli 17. února se v Městském kultur-
ním středisku opět tancovalo. Konal se 
zde 36. ročník Říčanského poháru a zá-
jem o tanec byl více než veliký. Vypadalo 
nadějně, že se pokoří rekord v počtu tan-
cujících párů z roku 2011, ale bohužel o tři 

páry to nevyšlo. Během celého dne se vystřídalo 254 tanečních 
párů v latinsko-amerických a standardních tancích, naše bar-
vy hájilo 16 párů. A jak si vedly? První tanečníci a tanečnice za-
čali tancovat již v 8 ráno, kdy bylo zahájení prvních kategorií. 
V ranních hodinách patřil parket především juniorským 
párům, z našeho klubu byly čtyři, které se však na soutěžích 
teprve rozkoukávají. Juniorské kategorie vystřídala třída D – 
standard, kde Fuego reprezentovaly dva páry. A zadařilo se, 
výsledkem bylo krásné 2. místo pro Josefa s Evčou. Další ka-
tegorií byla Hobby latina a po ní Hobby standard se zastou-
pením našich čtyř párů. V latině postup do finále těsně utekl 
Ondrovi s Maruškou, ale komu postup neutekl a ve finále se 
mu dařilo, byl Jáchym s Kristýnou, kteří si vytančili 1. místo.  
V odpolední části soutěže přišlo na řadu opět to nejlep-
ší. Ale hezky popořadě. Na první soutěži ve vyšší třídě C 
standardních tanců si Pepé s Barčou vytancovali krásné 
4. místo z neuvěřitelných 30 párů, včetně důležitého za-
počítaného finále. Největší zastoupení našich barev bylo 
v samotném závěru soutěže, v kategorii C – latinsko-ame-
rických tanců. Startovalo 31 párů, z čehož pět párů bylo 
domácích. Do semifinále se protančily tři páry, kde na  
12. místě skončil Petr s Klárou, na své teprve první sou-
těži v této kategorii. Pár míst před nimi se umístil Kuba 

Říčanský pohár 2013 

s Aničkou a až na samý vrchol se protančil Josef s Evčou, 
kterým do vyšší třídy chybí už jen jedno „efko“ a pár bodů.
Na závěr patří poděkování městu Říčany a Městskému 
kulturnímu středisku v Říčanech, díky kterým mohla být 
tato soutěž uskutečněna.  

Vaše Fuego 
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Na konci roku 
2012 byl v FK Ří-
čany otevřen oddíl 
fotbalové školky, 
kde se děti ve věku 
4–6 let zábavnou 
formou učí zá-

kladním pohybovým dovednostem  
a „prvním fotbalovým krůčkům“. 
Děti si zde osvojují základy pohybo-
vých aktivit, vedoucí k rozvoji dětské 
motoriky, koordinaci a obratnosti. 
Postupně se seznamují se základními 
pravidly fotbalu a práce v týmu.  
Výchova dětí probíhá v říčanské fot-
balové školce ve dvou skupinách. 
První, kterou tvoří ti nejmenší, se ori-
entuje na pohybové cvičení a základy 
práce s míčem. Druhá je již   více za-
měřena na rozvoj individuálních fot-
balových dovedností. Snahou trenérů 
je dát těmto malým špuntům možnost 
poznat krásu fotbalu po všech strán-
kách. Proto se brzy začali účastnit ve 
své  kategorii halových turnajů, kde 
získávají herní zkušenosti a poznáva-
jí, jak chutná pocit z vítězství i z pro-
hry, protože obojí k fotbalu určitě pa-
tří. A malí říčanští fotbalisté se v silné 
konkurenci ročníků 2006 a mladších 
vůbec neztratili. Na své první premi-

éře skončili čtvrtí a z posledního tur-
naje z Běchovic přivezli stříbrné me-
daile (viz obrázek). Zimní sezonu by 
chtěli na konci března zakončit stejně 
úspěšně závěrečným halovým turna-
jem v Jesenici. V této nastolené cestě 
by rádi trenéři pokračovali i v jarní se-
zoně, kdy vedle pravidelných trénin-
ků, které budou probíhat 3x týdně na 
hřišti FK Říčany, chtějí dětem zajistit 
možnost změřit svoje síly se soupeři 
formou přátelských utkání či účastí 
na fotbalových   turnajích. Z fotbalo-
vé školky přecházejí děti plynule dle 
svých schopností do oddílu mladší 

přípravky (7–9 let), kde již hrají pra-
videlnou mistrovskou soutěž. 

Nábor malých fotbalistů 
V prvním dubnovém týdnu 2013 bude 
probíhat v FK Říčany nábor dětí roč. 
2007 a 2008 do oddílu fotbalové škol-
ky pro novou sezonu 2013. Pokud 
máš chuť poznat radost z pohybu, hrát 
v partě kamarádů a přitom se učit této 
krásné hře, přijď se za námi podívat. 
Na všechny nové zájemce se těší tre-
néři Jaromír Ferkl a Jana Hronská. 
Veškeré informace vám podáme na 
tel. 739 461 627. 

Získali jsme 
cenné body
Říčanští hráči šprtce se v  únoru  
a březnu zúčastnili důležitých turnajů. 
V  sobotu 16. 2. 2013 jsme se vypra-
vili do Mostu, kde se konal turnaj ČP 
36. V  konkurenci 108 hráčů a hráček 
jsme se snažili zabojovat a nasbírat co 
nejvíce bodů. Za zmínku stojí výsledek 
Tomáše Tichého. Tomáš sice zůstal za 
polovinou, obsadil 67. místo, ale s body 
získanými na turnaji se zatím drží na  
8. (postupovém) místě Českého pohá-
ru v kategorii starší žák. Od mateřských 
povinností jsem si také „odskočila“ na 
turnaj. Po pěti vyhraných zápasech  
a dvou prohraných jsem vyhrála žen-
skou kategorii (celkově 18. místo na 
turnaji). Díky získaným bodům se  

držím na 2. místě Českého poháru. Ří-
čanským zástupcem v mužské kategorii 
byl Jiří Tůma. Skončil na 56. místě a cel-
kově se prozatím drží na 45. místě ČP.
V  březnu jsme zajeli ještě na menší 
turnaj do Prahy. V  celkovém počtu 
49 hráčů vybojoval 15. místo Mar-
tin Tůma. Získat další zkušenosti  
a především body chtěl i Jiří Tůma. 
Po malém zaváhání na začátku tur-
naje, kdy remízoval, se mu dále daři-
lo a uhrál krásné 6. místo. Také jsem 
jela do Prahy a i pražský turnaj mi 
„sedl“. Skončila jsem celkově 4. a vy-
hrála tak ženskou kategorii. 
Další velký turnaj nás čeká v  květnu 
v  Dobré Vodě. Připravujeme menší 
turnaj – kategorie expres – i v  Říča-
nech. Informace uvedeme v  květno-
vém Kurýru. Všechny turnaje v  billi-
ard-hockeyi šprtci jsou otevřené. Jsou 
vhodné pro všechny věkové kategorie. 

Hráče a hráčky stolního hokeje, šprt-
ce, v  současné době trénuji na stát-
ním gymnáziu v  Říčanech. Kroužek 
probíhá ve středu od 14.30 do 16.00.
Informace o šprtci jsou na http://
bhc-radosovice.webnode.cz.

Petra Mátlová
BHC Radošovice
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Klub šachistů Říčany 1925
www.sachyricany.cz

Mistrovství České republiky 
mládeže
V  sobotu 9. března 2013 bylo v  Koutech nad Desnou  
v Hotelu Dlouhé Stráně zahájeno 21. Mistrovství České 
republiky mládeže do 16 let 2013. 
Mistrovství ČR se hrají švýcarským systémem na  
9 kol. V kategoriích chlapců hraje vždy 24 oprávněných 
hráčů, kteří si postup musí vybojovat již od Regionální 
žákovské ligy. Kategorie dívek jsou otevřené pro všech-
ny hráčky ČR. Včetně doprovodů se akce zúčastnilo  
550 účastníků.
Slavnostní zahájení je vždy spojeno s hymnou ČR. To jistě 
akci dává potřebný důstojný ráz. Musím se na tomto mís-
tě pochlubit, protože jsem před 5 lety, jakožto předseda 
komise mládeže ČR, tuto povinnost zavedl. 

Hráči a hráčky mistrovství ČR mohou své partie rozebírat 
s  trenéry MČR. Hlavním trenérem mistrovství ČR mlá-
deže byl  reprezentační trenér mládeže David Kaňovský. 
Velká většina klubů má s sebou své trenéry a o říčanské 
naděje se staral E. Pospíšil. 

Do soutěže chlapců se probojoval z KŠ Říčany 1925 v ka-
tegorii do 12 let Michal Pastrnek. Jeho ELO jej zařazova-
lo na 19. místo, takže jsme s velkými ambicemi neodjíždě-
li. Jeho celkové 22. místo i odpovídá tomu, že Michal více 
času nyní věnuje přípravám na zkoušky ve škole. 

O něco lépe byla v nasazení Anna Zlámaná, která v ka-
tegorii D 14 byla sedmá nasazená. Anička bojovala více 
než dobře a její celkové 6. místo považujeme za úspěch. 
Anička tuto kategorii může hrát ještě příští rok.

V  kategorii do 10 let přijela obhajovat loňské 11. místo 
Kristýna Otrubová. Kristýna bojovala a obsadila koneč-
né 7. místo. Během mistrovství musela Kristýna překo-
návat strach o svého bratra, který si přivodil otevřenou 
zlomeninu ruky a byl v šumperské nemocnici operován.

Mistrovství České republiky juniorů
Současně se na stejném místě hrálo Mistrovství České 
republiky juniorů a dorostenců 2013. Junioři a doros-
tenci hrají uzavřený turnaj o 12 hráčích, a tak MČR bylo 
zahájeno již 8. 3. Do tohoto reprezentačního finále se 
probojoval Stanislav Stárek. Samotná účast byla velkým 
úspěchem a vzhledem k jeho nasazení (předposlední) se 
také nedal očekávat útok na medaile. Nakonec z toho bylo 
poslední 12. místo, ale ve finále juniorů jsme měli zástup-
ce v mé osobě před 35 lety.

Obhajoba 1. místa v KP v Rapid 
šachu
V sobotu 9. 3. se konal v Tuřanech Krajský přebor v Rapid 
šachu družstev. KŠ Říčany 1925 obhájil loňské prvenství, 
hrálo se tempem 2x25 minut na 7 kol. Vítězná sestava na-
šeho 5členného družstva: Pospíšil M., Straka, Vavřinec, 
Doležal, Jiroušek F.

Jaroslav Říha
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Kouč mountfieldu Říčany: Čeká nás nejtěžší jaro
Ragbisté RC Mountfield Říčany mají 
za sebou první polovinu extraligové-
ho ročníku 2012/2013. Ve druhé čás-
ti, která vyvrcholí 18. května, svými 
výkony a výsledky rozhodnou o tom, 
jestli postoupí do play-off a budou 
bojovat o třetí titul v  řadě. To by si 
přál hlavní trenér Antonín Brabec 
(39  let). V  rozhovoru pro Říčanský 
kurýr však upozorňuje, že klub čeká 
nejtěžší jarní část za dobu jeho pětile-
tého působení v Říčanech.
Obhajujete poslední dva české tituly, 
jaká k tomu dalšímu povede cesta?
Naším úkolem je neustále zapracová-
vat do mužstva mladé hráče, protože 
tam je budoucnost. Ti starší dříve 
nebo později ukončí kariéru, a pak 
nesmí dojit ke kolapsu a propadu vý-
konnosti. Když se nám toto povede 
tak jako v minulých letech, můžeme 
myslet na play-off a účast ve finále  
a následný boj o mistrovský titul.
Co je vaším cílem? Play-off? A nebo 
především obhajoba?
Musíme si klást postupné cíle. Nejpr-
ve je třeba zvládnout náročnou jarní 
část extraligy. Pak nás snad čeká 
play-off a nakonec třeba finále. To by 
byl nejkrásnější scénář.

Kdo bude vaším největším soupeřem?
V letošní sezoně je ve formě Tatra 
Smíchov, které vyzráli mladí hráči.
Co víte o dalších týmech?
Všechny extraligové týmy známe do-
konale. Vlastně nemáme skoro jak se 
překvapit. Proto rozhoduje hlavně ak-
tuální forma a zranění klíčových hráčů.
První zápas jara jste hráli doma, 
pak však následují tři zápasy u sou-
peřů? Může to hrát nějakou roli?
V naší situaci, kdy máme velkou ma-
rodku, to bude těžké doma i venku. 
Zajímavé, možná klíčové, bude utká-
ní v  Havířově 13.  dubna. Tam mají 
výborné a přísné fanoušky.
Na jarní část ligy jste se připravovali 
na soustředění v Luhačovicích. Pro-
běhlo tak, jak byste potřebovali?
Dá se říci, že úplně ne. Nebyli jsme 
zcela kompletní, protože se někteří 
hráči nedokázali uvolnit z práce. Ne-
mohli jsme tedy pracovat na souhře 

celého týmu. Takže jsme se zaměřili 
především na skládku, prezentování 
míče, podporu spoluhráčů, společ-
nou obranu, také jsme procvičovali 
útočení do obrany soupeře.
Prý došlo k nějakému zranění. 
Jaké bude mít dopad na složení 
týmu pro jarní část extraligy?
Zranění kolene vyřadilo dva hráče 
základní sestavy. S  Davidem Poláš-
kem nemůžeme počítat pro celou 
jarní část, u  Jana Kučery věřím, že 
se vrátí na hřiště v  dubnu. Totéž by 
snad mělo platit o rolníkovi Marko-
vi Landsingerovi. Čeká nás nejtěžší 
jaro za dobu, co Říčany trénuji. Kvůli 
velké marodce jsme neměli už úplně 
dobrý podzim. Ted přišla další zra-
nění v přípravě a my budeme muset 
hledat řešení, jak tyto hráče nahradit. 
První volbou jsou pro nás mladí hráči 
z řad odchovanců.

Vít Chalupa

Říčanský kouč antonín Brabec (vlevo) udílí pokyny na hřišti

Trenér rc Mountfield Říčany antonín Brabec se 
raduje s plaketou titulu českého mistra v ragby
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Rozpis zápasů RC Mountfield Říčany – jaro 2013
Den a datum Výkop Soupeři
Sobota 23. března 13.00 Mountfield Říčany – Praga Praha
Sobota 30. března 15.00 Dragon Brno – Mountfield Říčany
Sobota 6. dubna 14.00 JIMI RC Vyškov – Mountfield Říčany
Sobota 13. dubna 14.00 RC Havířov – Mountfield Říčany
Sobota 20. dubna 14.00 Mountfield Říčany – Slavia Praha
Sobota 27. dubna 11.00 Tatra Smíchov – Mountfield Říčany
Sobota 4. května 15.00 Mountfield Říčany – Sparta Praha
Sobota 11. května 14.00 Praga Praha – Mountfield Říčany
Sobota 18. května 14.00 Mountfield Říčany – Dragon Brno
Sobota 25. května  Buď semifinále nebo baráž
Sobota 8. června  Buď finále nebo baráž

70 texty.kuryr@ricany.cz



ze sportu

Antonín Brabec z mistrovského RC 
Mountfield Říčany se stal třetím 
nejlepším trenérem ragby v  repub-
lice. Rozhodli o tom experti České 
ragbyové unie hlasováním v  anketě 
Ragbista roku 2012. Druhý říčanský 
zástupce, útočník Jan Rohlík, který 
též pronikl do užších nominací, ob-
sadil v hlavní kategorii čtvrté místo.
Ragbistou roku 2012 je Petr Čížek 
z  Pragy Praha, titul Trenér roku pa-
tří Janu Oswaldovi z Tatry Smíchov. 
Nejlepším rozhodčím se stal po sed-
mé za sebou Tomáš Tůma, jehož 
kořeny sahají do říčanského klubu. 
Mezi událostmi roku zvítězilo orga-
nizování mistrovství Evropy do 20 
let, které se konalo na podzim loň-
ského roku v Praze a v Říčanech.

Výsledky anket Ragbisty roku 2012
Ragbista roku: 1.  Petr Čížek (RC 
Praga Praha), 2. Martin Jágr (Stade 
Montois Rugby Pro), 3.  Ondřej Ku-
til (SOC Rugby Chambery), 4.  Jan 
Rohlík (RC Mountfield Říčany).
Ragbista roku 7´s soutěže: 1. Vakh-
tang Pailodze (RC Sparta Praha),  
2. Aleš Stejskal (Scarborough RUFC), 
3. Tomáš Forst (RC Praga Praha).
Trenér roku: 1. Jan Oswald (RC Ta-
tra Smíchov), 2. Radomír Kloda (RC 
Rental Havířov), 3.  Antonín Brabec 
(RC Mountfield Říčany).
Talent roku: 1. Vojtěch Hruška (RC 
Sparta Praha), 2. Martin Kovář (RC 
JIMI Vyškov), 3. Marek Siráň (TJ So-
kol Mariánské Hory).
Rozhodčí roku: 1. Tomáš Tůma, 2.–

4.  Jaroslav Bednařík, 2.–4.  Štěpán 
Čekal, 2.–4. Jiří Štuksa.
Osobnost roku: 1. Pavel Syrový (RC 
Praga Praha), 2.  Roman Rygl (RC 
Tatra Smíchov), 3. Robert Voves (RC 
Praga Praha).
Ragbistka roku: 1. Pavlína Čuprová 
(RC Dragon Brno), 2.–3.  Barbora 
Bendová (RK Petrovice), 2.–3. Klára 
Hladilová (RC Sparta Praha).
Talentka roku: 1.  Kateřina Vrbacká 
(RC JIMI Vyškov), 2.  Martina Dou-
děrová (RC Přelouč).
Událost roku: 1.  Mistrovství Ev-
ropy do 20 let v  Praze a Říčanech, 
2.–4. Beach ragby v Praze, 2.–4. Jiří 
Štuksa – celoživotní dílo pro ragby, 
2.–4.  Veteráni Moravian Eagles na 
Carnivalu na Havaji.

Po roce opět 
mistrem Čr 2013
Také v  letošní zimní sezoně jsem se 
zúčastnil Českého poháru v  zimním 
triatlonu. Zimní triatlon 2013 se sklá-
dal z pěti závodů – Jablonec nad Nisou, 
Žďár nad Sázavou, Hlinsko, Praha-
-Chuchle, Vimperk a nakonec Karlova 
Studánka – Praděd. Každý ze závodů 
je v  nějakém smyslu zvláštní. Specifi-
kou Jablonce jsou lyže, jejich start je na 
úrovni jablonecké přehrady a ihned po 
startu musí závodníci překonat velké 
převýšení na biatlonový stadion, tam 
absolvovat předepsaný počet nároč-
ných okruhů a do cíle sjet opět až k pře-
hradě. Závod v Praze-Chuchli byl pou-
ze duatlon: běh+lyže a odehrával se na 
uměle vytvořeném sněhovém okruhu 
na dostihovém závodišti. Běželi jsme 
dva okruhy na klusáckém oválu.
Jediný závod, kde byl problém s  ab-
solutním nedostatkem sněhu, byl 
v  Hlinsku, a proto museli pořadate-
lé přistoupit na náhradní variantu, 
duatlon (běh–kolo–běh). Z  toho 
důvodu se také muselo plánované 
mistrovství ČR přesunout na další 
závod do Vimperka. V Hlinsku jsme 
závodili na blátě a v  lese. Ovšem zá-
vod získal punc mezinárodního závo-
du, protože se jej zúčastnili závodníci 

z  Ruska, mimo jiné mistr Evropy. 
Další v pořadí Vimperk byl opět triat-
lon se vším všudy. Navíc se pro tento 
závod podařilo zařadit do Evropské-
ho poháru v  zimním triatlonu a na-
místo Hlinska také mistrovství Čes-
ké republiky. Účastníky byli přední 
závodníci z Ruska, Norska, Rakous-
ka, Slovenska a samozřejmě Česka. 
Závodili jsme v okruzích lyžařského 
areálu Vodník, v  létě je to oblíbený 
kemp. Tratě zde byly hodně náročné 
i sněhovými podmínkami. 
Svými výsledky jsem navázal na před-
chozí ročníky. Ve Vimperku jsem se 
stal mistrem ČR ve své věkové kate-
gorii a k tomu připojil zajímavé umís-

tění v rámci Evropského poháru. Za 
profesionály, specialisty, jsem v  ab-
solutním pořadí obsadil 21. místo. 
Současně s  předchozími umístěními 
jsem již podesáté zvítězil v rámci Čes-
kého poháru v  ZTT. Poslední závod 
na Pradědu se uskutečnil v  prvním 
březnovém týdnu. Protože již v  tuto 
dobu začíná běžecká sezona a pro 
zimu mám již „odpracováno“, sou-
středím se na nadcházející sezonu 
běžeckých závodů.
Činnosti lyžařského oddílu a celé TJ 
TOURIST Říčany jsou částečně fi-
nancovány  Grantem MÚ Říčany. 

Miloš Smrčka
lyžařský oddíl TJ TOURIST Říčany
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Říčanský trenér brabec bodoval v anketě ragbista roku 2012
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máte doma umělecké dílo a neznáte 
jeho hodnotu?
Galerie Kotelna nabízí pomoc pro všechny zájemce 
formou bezplatného ocenění odborníky. 
V  týdnu od 9. do 13. 4. 2013 je nutné 
dílo přinést do galerie. Je možné předem 
poslat foto na e-mail galeriekotelna@
seznam.cz, nebo se domluvit telefonicky 

na tel.: 323  604 137. Znalci z  oboru vý-
tvarného umění budou přítomni přímo 
v galerii v předem zveřejněném termínu. 

Vždy v pondělí odpoledne se v dětském oddělení Husovy 
knihovny v Říčanech setkává 12 dětí, které si zde spo-
lečně s námi a se skřítkem Knihovníčkem čtou a hrají  
v rámci čtenářské dílny Čteme s nečtenáři. Každý týden 
se setkáváme s jednou vybranou knížkou a vydáváme se 
za společným dobrodružstvím a poznáním. Takto jsme 
jich přečetli už 10. A tak víme, co dělají velikonoční 
zajíčci před Velikonocemi, co pomáhá, když je někdo 
smutný, že šimpanzi nemají rádi vodu, kdo je Petalík  
a co umí kouzelná baterka, jak vypadá vlajka Země led-
ních medvědů, že není poklad všechno, co se zlatem 
blyští, a ještě řadu zajímavých věcí. Děti řízeným čtením 
cvičí schopnost soustředit se na příběh, vžít se do něj, 
pozorně naslouchat a porozumět textu. A přestože samy 
ještě nečtou, trénují i čtenářské dovednosti, např. vizua-

lizaci, předvídání, hledání souvislostí, shrnutí. Poznáva-
jí tak kouzelný svět knížek a my doufáme, že jejich vztah 
ke čtení bude pevnější a hlubší. 

Lucie Šůchová a Dana Gaždová 

18. dubna od 18.30, oddělení pro dospělé na masarykově náměstí:
Klasikové české poezie 20. století – literární beseda. Přednáší prof. PhDr. Vladimír Křivánek, CSc. – vysokoškol-
ský pedagog, básník, literární historik a kritik. Vstup volný.

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

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 – 16.00http://knihovna.ricany.cz

Výstava amatérských prací 1. 5. – 28. 5. 2013. Vernisáž 
tradičně 1. 5. od 14.00 hodin v Galerii Kotelna.

V  květnu proběhne již 6. ročník oblí-
beného festivalu amatérských výtvar-
níků. Každý, kdo se chce zúčastnit, 
musí poslat foto svých prací k posou-
zení do 10. dubna. Vybraná díla je 

nutné doručit do galerie do 23. dubna. Pro velkou účast 
nenechávejte rozhodnutí na poslední chvíli. V rámci fes-
tivalu proběhne 11. května grafický workshop Tomáše 
Hřivnáče. 
www.galeriekotelna.cz 
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od 8. března do 9. května 2013 

Před našima očima ožívají vyřazené 
přístroje, rádia, ledničky i součást-
ky a probouzí se jako skřítci, roboti, 
obludy nebo celá snová města. Výběr 
z celoroční práce výtvarného oddělení 

ZUŠ Říčany, vedeném Hanou Šebes-
tíkovou. Výstavu budou doplňovat 
artefakty vytvořené při doprovodných 
dílnách a na říčanských školách. 
Jako doprovodný program probí-
há prodejní výstava designových 

šperků TRASH MADE, vyrobených 
z elektrosoučástek. V muzeu můžete 
také odložit nepotřebnou drobnou 
elektroniku (např. mobilní telefo-
ny) do sběrného boxu společnosti 
REMA, a. s.

co se děje v kultuře
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čtvrtek 25. dubna od 17.30 
Animovaná pohádka o poklidném 
životě panujícím v království odlo-
žených hraček. V zaprášeném kufru 
si zařídili útulný domov čtyři kama-
rádi: panenka Pomněnka, požitkář-
ský medvídek Mucha, dřevěný rytíř 
Krasoň a plastelínový skřítek Šubrt. 
Každý den vesele slaví narozeniny, 
dokud Pomněnku neunese vládce 
Říše Zla. V boji o její záchranu se 

ale projeví síla přátelství a touha za-
chránit starý dobrý svět. 

Film režiséra Jiřího Barty, který zís-
kal Českého lva 2009 za výtvarný po-
čin roku. Délka 73 min. 
Vstupné  50 Kč 

Na půdě aneb Kdo má 
dneska narozeniny?
PrOmíTáNí ČeSKÉHO 
FIlmU NeJeN PrO DĚTI

Den Země  
u Říčanské hájovny
neděle 21. dubna od 14 do 18 hodin

Již tradičně pořádáme oslavu Dne 
Země na louce u Říčanské hájovny, 
tentokrát na téma: Voda pro život. 
Připravujeme bohatý program pro 
malé a velké – divadlo, živá hudba, 
hry, soutěže a dílny, ekoporadna, ori-
entální čajovna, oheň, pečení chleba 
ve venkovní peci a další. 

Pořádá Muzeum Říčany ve spolu-
práci s   Ekocentrem Říčany a další-
mi organizacemi za podpory města 
Říčany.

Výstava reSTArT: Druhý život věcí 

Doprovodné programy k výstavě:

rUKODĚlNá DílNA: 
Výroba hraček z ponožek
úterý 9. dubna od 18 hodin

Máte doma bláznivě barevné ponož-
ky, které nenosíte? Přijďte jim dát 
druhý život a vyrobte z nich originální 

hračku. Na ušití ponožkového pejska 
potřebujete lehce obnošené nebo nové 
ponožky či podkolenky. K  dispozici 
budou knoflíky, šicí potřeby, odstřižky 
látek a ovčí vlna na vycpání.

Lektoruje Alžběta Harvanová.
Vstupné 130 Kč

Počet míst je omezen, rezervace na te-
lefonu 605 169 533 nebo na e-mailu: 
edita.jezkova@muzeum.ricany.cz.

Panenky ze šustí 
pondělí 29. dubna od 17.30
Ozdoby z kukuřičného šustí patří 
k tradičním výrobkům české lidové 
tvořivosti. Přijďte si vytvořit svou 

panenku. Dozvíte se i něco o historii 
tohoto tradičního řemesla.

Lektoruje Renáta Schnablová.
Vstupné 130 Kč

Počet míst je omezen, rezervace na te-
lefonu 605 169 533 nebo na e-mailu: 
edita.jezkova@muzeum.ricany.cz.
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Včely a jarní příroda
úterý 9. dubna od 17.30 hodin 

Český svaz včelařů – ZO Říčany vás 
zve do muzea na povídání o včelách 
a včelařství. Beseda je určena přede-
vším pro nevčelařskou veřejnost.

Besedou provází Oldřich Doležal  
a František Lehovec

Vstupné 30 Kč

KlUb DeSKOVýCH Her
středa 24. dubna od 16 do 19 hodin

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

Vstupné 30 Kč

Ze SbíreK mUZeA
Ovčácké nůžky

Možná leckoho předmět na obráz-
ku překvapí. Každý známe nůžky 
„klasické“ otočné, s osou v podobě 
nýtu či šroubku, kolem něhož se 
otáčejí ramena. Ovšem existovaly 
(a stále existují) i nůžky pružinové, 
jinak známé jako ovčácké. 
Pružinové nůžky jsou dokonce 
starší než otočné. Užívaly se již 
ve  starověkém Egyptě (tehdy se 

vyráběly z  bronzu) a přestože 
z  antiky a z  některých dávných 
asijských civilizací již známe 
nůžky otočné, pružinové si za-
chovaly dominanci až dlouho do 
novověku. Jejich konstrukce se 
po více než tři tisíce let prakticky 
nezměnila. Dnes však již praktic-
ky vymizely. 
U nás tyto nůžky používali při 
své práci krejčí na stříhání látek,  
o čemž svědčí středověké ilumina-
ce, či ovčáci při stříhání ovcí.

Martin Hůrka
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Po stopách Sokola
V říčanském muzeu je nyní k dostání 
nová publikace „Po stopách Sokola 
aneb Dlouhá cesta se zastavením 
v Říčanech 1862–2012“, kterou vy-
daly Tělocvičná jednota Sokol Říča-
ny a Radošovice a Muzeum Říčany 
s  finanční podporou města Říčany 
a vzdělavatelského odboru České 
obce sokolské.  
Jak je patrné z  názvu samotného, 
snaží se postihnout vývoj tohoto vše-
stranného a pro české dějiny historic-
ky velice důležitého spolku, přičemž je 
přihlédnuto k vazbám této organizace 
a jejích čelních členů na Říčansko. 

V druhé části knížky je pojednán vý-
voj místních sokolských jednot – tedy 
jak říčanské, tak radošovické i novo-
dobé sjednocené. Text autorů Jakuba 
Jukla a Jaroslavy Tůmové vychází 
z  výstavy realizované loňského roku 
v Muzeu Říčany. Doprovázejí jej his-
torické i novější fotografie, na závěr 
je připojena rozsáhlá celobarevná 
fotografická a dokumentová příloha. 
Poděkování za hodiny a hodiny tr-
pělivé práce náleží kromě výše uve-
dených autorů také panu Vladimíru 
Valentovi, který se zasloužil o sazbu 
textu a obrázků, jakož i sponzorům  
a tiskárně Václava Fabiána.

Martin Hůrka
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CyKlUS PŘeDNáŠeK 
KOlem SVĚTA: 
Pouštní parky USA
středa 10. dubna od 18 hodin

Kalifornie, Nevada, Utah, Arizona. 
Navštívíme dvanáct národních parků  
a přírodních rezervací na území 
čtyř amerických států. Pro osvěžení  
z vyprahlých pouští se stavíme v Las 
Vegas a v proslulé vinařské oblasti 
Napa Valley.

Promítat a vyprávět bude Ivo Petřík. 
Vstupné 30 Kč
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Igor Ardašev repre-
zentuje už dlouho 
české pianistické 
umění na meziná-
rodním fóru. Jeho 
talent byl formován 
zprvu otcem, poz-
ději na konzerva-

toři i na JAMU Inessou Janíčkovou,  
v mistrovských kurzech Paulem Ba-
durou – Skodou v Rakousku a Rudol-
fem Serkinem v USA. Kromě úspě-
chů v dětských soutěžích se Ardašev  
v osmdesátých a devadesátých letech 
minulého století stal laureátem Čaj-
kovského soutěže v Moskvě, soutěže 

Pražského jara, soutěže královny Alž-
běty v Bruselu (zde získal též cenu bel-
gického rozhlasu a televize) a soutěže 
Marguerite Long-Jacques Thibaud  
v Paříži. Roku 1990 obdržel 1. cenu  
v soutěži Marie Callasové v Aténách. 
Interpretační úroveň dovoluje virtu-
ózně disponovanému a filozoficky 
orientovanému pianistovi pořádat 
samostatné recitály a spolupracovat 
s komorními soubory a vynikajícími 
světovými orchestry a dirigenty (Čes-
ká filharmonie, Pražská komorní 
filharmonie, Královská liverpoolská 
filharmonie, BBC Londýn). Je zván 
na renomované evropské hudební fes-

tivaly (Schleswig-Holstein, Jodoigne 
v Belgii, Hannover, Neapol, Praž-
ské jaro apod.). Z jeho nahrávek 
připomínáme Čajkovského koncert  
b moll, Janáčkovu Žárlivost s Rudol-
fem Firkušným, Dvořákovy Slovan-
ské tance a klavírní verzi Smetanovy 
Mé vlasti s manželkou Renatou, dále 
kompozice Lisztovy, Martinů, Jež-
kovy, Prokofjevovy, Musorgského  
a Beethovenovy.
V  říčanském Městském kulturním 
středisku vystoupí ve středu 17. dubna 
v 19.30. Těšíme se na vaši návštěvu.

(zdroj: http://www.ardasev.com/ 
igor-ardasev/)

Kruh přátel hudby
Dubnový koncert cyklu Kruhu přátel hudby obstará klavírista Igor Ardašev, 
jeden z umělců, kterému je „vlastní země už malá“. 
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Kdy: 22.–26. července 2013, každý 
den od 8.30 do 16.30 h
Kde: Říčanská hájovna u Světic a její 
okolí
Pro koho: děti od 8 do 14 let (od 
ukončené 1. třídy)
Cena: 2500 Kč (v ceně stravování – 

denně 2 svačiny, oběd, pitný režim, 
program, lektoři)

Abychom prozkoumali celý svět, 
nemusíme jezdit daleko. Pojďme 
pátrat, kdo žije v  houštinách, vo-
dách i půdě Říčanského lesa, po-

zorovat rostliny, zkoumat hmyz. 
Upečeme společně chleba. Pozná-
me nové kamarády a zahrajeme si 
spoustu her. 
Bližší informace a přihlášky dětí  
na e-mailu: edita.jezkova@muzeum.
ricany.cz.

Příměstský tábor: Říčanská expedice kolem světa
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Program:
 Středa 3. dubna, 20.00 

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

Sobota 6. dubna, 20.00

n Fuego ples

Středa 10. dubna, 20.00

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

Neděle 14. dubna, 14.00

n Dlouhý, Široký  
a Bystrozraký
Pohádka pro děti
divadlo Šus

Středa 17. dubna, 19.30

n Kruh přátel hudby 
Igor Andrašev – klavírní recitál

Pátek 19. dubna, 20.00

n Sto zvířat 

turné k  aktuálnímu albu „Hraju na 
klavír v bordelu“ 
30 písniček, 10 muzikantů a 100 zví-
řat, to je jarní turné 

Středa 24. dubna, 20.00

n Jazzové večery v Říčanech
Petr Hasman a Senior Dixieland

Čtvrtek 25. dubna, 17.30

n Jarní koncert ZUŠ

Pátek 26. dubna, 20.00

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

Připravujeme:
Pátek 10. května, 20.00

n Green day revival 
special quest: Proximity, No Side  
– koncert spřízněných kapel

Úterý 14. května, 19.30

n Kruh přátel hudby 
Josef Špaček – housle, Miroslav  
Sekera – klavírní doprovod

Pátek 17. května, 20.00

n Pěchota – ČR, Heldorado  
– PL – rock koncert

Pátek 24. května, 20.00

n Pumpa, Merlin – koncert českých 
rockových legend

Středa 29. května, 20.00

n Robert Křesťan a Druhá tráva  
– folk koncert

17. listopadu 214, tel. 323 602 456
e-mail: meks@ricany.cz
Více na www.kultura.ricany.cz

co se děje v kultuře
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26. dubna v MěKS Říčany ve 20 hod. 
Věra Martinová již několik let spolupracuje s britským zpě-
vákem, písničkářem a kytaristou Jamiem Marshallem, který 
se podílel autorsky i interpretačně jak na CD „Věřím svým 
snům“, tak na dalším řadovém CD „Křídel se nezříkám“, 
které si Věra nadělila ke svým padesátým narozeninám. Na 
základě této spolupráce vznikl koncertní program, ve kterém 
Jamie Marshall vystupuje společně s Věrou a který tvoří pís-
ničky z obou výše jmenovaných CD. Diváci nebudou samo-
zřejmě ošizeni ani o ty největší hity: Až na vrcholky hor, Malý 
dům, Mý blues, Nebe, peklo ráj a další. 

Jamie Marshall 
Dvacet let se pohybuje na londýnské hudební scéně, vy-
stupuje na různých místech, např. The Royal Festival 
Hall, The Twelve Bar Club, The London Transport Mu-
seum. Spolupracuje s různými britskými rádii a televiz-
ními stanicemi BBC 1, BBC 2, Cannel 4, SKY TV. Kromě 
vystupování napsal hudbu pro televizi, včetně hlavního 
motivu pro komedii v produkci BBC „Princ mezi muži“ 
(„A Prince Among Men“) a pro kočovnou komedii, ve 
které hrál hlavní roli známý herec Chris Barrie („Červený 
trpaslík“, „Tomp Raider“). V roce 1991 absolvoval úspěš-
né turné po UK s Donem McLeanem, které vyvrcholilo 
nahrávkou Donova hitu „American Pie“ pro pořad „Top 
of The Pops“. Dále spolupracoval s Paulem Youngem  
a Los Pacaminos, Glenn Tilbrook, Thomasem Dolbym, 
britskou bluesovou legendou Johnem Baldrym, Clivem 
Gregsonem, Hughem Cornwellem. 
Vydal čtyři sólová alba a na řadě dalších se podílel inter-
pretačně. Pravidelně vystupuje po celé ČR. 

Lenka Slavíková 
Po střední škole umělecko-průmyslové vystudovala 
zpěv na pražské Konzervatoři Jaroslava Ježka. Vystu-
povala s Věrou již v její první kapele Gram, pak si na 
čas odskočila ke kreslenému filmu, dokonce i k divadlu 
– role „krásné smrti“ ve hře „Maratón“ s Karlem Heř-
mánkem, Vladimírem Mrkvičkou a Pavlem Zedníčkem  
v hlavních rolích. V následujících pěti letech byla členkou 
vokální skupiny „Dobrý večer quintet“ a nyní opět dopro-
vází svoji sestru jako vokalistka. 

Radek Hlávka 
Hráč na akustickou, elektrickou a basovou kytaru. Vystudoval 
jazzovou a klasickou kytaru na Konzervatoři Jaroslava Ježka. 
Působil v kapelách P. R. S. T., Fifty Fingers, Napaveli. V sou-
časnosti vystupuje s rokenrolovou sestavou Lemon Nashville 
and his Golden Killers a progresivním triem Cimpr Campr. 

Martin Petrásek 
Život bez hudby si dokáže jen těžko představit. Na bicí 
začal hrát v 19 letech. Rád hraje s novými muzikanty, 
přináší to nové zážitky a zkušenosti, zejména při živém 
hraní. Již 8. rokem hraje v bluesové kapele The Kingsize 
Boogiemen vystupující po českých klubech a festivalech. 

Obsazení: 
Věra Martinová – zpěv, akustická kytara 
Jamie Marshall – zpěv, akustická kytara 
Lenka Slavíková – vokály 
Radek Hlávka – baskytara, kytara, vokály 
Martin Petrásek – cajon 

Věra martinová  
& Jamie marshall a spol.

Poděkování
Chtěla bych poděkovat pracovníkům kulturního střediska v Říčanech za jejich velkou snahu o velmi zajímavé koncerty – pan Plí-
hal, Spálený, Mišík, Hladík, Eben, paní Bittová, skupiny Druhá tráva… Je fantastické, že v době, kdy okolo nás je hlavně „škvár 
a bulvár“, si ještě můžeme poslechnout opravdovou a kvalitní hudbu těchto špičkových hudebníků. Poslední koncert jednoho  
z nejznámějších písničkářů pana Žalmana byl opravdový zážitek a moc za něj děkuji. Jen mi bylo trochu líto, že sál byl obsazen 
tak z poloviny. Bylo by fajn podporovat tuto českou neopakovatelnou tvorbu, aby tyto koncerty nepřestaly „žít“. Proto, milí 
přátelé z Říčan, využívejme více náš kulturní život, který by nám mohla závidět i větší města, a který je nabízen za velmi nízkou 
cenu. Jen tak mohou vznikat další pěkné akce.  Michaela Kholová
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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

co se děje v kultuře

do 9.5. Říčany RESTART druhý život věcí… – Výstava představuje umělecké objekty a provází 
nás koloběhem života věcí. Před očima ožívají vyřazené přístroje, ledničky  
i součástky. Muzeum.

4.4. Mnichovice 18.00 Yellowstonský národní park – Přednáška Ivo Petříka o prvním národním parku 
na světě, vstup zdarma. Turistické informační centrum.

5.4. Štiřín 19.30 Ondřej Havelka a jeho Melody Makers – Melodie plné swingu,  
vstup 400/500 Kč, Zámek

6.4. Říčany 14.30 Sokolská Akademie – Přehlídka cvičení a tance všech věkových kategorií, vstup 
dobrovolný. Sportovní hala. 

6.4. Říčany 20.00 Ples Fuego – Městské kulturní středisko
9.4. Říčany 17.30 Včely a jarní příroda – Beseda určená pro nevčelařskou veřejnost. Muzeum.
14.4. Říčany 7.46 Nedělní pochod s Líbou – Velké Popovice–Mokřany–Pyšely, 13 km.  

Odjezd vlakem z Říčan v 7.46 hod. Přihlášky na tel. 723 513 431 nebo libuse.
rohoskova@centrum.cz.

17.4. Štiřín 15.00–
18.00

Větvičkova poradna pro veřejnost – Možnost zakoupení knih, vstup zdarma. 
Dům ATIS.

20.4. Říčany 9.00 Dokončení obnovy cesty okolo Marvánku – Akce se uskutečňuje v rámci akce  
ke Dni Země. Sraz u hráze Mavánku.

20.4. Říčany K pramenům Rokytky – Turistický pochod.
21.4. Čerčany 14.00 Pouť v Hospici Dobrého Pastýře – Ekumenická bohoslužba, divadélko pro děti, 

soutěžní atrakce pro malé i velké. Módní bazárek, pouťové pochutiny, skákací 
hrad. Vstupné 50 Kč.

21.4. Štiřín 17.00 Sukův hudební Štiřín – Guarneri trio Praha - klavír, housle, violoncello.  
Vstupné 250 Kč. Zámek.

22.4. Uhříněves 19.30 Dan Bárta a Robert Balzar trio – Koncert – jazzové tóny a muzikantská zručnost 
hudebníků. Vstupné 420 Kč. Divadlo U22.

24.4. Říčany 14.00 Sportovní hry seniorů – 4–5 členná družstva. Soutěžní disciplíny jsou stolní 
fotbálek, šipky a vědomostní test. DPS Senior.

25.4. Říčany 17.30 Jarní koncert – Koncert dětí ze ZŠ Bezručova, MŠ Čtyřlístek a ZUŠ Říčany  
pro příznivce hudby a tance. Městské kulturní středisko.

25.4. Kamenice 19.30 Věra Špinarová – „To nejlepší“, Adam Pavlík band. Kulturní centrum.
26.4. Hrusice 19.30 Naši furianti – Hru Ladislava Stroupežnického sehraje Občanská vzdělávací 

jednota Komenský v Choceradech. Vstupné 60 Kč, sál sokolovny.
26.4. Louňovice 19.30 Jiří Holoubek trio – Koncert, vstupné 140 Kč, předprodej vstupenek  

na tel. 731174624, 323607129. Restaurace „U Henců“.
27.4. Mirošovice 9.30 Krajinou barona Ringhoffera – 8. ročník turistického pochodu pěšky i na 

kole, start z nádraží, cíl náměstí Kamenice. Křest narozených kůzlat v pivovaru 
V. Popovice,  koncert na náměsti v Kamenici. Nejpovedenější modely ve stylu 
Rakousko-Uherské monarchie budou oceněny.

27.4. Říčany 22.00 Party – charitativní akce – vystoupí Sax&Rhythm, Funky-Jazz, Taneční show 
TGJ, tombola, dražba, vstupné 50 Kč. Disco Ballagio.

27.4. Kunice Pálení čarodějnic a den cyklistů – Otevírání nové sezony. Zámek Berchtold.
30.4. Mnichovice 19.00 Čarodějnice – Tradiční lidový svátek venkova. Hořící baba na večerní hranici, 

živá hudba, atrakce pro děti i dospělé. Šibeniční vrch.

79



Délka trasy: 20,3 km Počet zastavení: 10
www.laduv-kraj.cz

Program:
• 12:00 hod. – křest nově narozených kůzlat v pivovaru Velké Popovice
• Prohlídka pivovaru s ochutnávkou nefiltrovaného piva
• Kamenice – cíl pochodu, od 15:00 hod. promítání cestopisných

filmů/přednáška
• 17:00 hod. hudební koncert na náměstí (při nepřízni počasí v sále

KC Kamenice)

8. ročník turistického pochodu

KRAJINOU BARONA
RINGHOFFERA

pěšky i na kole

Turisté oblečení ve stylu Rakousko-Uherské monarchie jsou vítáni. 
Nejpovedenější modely budou oceněny.

Sobota 27. dubna 2013 od 9:30 hod.
Mirošovice, železniční stanice

Ringhoffer A4.indd   1 16.3.2013   18:20:31



historie v obrázcích

Sním
ek, který byl prezentován za Říčansko na Národopisné výstavě českoslovanské roku 1895. Jedná se o fotografii zobrazující vesnické hry chlapců v počínajícím jaru, konkrétně hru „tlučení hrnce“ (sym

bolické stínání kohouta). 
Povšim

něte si bosých nohou některých chlapců – koncem 19. století v teplejších obdobích roku ještě stále velká část vesnických chlapců (nejen na Říčansku) chodívala do školy neobuta. 
Foto: z archivu M

uzea Říčany

chtěli bychom požádat případné vlastníky historických fotografií, které dokumentují zašlé i relativně živé časy v Říčanech 
a okolních vsích (od konce 19. století do doby po listopadu 1989), o poskytnutí těchto fotografií muzeu k okopírování (veškeré 

fotografie budou po naskenování v pořádku majiteli vráceny). Přispějete tím k obrazové dokumentaci podoby města a jeho okolí.


